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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

نـصراهلل: سـفينة إيـرانية سـتنطلق الـيوم )إنـطلقت أمـس األول الـخميس( الـى لـبنان مـحملة باملـازوت 
وسـتتبعها سـفن أخرى.. ال تكـفي مصادرة كـميات املـحروقات املخزنة بل يـجب زج املـحتكرين يف الـسجون
عون تستدعي سالمة للتحقيق يف التحويالت املالية يف قضية مكتف كونها »ختضع مباشرة ألوامره«!

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

الدفاعات اجلوية السورية  تتصدى 
ألهداف معادية يف دمشق ومحص

التتمة على الصفحة 21
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 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

نصر اهلل يلقي كلمته

هو  بل  ال  مهم،  تطور  برز 
على  سنوات،  منذ  األهم 
الساحة اللبنانية متثل بقرار 
اهلل  حلزب  العام  األمني 
السيد حسن نصر اهلل جلب 
والبنزين  املازوت  مادتي 
حيث  لبنان  اىل  إيران  من 
اليوم  يف  كلمة  يف  أعلن 
)أمس  حمرم  من  العاشر 
االول( ان »سفينة إيرانية 
)أمس  اليوم  ستنطلق 
لبنان  اجتاه  يف  األول( 
املازوت،  معها  وستحمل 
على ان تتبعها سفن أخرى 

إن شاء اهلل«.
عاد  أيضا  مهم  آخر  تطور 
ليطغو من جديد على سطح 
مياه الساحة اللبنانية متثل 
يف استدعاء القاضية غادة 
لبنان  مصرف  حاكم  عون 
رياض سالمة إىل التحقيق 
التحويالت  قضية  يف 
أحد  أشار  حيث  املالية، 
على  الرقابة  جلنة  رؤساء 
املصارف للقاضية عون اىل 
أن التحويالت املالية ختضع 
مباشرة ألوامر سالمة وبناء 

عليه مت استدعاء االخري.
بأن  مطلع  مصدر  وأفاد 
جاء  سالمة  »إستدعاء 
وال  مكتف  لقضية  متابعة 
تتحدث  اليت  لألنباء  صحة 
من  مباشرة  أوامر  عن 

الرئيس عون«.
الذي  األبرز  للتطور  نعود 

يف  األحداث  جمرى  سيغري 
بقرار  متثل  والذي  لبنان 
حّد  وضع  اهلل  نصر  السيد 
قبل  من  اللبنانيني  الذالل 
احملروقات  احتكار  مافيا 
الدولة،  تقاعس  بسبب 
حتركت  »لو  قال:  حيث 
األول  اليوم  من  الدولة 
اإلذالل  أشكال  ملنعت كل 
اليت عاناها اللبنانيون خالل 
األسابيع املاضية وال يكفي 
األمنية  القوى  تصادر  أن 
املخزنة  احملروقات  كميات 
باحملتكرين  الزج  جيب  بل 

يف السجون«. 
التطويران يف  يأتي هذان 
ظل تزايد احلديث عن حلحلة 
احلكومة،  تشكيل  ملف  يف 
رفيعة  مصادر  كشفت  اذ 
»األجواء  أّن  املستوى 
لتطغى  عادت  اإلجيابّية 
على  تشكيل احلكومة ، بعد 
اّلذي حصل مساء  االجتماع 
بني  األول(  )أمس  اليوم 
اجلمهورّية  ميشال  رئيس 
احلكومة  ورئيس  عون  
ميقاتي«،  املكّلف  جنيب 
»البحث  أّن  إىل  الفتة 
يف  سُيستكَمل  اّلذي 
منه  تتوّقع  )أمس(،  الغد 
إجيابّيات إضافّية«، مشريًة 
مّت  اّليت  »العقبات  أّن  إىل 
األمساء  حول  عنها  احلديث 
ُذّللت تقريًبا، على أن ُيبَحث 

بالباقي غًدا )أمس(«.

مصادر  ذلك، كشفت  إىل 
»ميقاتي  أّن  إىل  ُأخرى 
يتعّرض إىل ضغوط كبرية 
من نادي رؤساء احلكومات 
مهّمته  إلفشال  السابقني، 
ودفعه  احلكومة   ب تأليف 

إىل اإلعتذار«. 
وكانت ردة فعل السفرية 
لبنان  يف  األمريكية 
هذا  على  شيا  دوروثي 
اهلل  نصر  السيد  اعالن 
يف  صرحت  حيت  خجولة 
»لبنان  ان  صحايف  حديث 
ال حيتاج ألي ناقالت إيرانية 
فهناك جمموعة كاملة قبالة 
فعل  ميكنه  ولكن  سواحله 

ما يشاء«.
يف   مسؤول  أشار  كما 
األمريكية ،  اخلارجية  وزارة 
يف حديث لقناة »الشرق«، 
تأكيد  ميكننا  »ال  أنه  إىل 
التقارير حول سفينة الوقود 
االيرانية إىل  لبنان  حاليا«، 
الفتًا إىل أن »حصول لبنان 

على الوقود من بلد خاضع 
مثل  العقوبات  من  للعديد 
إيران ليس حاًل ملشاكله«.

وهنا نتساءل:
الواليات  تهاجم  مل  ملاذا 
املتحدة هذه اخلطوة املهمة 
اختذها  اليت  و«املستفزة« 

األمني العام حلزب اهلل؟
هل هناك تغيري يف سياسة 
بالنسبة  االمريكية  االدارة 

للبنان؟
املواقف  هذه  تعطي  هل 
شيا  قبل  من  »اللينة« 
اخلارجية  وزارة  ومسؤول 
االمريكية دليال على قرب 
بني  اتفاق  اىل  الوصول 
وايران  املتحدة  الواليات 
النووي  للملف  بالنسبة 
االسرتاتيجي  والسالح 

وقضايا أخرى؟
النفط  جبلب  السماح  هل 
يؤّشر  لبنان  اىل  االيراني 
أمريكية  سياسة  اىل 
إدارة  ستنتهجها  جديدة 
والشرق  لبنان  يف  بايدن 
األوسط وهل سنشهد يف 
األشهر املقبلة فّك احلصار 

االقتصادي عن سورية؟
األوىل  املعنية  كانت  واذا 
مل  واشنطن،  اي  باألمر، 
تبادر اىل التهديد والوعيد، 

من  قيامة  قامت  فلماذا 
لبنان  يدور يف فلكها يف 

ضد هذه اخلطوة؟
هل بدأوا يشعرون باحنسار 
واشنطن  وبأن  دورهم 
عنهم  التخلي  وشك  على 
حلفائها  عن  ختلت  كما 
حتت  وتركتهم  األفغان 

رمحة طالبان؟
يف  الدائرين  أتباع  هل 
يعيشون  األمريكي  احملور 
وال  وحببوحة  رغد  يف 
مازوت  أزمة  من  يعانون 
شكر  من  فبدال  وبنزين.. 
وايران  اهلل  نصر  السيد 
ينتقدون  نراهم  ذلك  على 

بل ويهامجون؟

ال شك ان املتضرر اخلارجي 
األول من هذه اخلطوة هي 
اسرائيل اليت قام طريانها، 
اعالن  من  ساعات  بعد 
على  بالتحليق  اهلل،  نصر 
فوق  بريوت   منخفض  علو 
إىل  باإلضافة  وضواحيها، 
وأفادت  وكسروان،  املنت 
»طائرات  ان  معلومات 
حّلقت  إسرائيلّية  حربّية 
على علو منخفض، ونّفذت 
غارات وهمّية فوق املناطق 

اجلنوبّية«.
الشعب  ومعنا  نعرف،  حنن 
االزمات  كل  ان  اللبناني، 
لبنان  يشهدها  اليت 

السوري  املرصد  أفاد 
حلقوق اإلنسان، مساء أمس 
األول اخلميس، بأن غارات 

إسرائيلية استهدفت مواقع 
يف حميط دمشق ومحص، 

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

شيا: لبنان ال حيتاج ألي ناقالت إيرانية ولكن ميكنه فعل ما يشاء.. حديث عن أجواء إجيابية يف امللف احلكومي!

متحدثاً عن االنسحاب من أفغانستان
 بايدن: أمريكا تواجه تهديداً أكرب يف سوريا
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األمريكي  الرئيس  د  أكَّ
مع  حواٍر  يف  بايدن،  جو 
األمريكية،   »ABC« قناة 
بأن  مقتنع  »غري  ه  أنَّ

منذ  تغريت  طالبان  حركة 
مطلع  الوحشية  ممارساتها 

األلفية«.
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
سكان األرياف واملناطق املحلية يدعمون كامربالند خالل اإلغالق

اللحوم  من  وجبات  تقديم  تم 
والخضروات والفواكه  لألسر املحتاجة 
هذا األسبوع وذلك يف لفتة طيبة من 

السكان املناطق الريفية إىل املدينة. 

يف  البقر  لحوم  ملـُزارع  جزياًل  شكرًا 
روبرت  الشمالي  الساحل  منتصف 
الذي   Mackas Beef من  ماكنزي 
البقر  لحم  من  كلغ   300 بـ  تربع 
 Hilltop Fruit قدم  بينما  املفروم،  
 Coleman يف  الكائن    Market
 LJ Hooker و   St ،Merrylands
وعضو   Granville & Guildford
من  واثنان  رحمة  جوزيف  البلدية 
صندوق   300 بـ  املجهولني  املتربعني 

من الفاكهة والخضروات.
اللحوم  املحرتفون  طهاتنا  طها  وقد 

للفطائر  والخضروات يف مطبخ شيفارد 
 shepherd’s pies and( والالزانيا 
بعض  تقديم  تم  حني  يف   ،)lasagne

الطعام غري املطبوخ للعائالت. 

هولرويد  مركز  يف  الطعام  تغليف  تم 
وتسليمه من قبل أفراد قوات الدفاع إىل 
من  تحديدهم  تم  الذين  املحتاجة  األسر 
قبل الشرطة والجمعيات الخريية املحلية 

والبلدية.

رحمة،   جوزيف  البلدية  عضو  حصل 
على  املشروع،  وقيادة  بتسهيل  قام  الذي 
 Merrylands يف Trims Fresh دعم 
و   Woolworths Merrylandsو
تربعوا  الذين   Bidfood Sydney
 Confoil تربعت  وقد  باملنتجات،  أيضـًا 

Australia بالصواني والتغليف. 

كما لعب سام بريك )Sam Burke( من 
شركة اللحوم واملاشية األسرتالية واملقيمة 
هذه  يف  أساسيـًا  دورًا  بركات  بليندا 
 Bakers Delight ساهم  كما  املبادرة. 
كامريون  املحلي  والعامل    Merrylands

سيمبسون.

ذلك  تفعل  املنطقة  يف  العائالت  كانت 
بصعوبة. مع إغالق الشركات، كان هناك 
العديد من العائالت التي ليس لديها دخل، 

ولكن ال يزال يتعني عليها دفع الفواتري.

الروح  تفعل  عندما  يحدث  ما  رأينا  لقد   
أقدِّر  إنني  النهاية.  يف  فعلها  املجتمعية 

بصدق كرم جميع املعنيني.

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم فيها، 
فالرجاء االتصال بي على الرقم:  187 651 0419

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

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

Bush and locals support Cumberland through the lockdown 
Meat, vegetables and fruit provided meals to families 
in need this week in a gesture of kindness from the 
bush to the city. A huge thank you to mid north coast 
beef farmer Robert Mackenzie from Mackas Beef who 
donated 300kg of angus beef mince, while Hilltop Fruit 
Market (Coleman St, Merrylands), LJ Hooker Granville & 
Guildford, Councillor Joseph Rahme and two anonymous 
donors provided 300 boxes of fruit and vegetables.

Our professional chefs cooked the meat and vegetables 
into shepherd’s pies and lasagne, while some of the 
food was provided to families uncooked. The food 
was packaged at the Holroyd Centre and delivered 
by defence force personnel to households in need 
who have been identified by police, local charities and 
council.

Councillor Joseph Rahme, who facilitated and drove the 
project, gained the support of Trims Fresh in Merrylands, 
Woolworths Merrylands and Bidfood Sydney who also 
donated produce. Confoil Australia donated trays and 
packaging. Meat and Livestock Australia’s Sam Burke 
and resident Belinda Barakat were also instrumental in 
the initiative. Bakers Delight Merrylands and local worker 
Cameron Simpson also contributed.

Families in the area have been doing it tough. With the 
shutdown of businesses, there have been many families 
who have no household income, but still have to pay 
bills. We saw what happens when community spirit 
comes through in the end. I sincerely appreciate the 
generosity of everyone involved.  

Mayor Steve Christou, Meat and Livestock Australia’s Sam Burke and Councillor Joseph Rahme.
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ألقى االمني العام ل«حزب اهلل« 
السيد حسن نصراهلل، كلمة يف 
)أمس  حمرم  من  العاشر  اليوم 
يوم  »يف  فيها:  قال  االول( 
بداية  ويف  احملرم،  من  العاشر 
نتوجه  عام  كل  يف  كما  الكلمة 
العزاء،  بالعزاء إىل صاحب  أوال 
رسول  اىل  العزاء،  إىل  أصحاب 
اهلل حممد ونقول له،  مجيعا نقول 
له عظم اهلل لك األجر يا رسول 
اهلل مبصاب ولدك احلسني، نتوجه 
بالعزاء اىل  أمري املؤمنني ونقول 
أمري  يا  األجر  لك  اهلل  عظم  له 
املؤمنني مبصاب ولدك احلسني، 
نساء  سيدتنا  سيدة  اىل  نتوجه 
العاملني وعظم اهلل لك األجر يا 
موالتي بشهادة ولدك احلسني، 
نتوجه اىل اإلمام احلسن اجملتبى 
األطهار ونقول هلم  أئمتنا   وإىل 
سادتنا  يا  األجر  لكم  اهلل  عظم 
أبيكم  مبصاب  وأئمتنا  وموالينا 
إىل  نتوجه  اليوم  إننا  احلسني، 
مقدمهم  ويف  العظام  مراجعنا 
مساحة ولي أمر املسلمني اإلمام 
 القائد السيد اخلامنئي، وإىل مجيع 
املسلمني  كل  وإىل  األمة  علماء 
احملبني وإىل كل إنسان شريف، 
نتوجه إليهم بالعزاء، ألن احلسني 
وارث األنبياء، وارث آدم ونوح 
وعيسى  وموسى  وإبراهيم 
وحممد، الن احلسني رمز ديانات 
السماء ورساالت السماء  والقيم 
هذا  يف  واألخالقية  اإلنسانية 

العامل«. 
أضاف: »إننا اليوم إذ نستحضر 
يف  جرى  وما  عاشوراء  ذكرى 
كربالء يف مواجهة احلق مع  الباطل 
بقيادة سيد الشهداء ابي عبداهلل 
قافلة  أمري  بقيادة  احلسني، 
العاشقني  العارفني  اجملاهدين 
الواهلني  املخلصني   الصادقني 
ما  وبكل  للهجرة،   61 سنة  يف 
فيها من معاني اإلميان واجلهاد 
واألخالقية  والقيم  اإلنسانية 
ننطلق منها لنحدد موقفنا وجندد 
أيامنا  موقعنا يف ما نعيشه يف 
املنطقة  وعلى  مستوى  على 
العادة  هي  كما  لبنان،  مستوى 
أختصر  أنا  عاشر  يوم  كل  يف 
املواقف، اكثفها ما أمكن وخنتم 
بتجديد  أيضا  هي  العادة  كما 
واإلقتداء  واحلب  والوالء  البيعة 
من  معه  والذين  الشهداء  بسيد 
األصحاب واألنصار  وأهل البيت 

رجاال ونساء. 
النقطة األوىل أوال، أن نبدأ من 
رأس األولويات يف فهمنا ويف 
األولويات  رأس  مسريتنا،  فعل 
الصهيوني  مواجهة  الكيان  هو 
وألجزاء  لفلسطني  الغاصب 
يف  العربية  األراضي  من  أخرى 
املوقف  من  سوريا،  ويف  لبنان 
والكيان  الصهيوني  املشروع 
ومبا  إسرائيل  من  الصهيوني 
متثل، عاشوراء احلسني رسالتها 
والشرفاء  املسلمني  كل  إىل 
جانب  إىل  يقفوا  أن  العامل  يف 
الشعب الفلسطيين املظلوم، إىل 
قطاعه احملاصر وضفته وأراضي 
48 املهددة وإىل شعبه املشرد 
وإىل  واملخيمات،  الشتات  يف 
السجون  يف  أسراه  من  اآلالف 
واألطفال،  والنساء  الرجال  من 
أن نقف وأن يقف الشرفاء إىل 
ومعاناة هذا  الشعب  آالم  جانب 
جانب  وإىل  واملظلوم،  املقاوم 
البحر  من  أرضه  واستعادة  حقه 
اىل النهر دون أي انتقاص. يف 
موقفنا  هذا  احلسني  عاشوراء 
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وغري  والنهائي  والثابت  الدائم 
تكن  أيا  النظر  إلعادة  القابل 
 الظروف والصعوبات والتهديدات 
واخلذالن  التطبيع  وأشكال 
قبل  من  والتنازل  والرتاجع 
املتخاذلني  واملتطبعني،  بعض 
أي  أكثر من  بتنا  أننا  وخصوصا 
وقت مضى نتطلع اىل اليوم الذي 
الغزاة  الصهاينة  فيه  سيغادر 
احملتلون أرض فلسطني ألن هذه 
مصري  وهذا  احتالل،  كل  نهاية 
آت  اليوم  هذا  وحمتل،  غاز  كل 
 ال حمال إنهم يرونه بعيدا ونراه 
املعركة  بعد  وباألخص  قريبا، 
خاضها  اليت  التارخيية  البطولية 
يف  مقاومته  شعب  فلسطني، 
الضفة  يف  الثائر  وشعبه  غزة 
معركة  يف  جرى  وما  والداخل 
سيف القدس ومن احتضان األمة 

هلذا اخليار«. 
وتابع نصراهلل: »إننا اليوم أيضا 
تواجهها  اليت  التهديدات  وأمام 
القدس  مدينة  املقدسة  املدينة 
واملقدسات  املقدس  وبيت 
 اإلسالمية واملسيحية ويف مقدمها 
جندد  املبارك،  األقصى  املسجد 
دعوتنا إىل صنع وإقرار املعادلة 
محاية  على  القادرة   اإلقليمية 
املدينة  محاية  وعلى  املقدسات 
محاية  تكون  ال  وأن  املقدسة، 
املقدسة  املقدسات  واملدينة 
وإمنا  فقط  فلسطينية  مسؤولية 
لتكون مسؤولية األمة كلها. إنين 
هذه  أتوجه  الدعوة  جتديد  أمام 
إىل إخواننا يف فصائل املقاومة 
ما  على  اجلزيل  بالشكر  العراقية 
أعلنته قبل أيام يف بداية حمرم، 
التنسيقية  أعلنته اهليئة   على ما 
لفصائل املقاومة العراقية واليت 
املقاومة  فصائل  مجيع  متثل 
أو  عن  إستعدادها  العراقية 
وستكون  ستكون،  أنها  إعالنها 
اإلقليمية  املعادلة  من  جزءا 
معركة  يف  املقاومة،  حمور  يف 
 املقاومة حلماية القدس واملسجد 
األقصى واملدينة املقدسة، هذا 
األمر بالغ األهمية ومهم جدا، ألن 
 الصهاينة - خلصوصية العراق - 
لديهم خشية كبرية جدا من موقع 
صراع  معادلة  أي  يف  العراق 
دينية  ثقافة  لديه  إسرائيل،  مع 
جتعلهم ينظرون ألي دور عراقي 
خميف  بشكل  كربى  حرب  يف 
ومرعب وألسباب ترتبط بأحداث 
عمق  يف  التاريخ  يف  حصلت 
لشرح  يتيح  ال  والوقت  التاريخ 
هذه النقطة تكفي فيها  اإلشارة، 
األعزاء  لألخوة  اجدد شكري  كما 
اليمن  يف  اهلل  أنصار  حركة  يف 
األمر  هذا  سابقا  إعالنهم  على 
 أيضا، إن تطور وتعاون وتشابك 
منطقتنا  يف  املقاومة  قوى 
املقاومة  حركات  جانب  اىل 
الفلسطينية واىل  جانب كل من 
ينتمي اىل حمور املقاومة سيجعل 
هذا األمل بتحرير فلسطني عظيم 
قريبا  جدا  اليوم  هذا  وسيجعل 
جدا إن شاءاهلل. هذا يف املوقف 

األول املرتبط بإسرائيل«. 
وأردف: »يف عاشوراء احلسني، 
من الطبيعي أن نكون يف موقع 
مشروع  مع  واملواجهة  الرفض 
والتسلط  االمريكي  اهليمنة 
وشعوبنا  بالدنا  على  األمريكي 
ومنها  ومنطقتنا  وخرياتنا 
االمريكية  واإلدارة  لبنان، 
املتعاقبة  االمريكية  واحلكومات 
والظلم  الطغيان  رأس  هي 
هذا  يف  واإلستعالء  والفساد 

يف  البنزين  رفع  الذي  العامل 
املواجهة  راية  اليوم  هذا  مثل 
اليت  هي  أمريكا  معه،  الدامية 
اخلبيثة  هذه  املعاني  كل  متثل 
املعاصر،  عاملنا  يف  والبشعة 
جيب أن تكون السيادة يف هذه 
جيب  ودوهلا،  لشعوبها  املنطقة 
املنطقة،  هذه  خريات  تكون  أن 
مياهها، نفطها، غازها، مواردها 
فيها  ما  كل  أرضها،  الطبيعية، 
لشعوبها  حصرا  يكون  جيب  أن 
شكل  أي  عن  بعيدا  وحلكوماتها 
والتسلط  اهليمنة  أشكال  من 
والنهب والسرقة االمريكية وغري 

االمريكية«.
االمريكية  اهلزمية  »بعد  وقال: 
عاما   20 وبعد  أفغانستان،  يف 
تصبح  البلد،  هذا  احتالل  من 
 اليوم وما فيها هذه احلادثة كما 
قلت ليلة أول أمس من دالالت 
وتداعيات  وتارخيية  إسرتاتيجية 
مهمة على  منطقتنا وعلى العامل، 
باجتاه  شاخصة  العيون  تصبح 
اىل  املقبلة  القليلة  األشهر 
العراق،  يف  االمريكي  االحتالل 

سوريا، شرق الفرات والتنف«.
العراق  »يف  نصراهلل:  وأضاف 
وبربكة دماء الشهيدين القائدين 
املظلومني الوفيني القائد الشهيد 
والقائد  سليماني  قاسم  احلاج 
املهندس  مهدي  أبو   الشهيد 
اإلقتداء  ذروة  حبق  مثال  اللذين 
فقطعت  العباس،  الفضل  بأبي 
وتشظت  األيدي  والرؤوس 
من  الشهداء  ومعهم  األجساد 
والعراقيني  اإليرانيني  األخوة 
القافلة  تلك  يف  كانوا  الذين 
املباركة،  النورانية   اجلهادية 
بربكة  الزكية،  الدماء  بربكة هذه 
العراقي والذي  الرفض الشعيب 
املليونية  يف  التظاهرة  جتلى 
القائدين  بعد شهادة  بغداد  يف 
جملس  قرار  بربكة  العظيمني، 
بلزوم  القاضي  العراقي  النواب 
من  االمريكية  القوات  إخراج 
فصائل  عمليات  بربكة  العراق، 
املقاومة العراقية املتواصلة ضد 
مساعي  وبربكة  قوات  اإلحتالل 
املسؤولني العراقيني أيضا تقرر 
حسب ما اعلنته احلكومة العراقية 
االمريكية  ان  القوات  بوضوح 
العراق  ارض  ستغادر  القتالية 
املقدسة من االن اىل نهاية العام 
احلالي، يعين بعد 3 اىل 4  اشهر، 
هذا اجناز مهم جدا وهذا انتصار 
الشهداء  ولدماء  للعراق  كبري 
وللصرب  املقاومني  ولتضحيات 
الشعب  هذا  لدى   والبصرية 
العراق  يستعيد  أن  العظيم، 
سيادته يف مسائه وأجوائه وعند 
كل معابره احلدودية  مع الكويت 
وتركيا،  واالردن  سوريا  ومع 
البحث  يبقى  جدا،  مهم  أمر  هذا 
عندهم أي االخوة العراقيني يف 
واملستشارين  املدربني   عدد 
الذي  االمريكيني  والفنيني 
يقال أنهم سيبقون يف العراق، 
االخوة  واملأمول  من  املرجو  من 
احملرتمني  العراقيني  املسؤولني 
عندما يناقش هذا االمر أن يأخذ 
بعني  العراقيون  املسؤولون 
 االعتبار جتربة التدريب االمريكي 
االفغاني  للجيش  سنة  عشرين 
وأن  االفغانية  الشرطة  ولقوات 
قدمه  ما  االعتبار  يأخذوا  بعني 
من  االمريكيون  املستشارون 
كانت  وماذا  فاشلة  إستشارات 
تضيع  أموال  ال  حتى  النتيجة، 
على  ستنفق  اليت  العراقيني 

واملستشاريني  املدربني  هؤالء 
أوقات  تذهب  وال  االمريكيني 
يعلقون  وال  سدى  العراقيني 
وخياالت  أوهام  على  أماهلم 

وسراب«.
وتابع: »من جتربة أفغانستان جيب 
أن يكون معلوما وهذه  رسالة لكل 
شعوب منطقتنا أن الذي يشكل 
ولشعبه  للعراق  حقيقية  ضمانة 
يف مواجهة داعش ويف مواجهة 
 اجلماعات التكفريية املتنوعة ويف 
مواجهة أي تهديدات مشابهة إىل 
الرمسية  العراقية  القوات  جانب 
احلشد  هو  ضمانة  الذي  يشكل 
الشعيب، هذا احلشد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم فكان 
تأسيسه هلل وقيامه  هلل وجهاده 
خرية  به  والتحق  هلل  وثورته  هلل 
ورجاله،  وشبابه  العراق  علماء 
هذا احلشد الذي  كان من أعظم 
االستجابات  وجتسدات  جتليات 
العراقية الكربى للفتوى احلكيمة 
يف  الشريفة  الدينية  للمرجعية 
احلشد  هذا  االشرف،   النجف 
وعقيدة  إميان  من  ميلك  ومبا 
وروح حسينية ومحاسة وإخالص 
عالية  طويلة  وكفاءة  وجتربة 
والتمسك  وتقويته  تعزيزه  جيب 
هذه  من  كبري  جزء  ألنه  به 
اما يف سوريا ما زال  الضمانة، 
االمريكيون يتواجدون يف منطقة 
عالقة  هلا  مناطق  الفرات،  شرق 
مناطق  وبقية  مبحافظة  احلسكة 
شاكل،  وما  الزور  دير  حمافظة 
مقربة  على  منطقة  يف  ايضا 
احلدودي  السوري  املثلث  من 
املعروف  االردني  العراقي 
ما  على  حجتهم  التنف،  مبنطقة 
أعلن ترامب سابقا وبايدين حاليا 
يف  املوجودة  القوات  أن  هذه 
وهدفها  واحدة  مهمتها  سوريا 
حماربة  على  املساعدة  هو  واحد 
وهذا  حجة  واهية  هذه  داعش، 
أساسا  وخمادع،  كاذب  ادعاء 
يف  بداعش  اهلزمية  احلق  الذي 
هذه املنطقة هو اجليش العراقي 
واحلشد  العراقية   والقوات 
الشعيب واجليش العربي السوري 
والقوات احلليفة وقوى املقاومة، 
ويف لبنان  ايضا اجليش اللبناني 
حكومات  االسالمية،  واملقاومة 
املنطقة  وجيوش  املنطقة 
وشعوب املنطقة وقوى  املقاومة 
يف املنطقة كفيلة بإنهاء ظاهرة 
داعش وهي ليست حباجة أساسا 
إىل أي مساعدة أمريكية مدعاة، 
االمريكية  القوات  بالعكس   بل 
متهمة  منطقتنا  يف  املوجودة 
وتوجد الشواهد واالدلة والقرائن 
االمريكية  هذه  القوات  أن  على 
إنتاج  وتعيد  لداعش  تسهل 
على  داعش  وتساعد  داعش 
منطقة،  اىل  منطقة  من  االنتقال 
 على القوات االمريكية أن تغادر 
منطقة التنف وأنه ال يوجد داعش 
شرق  منطقة  يف  وأما  هناك، 
الفرات  فاهلدف احلقيقي للقوات 
وتعزيز  تكريس  هو  االمريكية 
الذي  واقع االنقسام يف سوريا 
يرفضه الشعب السوري والدولة 
يوافقوا  أن  ميكن  وال  السورية 
عليه أبدا، واهلدف االخر هو نهب 
يوميا  وجهار،ا  والغاز  النفط 
نهارا الناقالت اليت حتمل بإجتاه 
هدف  هو  هذا  العراقية،  احلدود 
هذا التواجد االمريكي، السوريون 
الشعب  مناسبة،  من  أكثر   يف 
السوري أعلن عن مقاومة شعبية، 
تتجلى باشكال خمتلفة يف شرق 

الفرات،  ويف نهاية املطاف كما 
مكان  كل  يف  وكما  العراق  يف 
يوجد حمتل وغاز، مصري احملتلني 
االمريكيني يف سوريا ايضا، هو 
من  اجلزء  هذا  ليعود  املغادرة 
أرض سوريا اىل الدولة والوطن 
االم، ويعود نفط سوريا  وغازها 
الذي  وإىل شعبها  حكومتها  اىل 
اىل  يكون  ما  أحوج  اليوم  هو 
هذه املقدرات  واخلريات يف ظل 
احلصار وقانون قيصر والعقوبات 

االمريكية الظاملة«.
وقال: »يف عاشوراء احلسني ال 
بد من جتديد املوقف من احلرب 
السعودية  االمريكية  العدوانية 
 على اليمن وشعبه املظلوم، هذه 
أن  الغامشة جيب  الظاملة  احلرب 
هؤالء  يعلم  أن  وجيب  تتوقف 
املعتدون  بعد كل سنوات احلرب 
هذه أنهم لن يتمكنوا من حتقيق 
صمود  أمام  أهدافهم  من  أي 
الشعب  الصابر  هذا  وبطوالت 
املقاوم العظيم وقيادته احلكيمة 
جندد  عاشوراء  يف  والشجاعة، 
موقفنا إىل جانب شعب البحرين 
واملسلوبة  حقوقه  املضطهد 
بعلمائه  يزج  الذي  الطبيعية 
ونسائه  شبابه  وخرية  ورموزه 
والذي  املظلمة،  السجون  يف 
مينع حتى  عن التعبري عن موقفه 
ورأيه، هذا الشعب احلاضر دائما 
يف نصرة فلسطني وقضايا االمة 
حيتاج من االمة  كلها أن تقف اىل 
للتخلص  ومظلوميته  حقه  جانب 
اجلاسم  الصعب  الواقع  هذا  من 
على صدر هذا الشعب العزيز«.

أضاف: »بالنسبة إىل لبنان هناك 
مسألة  يف  أوال،  عدة.  نقاط 
عاشوراء  يف  نود  املقاومة، 
نؤكد  أن  السالم  عليه  احلسني 
املقاومة  قوة  وللعدو  للصديق 
ومتانتها  وجهوزيتها  لبنان  يف 
يف  جيري  ما  كل  مع  وصالبتها 
حول  جيري  وما  جرى  وما   لبنان 
لبنا، أن كل ما جرى هنا وحولنا 
يف  ال  ميس  أن  يستطع  مل 
تطوير  يف  وال  قدرات  املقاومة 
والبشرية،  التسليحية  القدرات 
املقاومة  هذه  إرادة  يف  وال 
على  الدفاع  وتصميمها  وعزمها 
والكرامة،  والسيادة  الرض  عنا 
دليل  األخرية  اجلزئية  واملواجهة 
ال  لذلك  املعنى،  هذا  على  كبري 
خيطئنا أحد يف احلسابات، اخلائف 
واملتوجس  والقلق  واملرعوب 
هو  وما  املنطقة  تطورات  من 
العدو  هو  املنطقة  من  أوسع 
إسرائيل  اليوم  االسرائيلي، 
واالندحار  اهلزمية  مشهد  أمام 
هي  افغانستان،  من  االمريكي 
يقوله  ما  تابعوا  قلق،  حال  يف 
االسرائيليون  املسؤولون 
ووسائل  والباحثون  واملعلقون 
االعالم االسرائيلية،  عن خماوفهم 
الشديدة والكبرية من انعكاسات 
هذا  االمريكية،  اهلزمية  هذه 
االنسحاب االمريكي، هذا الفشل 
 االمريكي هذا السقوط السياسي 
واالخالقي  واالمين  والعسكري 
املنطقة،  وضع  على  االمريكي 
املنطقة  امريكا يف  حلفاء  وعلى 
ولسنا  نفسها،  اسرائيل  وعلى 
حنن القلقون، حنن بالعكس اكثر 
أمال  ويقينا  مضى  زمن  أي  من 
وصوابية  وصحة  بسالمة  واميانا 
من  واقرتابنا  وطريقنا  خيارنا 

النصر النهائي واحلاسم«.
وتابع: »يف موضوع احلكومة، بكل 
وندعو  دعونا  حنن  وقوة  تأكيد 

لبنان،  يف  حكومة  تشكيل  اىل 
الفراغ،  نرفض  كنا  دائما  هكذا 
احلكومة  استقالة  رفضنا  حنن 
احلالية وموقفنا معروف، ورفضنا 
استقالة احلكومة  السابقة وموقفنا 
معروف، ودعونا دائما اىل تشكيل 
لتسهيل  نساعد  وكنا  حكومة، 
من  احلكومة،  هناك  تشكيل  أمر 
حياول دائما يف اخلارج والداخل 
االخفاق يف  أن حيملنا مسؤولية 
حبجة  اللبنانية،  احلكومة  تشكيل 
فيه  مبا  نضغط  ال  اننا   ودعوى 
الكفاية على حلفائنا واصدقائنا 
ال  له، ألنه  معنى  وهذا كالم ال 
معنى الن  تضغط على حلفائك، 
وأن تلزم أصدقائك، ماذا يعين 
املسألة  هذه  وشرحت  ذلك 
أن  ذلك  من  االقبح  او  كثريا، 
احلكومة وتشكيل  تعطيل  ينسب 
حكومة يف لبنان اىل إيران، اىل 
إيران،  يف  االسالمية  اجلمهورية 
يف الوقت الذي نعرف أن إيران 
تشكيل  يف  ال  يوما  تتدخل  مل 
حكومة.  استقالة  يف  وال  حكومة 
تشيكل  يف  يتدخلون  الذين 
احلكومات وإسقاط احلكومات يف 
وإقليمية  عاملية  دول  من  لبنان 
معروفون  هم  سفاراتهم  وعرب 
االتهامات  هذه  اللبنانيني،   لكل 
لنا ال تستند إىل أي دليل، بل 
ذلك،  عكس  تؤيد  الشهواد  كل 
اليوم  اللبنانيني  كبقية  حنن 
ننتظر  القليلة  األيام  هذه  ننتظر 
نتيجة ونرتقب بكل أمل ورجاء ما 
ستكشف عنه اللقاءات  املتواصلة 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  بني 
وأنها  املكلف،  الرئيس  ودولة 
مدخال أساسيا ملعاجلة الكثري من 

االزمات املقبلة«.
االقتصادي  الوضع  »يف  وقال: 
واملعيشي، نقول جيب أن يواجه 
جدية،  وبروح  بكل  الواقع  هذا 
املسؤولية وبدون انهزام وبدون 
روح انهزامية او استسالم، وبدون 
يأس، هل ميكن أن نواجه؟ نعم، 
مواجهة  على  بقوة  العمل  جيب 
منها،  احلد  أو  االزمات،  هذه 
وإجياد سبل ملعاجلتها، يف قضية 
البنزين  واملازوت اليت اضطررنا 
أن نتكلم عنها يف أكثر من ليلة 
االخرية،  عاشوراء  ليالي  من 
اجليش  اللبناني  حركة  وبعد 
عندما  ايضا،  االمنية  والقوى 
احملطات  على  يكشفون  بدأوا 
وبعض خمازن الشركات وتأتيهم 
يف  ختزين  أماكن  عن   معلومات 
ماليني  وتبني  املناطق،  خمتلف 
ليرتات  وماليني  البنزين  ليرتات 
الذي تبني  املازوت  خمزنة، هذا 
ميكن  ايضا  واملخزن  اآلن،  اىل 
هذا  هذا،  من  أكثر  يكون  أن 
أن  هذه  يؤكد  هذا  يؤكد؟  ماذا 
وهي  مفتعلة،  أزمة  هي  االزمة 
أزمة مصطنعة، الن الدولة كانت 
تؤمن الدعم والبواخر كانت تأتي 
اىل  الشواطىء والشركات كانت 
تبيع،  واحملطات  وتسلم  تستلم 
كلها،  احلركة  هذه  وسط  ويف 
والتخزين  والتهريب،  االحتكار 
اذا هذه ازمة مفتعلة، وكان ميكن 
الدولة بعزم  بادرت  لو  معاجلتها 
األوىل،  ملنعت  األيام  من  وحزم 
احملطات،  على  الذل  طوابري 
وملنعت كل أشكال اإلذالل اليت 
األسابيع  خالل  اللبنانيون  عاناها 
من  الدولة  أقدمت  لو   املاضية. 
القرار  هذا  على  األول  اليوم 

اجلريء والشجاع، وجاء اجليش 
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وقامت  والقوى  األمنية، 
مبسؤولياتها  املعنية  الوزارات 
خالل  حصل  الذي  حصل  ملا 
هذا  هل  املاضية.  األسابيع 
متعمد  أمر  هذا  تدبري؟ هل   سوء 
حالة  اللبنانيني وإلجياد  لتيئيس 
واالختناق  النفسي  الضغط  من 
على  وإرادات  خيارات  لفرض 

اللبنانيني؟«
أضاف: »إذا مل يتوقف احملتكرون 
عن هذا السلوك الالإنساني البشع 
الذي يؤدي إىل إذالل اللبنانيني 
وإذالل  حمطات  البنزين،  على 
اللبنانيني يف الظالم يف الظلمة 
واحلر، ويف املستشفيات، ويف 
مل  يتوقف  إذا  اليومي.  خبزهم 
القوى  تقوم  أن  يكفي  ال  هؤالء 
األمنية مبصادرة الكميات املخزنة 
عاشوراء  يوم  يف  واحملتكرة. 
 احلسني عليه السالم، وبكل وعي 
وشرعية،  إنسانية  ومسؤولية 
وعلى  الدولة  على  جيب  أقول 
بهؤالء  تزج  األمنية  أن  القوى 
احملتكرين البشعني يف السجون 
حتى يتوقف هذا اإلذالل، وهذه 
األزمة املصطنعة. طبعا  هذا األمر 
امللفات  على  ينسحب  أن  جيب 
على  الدواء،  ملف  على  األخرى، 
ملف املواد الغذائية ألن القصة 
 هي نفس القصة، واحلكاية هي 
نفس احلكاية، االحتكار، واجلشع، 
واألرباح املضاعفة مرات عديدة، 
يستمر.  أن  جيوز  ال  هذا  األمر 
والدولة مع إمكانياتها املتواضعة، 
هل تستطيع أن ختفف من معاناة 
اللبنانيني،  نعم ولكنها حتتاج إىل 

إرادة وعزم . 
جيب  النقطة  هذه  »يف  وتابع: 
اجليش  تضحيات  عاليا  نقدر  أن 
هؤالء  األمنية،  والقوى  اللبناني 
والعساكر  الضباط  واجلنود 
بالليل  الشوارع  يف  والرتباء 
الشمس  وحتت  النهار  ويف 
من  للمخاطر  أنفسهم  يعرضون 
 أجل ختفيف املعاناة احلياتية على 
أن  جيب  األمر  هذا  اللبنانيني، 
يقدر، ويتعرضون أيضا للمخاطر 
النار  وإلطالق  األمنية  ولالعتداء 
مدان  أمر  وهذا  احلجارة،  ولرمي 
أو  طلقة  أحد  يرمي  أن  ومعيب 
حجرا على أولئك  الضباط واجلنود 
الشرفاء الذين يعملون يف الليل 
أجل  من  وجيهدون  النهار،  ويف 
البنزين  واملازوت  يؤمنوا  أن 
اخلبز  وألفران  للمستشفيات 
وليحافظوا  وأن.  وأن  وأن  وأن 
أن  من  االجتماعي  األمن  على 
هذه  كل  أمام  البلد  هذا  ينفجر 
تستطيع  الدولة  الضغوطات. 
احلكومة  نعم  املعاناة،  أن ختفف 
إىل  تسارع  أن  تستطيع  احلالية 
تطبيق مشروع البطاقة  التمويلية 
اليت أقرها جملس النواب، وهي 
من  أيضا  ختفف  بأن  كفيلة 

املعاناة«.
وقال نصراهلل: »يف يوم العاشر 
هذا  وأمام  اليوم،  احملرم  من 
الكبري  الزينيب  احلسيين  احلضور 
الضاحية، ويف كل  املناطق  يف 
بنا حنن  يرتبط  ما  أعلن  أن  أود 
حتدثنا  جهتنا  من  حنن  أيضا. 
ننتظر  وكنا  ووعدنا،  سابقا 
بكل  ألنه  املقدمات   وحنضر 
بالبنزين  نأتي  أن  قصة  صراحة 
واملازوت من إيران، أو من غري 
إيران هي  بالنسبة لي وإلخواني 
مسألة  هي  اهلل  حزب  يف  ولنا 
وكانت  جديدة،  وجتربة  جديدة 
اليوم  الوقت.  بعض  إىل  حتتاج 
أعلن  أن  أود  العاشر  يوم  يف 

أمامكم وأمام اجلميع أن سفيتنا 
إيران  من  ستنطلق  اليت  األوىل 
حمملة  باملواد اليت جيب أن حتضر 
أجنزت  قد  السفينة  هذه  يف 
باألطنان  الرتتيبات، ومحلت  كل 
األعمال  وأجنزت  كل  املطلوبة 
ساعات  خالل  وستبحر  اإلدارية، 
بربكة احلسني سيد الشهداء يف 
هذا اليوم إىل لبنان. ما  يفصلنا 
فقط  الطريق  مسافة  هو  عنها 
األوىل،  السفينة  تصل  عندما 
وسفن  أخرى  سفينة  وستتبعها 
أخرى إن  شاء اهلل. املسألة ليست 
إىل  تصل  عندما  واحدة.  سفينة 
املتوسط  األبيض  البحر  مياه 
عن  التفاصيل،  الحقا  نتحدث 
إىل أين وكيف ومتى؟ واآلليات 
طبعا  شاكل«.  وما  العملية 
السفينة  يف  األولوية  أعطينا 
البنزين  املازوت،  ملادة  األوىل 
والنقل،  السيارات  حاجة  هو 
لكن يتوقف  على املازوت اليوم 
املستشفيات، واملراكز الصحية، 
واألمصال،  األدوية  ومصانع 
ومصانع املواد  الغذائية، وأفران 
اخلبز، ومولدات الكهرباء، ولذلك 
املازوت هو  أن  الكل  بتشخيص 
قصوى  ألنها  وأهمية  أولوية 
عمق  يف  الناس  حبياة  ترتبط 
اهلل  شاء  وإن  الناس.  حياة 
والسفن  السفينة  هذه  ستصل 
أننا  أعرف  األخرى خبري وسالمة. 
أمام حتد كبري وأمام ما يشاع وما 
يثار من خماوف وتهديدات مبطنة 
حتى اآلن ال يوجد  شيء رمسي، 
تهديد  اآلن  حتى  حنن مل يصلنا 
األمريكان  مثال  واهلل  أنه  رمسي 
ماذا سيفعلون، أو  اإلسرائيليني 
مباذا يقومون. هناك كالم وسائل 
وسائل  بعض  يف  يكتب  إعالم 
أن  أقول  أن  أود  أنا  اإلعالم. 
السفينة منذ اللحظة اليت ستبحر 
وستصبح  ساعات،  بعد  فيها 
تصبح  أرضا  سوف  املياه  يف 
لبنانية. السفينة اآلتية من إيران 
أقول  ساعات  بعد  ستبحر  واليت 
هي  ولالسرائيليني  لألمريكيني 
على  أصرينا  أرض  لبنانية. حنن 
هذا اخليار ألننا قلنا ال نستطيع 
أن نتحمل مشاهد اإلذالل لشعبنا، 
ال على طوابري  األفران، وال على 
على  وال  املستشفيات،  طوابري 
البنزين، وال يف  طوابري حمطات 

ظالم الليل وحرارة الصيف«.
ندخل  أن  نريد  ال  »حنن  أضاف: 
يف حتد مع أحد، لو أنهم رفعوا 
ومسحوا  لبنان،  عن  عقوباتهم 
يعيشوا  حياتهم  بأن  للبنانيني 
ألن  حباجة  لسنا  حنن  الطبيعية، 
فالذين  اخليار.  هلذا  نذهب 
فرضوا على لبنان هذه الظروف 
نلجأ  جعلونا  الذين  الصعبة،  هم 
نريد  حنن  ألننا  اخليار،  هذا  إىل 
أن  نريد  ال  شعبنا.  نساعد  أن 
وال  مع  أحد،  مشكلة  يف  ندخل 
بصراحة  ولكن  أحد.  مع  يف حتد 
معنا  ويدخل  أحد  نقول ال خيطئ 
يف حتد بات يرتبط بعزة  شعبنا، 
وإذالل شعبنا. وحنن قوم نرفض 
وعرب  قوم  حنن  شعبنا،  يذل  أن 
أتباع  السنني  ومئات  األجيال 
فينا  رفع  الذي  ذلك  اإلمام 
هيهات،  األبدي  الشعار  ذلك 
أن  ونرفض  الذلة.  منا  هيهات 
عسكرية،  وال  حرب  يف  ال  نذل 
يف حرب سياسية، وال يف حرب 
وضعنا  يتم  عندما  اقتصادية. 
أمام خيارات من هذا النوع العامل 
كله،  يعرف قرارنا وعزمنا. وهذا 
ما سيتم تأكيده يف ختام الكلمة 

بعد قليل«.

هذه  يف  الواجب  »من  وتابع: 
وأنتم  أنا  نتوجه  أن  املناسبة 
بالشكر إىل اجلمهورية االسالمية 
مساحة  القائد  وإىل  إيران،  يف 
علي  السيد  اإلمام  املفدى 
اخلامنئي دام ظله الشريف، وإىل 
اهلل  آية  اجلمهورية  فخامة رئيس 
السيد  رئيسي، وإىل املسؤولني 
العظيم  الشعب  وإىل  الكرام، 
اإليراني أن نتوجه إليهم بالشكر 
وقوفهم  الدائم  على  والتقدير 
لبنان،  وشعب  لبنان  جانب  إىل 
السند  كانوا  املقاومة  يف  كما 
من  لنتمكن  والقوي  احلقيقي 
حترير  أرضنا وأسرانا وسيادتنا، 
كما يف حرب متوز كانوا معنا يف 
واملساهمة  والصمود  املقاومة 
اإلعمار.  يف  إعادة  األساسية 
كذلك اليوم وبالرغم من العقوبات 
والظروف  واحلصار  إيران  على 
اليت  يعاني  الصعبة  االقتصادية 
كما  العزيز  إيران  شعب  منها 
إىل  تقف  إيران  أنتم،  تعانون 
االسالمية  اجلمهورية  جانبكم. 
وبرغم  عاما،  أربعني  وخالل 
لثماني  عليها  املفروضة  احلرب 
سنوات وحماوالت  ضربها وعزهلا 
االسالمية  اجلمهورية  وحصارها، 
عن  يوما  تتخل  مل  املباركة 
وأصدقائها.  اجلمهورية  حلفائها 
لن  املباركة  اإليرانية  االسالمية 
وحلفاءها  أصدقاءها  يوما  ختذل 
واليد املقطوعة لقاسم سليماني 
بغداد  يف  املطار  أرض   على 
احلقيقة.  هذه  على  قوي  شاهد 
هذه رسالة لكل شعوب منطقتنا 
املهددة  وحكومات  منطقتنا 
باإلرهاب وباحلصار وبالعقوبات. 
هنا نعم، هذا صديق تستطيع أن 
شامخ  جبل  وهذا  عليه،  تراهن 
تستطيع أن تتكئ، وتسند ظهرك 
إليه مع  هذا النوع من األصدقاء 
وتتبدل  املشهد،  يتغري  واحللفاء 
كبري،  درس  وهذا  املعادالت، 

درس كبري«.
وقال: »أيضا أود أن أؤكد كما 
ذكرت قبل قليل أيها اللبنانيون 
االسالمية  اجلمهورية  صدق  بكل 
على مدى 40 عاما  مل تتدخل يف 
الشؤون الداخلية اللبنانية. قرار 
لبنان قرارنا، حنن يف لبنان يف 
أيدينا حنن كما كنت أقول  دائما 
الدولة،  هذه  عند  أدوات  لسنا 
أو تلك الدولة حتى هذه الدولة 
الولي  عند  سادة  حنن  الكرمية، 
الفقيه ولسنا  عبيدا عند أمريكا، 
وأدوات أمريكا يف املنطقة، هذه 
هي احلقيقة. ولذلك كل ما يقال 
يف  انتخاب  إيراني  تدخل  عن 
تكليف  يف  أو  مجهورية،  رئيس 
تشكيل  يف  أو  حكومة،  رئيس 
انتخاب،  قانون  يف  أو  حكومة، 
أو  اقتصادية،  أو يف  سياسات 
أو  حنن  بها  نقوم  حتالفات  يف 
أصدقاؤنا، هذا كله كذب وافرتاء 

وال أساس له على اإلطالق«.
اللبناني  املوضوع  »يف  أضاف: 
مواجهة  يف  خمتصرة  كلمة 
مواجهة  ويف  احملتكرين، 
يف  حتدثت  عنه  الذي  التهريب 
ليلة ما قبل األمس، ويف مواجهة 
األحداث األمنية أقول لكم، أقول 
للناس الطيبني والشرفاء الذين 
بعض  من  صراحة  بكل   يتأملون 
إال  هلم  وصف  ال  ألنه  الزعران 
يعتدون  الذين  الوصف،  هذا 
النار  الناس  ويطلقون  على 
على  أو  البنزين  حمطات  على 
حيرقون  أو  الكهرباء،  حمطات 
هذه  أو  العامة،  املؤسسة  هذه 
 األمالك اخلاصة، هؤالء غوغائيون 
أي  إىل  ميتون  ال  فوضويون، 
قيمة من قيم هذا الشعب بصلة، 

آخره  حصل،  مما  ننزعج  كلنا 
خلدة  يف  األثيم  االعتداء  كان 
وجرحى،  شهداء  إىل  أدى  الذي 
حتصل  اليت  االختالالت  األمنية 
يف بعض املناطق وخصوصا يف 
الصواب،  أحيانا،  البقاع  منطقة 
الدولة  أن  تقوم  هو  الصحيح، 
حنن  نساعد  وأن  مبسؤوليتها 
أن  مبسؤوليتها،  لتقوم  الدولة 
نطالبها، أن نغطيها، أن ندعمها، 
غضبنا  لو  حتى  أن  نساعدها، 
لي  امسحوا   - انفعلنا  لو  وحتى 
واقبلوا مين هذا املنطق - جيب 
نندفع  أن  من  اخلطأ  نتحمل،  أن 
ال  ضعفاء،  ولسنا  أقوياء  وحنن 
يقوى علينا أحد، ال يستطيع أن 
اخلطأ  أن  من  أحد،  علينا  يقوى 
انفعاليا، حتى  أو  عاطفيا  نندفع 
األمنية  االشكاالت  معاجلة  يف 
مجيعا  نكون  أن  جيب  الطارئة، 
القوى  مع  اجليش  اللبناني،  مع 
املصلحة  الصواب،  األمنية، 
تقوم  أن  هي  الكربى  الوطنية 
األحداث،  هذه  مبواجهة  الدولة 
قوى  أو  حزبية  قوى  ذهاب   إن 
أو  خاصة  معاجلة  إىل  املقاومة 
األحداث  من  النوع  هلذا  ذاتية 
الفاسد  دفع  عليه  عنوان  ينطبق 
مبا هو أفسد، دفع السيء مبا هو 
أسوأ، وهذا ما يريده أعداؤنا يف 

احلقيقة«.
زالت  ما   - اخلتام  »قبل  وتابع: 
هناك نقطة واخلتام - حنن نعرف 
أن ما جيري يف بلدنا وعلى بلدنا 
إلخضاع  اقتصادية  حرب  هو 
اللبنانيني ولفرض خيارات عليهم 
ختدم مصاحل إسرائيل، فيما يعين 
فيما  احلدود  البحرية،  ترسيم 
النفطية  الثروة  اقتسام  يعين 
الكبري  أملنا  حنن  البحر،  يف 
ووطن  وكدولة  لبناني  كشعب 
هذه  على  اللبنانيون  أن  حيصل 
الثورة النفطية والغازية ليسدوا 
أوضاعهم،  ويعاجلوا  ديونهم 
آماال  أن  هناك  واضحا  ليس 
أخرى. حسنا، هناك من يريد أن 
اللبنانيني  على  خيارات  يفرض 
املصاحل  هذه  مع  تتناسب  ال 
قدرات  يعين  وفيما   الوطنية، 
محاية  على  القادرة  املقاومة 
البلد وفيما يعين موقع لبنان من 
نعرف  جيري يف  املنطقة  ما  كل 
اليت  هي  األمريكية  اإلدارة  أن 
السفارة  وأن  احلرب  هذه  تدير 
الوكر  هي  عوكر  يف  األمريكية 
احلرب  هذه  يدير  الذي   املباشر 
السفارة  االقتصادية واإلعالمية، 
خلف  تقف  اليت  هي  األمريكية 
والتجييش  هذا  التحريض  كل 
بعضهم  على  للبنانيني  اإلعالمي 
البعض، حنن نعرف أن السفرية 
ببعض  األمريكية شخصيا  تلتقي 
من يسمى بال NGOS ما يسمى 
جبمعيات اجملتمع املدني وتطالبهم 
ومتوهلم  وعندما  وحترضهم 
وستعابتهم  تعاتبهم  يفشلون 

طويال«.
احلقيقة  هذه  »أمام  وقال: 
والواقع، هذه السفارة املوجودة 
متثيل  سفارة  عوكر  ليست  يف 
تآمر  سفارة  هذه  ديبلوماسي، 
على  لبنان،  شعب  على  وتواطؤ 
عرق  لبنان،  على  اخلبز يف  لقمة 
كرامة  على  لبنان،  يف  اجلبني 
موقعها  من  لبنان،  يف  اإلنسان 
هنا  أريد  الفتنوي.  الشيطاني 
فشلتم  السفارة  هلذه  أن  أقول 
خالل  وستفشلون،  املاضي  يف 
جيوشا  دربتم  سنة  عشرين 
جنراالت  وعساكر  نظامية، 
ماذا سيفعل  وأخفقتم،  وفشلتم 
لكم هؤالء املساكني من مجعيات 
مقابل من؟  املدني ويف  اجملتمع 

 يف مقابل الوطنيني الشرفاء يف 
املقاومة  قوى  مقابل  لبنان، يف 
املقاومة  مقابل  يف  لبنان،  يف 
النسخ  هزمتكم  وهزمت  اليت 
املتعددة من مشروعكم يف لبنان 
تتعبون  لذلك  املنطقة؟  ويف 
وتنفقون  طائل  بال  أنفسكم 
وأقول هلؤالء  بال طائل.   األموال 
املساكني ممن ينتمون إىل بعض 
إىل   - كل  أقول  أن  أريد  ال   -
األهلي  اجملتمع  بعض  مجعيات 
مسعتم  اجلدد،  األثرياء  املدني، 
يقول  أمس  السياسيني  بعض 
أعطيت  عشرات  املاليني  هناك 
هلذه اجلمعيات تبخرت، طبيعي أن 
تتبخر، مثل 20 مليار دوالر اليت 
لبنان  السعودية  على  أنفقتها 
وتبخرت، مثل 10 مليار دوالر يف 
أنفقتها  اليت  األخرية  السنوات 
وتبخرت،  وما  لبنان  يف  أمريكا 
اجلمعيات  مال هلذه  من  سيعطى 
سيتبخر وستنشأ طبقة جديدة من 
األثرياء اجلدد، هذه هي احلقيقة، 
 أقول هلؤالء املساكني أيضا خذوا 
العربة من أفغانستان، ال تسندوا 
وال  السفارة  هذه  إىل  ظهركم 
هذه  إىل  وال  هذه  السفرية  إىل 
اإلدارة، هؤالء كالبهم البوليسية 
وأقرب  هلم  وأنفع  عندهم  أكرم 
هو  من  كل  ومن  منكم  إليهم 
العربة  خذوا  شاكلتكم،  على 
اليت  األخطاء  نفس  ترتكبوا  وال 

ارتكبها آخرون«.
أضاف: »خيار اللبنانيني الوحيد هو 
أن يتعاونوا ويتفاهموا ويتالقوا، 
رسالتنا األخرية يف يوم  عاشوراء 
والتعاون  التالقي  رسالة  هي 
والتفاهم من أجل أن ننقذ بلدنا، 
على  طاقاتنا،  على  باالعتماد 
شعبنا،  على عقولنا، على قدراتنا 
البشرية العظيمة وقدراتنا املادية 
مساعدة  جاءت  إذا  املتواضعة. 
شرط  وبال  بال  قيد  اخلارج  من 
من  يأتي  دعم  أي  وسهال،  أهال 
اخلارج ال ميس بسيادة البلد أهال 
وسهال. املساعدات اليت  يتحدث 
مشروطة،  مساعدات  هي  عنها 
اللبنانيني  بتصادم  مشروطة 
وبالفتنة بني اللبنانيني، هذا أمر 
ليس له  نتيجة وليس له طائل، 
لبنان  خيرب  أن  يريد  املال  هذا 
يعمر  أن  ال  لبنان،  حييي  أن  ال 

لبنان«.
وتابع: »إذا، حنن كشعب قادرون 
الصعوبات  هذه  نتجاوز  أن  على 
إذا تعاونا وإذا متاسكنا، يف يوم 
واإلرادة  نستمد  العزم  عاشوراء 
ومواصلة  والثبات  والتصميم 
وأصحاب  احلسني  من  الطريق 
احلسني،  مع  والشهداء  احلسني 
زينب،  وأخوات  زينب   من 
عاشوراء،  يوم  يف  ورسالتنا 
رسالتنا اليت نقوهلا وخنتم بها يف 
كل عام، ال  جتربونا لقد جربتمونا 
سابقا، يف 82 وعلى مدى سنوات 
طويلة لعام 2000 ويف 2006 يف 
وإىل  و2011  مواجهة  إسرائيل 
اجلماعات  مواجهة  يف  اليوم 
التكفريية اليت أتيتم أنتم بها من 
كل أحناء العامل، ال  جتربونا ال يف 
حرب عسكرية وال يف حرب أمنية 
وال يف حرب اقتصادية ألننا أبناء 
بني  إن  وضعت  اليت  املدرسة 
خيارين تقول كلمة احلسني عليه 
احملرم،  من  العاشر  يوم  السالم 
أال إن الدعي ابن الدعي -  ويف 
هذا الزمن األدعياء كثر - أال إن 
بني  ركز  قد  الدعي  ابن  الدعي 
اثنتني بني السلة والذلة وهيها 
ذلك  لنا  اهلل  يأبى  منا  الذلة، 
ورسوله واملؤمنون وحجور طابت 
ونفوس  محية  وأنوف  وطهرت 
أبية من أن نؤثر  طاعة اللئام على 

مصارع الكرام، حنن أهل الشهادة 
ورؤوسهم  يستشهدون  الذين 
مضى  شهداؤنا،  كما  مرفوعة 
هذا هو طريقنا الذي نتسمك به، 
وعندما نكون يف معركة من هذا 
إسالمنا وال  نرتك  النوع ال نرتك 
إمياننا وال نرتك قائدنا وال نرتك 
وال  مقدساتنا  نرتك  وال  قضيتنا 
العامل  لكل  ونقول  أمتنا  نرتك 
اهلل  صلى  اهلل  مقولة  رسول 
الشمس  وضعوا  لو  وآله  عليه 
يف مييين والقمر يف مشالي على 
أن أترك هذا األمر ما  تركته حتى 
أو  دونه،  أهلك  أو  اهلل  يظهره 
حلفيده  احلسني  أصحاب  مقولة 
احملرم  من  العاشر  ليلة  احلسني 
 وحنن نقوهلا يف يوم العاشر من 
ألمتنا،  إلسالمنا،  نقوهلا  احملرم، 
هذا  يف  حلسيننا  ملقدساتنا، 
عليه  الزمان  الزمان،  لصاحب 
السالم، لو أن يا سيدنا وإمامنا 
نقتل  الطريق  هذا  أننا يف  نعلم 
ثم  يف  اهلواء  نذر  ثم  حنرق  ثم 
نذر  ثم  حنرق  ثم  نقتل  ثم  حنيا 
يف اهلواء ثم حنيا يفعل بنا ذلك 
ألف مرة، يفعل بنا ذلك ألف ألف 
يفعل   - مرة  مليون  - يعين   مرة 
بنا ذلك ألف ألف مرة ما تركناك 

يا حسني«.
وقال: »عندما نطلق هذا الشعار 
موقع  من  أنه  يعرف  كله  العامل 
يشهد  الذي  الصدق  الصدق، 
عليه شهداؤنا من السيد  عباس 
احلاج  إىل  راغب  الشيخ  إىل 
إىل  مصطفى،  السيد  إىل  عماد 
كل شهدائنا القادة واجملاهدين 
عليه  يشهد   واالستشهاديني، 
جرحانا، أسرانا احملررون، يشهد 
وزوجات  وأمهات  أباء  عليه 
وأخوات  وبنات  وإخوة  وأبناء 
الشهداء، يشهد عليه هذا اجليل 
تهزهم  مل  الذين  املقاومني  من 
تزلزهلم كل  هذه  العواصف ومل 
منطقتنا،  يف  اخلطرية  األحداث 
أيضا  اليوم  حنن  نعم  ولذلك 
جمددا ويف عام هجري جديد ويف 
للحسني  نقول  جديدة   عاشوراء 
الذي وقف يف الساعات األخرية 
أمامه  الشهداء  خياطب  يكن  مل 
القتلة  اجلنود  يكن  خياطب  ومل 
كان  وإمنا  منهم  يئس  الذين 
يف  الشرفاء  من  أجيال  خياطب 
وأرحام  النساء  الرجال  أصالب 
هلم،  ليقول  التاريخ  يف  اآلتني 
ينصرني؟  ناصر  من  هل  نداهم 
واليوم  األعوام  مدى  على  وحنن 
ويف  كل عام نقول حنن أنصارك 
عبد  أبا  يا  لبيك  اهلل،  عبد  أبا  يا 
اهلل، لبيك يا حسني. ومن ميشي 
يف طريقك يا سيدي لن يرى إال 
العزة والكرامة واخللود والسعادة 

يف الدنيا ويف اآلخرة«.
عليك  »السالم  نصراهلل:  وختم 
عبداهلل  أبا  يا  وموالي  يا سيدي 
وعلى األرواح اليت حلت بفنائك 
عليك مين سالم اهلل وعليك  منا 
منا  وعليكم  اهلل  سالم  مجيعا 
بقيت وبقي  ما  مجيعا سالم اهلل 
آخر  اهلل  جعله  وال  والنهار  الليل 
السالم  مين  لزيارتكم،  العهد 
يوم عاشوراء،  على احلسني يف 
املقطوع،  الرأس  على  السالم 
املرضوض،  على  الصدر  على 
االصبع  على  املسلوب،  اجلسد 
السبايا،  على  السالم  املقطوع، 
على  املقطعة،  الكفوف  على 
على  السالم  األجساد  اجملزرة، 
احلسني  بن  علي  وعلى  احلسني 
وعلى ابي الفضل العباس وعلى 
أخت  أوالد احلسني وعلى  زينب 
احلسني  أصحاب  وعلى  احلسني 
والسالم عليكم مجيعا ورمحة اهلل 

وبركاته وعظم اهلل أجوركم«. 

تـتمة املنشور على الصفحة 3
نصر اهلل: ال نتحدى ومن فرض هذه الظروف...
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لـبنانيات

الشيعي  االسالمي  اجمللس  أحيا 
االعلى مراسم اليوم العاشر من 
حمرم هلذا العام يف مقر اجمللس، 
برعاية رئيسه االمام الشيخ عبد 
االمري قبالن، والقى نائبه العالمة 
الشيخ علي اخلطيب كلمة اليوم 
العاشر، قال فيها: »تسعة أيام 
احلرام  حمرم  شهر  من  انقضت 
الذي  العاشر  يوم  هو  وهذا 
الذي  عاشوراء،  بيوم  يسمى 
عاشوراء  ذكرى  إحياء  فيه  تبلغ 
قمة التعبري عن احلزن واملواساة 
ارتكب  آلل بيت رسول اهلل وما 
يف حقهم من جرمية مروعة يندى 
هلا جبني الدهر وعربت عن مدى 
احنطاط القتلة اجملرمني من أزالم 
السلطة األموية الغامشة وجتردهم 
واألخالق  القيم  أدنى  عن 
الدينية  عن  فضال  االنسانية 
واإلسالمية، والذين مثلوا اخلسة 
والنذالة يف تعاملهم مع الثائرين 
رسول  أبناء  بيته  وأهل  احلسني 
وانه  مكانته  يعلمون  وهم  اهلل، 
وجود  ال  الذي  نبيهم  بنت  ابن 
على االرض ابن بنت نيب غريه، 
سابق  عن  جرميتهم  فارتكبوا 
تذكريهم  ومع  وتصميم  إصرار 
ابن  ألست  خياطبهم  وهو  بذلك 
باإلجياب:  فأجابوه  نبيكم؟  بنت 
إيقاظ  حياول  وهو  نعم،  قالوا 
غيهم  عن  وارجاعهم  ضمائرهم 
يرتكبون  ما  بفداحة  وتعريفهم 
من دون حق وعندما يسأهلم عن 
لقتاله:  يدعوهم  الذي  السبب 
سفكته؟  دم  أم  قتلته  ألقتيل 
مرة  فيسأهلم  بالنفي،  فيجيبون 
قتاله،  إصرارهم على  اخرى عن 
بأن  موقفهم  ويربرون  فيجيبون 
ذلك هو بغض منا ألبيك، وهذا 
ميثل أقصى االحنطاط االخالقي، 
اذا  اإلسالم  يدعون  هم  فبينما 
سطحيتهم  مدى  يظهرون  بهم 
بن  علي  ألن  الفكري،  وختلفهم 
أبطاهلم  صرع  إمنا  طالب  أبي 
منطلق  من  فرسانهم  وجندل 
االميان،  وعن  الدين  عن  الدفاع 
املنطلقات  دافعه  يكن  ومل 
او  القبلية  والثارات  الشخصية 
عرب  وقد  الدنيا،  على  التنافس 
عن ذلك: ) اللهم انك تعلم انه 
منافسة  منا  كان  الذي  يكن  مل 
شيء  التماس  وال  سلطان  يف 
لنرد  ولكن  احلطام  فضول  من 
املعامل من دينك ونظهر االصالح 
املظلومون  فيأمن  بالدك  يف 
من  املعطلة  وتقام  عبادك  من 

حدودك(.
البيت  اهل  حركة  كانت  لقد 
حمكومة بالقيم واألهداف السامية 
الذاتية  املطامع  عن  البعيدة 
واألهداف الشخصية اليت حددها 
الكلمات  هذه  املؤمنني يف  أمري 
ويبني  ربه  فيها  الرائعة خياطب 
به  وارتباطه  له  إخالصه  فيها 
ومل  النزوات  به  تسف  مل  وانه 
أعلى  فهو  الشهوات،  به  حتط 
ذلك  من  وأرقى  شأنًا  ذلك  من 
عنه  صدر  ما  كل  وان  مقامًا، 
دعوة  او  قتال  او  مواجهة  يف 
إصالح  به  أراد  إمنا  إنكار،  او 
فاسد وتقويم معوج واقامة عدل 
يف  تعاىل  اهلل  حدود  وتطبيق 
اهل  مسرية  مثلت  لقد  االرض. 
لتحمل  االرقى  النموذج  البيت 
الرسالي  العمل  يف  املسؤولية 
وحينما  الظروف،  اصعب  يف 
التضحية  املسؤولية  تستدعي 
اىل  درجاته  اعلى  يف  والعطاء 

وكانت  الدم،  وبذل  الشهادة 
شهادة االمام احلسني يف كربالء 
وما قدمه من أعزائه ومن ابنائه 
نساءه  به  عرض  وما  واخوته، 
املفجعة  احلادثة  هلذه  واطفاله 
يف  احلصار  من  الفاجعة  وهول 
الرعب  وحالة  عنهم،  املاء  قطع 
اليت أثارها حوهلم اجليش االموي 
ورؤية أعزائهم صرعى على رمال 
كربالء، واالعداء جيولون خبيوهلم 
احلسني  اهلل  عبد  أبي  على جسد 
خيوهلم  حبوافر  عظامه  يطحنون 
كل  اىل  مدافع،  أو  حام  دون 
الصور املرعبة اليت عايشوها يف 
االسر، ُيسار بهم من بلد اىل بلد 
يستعرضهم قادة اجليش االموي 
أمام مرأى الناس والرؤوس على 
الرماح، كل هذه الصور املرعبة 
كانت حاضرة عند االمام احلسني، 
التضحية،  هذه  تضحية  فأي 
االمام  عليها  أقدم  مصيبة  وأي 
نصرا  يرجو  ال  وهو  احلسني، 

عاجال يسعى للوصول اليه«.
خالل  من  واضحا  »بات  وتابع: 
املواقف اليت سجلها أهل البيت 
املليئة  مسريتهم  خالل  ومن 
بالتضحيات اليت ال مثيل هلا، أن 
على  احلفاظ  هو  الثابت  هدفهم 
عندهم  يتقدم  شيء  وال  الدين 
على هذا اهلدف، فلم يسعوا يوما 
ليستأثروا  واحلكم  السلطة  اىل 
أمري  مر يف كالم  مبنافعهما كما 
أهدافهم  كانت  فقد  املؤمنني، 
تستزهلم  أن  من  وأعظم  أعلى 
مثلوا  ألنهم  لذة،  او  شهوة 
القيم الرفيعة وجسدوها بالفعل 
مواجهة  يف  والتضحية  والعمل 
أن  أهدافه  تعدو  مل  الذي  اخلط 
فأبو  وذاتية،  شخصية  تكون 
بين  يا  تلقفوها  يقول:  سفيان 
أمية تلقف الكرة، فهي ال تعدو 
منها  القصد  كرة،  لعبة  بنظره 
احلكم  على  هاشم  بين  منافسة 
أمية  بين  على  وان  والسيطرة، 
التقاطها  فرصة  يقتنصوا  أن 
واالنتقام  بالسلطة  لالمساك 
االلداء  أعداءهم  يعتربونهم  ممن 
وأبناءهم  آباءهم  قتلوا  الذين 
طموحاتهم،  أمام  عائقًا  وشكلوا 
وجهه  الذي  اخلطاب  نفس  وهو 
وإمنا   ( الكوفة:  ألهل  معاوية 
وألي  عليكم  ألتأمر  قاتلتكم 
أثرهما  يقتفي  ويزيد  رقابكم(، 
احلكم،  أهدافه يف  يوضح  الذي 
االنتصار يف  خطاب  يوجه  حينما 
بداية حكمه اىل أجداده قتلى بدر 

وحنني. 
أيها  لبنان نواجه  اليوم يف  حنن 
املستشري  الفساد  حال  االخوة 
يف البالد اليت شكلها هذا النظام 
املواطنني  قيد  الذي  الطائفي 
طائفية  أطر  ضمن  وأطرهم 

اخلطيب: أي مواجهة مع اجليش أو إطالق النار عليه يف مثابة إطالق النار على بيوتنا وأوالدنا ال جيوز السماح به

طائفية  أقفاص  يف  ووضعهم 
عنصرية شيطانية«.

اجلديد  العنصر  »إن  أضاف: 
الذي طرأ خالل السنوات األخرية 
العدو  مع  الصراع  جمريات  على 
اإلسرائيلي، هو حتول لبنان من 
للعدو  مستباحة  ضعيفة  دولة 
قوية  دولة  اىل  اإلسرائيلي 
العدو  هذا  حتدي  على  قادرة 
وقهر إرادته بفعل املقاومة اليت 
اإلسرائيلي  الغزو  بعد  نشأت 
خالل  عاصمته  واحتالل  للبنان، 
القوى  وانهيار  قصرية  فرتة 
اليت كانت متسك باألرض بسرعة 
الضعف  نقطة  ولكن  مذهلة، 
هي  العدو  عليها  يتكل  اليت 
الذي  الطائفي  النظام  طبيعة 
ويرى  اللبناني،  بالشعب  يتحكم 
إمكان  يف  فرصة  العدو  فيه 
االعتماد على التمكن من تعطيل 
أثر املقاومة إن مل يكن انهاؤها 
خالل  من  تبني  كما  ممكنا، 
تفجري  على  بالعمل  متوز،  حرب 
التناقضات الطائفية الداخلية من 
اخلارجية  الضغوط  ممارسة  خالل 
على الشعب اللبناني، وخصوصًا 
حصار  اىل  اخلارجية  القوى  جلوء 
لبنان، مضافا اىل طبيعية النظام 
الطائفي التحاصصي الذي أوجد 
األرضية الالزمة كي يؤثر احلصار 
الشعب  جممل  على  الكبري  أثره 
اللبناني، والعمل من خالل محلة 
ممولة  وواسعة  شرسة  إعالمية 
الغربية،  السفارات  بعض  من 
الرأي  لتضليل  املعاناة  هذه 
املقاومة  وحتميل  اللبناني  العام 
املعاناة،  هذه  كل  مسؤولية 
احلاضنة  البيئة  على  وللضغط 
يف  الفوضى  بإثارة  للمقاومة 
وتصوير  الداخلية  ساحتها 
املقاومة بأنها أصبحت عبئا جيب 

التخلص منه«.
لن  املعركة  هذه  »إن  وقال: 
يستخدم  فالعدو  سهلة،  تكون 
اخلبز  ورغيف  العيش  لقمة  فيها 
بطريقة  احلياة  أسباب  وكل 
الناظر  يرى  حبيث  شيطانية، 
بأن األسباب هي داخلية، ولكن 
اخلبري  الفاحص  بعني  ينظر  من 
الذي يديرها وحيركها  يعلم بأن 
وميسك بها هو القوى اليت تريد 
سلب لبنان ورقة القوة هذه من 
موازين  يغري  أن  ويستطيع  يده 
فيها  إسرائيل  تعود  القوى، 
القوة اليت تتحكم بالتحوالت يف 
املنطقة، وتستطيع أن تفلت من 
والذي  خبناقها  املمسك  احلبل 
يكاد خينقها. لذلك أيها االخوة، 
إرادتكم،  على  يتوقف  فاألمر 
على إرادة أهلنا الذين كان هلم 
موازين  بتغيري  احلقيقي  األثر 
القوى حينما دفعوا بأبنائهم اىل 
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العدو  وأخرجوا  املواجهة  ساحة 
من  مهزومًا  ذلياًل  اإلسرائيلي 
يف  مناطقهم  وأخرجوا  أرضهم، 
أن  من  الغربي  والبقاع  اجلنوب 
منلكه  ما  لتعطيل  ساحة  تكون 
املنطقة  هذه  وتهيئة  قوة  من 
االحتالل،  لتتقبل  جاهزة  لتكون 
أبطلتم  الكبري  وبوعيكم  هذا 
والشعوذة،  السحر  هذا  مفاعيل 
أعظم  وحققتم  الطاولة  وقلبتم 
انتصار يف هذا القرن مع اخللل 
ال  بشكل  القوى  موازين  يف 
معجزة.  وأعترب  املقايسة  ميكن 
وما  الساحة  األعداء مل خيلوا  إن 
زالوا ميكرون ويزرعون األفخاخ، 
ويستخدمون كل الوسائل لقلب 
احلقائق هلدف واحد وهو شيطنة 
بعد  األهم  القوة  ورقة  املقاومة 

دينكم اليت متلكونها.
إننا على يقني من أن أهلنا الذين 
قدموا أعز أبنائهم شهداء للدفاع 
وبلدهم  وشعبهم  كرامتهم  عن 
أن  يعلمون  وهم  خيدعوا،  لن 
هلم  تعيد  لن  املقاومة  خسارة 
األسباب  ان  واالستقرار،  األمن 
السالح  حيملون  جعلتهم  اليت 
لن  العدو  وجه  يف  ويقفون 
تتغري عندما تتخلون عن سالحكم 
وتصبحون أعداء هلا ال مسح اهلل، 
ليس  وجودكم  ستخسرون  بل 
يف لبنان بل يف املنطقة كلها، 
فتذكروا أنه حينما كنتم تهجرون 
األمن يف  وتفتقدون  قراكم  من 
بالدكم كانت وقفة االمام السيد 
الذي دعاكم فيه  الصدر  موسى 
أرضكم  عن  دفاعًا  السالح  حلمل 
وقد ختلت الدولة عن مسؤوليتها 
يف محايتكم. إن واجبنا اليوم هو 
احملافظة على اهلدوء واالستقرار 
باألمن  اإلخالل  وعدم  الداخلي، 
ومتكني  الداخلية،  ساحتنا  يف 
األمنية  والقوى  اللبناني  اجليش 
السرقة  عصابات  مواجهة  من 
إلثارة  واملندسني  واملخدرات 
إلضعاف  االحياء  بني  الفوضى 
ساحتنا الداخلية، وإن أي مواجهة 
النار عليه هو  أو إطالق  للجيش 
بيوتنا  على  النار  إطالق  مبثابة 
وعلى أوالدنا ال جيوز السماح به، 
فعناصر اجليش هم أبناؤكم وهم 
اىل جانب املقاومة محاة األرض 
على  النار  وإطالق  والعرض، 
اجليش يف مثابة إطالق النار على 
الذي  الشعب  وعلى  املقاومة 
ميثل تالمحهما مجيعا عنصر البقاء 

هلذا الوطن«.
»يبقى  املسؤولني:  اىل  وتوجه 
عليكم أن تقوموا بأقصى سرعة 
بتشكيل احلكومة، فكلما أسرعتم 
بتشكيل احلكومة أكثر كلما كان 
والفلتان  للفوضى  احلد  وضع 
بالبلد  احملدقة  واألخطار  أسرع، 
أمن  وتعريض  الفوضى  نتيجة 
األيام  يف  رأينا  كما  املواطنني 
ازدياد  اىل  إضافة  السابقة، 
على  احلصول  يف  الصعوبات 
اخلبز  رغيف  من  الضروريات 
وخماطر  واملازوت  البنزين  اىل 
ختزينها، وندعو اىل التعاون مع 
على  ومساعدته  اللبناني  اجليش 
اجليش  وإبالغ  أماكنها  كشف 

والقوى األمنية عنها«.
وقال: »إن اندحار قوات االحتالل 
يف  افغانستان  عن  األمريكية 
مشهد خمزي يكشف عن هزمية هذا 
االحتالل و فشل مشروعه بالتدخل 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف 
زوال،  اىل  احتالل  األخرى، فكل 

واالرض ال حيكمها اال اصحابها، 
و ما جرى يف أفغانستان من ختل 
ان ال  يؤكد  حلفائها  ألمريكا عن 
وجود حللفاء او أصدقاء دائمني 
ألمريكا يف اي مكان من العامل، 
فاملصلحة االمريكية ال ترتكز اىل 
على  تقوم  وهي  ومبادئ،  قيم 
مبدأ الغاية تربر الوسيلة، ومآرب 
عند  تقف  ال  االستعمارية  امريكا 
حدود اذ تبيح لنفسها تدمري دول 
وختربيها وتشريد اهلها، وهذا ما 
والعراق  فلسطني  يف  شهدناه 
وغريها  وسوريا  وافغانستان 
نعيشه  ما  وهذا  الدول،  من 
الضغوط  بفعل  لبنان  يف  اليوم 
وجتويع  وحصاره  وطننا  على  الشيخ علي الخطيب

املقاومة  تأليب  بغية  شعبه، 
والرافض  الصامد  شعبها  على 
فإننا  لذلك  والتجويع،  للحصار 
ندعو املراهنني على نفوذ أمريكا 
يف منطقتنا العربية والسيما يف 
االتعاظ من  و  التبصر  اىل  لبنان 
املشهد االفغاني، فيعيدوا النظر 
يعملوا  و  حتالفاتهم  و  مبواقفهم 

ملصلحة بالدهم و شعوبهم«.
العاشر  اليوم  احياء  ومت  هذا، 
احلكيم  الذكر  من  آيات  بتالوة 
للقارئ الدولي أنور مهدي، وتال 
الشيح حسني جندي جملس عزاء 
زيارة  الغول  وموسى  حسيين، 
الشيخ  للحفل  وقدم  احلسني، 

علي الغول. 

رفيعة  مصادر  كشفت 
»األجواء  أّن  املستوى 
لتطغى  عادت  اإلجيابّية 
بعد  احلكومة ،  تشكيل  على  
مساء  حصل  اّلذي  االجتماع 
اليوم بني رئيس اجلمهورّية  
ميشال عون  ورئيس احلكومة 

املكّلف  جنيب ميقاتي «.
ولفتت إىل أّن »البحث اّلذي 
تتوّقع  الغد،  يف  سُيستكَمل 
إضافّية«،  إجيابّيات  منه 

 األجواء اإلجيابية عادت لتطغى على 
تشكيل احلكومة بعد تذليل معظم 

العقبات حول األمساء
مشريًة إىل أّن »العقبات اّليت 
مّت احلديث عنها حول األمساء 
ُذّللت تقريًبا، على أن ُيبَحث 

بالباقي غًدا«.
مصادر  كشفت  ذلك،  إىل 
»ميقاتي  أّن  إىل  ُأخرى 
كبرية  ضغوط  إىل  يتعّرض 
احلكومات  رؤساء  نادي  من 
مهّمته  إلفشال  السابقني، 
ب تأليف احلكومة  ودفعه إىل 

اإلعتذار«.

احلريري  سعد  الرئيس  سأل 
مسعناه  ما  »هل  بيان،  يف 
األول(  )أمس  الصباح  هذا 
االيرانية  السفن  وصول  عن 
للبنانيني  سارة  بشرى  هو 
لبنان  بزج  خطري  إعالن  هو  أم 
داخلية  صراعات  وحول  يف 

وخارجية؟«.
أن  اهلل  حزب  »يعلم  وقال: 
يف  احملروقات  أزمة  أساس 
لبنان تنشأ عن التهريب املتعمد 
خلدمة النظام السوري، واالجدى 
التهريب  يف هذه احلالة وقف 
بدل متنني اللبنانيني باحلصول 

على املازوت اإليراني.
سفن  أن  ايضا  احلزب  ويعلم 
معها  ستحمل  االيرانية  الدعم 
اىل اللبنانيني خماطر وعقوبات 
العقوبات  اضافية على شاكلة 
اليت ختضع هلا فنزويال ودول 
السفن  اعتبار  إن  أخرى. 
يشكل  لبنانية  أراض  االيرانية 
قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، 
للتصرف  مرفوضة  ودعوة 
حمافظة  انه  لو  كما  لبنان  مع 
على  منثل  مبا  وحنن  ايرانية. 
والسياسي  الوطين  املستوى 
اي ظرف غطاء  لن نكون حتت 
ملشاريع إغراق لبنان يف حروب 
عبثية تعادي العرب والعامل«.

تعطل  ايران  إن  »نعم  وتابع: 
كيف  واال  احلكومة.  تأليف 
لنفسها  االيرانية  الدولة  جتيز 
خمالفة القوانني الدولية فتقبل 

بارسال السفن اىل لبنان دون 
موافقة احلكومة اللبنانية ؟ فهل 
حنن يف دولة تسلم فيها حزب 
الوزارية،  احلقائب  كل  اهلل 
اىل  االقتصاد  اىل  الصحة  من 
الدفاع اىل املرافىء واالشغال 
أن  يشاء  ساعة  له   ، العامة 
وان  ايران،  من  الدواء  يطلب 
االيرانية  السفن  يستدعي 
احململة باملازوت والبنزين وان 
يهدد بادخاهلا حبرا وبرا وجهارا 
السلطات  عن  رغما  نهارا، 

العسكرية واالمنية؟
اليت  املواقف  »نعم  وأضاف: 
تقول  قليل  قبل  مسعناها 
يريدون  ال  انهم  للبنانيني 
اليت  حكومة. فأي حكومة هذه 
عملها  تفتتح  أن  يريدونها 
االيرانية  السفن  باستقبال 
واالصطدام مع اجملتمع الدولي، 
فيه  يكون  ما  أحوج  وقت  يف 
بدعم  حتظى  حكومة  اىل  لبنان 

االشقاء واالصدقاء«.
»يستطيع  احلريري:  وختم 
على  حيصل  ان  اهلل  حزب 
تأشرية تواطؤ مع العهد، وان 
الفريق  بصمت  نفسه  يغطي 
حيصل  لن  لكنه  الرئاسي، 
على  اللبنانيني  اكثرية  من 
لبنان  لتسليم  مرور  اجازة 
للسطوة االيرانية. هذه مواقف 
الناس  معاناة  من  ستضاعف 
املعيشية واالقتصادية، وتشق 

الطريق السريع اىل جهنم«.

احلريري عن السفن االيرانية:
إعالن خطري بزج لبنان يف وحول 

صراعات داخلية وخارجية
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»القوات  حزب  رئيس  وجه 
رسالة  جعجع  مسري  اللبنانية« 
العماد  اجلمهورية  رئيس  اىل 
ميشال عون عن الباخرة االيرانية 
لبنان  اىل  اليوم  ستصل  اليت 
فيها:  جاء  باملازوت،  حمملة 
والشركات  خلت  »ألسابيع 
القطاع اخلاص  اخلاصة وبعض 
وزير  من  حيصل  ان  حياول 
وزيركم،  هو  الذي  الطاقة، 
على أذونات السترياد البنزين 
احلقيقية  بأسعاره  واملازوت 
بأسعاره  السوق  يف  وطرحه 
الدولة  عجزت  بعدما  احلقيقية، 
مل  ولكن  مدعوما،  تأمينه  عن 
مما  الطاقة،  وزير  يستجب 
أدى إىل املأساة اليت نعيشها 
يوميا يف األشهر األخرية. وإذ 
إذا  اهلل،  حزب  بان  نفاجأ  بنا 
بباخرة  سيأتي  أقواله،  صحت 
الظن  أغلب  ويفرغها  مازوت 
يف مصفاة الزهراني، فهل يا 
احلزب  ترتكون  الرئيس  فخامة 
الذي صادر القرار االسرتاتيجي 

والعسكري واألمين، بان يصادر 
اليوم القرار االقتصادي ضاربا 
عرض  ومصاحلهم  اللبنانيني 
احلائط ومسقطا القطاع اخلاص 
اللبنانيني  عن  وقاطعا  نهائيا، 
الكريم  العيش  سبل  كل 

واملقبول؟«.
فخامة  يا  تدري  »هل  وسأل: 
الرئيس ما الذي سيلحق بلبنان 
يف  املازوت،  باخرة  جراء  من 
الوقت الذي متاح فيه استرياد 
من  وقانونا  شرعا  املادة  هذه 
يقم  مل  لو  الدولية  السوق 
االسترياد  مبنع  الطاقة  وزير 

وقمعه؟«.
تتحملون  »إنكم  جعجع:  وختم 
املسؤولية  الرئيس  فخامة  يا 
الكاملة عما ميكن ان يلحق بالبلد 
استرياد  حترير  عدم  جراء  من 
يف  وغريها،  واألدوية  النفط 
الوقت الذي ترتكون فيه حزب 
اهلل يقوم باألمر بوسائل ملتوية 
وغري قانونية دوليا، ستعرِّض 

لبنان لكارثة حقيقية«. 

جعجع لرئيس اجلمهورية عن إدخال املازوت االيراني اىل لبنان:
تتحملون املسؤولية الكاملة عما 

ميكن ان يلحق بالبلد

رأى النائب السابق اميل حلود أنه 
»جيدر شكر إيران على إرساهلا 
النفطية،  املشتقات  من  بواخر 
إذ أن أي مساعدة يتلقاها لبنان 
االقتصادية  املرحلة  هذه  يف 
على  وما  مشكورة،  جدا  احلرجة 
املتباكني على الوضع يف لبنان، 
وفرنسا  االوروبي  االحتاد  مثل 
األمريكية،  املتحدة  والواليات 
كما  مساعدات  يرسلوا  أن  إال 

فعلت إيران«.
أن  اىل  تصريح،  يف  ولفت 
احلريري  سعد  الرئيس  »بيان 
أتى كصحوة النائم، وهو باشر، 
التجييش  مرحلة  يبدو،  كما 
الطائفي لزوم شد العصب قبل 
أن  علما  النيابية،  االنتخابات 
مستغرب،  التهريب  عن  كالمه 
تدفن  مل  العائالت  بعض  بينما 
كارثة  أثر  على  بعد  شهداءها 

نفوذ  ال  حيث  عكار،  انفجار 
حلزب اهلل بل أن نوابا يف كتلته 
خطوط  على  وجيولون  يصولون 

التهريب«.
أخرج  للحريري  »نقول  وأضاف: 
اخلشبة من عينك قبل أن تنظر 
اىل تلك اليت يف عني اآلخرين، 
املساعدات  على  التهجم  وبدل 
عند  تبحث،  أن  عليك  اإليرانية 
أصدقاء،  من  لديك  تبقى  من 
عن مساعدات تؤمنها للبنان ألن 
الواقع الذي وصلنا إليه بفضلك 
وبفضل رفاقك من الزعماء جعلنا 

نقبل املساعدة من أي كان«.
وختم حلود: »تنطبق على دول 
السياسيني  وبعض  الغرب 
ال  أنهم  مفادها  اليت  العبارة 
يعملون وال يريدون لآلخرين أن 
يعملوا وال حييدون من درب من 

يريد العمل«. 

اميل حلود للحريري: بدل التهجم على املساعدات 
االيرانية عليك البحث عن مساعدات تؤمنها للبنان

يف  اإلدارية  اهليئة  استنكرت 
يف  املسلمني«  العلماء  »جتمع 
األسبوعي،  اجتماعها  بعد  بيان 
والفلتان  األمنية  »احلوادث 
الذي حصل أمس )االربعاء( يف 
الضاحية  يف  الكفاءات  منطقة 
»هيبة  أن  واعتربت  اجلنوبية«، 
إن  احملك  على  أصبحت  اجليش 
فرض  إىل  وبسرعة  يبادر  مل 
من  كل  واعتقال  بالقوة  األمن 
األهالي  وعلى  عليه  اعتدى 
وممتلكاتهم، وخباصة مع ورود 
معلومات عن أن قائد القوة هناك 
يتعامل مع املوضوع وكأنه شيخ 
أخرى  عشرية  يفاوض  عشرية 
حفظ  عليه  جيب  كمسؤول  ال 
النظام، وهذا نضعه برسم قائد 
اجليش الذي حاولنا االتصال به 

أمس ومل نوفق«.
ودعت إىل »اإلسراع يف تشكيل 
املعنيني  كل  وليعلم  احلكومة، 
تعد  مل  املواطن  أن  بالتشكيل 
أفضل  أو  أكرب  من  حصة  تهمه 
بل يريد حكومة كيفما كان لكي 
ومفاوضة  األزمة  معاجلة  تتوىل 
والبنك  الدولي  النقد  صندوق 

وإن  املساعدات،  جللب  الدولي 
استمر هؤالء بالتأخري فسيلعنهم 
اهلل والتاريخ«. وطالبت »حكومة 
تصريف األعمال بشخص رئيسها 
باختاذ  دياب  حسان  الدكتور 
عملية  تسهل  اليت  القرارات 
واألدوية  احملروقات  استرياد 
والدعوة إىل اجتماع عاجل جمللس 
حتقيق  سبل  لدرس  الوزراء 
ال  أنه  بالدستور  والتذرع  ذلك، 
يسمح بذلك رد عليه كل فقهاء 
استثنائي  الوضع  بأن  الدستور 
يفرض عقد جملس الوزراء وإذا 
مل يفعل ذلك فهو مقصر بأداء 
األعمال،  تصريف  يف  واجباته 
تارخيية  مسؤولية  وسيتحمل 

بسبب هذا التخاذل«.
العدو  »استمرار  واستنكرت 
األجواء  خبرق  الصهيوني 
بشكل  يتكرر  وهذا  اللبنانية، 
وضع  يفرض  مما  يومي،  شبه 
معادلة  عرب فرض  له  حد سريع 
جتعله يدفع مثن أي خرق جوي، 
اللغة  باعتبارها  القوة  خالل  من 
هذا  يفهمها  اليت  الوحيدة 

العدو«. 

جتمع العلماء املسلمني يستنكر الفلتان ويطالب حبكومة

علي  السيد  العالمة  استغرب   
فضل اهلل، أن »تبقى احلكومة 
من  حول  احملاصصات  أسرية 
الوزارة  هذه  يف  احلظوة  له 
الوزارة  تلك  أو  السيادية 
»مأساة  أن  اخلدماتية«، معتربا 
الطائفي  بالنظام  هي  لبنان 
قوننت  زعامات  كرس  الذي 
اجلبنة  تقاسم  ومنطق  الفساد 
آخر سلم  إىل  الشعب  وأوصل 
داعيا  العامل«،  يف  الفقراء 
الشعب إىل »عدم التوقف عن 
رفع الصوت وممارسة الضغوط 
ضمائر  لعل  الوسائل،  بكل 
ويتحلوا  تستيقظ  السياسيني 
وحذر  املسؤولية«.  من  بشيء 
مع  التطبيع  »حماوالت  من 

الكيان الصهيوني وإدخاله إىل 
واإلسالمي«،  العربي  اجلسم 
مؤيدا »أي مبادرات إجيابية بني 

الدول العربية واإلسالمية«.
اليت  الكلمة  يف  ذلك  جاء 
يف  الزهراء  قاعة  يف  ألقاها 
يف  احلسنني،  اإلمامني  جممع 
مصرع  تالوة  بعد  حريك،  حارة 
»تأتي  وقال:  احلسني.  اإلمام 
والعامل  العام  هذا  عاشوراء 
إىل  يفتقر  واإلسالمي  العربي 
الداخلي  أدنى مقومات السالم 
وحيث  الوطنية،  والوحدة 
واملذهيب  السياسي  التشظي 
يفقدها  ما  هو  والطائفي 
والعودة  النهوض  إمكانية 
لدورها الطبيعي يف لعبة األمم 

املنفعل  العنصر  باتت  أن  بعد 
فيها  الفاعل  العنصر  وليست 
ففي  املستويات.  على خمتلف 
البلدان  هذه  من  الكثري  داخل 
تغيب مقومات احلياة األساسية 
الكريم  العيش  ومستلزمات 
االستقرار  آليات  وختتفي 
الداخلي، وبدال من أن يتعاون 
البعض ويؤزر بعضهم  بعضها 
كما  ويكونوا  البعض،  أزر 
أرادهم اهلل كالبنان املرصوص 
من  بعيدا  الواحد  وكاجلسد 
الصراعات والفنت واالنقسامات 
فيما بينهم.. وإن هذا ما نرى 
والعراق  اليمن  يف  تداعياته 
وتونس  وأفغانستان،  وسوريا 
لبنان.  إىل  وصوال  وليبيا، 
نرى يف هذا  بتنا  األسف  ومع 
العامل من يستجدي التطبيع مع 
أن  أجل  من  الصهيوني  العدو 
يكسب رضا الدول الكربى، أو 
يستقوي بها على اآلخرين من 
دون أن يعي خماطر إدخال هذا 
والرضوخ  واقعنا  على  الكيان 
لسياساته والذي مل يغري ومل 
يبدل من اسرتاتيجيته يف هذه 
املنطقة يف اإلمساك مبفاصلها 

والسيطرة عليها«.
الواقع،  هذا  »أمام  أضاف: 
نعيد دعوة كل هذا العامل إىل 
أن يعوا حجم االستهداف الذي 
يتعرضون له، وأن ال خيار هلم 
للخروج من هذا الواقع املرتدي 
واحلوار  الوحدة  لغة  بتعزيز  إال 
بني  املشرتكة  والقواسم 
طوائفهم ومذاهبهم ومواقعهم 
وأن  دوهلم،  وبني  السياسية 
يعود غنيهم على فقريهم ومن 
له القوة على من ال ميلكها. وإال 
سيكون لقمة سائغة يف أيدي 
العامل  هلذا  يريدون  ال  الذين 
أن يقوى وميسك بقراره، وأن 
يكون له حضوره يف هذا العامل 
على كل الصعد. إن على كل 
من يف هذا العامل أن ال ينتظر 
إىل  بيدهم  يأخذ  من  يأتي  أن 
بني  احلوار  أو  الداخلي  احلوار 
دوله، بل عليه أن يبادر، وإن 
حيث  إىل  سيأخذوهم  أخذوهم 
الذي  الوقت  ويف  يريدون 
أي  نؤيد  هنا  وحنن  يريدون. 
مبادرات إجيابية وندعو إىل أن 

تتواصل حتى تؤتي أكلها«.
وتابع: »نرى أن أول من يدفع 
والتداعيات  االنقسامات  مثن 
واإلسالمي  العربي  الواقع  يف 
الفلسطيين  الشعب  هو 
هذه  يف  متر  اليت  وقضيته 
األشد  هي  مبرحلة  األيام 
يستغل  إذ  صعوبة،  املراحل 
العدو الصهيوني حال الضعف 
وإدارة  واإلسالمي  العربي 
الفلسطينية  للقضية  الظهر 
من غالب هذه الدول، ملمارسة 
للقدس  التهويدي  مشروعه 
على  ويعمل  فلسطني،  ولكل 
تيئيس الشعب الفلسطيين من 
أخذه مبقاومة هذا  الذي  اخليار 
الردع  سياسة  وامتالك  العدو 
وقفة  يستدعي  مما  جتاهه. 
جبانب  حقيقية  إسالمية  عربية 
عرب  الذي  الفلسطيين  الشعب 
معاني  أعلى  عن  يزال  وال 
العزة والكرامة واالستمرار يف 
الصمود يف كربالئه املستمرة 
واليت مل يتوان فيها عن دفع 
عن  دفاعا  والرخيص  الغالي 

علي فضل اهلل يف العاشر من حمرم: الفساد املقونن مأساة لبنان
لبنان  أما  ومقدساته.  أرضه 
حتى  مأساة  من  خيرج  ال  فهو 
النظام  أخرى، بفعل  يدخل يف 
زعامات  كرس  الذي  الطائفي 
قوننت الفساد وأبت أن تغادر 
وتقاسم  احملاصصة  عقلية 
الشعب  أوصل  والذي  اجلبنة، 
يف  الفقراء  سلم  آخر  إىل 
العامل، وجعل هذا البلد رهينة 
وأسري  الدولي  النقد  صندوق 
لن  اليت  اخلارجية  املساعدات 
دائما  هي  بل  باجملان،  تأتي 

خاضعة حلسابات سياسية«.
وقال: »آن األوان للمسؤولني 
وطأة  حتت  من  يستفيقوا  أن 
تضغط  اليت  الكربى  الضغوط 
الناس يف اجلوع واملوت  على 
احلياة  أسس  كل  وفقدان 
والدواء  الطاقة  من  الرئيسية 
املآسي  إىل  وصوال  والغذاء 
امليدانية اليت خنشى أال تكون 
يف  األخرية.  حمطتها  عكار 
للشعب  نريد  الذي  الوقت 
الصوت  رفع  عن  يتوقف  أال 
وميارس الضغوط بكل الوسائل 
لعل ضمائر السياسيني الذين 
العالية،  األبراج  يف  يعيشون 
من  بشيء  ويتحلوا  تستيقظ 
لتأليف  واجلرأة  املسؤولية 
اجلميع  يعرف  اليت  احلكومة 
البلد،  مشاكل  حتل  لن  أنها 
ولكنها ميكن أن تضع األسس 
النفق،  هذا  من  اخلروج  لبداية 
من  كل  على  الطريق  وتقطع 
لبنان  سيادة  ميس  أن  يريد 
يف وحدته وحريته واستقالله. 
ومن املعيب أن تبقى احلكومة 
من  حول  احملاصصات  أسرية 
الوزارة  هذه  يف  احلظوة  له 
السيادية أو الوزارة اخلدماتية، 
له  لتؤمن  بل  البلد  ليخدم  ال 
دورا يف  أو  سياسيا  مستقبال 
املرحلة املقبلة، أو سلما يصل 
النيابي،  إىل سدة اجمللس  به 
ويعاني  حيرتق  البلد  فيما 
إنسانه على حمطات احملروقات 
على  للحصول  سعيه  ويف 
الدواء والكهرباء واملاء وحاجاته 

وحاجات أوالده«.
رأيناه  ما  »أظهر  أضاف: 
ختزين  كشف  صعيد  على 
احملروقات، مدى الرتهل الذي 
الصعيد  على  البلد  يعيشه 
واالحندار  واألخالقي  اإلنساني 
مما  السياسي،  املستوى  على 
القوى  كل  استنفار  يستدعي 
الفاعلة والقوى األمنية ملمارسة 
مسؤولياتها والعمل معا ملواجهة 
اخلطرية  وتداعياته  الواقع  هذا 
على مستوى الوطن ومستقبله. 
املسؤولون  يعي  أن  نأمل 
ملصاحل  الظهر  إدارة  خطورة 
يتقوا  حتى  ومعاناته  الشعب 
يدعونه  وال  وانفجاره  غضبه 

خيرج شاهرا سيفه عليهم«.
منا  تتطلب  »عاشوراء  وختم: 
االرتفاع إىل مستوى املسؤولية 
واإلنسانية،  والشرعية  الدينية 
مستوى  على  نكون  وأن 
الوطن  هلذا  خيطط  ما  مواجهة 
الداخل  من  به  املرتبصني  من 
ذلك  يف  ننجح  ولن  واخلارج، 
واإليثار  واحلكمة  بالصرب  إال 
الداخلية،  والوحدة  والتكافل 
الكارثة  أن  اجلميع  من  وبوعي 
إن وقعت فلن توفر أحدا ولن 

ينجو منها أحد«.

الكتائب  حزب  رئيس  رد 
على  اجلميل  سامي  اللبنانية 
حزب  عام  ألمني  األخري  الكالم 
من  جمموعة  عن  وكشف  اهلل. 
نصراهلل،  حديث  يف  املغالطات 
االيراني  »النفط  أن  من  حمذرا 
الدولي ويتسبب  القانون  خيرق 
حبصار وعقوبات للبنان«، معربا 
رئيس  ل«غياب  أسفه  عن 
والوزراء  التام  اجلمهورية 
»أشرف  وقال:  والنواب«، 
ان يستقيلوا  للبنان  وأنفع  هلم 
بسلطة  االتيان  للشعب  لنسمح 
حترر قرار لبنان من وطأة حزب 

اهلل«.
إذاعة  اىل  حديث  يف  ولفت 
»صوت لبنان« اىل أن نصراهلل 
لبنان،  كل  باسم  يتحدث  مل 
أساسية  »مغالطة  إىل  مشريا 
أن  فيه  أوحى  الذي  كالمه  يف 
لبنان«،  على  حصارا  هناك 
استرياد  من  مينعنا  »ما  وقال: 
النفط هي سياسة الدعم وعدم 
دفع  على  لبنان  مصرف  قدرة 
املزيد من االموال، ما يستنزف 

االحتياطي االلزامي«.
نصراهلل  »ليس  اجلميل:  أضاف 
احلصار  بل  احلصار  يفك  من 
حسن  بسبب  يأتي  سوف 
القانون  والباخرة خترق  نصراهلل 
ايران،  على  والعقوبات  الدولي 
حبصار  للبنان  وستتسبب 
املغالطة  وبالتالي  وعقوبات، 
أن نصراهلل ال يكسر  االساسية 
احلصار امنا خيلقه فاحلصار ليس 
موجودا بل لبنان أفلسه نصراهلل 

وأصدقاؤه واملنظومة«.
»طريقة نصراهلل تكرب  أن  ورأى 
لسياسة  خمالفة  وهي  املشكلة 
اللبنانية،  القوانني  ولكل  لبنان 
وهي تعد على السلطة اللبنانية 
والدولة واحلكومة، اليت هي من 
على  تكون سيدة  ان  املفرتض 
هلا  اليت  املهمة  القرارات  كل 

عالقة مبستقبل لبنان، وبالتالي 
للبنانيني  حتد  نصراهلل  تصريح 
من  وهروب  لبنان  وسيادة 
هي  اليت  االساسية  املشكلة 
كل  فان  ولألسف  التهريب، 
الدعم يذهب تهريبا اىل سوريا 
والشعب اللبناني ميول التهريب 

وخروج النفط اىل سوريا«.
ورأى رئيس الكتائب أن »حترير 
كلفة  أقل  احملروقات  سعر 
االسر  على  التعويض  وجيب 
دوالر  ونصف  مليون  يوفر  ما 
يطلبه  ما  وهذا  السنة،  يف 
ان  اىل  الفتا  النقد«،  صندوق 
»االنطالق يف االصالحات يسمح 
لبنان،  بدعم  النقد  لصندوق 
الذي  االمام  اىل  اهلروب  أما 
فسيؤدي  نصراهلل  عنه  يتحدث 
اىل العقوبات يف حال استقبلنا 
عزل  وبالتالي  االيراني،  النفط 
العاملي«،  االقتصاد  عن  لبنان 
مضيفا: »نصراهلل يعرض لبنان 
مآس  اىل  والشعب  واالقتصاد 

اضافية«.
»حزب  أن  اىل  اجلميل  ولفت 
اهلل يسعى اىل حتويل لبنان اىل 
اليران  اضافية  مواجهة  ساحة 
والعربي«،  الدولي  اجملتمع  مع 
باخلطوة  اليوم  خطاب  واصفا 
االجتاه«.  هذا  يف  االضافية 
نهائيا  لبنان  عزل  »إذا  وقال: 
أكرب،  ايران  قبضة  ستكون 
وبالتالي دعم اجليش سيتوقف 
اىل  سيؤدي  املستمر  والتحدي 
يف  لبنان  انغماس  من  مزيد 

صراعات املنطقة«.
وأكد يف املقابل أن »أي تساهل 
مع وضع يد حزب اهلل على الدولة 
لبنان  ملستقبل  ضربا  يشكل 
اقتصادية  ويالت  علينا  وجير 
وقف  اهلل  حزب  وعلى  وأمنية، 
هذه التحديات«، داعيا الشعب 
بسيادته  للمطالبة  »التوحد  اىل 

ورفض هذه املمارسات«.

سامي اجلميل: النفط االيراني خيرق القانون 
الدولي ويتسبب بعقوبات للبنان

حزب  يف  االعلى  اجمللس  عقد 
اجتماعه  االحرار،  الوطنيني 
دوري  كميل  برئاسة  االسبوعي 
يف  الثوار  خيمة  من  مشعون، 
مفوضي  مع  والكرتونيا  املرفأ 

املناطق يف لبنان واخلارج.
املواطنني  اجملتمعون  ودعا 
اىل  والسياديني  »االحرار 
خيمة  اىل  والنزول  املشاركة 
الثورة«، شاكرين للقوى االمنية 
يقومون  اليت  »اجلهود  واجليش 
ختزين  اكتشاف  أجل  من  بها 

االحرار: الالمركزية االدارية املوسعة بداية حلل االزمات
احملروقات«.

وطالبوا التجار بـ »الكف عن احتكار 
واحملروقات  الغذائية  املواد 
على  مشددين  واالدوية«، 
على  اجلنائي  التدقيق  »أهمية 
يتم من قبل شركة موثوقة  أن 
بعيدا من السمسرات وأن يطال 
مجيع دوائر الدولة وليس فقط 

مصرف لبنان«.
ويف اخلتام، اعترب اجملتمعون ان 
املوسعة  االدارية  »الالمركزية 

تبقى بداية حلل االزمات«.
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النفط  شركة  من  الطاقة  وزارة  تبّلغت  املاضي  االثنني  يوم 
العراقية أن الشحنة األوىل من الفيول ستكون جاهزة يف 3 
املرتبطة  املناقصة  فإن  الطاقة،  وزارة  صدقت  وإذا  أيلول. 
يف  الشحنة  لتسّلم  متهيدًا  يومني،  خالل  سُتطلق  باستبداهلا 
الثلث األول من أيلول. لكن على املقلب اآلخر، مل تنته بعد 
تداعيات قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن احملروقات. أربعة 
أيام وينتهي املخزون، فيما الشركات مل تتمكن بعد من فتح 
قد  املركزي  املصرف  كان  وإذا  جديدة.  لشحنات  اعتمادات 
حسم أمره باعتماد سعر »صريفة«، فإن ذلك لن يكون كافيًا 
لتصدر وزارة الطاقة جدول األسعار اجلديدة. وهي لن تفعل إال 
بعد احلصول على قرار استثنائي موّقع من رئيَسي اجلمهورية 

واحلكومة ُيشّرع السعر احمُلّدد من املصرف
بالنسبة إىل  العيش،  أزمة احملروقات والكهرباء قطعت سبل 
كل القاطنني يف هذه البقعة اجلغرافية. املوت البطيء تسارع 
يف نهاية األسبوع. كارثة عكار هي تكثيف للكوارث املتالحقة 

اليت تطاول الناس يوميًا. 
وكل ذلك بال أفق. حتى إذا ُشّكلت احلكومة صار واضحًا أنها 
الدولة  مستمرة.  الكهرباء  أزمة  البري«.  من  الزير  »تشيل  لن 
تكاد تفقد سلطتها على األطراف، كما على املركز. ال هيبة 
للمكلفني باحلفاظ على األمن. مصادرة شاحنات الفيول واقتحام 

حمطات التحويل منوذجًا. 
حمطة  مئة  من  أكثر  حترس  أن  تستطيع  لن  األمنية  القوى 
الطرقات ملنع مصادرة  أن حترس كل  ولن تستطيع  حتويل، 
املطاحن  على  املازوت  توزيع  تستطيع  ولن  الفيول،  شحنات 
واملستشفيات. وحتى عندما توحي بأنها تتوىل زمام املبادرة 
عشرات  الفوضى.  من  مزيدًا  النتيجة  تكون  الناس،  لتساعد 
توزيع  وحمطات  البنزين  حمطات  تشهدها  اليت  اإلشكاالت 
عن  ختلت  السلطة  واحد:  سبب  إىل  تعود  واألفران  الغاز 
إنقاذ  أمامهم سوى  الناس وتركتهم ملصريهم. وهم مل يعد 

أنفسهم.
لكن ماذا بعد؟ مل يعد السؤال عن الكهرباء جيدي. كل املعنيني 
يف وزارة الطاقة وكهرباء لبنان يكادون يستسلمون. انقطاع 
شامل للكهرباء ثالث مرات خالل يومني ليس أمرًا بسيطًا. وهو 
ميكن أن يتكرر عشرات املرات، إن مل تتحرر حمطات التوزيع 
من االعتداءات املتكررة. ملف الصيانة ال يزال، بدوره، عالقًا 

بانتظار موافقة مصرف لبنان.
 مرت مخسة أشهر من دون إجراء أي نوع من الصيانة للمعامل، 
إليها  حتتاج  اليت  الدوالرات  تأمني  املصرف  رفض  ظل  يف 
سيؤدي  بسياق  املسؤولني  كل  المباالة  ظل  ويف  املؤسسة 
الزوق  قريبًا إىل إطفاء املعامل، أسوة مبا حيصل يف معمَلي 
واجلية )يعمالن بـ 10 يف املئة من طاقتهما، بسبب احلاجة إىل 
أنها  مرارًا  أعلنت  أن  للمؤسسة  والزيوت(. سبق  الغيار  قَطع 
متلك األموال، لكنها كمؤسسة عامة ال ميكنها طلب الدوالر من 
السوق، فمصرف لبنان هو مصرف القطاع العام، وهو امللزم 
بتأمني حاجة هذا القطاع. هذا ما يؤكده رياض سالمة أيضًا، 

لكنه ال ينفذه. 
وإذا كان هو يتقاعس عن دوره، حبجة رفض املس باالحتياطي 
اإللزامي، علمًا بأنه سبق أن رفض متويل حاجة املعامل حتى قبل 
الوصول إىل حدود االحتياطي، فإن على السلطة السياسية، 
إذا كانت تسانده  إال  أن تتحمل املسؤولية،  حكومة وجملسًا، 
يف السعي إىل إطفاء املعامل. فاملطلوب قانون ُيلزم املصرف 
السلطة  أن  إىل  التجربة تشري  لكن  للصيانة،  األموال  بتأمني 
نفسها حاربت عملية إعطاء سلفة لكهرباء لبنان لتأمني الفيول، 
منها  يبق  مل  دوالر  مليون   200 بقيمة  بإقرار سلفة  واكتفت 

شيء.
 وإذا كانت وزارة الطاقة قد حسمت أمرها بعدم طلب سلفة 
فإن  السياسي،  االستغالل  حجم  َسَلفًا  تدرك  ألنها  جديدة، 
شحنات  أربع  مثن  لدفع  استعدادها  أبدت  أن  سبق  املؤسسة 
من أمواهلا، لكنها بطبيعة احلال تطالب مصرف لبنان بأن حيّول 

األموال إىل دوالرات، من دون نتيجة حتى اليوم.

  أعمال الصيانة يف املعامل متوقفة منذ 5 أشهر بسبب رفض مصرف 
لبنان تأمني حاجتها إىل الدوالرات

أمام قتامة املشهد، مثة ضوء ال يزال يأتي من العراق. حتى 
وزارة  أن  إال  االتفاق،  تنفيذ  التأخري يف  من  وبالرغم  اليوم، 
الطاقة تؤكد أن وصول أول باخرة فيول لن يتأخر عن األسبوع 
»سومو«  شركة  أبلغت  التفاصيل،  ويف  أيلول.  من  األول 
العراقية وزارة الطاقة أن الشحنة األوىل ستكون جاهزة بني 3 

ّدد موعد شحنة الفيول األوىل: ما بني 3 و5 أيلول العراق يحُ

»الطاقة« لن تصدر جدول أسعار احملروقات بال موافقة استثنائّية
إيلي الفرزلي

تصوير مروان أبو حيدر

 2021 آب   21 Saturday 21 August 2021الـسبت 

صرخة  كل  بعد  تنعق  إيران  مرتزقة  أبواق  تنفك  ال 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  للبطريرك  غضب 
بطرس الراعي يف وجه الذين سخروا لبنان من أجل 
مع  تتعارض  والتي  واملذهبية  الفئوية  مشاريعهم 
اإليجابي  لبنان  حياد  هو  وأهمها  الوطن  بناء  أسس 
أن  علمتنا  اللبناني.فالتجارب  الكيان  جوهر  هو  الذي 
لعبة الدخول يف محاور إقليمية ال تأتي اال باالنقسام 

الداخلي و الحروب العبثية.
فاملطلوب هو مقاربة إيجابية و عقالنية لدعوة غبطة 
املحاور  صراعات  عن  بالنفس  النأي  اىل  البطريرك 

والحياد االيجابي.
هذه الدعوة هي صادقة السرتجاع لبنان اىل الشرعية 
وصون شراكتنا ووحدتنا وحماية نظامنا الديموقراطي، 
ودعم الجيش اللبناني والقوى األمنية الشرعية لتكون 

هي املسؤولة الوحيدة عن حماية الوطن واملواطن.
تأتي من  بالوالء ملشاريع  يدينون  الذين  الخونة هم 

خارج الحدود تتناقض مع صيغة لبنان الفريدة.
موقعه  إىل  الرسالة«  »لبنان  إعادة  على  كلنا  فلنعمل 
فيستعيد  الدولي،  و  العربي  محيطه  إىل  الطبيعي، 

عافيته و إزدهاره.
إتقوا اهلل يف ما تفعلون و تقولون.

البطريرك الراعي:راعي#لبنان

حركة االستقالل - اوسرتاليا

و5 أيلول، وستحمل 83 ألف طن من الفيول األسود. وعمليًا، 
فإن حتديد املوعد كان اخلطوة األخرية املنتظرة، بعد موافقة 
اجلانبني اللبناني والعراقي على ثالثة طلبات لشركات عاملية 
أبدت رغبتها يف املشاركة يف املناقصات، علمًا بأن شركتني 

أخريني عادتا وقّدمتا طلبًا للمشاركة.
وإذا صدقت مصادر الوزارة، فإن إطالق املناقصة سيجري بني 
اليوم وغدًا، حبيث يعمد من تقدم بالعرض األفضل للحصول 
على الفيول العراقي بداًل من الفيول املطلوب ملؤسسة كهرباء 

لبنان.
 وحبسب املعلومات، ففي حال تشكيل احلكومة سينصب اجلهد 
الفعلي على زيادة إنتاج كهرباء لبنان، علمًا بأن املؤسسة ال 
تزال تلتزم بإنتاج 800 ميغاواط، يف إطار السياسة االحرتازية 
اليت تعتمدها. لكن هذا املعدل الذي يؤمن ما بني 3 و6 ساعات 
من التغذية، حتى لو حّلت مسألة السيطرة على بعض احملطات، 

لن يكون كافيًا للحد من احلاجة اهلائلة إىل املازوت.
املولدات  على  االعتماد  ميكن  ال  أنه  يؤكد  اليوم  حيصل  ما 
اخلاصة كمنتج أساسي للطاقة. الشح يف مادة املازوت جعل 
أغلب املناطق تعيش عتمة قاسية وتقنينًا غري مسبوق. األسوأ 
أن املخزون املتوّفر من املازوت والبنزين لن يكفي ألكثر من 
الطاقة، فيما مل حُتسم بعد مسألة  أيام، حبسب وزارة  أربعة 
رفع الدعم، وبالتالي فإن شركات النفط مل تتمكن بعد من فتح 

اعتمادات لشحنات جديدة.
 فبعدما شهد يوم السبت االتفاق مع مصرف لبنان على حترير 
مل  لرية،   3900 سعر  على  الشركات  لدى  املوجود  املخزون 
الذي  الدوالر  بشأن سعر  املصرف  بقرار  الطاقة  وزارة  تتبّلغ 
ُبذلت مساع  وإذا كانت قد  سيخصص السترياد احملروقات. 
العتماد سعر 12 ألف لرية كمرحلة انتقالية، فقد حسمت مصادر 
مصرفية األمر، مشرية إىل أن سعر منصة »صريفة« للدوالر 
أسبوع  خالل  األسعار  معدل  يؤخذ  حبيث  سيعتمد،  الذي  هو 
كمعيار للتسعري )ما بني 17 ألف لرية و18 ألف لرية لألسبوع 

املاضي(.
لن  أنها  أكدت  الطاقة  وزارة  أن مصادر مسؤولة يف  اجلديد 
ُتصدر جدول األسعار حتى لو تبّلغت من قبل املصرف املركزي 
احلكومة  عضو يف  هو  الطاقة  فوزير  للدوالر.  اجلديد  بالسعر 
رئيس  يرفضه  كما  الدعم،  َوقف  قرار  رئيسها  يرفض  اليت 
اجلمهورية، وبالتالي ال ميكنه التغاضي عن موقفهما والذهاب 

إىل تنفيذ قرار صادر عن مصرف لبنان.
ختتصر املصادر موقف الوزارة باإلشارة إىل أن السعر احلالي 
للمحروقات سيبقى معمواًل به إىل حني صدور اجلدول اجلديد. 
واألخري لن يصدر إال وفق اآللية اليت صدر فيها اجلدول عندما 
رفع مصرف لبنان السعر من 1500 لرية إىل 3900 لرية، أي بعد 
أن يصدر رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة قرارًا استثنائيًا، 

اليت تنقل دعم  األموال  لبنان  باالقرتاض من مصرف  يقضي 
احملروقات من 3900 لرية إىل سعر منصة »صريفة«.

املشكلة أن ال أحد ميلك ترف الوقت. فإذا مل يرتاجع مصرف 
لبنان عن قراره رفع الدعم، أو إذا مل يوّقع رئيسا اجلمهورية 
واحلكومة قرارًا استثنائيًا بتخفيض الدعم، أو إذا مل تقرر وزارة 
الطاقة إصدار اجلدول حتى قبل القرار االستثنائي، فإن أربعة 

أيام ستفصل عن الفقدان التام للمحروقات من السوق.
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اسـرتاليات

حظر التجول ومتديد اإلغالق يف ملبورن وزيادة 
»مقلقة جدًا« باإلصابات يف نيو ساوث ويلز

ملبورن  يف  السلطات  فرضت 
الليلة  من  اعتبارًا  التجول  حظر 
مع  بالتزامن  مساًء   9 الساعة 
 478 ويلز  ساوث  نيو  تسجيل 
وسبع  جديدة  حملية  إصابة 

وفيات.

نيو ساوث ويلز
 478 ويلز  ساوث  نيو  سجلت 
إصابة حملية جديدة وسبع وفيات 
مرتبطة بفريوس كورونا، مخس 

منها مل يتم تطعيمها.

ومت توفري دفعة لالختبار والعزل 
بقيمة 320 دوالر للعمال الذين 
تبلغ أعمارهم 17 عامًا وما فوق 
كوفيد- أعراض  لديهم  ممن 
املناطق  يف  ويعيشون   19

الساخنة.
التأشريات  حلاملي  اآلن  وميكن 
األشخاص  من  وغريهم  املؤقتة 
على  للحصول  املؤهلني  غري 
على  احلصول  للدخل  آخر  دعم 

دوالر   400 بقيمة  جديدة  دفعة 
من خالل الصليب األمحر.

جرعة  ألف   530 توفري  وسيتم 
فايزر إضافية لـ 12 منطقة تعد 
كوفيد19-  من  تضررًا  األكثر 
يف سيدني، حيث سيتم إعطاء 
األولوية للسكان الذين ترتاوح 
عامًا يف  و39   20 بني  أعمارهم 
هذا  التطعيم  على  احلصول 

األسبوع.

فيكتوريا
إصابة   22 فيكتوريا  سجلت 
منها  مخس  جديدة،  حملية 
مثاني  وكانت  املصدر.  جمهولة 
فرتة  أثناء  اجملتمع  يف  حاالت 

العدوى.
ملبورن  يف  اإلغالق  متديد  ومت 
أيلول/  2 اخلميس  يوم  حتى 
سبتمرب الساعة 11.59 مساًء مع 
تشمل  إضافية  تدابري  فرض 
الليلة  من  اعتبارًا  التجول  حظر 

الساعة 9 مساًء.

 2021 آب   21 Saturday 21 August 2021الـسبت 

كانت  السكاني  اإلحصاء  ليلة 
آب/أغسطس،   10 يف  الثالثاء 
بعد  يفت  مل  األوان  لكنَّ 

للمشاركة. 
هاندرسن،  آندرو  السيد  وقال 
والناطق  التنفيذي  املدير 
اإلحصاء  باسم  الوطين  الرمسي 
ال  الوقت  إن  السكاني، 
مللء  الناس  أمام  متاحًا  يزال 

إحصائهم.
وأضاف قائاًل »نريد التأكد من 
أن اإلحصاء يشمل كل شخص. 
لقد مت إرسال تعليمات إىل كل 
منزل ملساعدة سكانه على ملء 

االستمارة«.
وأكد أن »ملء اإلحصاء إلزامي* 
لكل شخص موجود يف أسرتاليا 

ليلة اإلحصاء«.
وأشار إىل أن »بيانات اإلحصاء 
والعائالت  األفراد  تفيد 
على  فاحلصول  واجملتمع. 
األرقام الصحيحة يعين أنه ميكن 
املناسبة  للخدمات  التخطيط 

وتقدميها يف جمتمعكم«.

قد  تكونوا  مل  »إن  أنه  واعترب 
إحصائكم،  استمارة  بعد  مألمت 
يزال  ال  إذ  للقلق،  داعي  فال 
بإمكانكم ملؤها عرب اإلنرتنت، أو 

على ورقة، أو مبساعدة منا«.
من  تتمكنوا  مل  »إذا  وقال 
فاذهبوا  على رسالتكم،  العثور 
www.census.abs. املوقع  إىل 
بالرقم:  اتصلوا  أو   ،gov.au
طلب  ميكنكم   .1800  512  441
االستمارة  وملء  لإلحصاء  رقم 
أو احلصول على  اإلنرتنت،  عرب 
استمارة ورقية ُترسل إليكم«.

منكم  نسمع  مل  »إذا  وأضاف، 
قريبًا، فستتلقون رسالة تذكري 
أو زيارة من قبل موظف إحصاء 

ميداني«.
خيارات  من  جمموعة  وهناك 
اإلنكليزية  غري  بلغات  الدعم 

متوفرة لألشخاص.
إذا احتجتم للتحدث إىل شخص 
باللغة العربية، ميكنكم االتصال 
خبدمة الرتمجة اخلطية والشفهية 
 )TIS National( الوطنية اجملانية

بإمكان   .131  450 الرقم  على 
توفري   TIS National خدمة 
اإلحصاء  أسئلة  حول  معلومات 
لدى  مراعاته  جيب  الذي  وما 

اإلجابة عنها.
االستمارة  مللء  جلسات  تقام 
جمموعة  يف  املعلومات  وتقديم 
األمكنة، مبا فيها املكتبات  من 
االجتماعية.  واملراكز  احمللية 
حول  تفاعلية  خارطة  تتوفر 
وجهًا  املساعدة  تقديم  أماكن 
www. لوجه على موقع اإلحصاء

.census.abs.gov.au/find-us
تتوفر جلسات أيضًا عرب اإلنرتنت 
يف  يعيشون  الذين  لألشخاص 
العام،  لإلقفال  ختضع  مناطق 
أو ألولئك الذين ال يستطيعون 
الوصول إىل أحد أمكنة جلساتنا. 
موقع  عرب  اجللسات  هذه  تتوفر 
اإلحصاء Census website وعلى 
 .ABS YouTube channel قناة

اخلصوصية  بيان  على  *اطلعوا 
من  ملزيد   2021 العام  إلحصاء 

املعلومات.

مل يُفِت األوان بعد مللء استمارة إحصائكم

داتون  بيرت  الدفاع  وزير  أعلن 
من  االسرتالية  االجالء  عملية  إن 
من  الكثري  تواجه  أفغانستان 

التحديات.
له  حديث  يف  داتون  الوزير  وبرر 
مع القناة السابعة اجالء 26 شخصا 
فقط يف أول رحلة انقاذ اسرتالية 
اليت  الفوضى  حالة  أن  بالقول 
وصول  منعت  املطار  يف  كانت 
مجيع االشخاص املسجلني لالجالء.

وأكد ان لدى أسرتاليا القدرة على 
إجالء حوالي 600 شخص إمجااًل من 

أفغانستان.
ومت اجالء 26 شخًصا فقط يف أول 
منت  على  اسرتالية  إنقاذ  رحلة 
ما  محل  على  قادرة  كانت  طائرة 

يصل إىل 128 شخًصا.
اجالءهم  مت  من  بني  من  وكان 
ومواطنون  أسرتاليون،  مواطنون 
يعمل يف  أجنيب  ومسؤول  أفغان، 

وكالة دولية.
إنها  الفيدرالية  احلكومة  وتقول 
تأشرية   3000 حوالي  ستقدم 
من  الفارين  لألفغان  إنسانية 

الصراع هذا العام.
مهمة  أسرتاليا  بدأت  قد  وكانت 
مواطنني  لنقل  خطرة  انقاذ 
العاصمة  من  وأفغان  أسرتاليني 
غادرت  أن  بعد  كابول  األفغانية 
أسرتالية  عسكرية  نقل  طائرة 
االجواء االفغانية صباح هذا اليوم 

)األربعاء( وعلى متنها املئات من 
االسرتاليني.

 ونشرت أسرتاليا 250 جنديا وثالث 
إلجالء  إنقاذ  مهمة  يف  طائرات 
واملقيمني  األسرتاليني  املواطنني 
التأشريات  وحاملي  الدائمني 

واألفغان.
بالبيت  صحفي  مؤمتر  وخالل   
املاضي،  الثالثاء  صباح  األبيض 
البنتاغون  باسم  املتحدث  قال 
املتحدة  الواليات  إن  كريبي  جون 
حريصة على مساعدة أسرتاليا يف 

جهود اإلجالء.
سكوت  الوزراء  رئيس  وكان 
بعض  إن  قال  قد  موريسون 
األفغان  واملوظفني  املرتمجني 
الدفاع يف  قوات  مع  عملوا  الذين 
بني  من  يكونوا  ال  قد  أفغانستان 

وزير الدفاع يؤكد وجود حتديات يف عملية االجالء االسرتالية 
ويربر اخالء 26 شخصاً فقط من أفغانستان

الفوضى يف مطار كابول تحول دون وصول املسافرين املسجلني اىل 
الطائرة االسرتالية

َمن سيتم نقلهم إىل أسرتاليا.
حركة  سعت  فيما  ذلك  يأتي 
طالبان إىل طمأنة بقية العامل بأن 
كقاعدة  تستخدم  لن  أفغانستان 
هجمات  لشن  األجانب  للمقاتلني 

على البلدان االخرى.
مؤمتر  أول  طالبان  مسؤولو  وعقد 
صحفي رمسي هلم يف كابول منذ 
وأعلنوا  املدينة،  على  االستيالء 
عالقات  إقامة  إىل  يسعون  أنهم 
واحرتام  األخرى  الدول  مع  سلمية 
الشريعة  إطار  يف  املرأة  حقوق 

اإلسالمية.
إن  طالبان  باسم  متحدث  وقال 
من  لالنتقام  تسعى  لن  احلركة 
جنود سابقني وأعضاء يف احلكومة 
السابقة..وأضاف أن عفوا للجميع 

قد صدر من احلركة.

نيو  يف  الصحة  وزير  أعلن 
هازارد  براد  ويلز  ساوث 
الوالية  يف  املستشفيات  أن 
هائلة«  لضغوط  »تتعرض 
كوفيد  حاالت  زيادة  بسبب 

.19

الرغم  على  إنه  هازارد  وقال 
فالنظام   ، الضغوط  هذه  من 
جيًدا  يزال  »ال  عام  بشكل 

بشكل غري عادي«.
نقابة  قالت  فيما  ذلك  يأتي 
عمال االسعاف يف نيو ساوث 

وزير الصحة: مستشفيات نيو ساوث ويلز 
تتعرض لضغط كبري جراء كورونا

 13 عن  يقل  ال  ما  إن  ويلز 
مرضى  حتمل  اسعاف  سيارة 
إىل  أضطرت   19 كوفيد 
ساعات  مخس  ملدة  االنتظار 
يف مرآب مستشفى ويستميد 
على  حيصلوا  أن  قبل  بسدين 
سرير لنقل املرضى اىل داخل 

املستشفى.
وقالت النقابة من على صفحتها 
إن  فيسبوك  على  الرمسية 
ألكثر  عملوا  الذين  املسعفني 
النظام  يروا  مل  عاًما   20 من 

الصحي بهذا السوء..
مرضى  نرى  حنن   « واضافت 
يتم تصويرهم باألشعة السينية 
يف سيارات اإلسعاف دون أي 

مرعاة للخصوصية.«
عمال  عن  النقابة  ونقلت 
عليهم  إن  قوهلم  االسعاف 
أرضية ساحة  على  أن جيلسوا 
اخلرسانية  السيارات  انتظار 

الستكمال أوراق املريض.
هذا وسجلت والية نيو ساوث 
أصابة   452 االثنني  يوم  ويلز 
واحدة،  ووفاة  بكورونا  حملية 
الثالثاء  يوم  العدد  وارتفع 
اىل 633 إصابة حملية واصابة 
فندق  يف  اخلارج  من  وافدة 
عدد  ليصل  الصحي،  احلجر 
 16 منذ  الوالية  يف  االصابات 
حزيران اىل 9285 إصابة واىل 
تفشي  بدء  منذ  إصابة   14854
الفريوس يف 25 كانون الثاني 
عام 2020.حذرت رئيسة حكومة 
برجييكليان  غالديس  الوالية 
االصابات  اعداد  امكانية  من 

يف االيام القليلة القادمة.

يف  الصحية  السلطات  أعلنت 
عن  اخلميس  فيكتوريا  والية 
إزدياد ملحوظ يف عدد االصابات 
حيث  بكورونا  احمللية  اليومية 
يوم  حالة مت تسجيله   57 بلغت 

االربعاء.
إىل  فيكتوريا  صحة  واشارت 

أن 44 حالة من هذه االصابات 
طيلة  الصحي  العزل  كانت يف 

فرتة العدوى.  
وتفرض حكومة فيكتوريا قيود 
بينها  من  الوالية  يف  مشددة 
اغالق يف ملبورن الكربى وحظر 
التاسعة  من  ميتد  ليلي  جتوال 

مساء حتى اخلامسة صباحًا.
وسجلت والية فيكتوريا الثالثاء 
من  بكورونا  حملية  اصابة   24
جمهولة  أصابات  أربع  بينها 
عليها  تطلق  واليت  املصدر 
تسمية  الصحية  السلطات 

»اصابات غامضة.«
هذا وحث قائد فريق االختبارات 
يف الوالية جريمي وميار سكان 
العاملني  او  كلدا  سان  منطقة 
اجراء فحص كورونا  فيها على 
بغض النظر عن ظهور االعراض 

عليهم أم ال.
املوجة  تهدد  آخر،  جانب  من 
 COVID-19 الثالثة من إصابات
يف أسرتاليا بتجاوز احلد االعلى 
للحصيلة اليومية للموجة الثانية 

املسجل العام املاضي.
ويلز  ساوث  نيو  وسجلت  
يومية  حصيلة  اعلى  الثالثاء 
العام بتسجيلها  لالصابات هذا 

633 حالة .
الطبية   وتقول رئيسة اجلمعية 
األسرتالية يف نيو ساوث ويلز، 
مكمولني،  دانييال  الدكتورة 
مع  يتعاطفون  الصحة  إن خرباء 
أرهقهم  الذين  الوالية  سكان 

اإلغالق املطول.

فيكتوريا تسجل ازدياداً يف االصابات اليومية بكورونا

شددت شرطة نيو ساوث ويلز 
يشددون  حمليون  ومسوؤلون 

بقواعد  االلتزام  ضرورة  على 
 NSW يف  املفروضة  اإلغالق 
من  »األنانية«  عن  واالبتعاد 
العدوى  تفشي  من  احلد  أجل 
مبتحور دلتا يف مناطق سيدني 
واليت وصلت إىل رقم قياسي 

اليوم بلغ 633.
ويقول املسؤولون يقولون إن 
احلاضر  بالوقت  كافية  القيود 

لكن االلتزام هو املطلوب
الشرطة تكشف عن 400 خمالفة 

جديدة وحتذر املخالفني
اليومي  الصحفي  املؤمتر  ويف 
قالت ئيسة حكومة نيو ساوث 
برجييكليان  غالديس  ويلز 
صباح اليوم إن الضواحي اليت 
 Merrylands : تدعو للقلق هي
و   Auburn و   Guilford و 
و  St Marys و   Greenacre

 .Yagoonaو Strathfield
نيو  حكومة  رئيسة  وشددت 
املنزل  من  اخلروج  عدم  على 
بعدما ُكشف عن فرض غرامات 
غري  وجدوا  شخص   400 على 
والقواعد  بالقيود  ملتزمني 
اجلميع  إن  وقالت  املفروضة. 
وسوف  هائلة  تضحيات  قدم 
ما  إذا  الفرتة  هذه  تطول 
بالقيام  الناس  بعض  استمر 

بالتصرفات اخلاطئة.
وقالت إن كل شخص مصاب 
شخص   1.3 ل  العدوى  ينقل 
التحدي  إن  وقالت  آخر، 
الناس  من  الطلب  هو  اآلن 
اللقاح.    وأخذ  القواعد  احرتام 
مفهومة  القيود  إن  وأضافت 
وجيب البقاء يف املنطقة احمللية 
اخلمسة  مسافة  اجتياز  وعدم 
دائما  والتفكري  كيلومرتات، 
بأنك  املنزل  من  اخلروج  قبل 

حتمل الفريوس أو أي شخص 
تقابله حيمل الفريوس.

سيتم  أنه  عن  وأعلنت  كما 
ترتاوح  الذين  األشخاص  منح 
عامًا  و39   16 بني  أعمارهم 
ساخنة  منطقة   12 سكان  من 
األولوية يف احلصول على لقاح 
امس  يوم  من  اعتبارًا  فايزر 
آب/أغسطس.     19 اخلميس 
الكومنولث  حكومة  وشكرت 
لتقديم 500 ألف جرعة إضافية 

من اللقاحات.
أما كبرية املسؤولني الصحيني 
الدكتور كاري تشانت فشددت 
اللقاح  اخذ  أيضا على ضرورة 
وقالت ان هناك بعض الناس 
ممن ال يأخذون كوفيد جبدية، 
وقالت إن القيود موجودة لكن 
جيب معاجلة عدم االلتزام بها.

مسؤولة  قالت  جهتها  ومن 
االرتباط يف شرطة كامربالند هبة 
قصوعة إن الشرطة قد غريت 
تعاملها  وطريقة  اسرتاتيجيتها 
زالوا  ال  الذين  األشخاص  مع 
وقالت  التوجيهات  يتجاهلون 
إن الشرطة ستتشدد يف فرض 
وسوف  والغرامات  املخالفات 

تقوم مبالحقة املخالفني. 
أسباب  إن  قصوعة  وذكرت 
البعض  لدى  االلتزام  عدم 
وعدم  »األنانية  أحيانا  تكون 
ومن  أنا   - جبدية  األمور  أخذ 
وقالت  مثال«  الطوفان  بعدي 
مبراقبة  تقوم  الشرطة  إن 
والتجمعات  العامة  األماكن 
هناك  وأن  كما  القانونية  غري 
التابعة  للمروحيات  طلعات 
الوصول  من  ختوهلا  للشرطة 
يصعب  اليت  األماكن  إىل 

الوصول إليها بطرق أخرى. 

شرطة NSW حتث على احرتام القواعد و »االبتعاد عن 
األنانية« ملصلحة اجملتمع
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مـقاالت وتـحقيقات

الواليات  انسحاب  من  وقلقها  استياءها  أبيب  تل  ِف  تخُ مل 
املتحدة األمريكية من أفغانستان، وتأثريه السليب على جممل 
املنظومة الداعمة لوجود إسرائيل يف املنطقة. وهو انطباع مل 
يوّلده القرار نفسه فقط، وال املضّي يف تنفيذه، بل وأيضًا 
طريقة التنفيذ، اليت ضاعفت التأثريات السلبية على حلفاء 

أمريكا وشركائها يف املنطقة.
 وإذا كانت السمة الغالبة على املوقف الرمسي اإلسرائيلي 
عّمق اخلسارة،  هي الصمت، إذ ال فائدة من تعليقات علنية تخُ
أعداء  توّقعات  سقف  وترفع  املستقبل،  من  اخلشية  وتظّهر 
وتأثرياته  وتداعياته  حبجمه  احلدث  أن  إال  العربي،  الكيان 
الذي  اإلسرائيلي،  اإلعالم  على  نفسه  فرض  االسرتاتيجية 
إىل  املتشائمة  ونظرتها  أبيب،  تل  موقف  بتظهري  تكّفل 

اآلتي.

»ال يوجد توصيف غري اهلروب والفرار من أفغانستان«؛ »ما 
حصل أمٌر مقلق حللفاء أمريكا يف املنطقة وإلسرائيل بشكل 
خاص«؛ »أثبتت أمريكا حللفائها أنه ال ميكن االعتماد عليها، 
وهي تلقي بهم على حافة الطريق وفقًا ملصاحلها اخلاصة«؛ 
ظهر ضعف أمريكا ودورها يف العامل«؛  »االنسحاب كما جاء، يخُ
»باتت إيران تنظر إىل أمريكا على أنها بيت من ورق، وليس 
إمكان  على  تراهن  أمريكا  كانت  »إذا  ورق«؛  من  منر  فقط 
التوّصل إىل اتفاق )نووي( مع إيران عرب الضغوط، فإيران 
»الطريقة  لضغوطها«؛  لتستجيب  تسارع  لن  االنسحاب  بعد 
والصورة اللتان خرجت بهما الواليات املتحدة من أفغانستان، 
فاقمتا املساوئ االسرتاتيجية لالنسحاب«؛ »يعّمق االنسحاب 
االسرتاتيجي،  مرتكزهم  خسروا  أنهم  من  أمريكا  حلفاء  قلق 

مقابل خصومهم وأعدائهم«. 
تلك عّينات مّما ورد يف اإلعالم العربي حول احلدث األفغاني، 
لناحية  إسرائيل  به  تهجس  ما  حول  صورة  بإعطاء  كفيلة 
تأثريات االنسحاب األمريكي على أمنها ووجودها واستقرارها 
سك الواليات املتحدة مبعظم أنظمتها  ومكانتها، يف منطقة تخُ
ما  وهو  واإلكراه،  الردعية  والقدرة  والسطوة  املكانة  عرب 
يتعارض بطبيعة احلال مع دالالت االنسحاب، خاصة بالكيفية 

اليت حصل بها.

بالطبع، مّثة مبالغة آنية يف املقاربة اإلسرائيلية، وشيء من 
العربي يف  اإلعالم  اعتاده  والذي  اخلد«،  على  اليد  »وضع 
حتّواًل  ذاته  يف  االنسحاب  يشّكل  ال  إذ  حاالت.  هكذا  مثل 
كفياًل بتوليد أضرار اسرتاتيجية يتعّذر احتواؤها، لكّن اخلشية 
الفعلية لدى صانع القرار يف تل أبيب هي مّما سيليه، على 

مستويات عّدة.
م به يف إسرائيل هو أن مكانة الواليات املتحدة يف  سلَّ  املخُ
وعي أعدائها تّثل جزءًا ال يتجّزأ من القدرة اإلسرائيلية نفسها، 
مبا يشمل مستوى ردع الكيان، ومنعة أمنه، ورمّبا استمرار 
ع يف هذه املكانة لدى أعداء »احلليَفني« ال  وجوده؛ وأّي تراجخُ
ينعكس سلبًا على الواليات املتحدة فقط، إمنا أيضًا على أمن 

إسرائيل ومستقبلها. 
األمريكي  االنسحاب  إىل  إسرائيليًا،  النظر،  ال ميكن  كذلك، 
يف  حمّطة  بوصفه  بل  واستثنائيًا،  منفردًا  كونه  زاوية  من 
قّدر أن ميتّد الحقًا إىل دول  مسار بات من الصعب إيقافه، ويخُ
أبيب  العراق وسوريا، تدرك تل  بينها  أخرى، من  وساحات 
تهديدات ال ميكن حصر  أمريكي فيها سيوّلد  تراجع  أّي  أن 
سّرع اخلروج  أضرارها. مبعنى آخر، تشى إسرائيل من أن يخُ
من أفغانستان وترية االنسحابات يف سوريا والعراق، حيث 
اًل اسرتاتيجيًا  يرتّكز جّل اهتمامها. وهو إن حصل، سيعين حتوُّ
تارخييًا، من شأنه أن يرتك آثاره السلبية على مستقبل وجود 

الكيان.
يف  أمريكا  حلفاء  لكّل  وخميفة  مرعبة  االنسحاب  »مشاهد 
نعَتْد  تعالوا  إلسرائيل.  وخصوصًا  والعامل،  األوسط  الشرق 
على حقبة، سنكون فيها وحدنا مع إيران، من دون إسناد 
موقفنا  يساند  مباشر  أمريكي  وجود  على  يرتكز  اسرتاتيجي 

ومصاحلنا«. 
هذا ما وصفت به صحيفة »معاريف« االنسحاب األمريكي، 
مقاربة  يف  جهتها،  من  »هآرتس«،  صحيفة  رّكزت  الذي 
بقرار  ترتبط  ال  اليت  وحيثياته،  ظروفه  على  داللة،  تقّل  ال 
القدرة على  أمريكي حلدود  بإدراك مجعي  بل  أحادي شاّذ، 
صوغ الواقع من خالل القوة العسكرية«. ومن هنا، اعتربت 
وخاصة  أمريكا،  حلفاء  على  احلقيقي  »التأثري  أن  الصحيفة 
أمريكا  أن  هو  للغرب،  املوالية  العربية  واألنظمة  إسرائيل 
حلدود  متزايد  إدراك  لديها  املنظور،  املستقبل  ويف  اآلن، 

قدرتها«.

إسرائيل ترثي »عظمة« أمريكا:
وحدنا... يف مواجهة إيران؟

يحيى دبوق
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املواقف  تأرجحت  ساخنة«،  هّبة  باردة،  »هّبة  وقع  على 
التفاؤل  بني  احلكومة  مسألة  يف  املاضيني  اليومني  يف 
االمور  كانت  االمام،  اىل  خبطوة  التقدم  فمع  والتشاؤم. 
االجيابيات  كل  فتضيع  فجائي،  بشكل  اخللف  اىل  تعود 
بظالله  ويلقي  السلبية  من  جو  ليخّيم  املعسول،  والكالم 
على الوضع العام وينعكس مزيدًا من املآسي على االرض، 
وبالتالي تصاعد التوتر امليداني واخلطاب السياسي. ازاء 
نقلت  اجيابية  رياح  االخرية  الساعات  هّبت يف  ذلك،  كل 
سفينة احلكومة من ضّفة اىل اخرى، وسنستعرض بشكل 

سريع ابرز عوامل هذه الرياح:

1-اجواء دولية ضاغطة مل ترَق اىل مستوى احلسم، لكنها 
وفق  ببعضها  النظر  واعادة  املواقف  بتليني  كفيلة  كانت 
سياسة »الرتغيب والرتهيب« املّتبعة، واليت غالبًا ما كانت 
تؤتي مثارها فيالسابق، واثبتت انها ال تزال قابلة لالستعمال 
السفرية  االطار وضع حترك  ايضًا. وميكن يف هذا  اليوم 
مباشر،  غري  بشكل  اليت ضغطت  شيا  دوروثي  االمريكية 

وليس كما قيل من كالم مباشر يف الشأن احلكومي.
الساحة  عن  بري  نبيه  النواب   رئيس  جملس  2-غياب 
مع  الصراع  ليؤّججوا  »مالئكته« حضروا  ان  ولو  االعالمّية، 
رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون ، ولكن االمور بقيت 
ضمن حدود السقف املقبول ومل ترَق اىل نقظة الالعودة. 
الداخلّية  املناورات  هامش  اّن  على  دليل  ذاته  حبّد  وهذا 
لكل االطراف مل يعد كما كان عليه سابقًا، بل ضاق اىل 

حدوده الدنيا.
بعد  اجلمهورية  رئيس  على  احلريري  سعد  النائب  3-محلة 
االنفجار يف عّكار، ورفض رئيس احلكومة املستقيل حّسان 
الوزراء،  جمللس  استثنائي  اجتماع  اىل  عون  دعوة  دياب 
أي فشل  أّن  من  الرئيس  مهم يف حتذير  بشكل  ساهمتا 
حتميله  سيعين  ميقاتي ،  املكّلف  جنيب  احلكومة  لرئيس 
املسؤولّية وستكون االمور بداية شرارة مماثلة حلملة »فّل« 
اليت واجهها الرئيس السابق العماد اميل حلود، وأّدت اىل 
عزله داخليًا وخارجيًا، وانه يف أسوأ االحوال واذا مل يكن 
من املستطاع محل عون على االستقالة او تقصري الوالية، 
فسيمضي ما تبقى منها يواجه احلمالت اليومّية من دون أّي 
دعم. وال شك ان هذا االمر سينعكس سلبًا وبشكل كبري 
الوطين  و«التيار  باسيل  جربان  والنائب  عون  وضع  على 

احلر« يف االنتخابات النيابية املقبلة.
4- تبنّي انه، وعلى عكس كل ما قيل سابقًا، اجلميع يرغب 
يف اقتطاع حصته من احلكومة، وهذا االمر بان بشكل واضح 
من خالل الكالم عن توزيع احلقائب على الطوائف واالمساء 
)اليت يضعها مسؤولو االحزاب بطبيعة احلال(. وبينما كان 
والعدل،  الداخلّية  عقدتي  تنحصر يف  مشكلة  عن  احلديث 
مّت حّل هذه املشكلة )ولو انه مل يكن بعد مت االتفاق على 
االمساء بشكل نهائي(، وبرزت عقد اخرى يف وزارات عدة 

منها اساسي ومنها غري اساسي.
احلريري  تكليف  مت  حني  حيصل  كان  ما  عكس  5-على 
تشكيل احلكومة، غاب احلديث منذ تسّلم ميقاتي املهمة، 
عن موضوع الثلث الضامن، وبدا وكأنه مل يعد العقدة اليت 

تتحكم مبصري احلكومة.
6-بات لزاماً على عون وباسيل التعاون مع ميقاتي لتذليل 
رؤساء  »نادي  صلب  من  ميقاتي  لكون  وذلك  العقبات، 
احلكومات السابقني«، وهو النادي نفسه الذي لطاملا وقف 
يف وجه عون وباسيل، وجناح ميقاتي يف التشكيل سيعين 
حكمًا سقوط أّي ذريعة العضاء النادي يف اتهامهما بعرقلة 
احلل يف البالد، ناهيك عن ان الدول اخلارجية اعطت دلياًل 
رئيس  دخول  والقول  بالفعل  تؤيد  انها  وملموسًا  واضحًا 

احلكومة املكلف اىل السراي.
7-ال ميكن اغفال دور حزب اهلل والكالم الصادر عن امينه 
العام منذ ايام قليلة، والذي شدد فيه على وجوب ان تبصر 
احلكومة النور قريبًا، وهو ما حيمل التلميح الكايف على انه 
االتصاالت،  اكثر فاعلية على خط  املرة بشكل  دخل هذه 
للمساهمة يف ايصال احلكومة اىل شاطئ االمان، وهو ما 
يعين ايضًا ان احلزب حصل على ضمانات طمأنته اىل وضعه 

يف الفرتة املقبلة.
اما بعد، فمن الالفت ان ميقاتي يتسلح بعبارة وحيدة هلا 
دالالتها وهي: العربة يف اخلواتيم«، ما يؤّشر اىل اّنه حتى 
ميقاتي نفسه ال ميلك معطيات حامسة ومؤكدة ان طريقه 

عوامل عدة سّرعت االيقاع احلكومي... 
والعربة يف اخلواتيم؟

طوني خوري

ال شّك أن االسبوع احلالي سيكون حامسًا على صعيد حسم 
قضية تسعرية البنزين واملازوت، خصوصًا بعد إعالن حاكم 
املاضي  اخلميس  األربعاء  ليل  سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
وقف الدعم عن احملروقات، وبالتالي البيع سيتم حسب سعر 
الصرف يف السوق السوداء. هذا األمر خلق بلبلة كبرية إذ 
احملروقات  تزين  اىل  للنفط  املستوردة  الشركات  عمدت 
حتضريا لبيعها حبسب سعر الصرف يف السوق السوداء ال 

على 3900 لرية، ما دفع اىل عودة الطوابري مرة جديدة.

لبنانالذي  ومصرف  الطاقة  وزارة  بني  حصل  الذي  اإلتفاق 
قضى ببيع املخزون احلالي على 3900 لرية مل خيّفف األزمة 
عاد فتحها من القوى األمنية  كثريًا، فأغلب احملطات املقفلة يخُ
تعملتجد  كانت  ومن  أصحابها،  وجشع  طمع  بسبب  بالقّوة 
أمامها الطوابري بشكل ضخم. ولكن تدّخل اجليش وقوى االمن 
واألمني العام وأمن الدولة وكشفهم على خمزون احملطات 
ويتّم  التهريب  من  أقوى  كان  »التخزين«  أن  حقيقًة  أظهر 

بشكل هائل حتضريًا لبيعه بأسعار خيالية.

أسبوع حاسم
يف هذا السياق تشري مصادر مّطلعة يف مديرية النفط اىل أن 
»املخزون املوجود لدى الشركات املستوردة للنفط يرتاوح 
بني 50 و90 مليون ليرت، ولكن منذ اجلمعة بدأت احملطات 
بتعبئة املادة«، الفتة اىل أن »الكّمية املوجودة يف األسواق 
حمطات  اصحاب  نقابة  عضو  بدوره  ألسبوع«.  تقريبًا  تكفي 
احملروقات جورج الرباكس يؤكد أن »الشركات بدأت بتسليم 

احملروقات للمحطات والكمية املوجودة تكفي ألسبوع«.

مفاوضات قائمة
تعود املصادر يف مديرية النفط لتلفت اىل أن »مصرف لبنان 
على سعر  الشركات  لدى  اليوم  املوجود  املخزون  بيع  أراد 
الصرف يف السوق السوداء، وحنن وجدنا أن هذا األمر غري 
مقبول أبدًا وتوّصلنا اىل أن يباع املوجود على 3900 لرية«، 
أما الرباكس فيعترب أن »بيع احملروقات املوجودة على السعر 
قبل  أيام  عشرة  أو  أسبوع  مّدة  الوقت  لكسب  هو  املذكور 
التوصل اىل اتفاق جديد يرتجم جبدول أسعار جديد تصدره 
وزارة الطاقة«. هنا تعترب مصادر مديرية النفط ان »املصرف 
املركزي مصّر على رفع الدعم، وحاليا جتري مفاوضات بني 
احلكومة وبينه حول املسألة، وحتى الساعة مل يتم التوصل 
اىل اتفاق وجيب االنتظار ملعرفة النتيجة«، مضيفة: »حاليًا 
مازوت  وباخرتي  البحر  موجودة يف  الغاز  باخرة حتمل  هناك 
فخالل  اإلتفاق  حصول  حال  أّنفي  واملهّم  بنزين،  وباخرة 

كن إفراغ البواخر ومّد األسواق باحملروقات«. ساعات ميخُ

تخزين املحروقات
األرض  حتت  املخّزنة  »احملروقات  أن  على  املصادر  تشّدد 
توازي بكمياتها املوجودة لدى الشركات على عّدة مّرات«، 
التخزين حتصل يف  »عملية  أن  الوقت اىل  الفتة يف نفس 
املناطق احلدودّية ألنها بعيدة وال يوجد فيها مناطق سكاّنية 
جيعل  احلدود  من  ولقربها  التخزين،  عملية  كثيفة،ويسّهل 

عمليات التهريب سهلة«.
يف احملّصلة جيب اإلنتظار للبناء على الشيء مقتضاه وملعرفة 
مصري املفاوضات،ال سّيما بعد نفاد الكّميات املوجودة لدى 
االسبوع  يكون  فهل  االسواق،  يف  وّزعت  واليت  الشركات 
يف  الصرف  سعر  على  احملروقات  بيع  أسبوع  هو  املقبل 
السوق السوداء الفالت، أم أن احلكومة املستقيلة ومصرف 
لبنان سيتوصالن اىل إجياد سعر جديد لبيع احملروقات على 

أساسه؟.

مفاوضات بني مصرف لبنان واحلكومة حول 
تسعرية احملروقات واالسبوع املقبل حاسم

باسكال أبو نادر

الضغط  ان  ايضًا  معّبدة وجاهزة، وهو يعين  السراي  اىل 
التشجيع  مرحلة  اىل  بل  حّد احلسم،  اىل  الدولي مل يصل 
والدعم والضغط احملدد، فهل يكون هذا االمر كافيًا ام انه 
ال بد من اتاذ قرار احلسم الدولي، وما يعنيه من اطالة 

لالزمة والتحضري لشّد جديد للحبل املطاطي للبنانيني؟!.
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يف ظل أجواء من التفاؤل كانت تسود األسبوع املاضي، على وقع 
الكالم عن إقرتاب والدة  حكومة  جديدة قد حتمل معها بعض احللول 
هلذا الوضع املأزوم، وقع قرار حاكم  مصرف لبنان  ليل األربعاء الفائت 
برفع الدعم عن احملروقات وقوع الصاعقة. األمر الذي دفع الكثر إىل 
احلديث عن أن ما حيدث اليوم متعّمد، ولكن املفارقة أّن من فعلها مل 
يدرك حجم الكارثة اليت أحدثها حبّق  الشعب اللبناني ، الذي أصبح بني 

ليلة وضحاها دون حمروقات وال كهرباء!.
إنهار  البلد  فقدان  املازوت ،  نتيجة  أطفأت  املولدات   أغلب  أصحاب 
بينما رئيس حكومة  تصريف األعمال  حّسان دياب يرفض عقد جلسة 
جملس وزراء، دعاه اىل عقدها  رئيس اجلمهورية  ميشال عون، استنادًا 
السترياد  قرار  الختاذ  الدستور  من   53 املادة  من   12 الفقرة  اىل 

احملروقات على 3900 لرية.
دورّية هي من صالحّيات  اجتماعات  عقد  اىل  الوزراء   »دعوة  جملس 
رئيس احلكومة مبفرده، أما عقد اجتماعات استثنائية فهي حتتاج اىل 
اتفاق بني رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة«. هذا ما يؤّكده اخلبري 
الدستوري عادل ميني، الذي يشري، عرب »النشرة«، اىل أّنه »ويف حال 
رفض رئيس احلكومة املستقيلة الدعوة اىل جملس الوزراء فإن ذلك 
كن أن حيصل«، شارحًا أن »الفقرة 12 من املادة 53 من الدستور  ال ميمُ
تسمح لرئيس اجلمهورية بأن يدعو اىل جلسة استثنائية جمللس الوزراء 
كلما رأى ذلك ضروريًا باإلتفاق مع رئيس حكومة تصريف االعمال«.

أوقف حاكم مصرف لبنان الدعم عن احملروقات بني ليلة وضحاها، 
ورفض الرتاجع عن قراره، الذي تبلغته مفّوضة احلكومة لدى مصرف 
لبنان كريستال واكيم من اإلعالم، واليت حبسب مصادر مّطلعة تّتجه 
اىل طلب تعليق العمل به بعد التشاور مع وزير املالّية  غازي وزني  
القرار هذا االسبوع، وذلك استنادًا اىل املادة 43 من  تبّلغها  وبعد 
قانون النقد والتسليف اليت تقول إنه »تبّلغ فورًا اىل املفّوض قرارات 
اجمللس املركزي، وله خالل اليومني التاليني من التبليغ أن يطلب من 
احلاكم تعليق قرارًا يراه خمالفًا للقانون ولالنظمة ويراجع  وزير املالية  
بهذا الصدد، واذا مل يبّت يف األمر خالل مخسة أيام من تاريخ التعليق 

ميكن وضع القرار يف التنفيذ«.
هنا يشرح اخلبري القانوني احملامي انطوان شنيعي، عرب »النشرة«، أن 
هناك ثالثة مراجع هي الدستور والقانون واملرسوم بالدرجة األوىل، 
إذا تعارض القانون مع الدستور يطّبق الثاني واذا تعارض املرسوم مع 
القانون يطبق الثاني، وقانون النقد والتسليف أعطى  سالمة  صالحّيات 
ضمن القانون، وإذا كانت قراراته ضمن الصالحيات املعطاة له يطبق 
القانون، شارحا أنه »ويف حال طلبت مفّوضة احلكومة تعليق العمل 
بالقرار واجتمع جملس الوزراء وبّت بالطلب فعلى سالمة االلتزام مع 
آراء  »هناك  أن  مؤّكدًا  باالحتياطي«،  للمّس  قانونّية  نصوص  سّن 
دستورّية أخرى تقول إن على سالمة االلتزام، واملس باالحتياطي ال 

حيتاج اىل سّن قوانني لذلك«.
للحكومة  طارئ  اجتماع  اىل  حتتاج  األمور  حيصل  ما  كّل  ورغم  إذًا، 
يف  غارقًا  الشعب  ويبقي  اجللسة  عقد  يرفض  املستقيل  ورئيسها 
»ويالته«، ليبقى السؤال األهّم »لّي ذراع من يف هذا السياق الشعب 
ام أحد السياسيني قبيل أيام على والدة  احلكومة اجلديدة  حبسب ما 
تشيع األجواء«؟، واألهّم »كيف سينتهي هذا الكباش السياسي الذي 

يذهب ضحيته الشعب فقط«؟.

مؤامرة لّي ذراع الشعب وطحنه مسؤولّية 
مالّية ام سيّاسية... ومتى يستفيق الغنم؟

 2021 آب   21 Saturday 21 August 2021الـسبت 

باسكال أبو نادر

اليت  الوقود  حمطات  بدهم  فيه  يتوّعد  بيانًا  اجليش  صدر  يمُ يكد  مل 
بئه، واعدًا بتوزيعه جمانًا على املواطنني حتى »ظهر«  حتتكر الوقود وختمُ
البنزين فجأة على معظم احملطات. غري أّن حتّرك اجليش تبعه انفجاران 
يف اليوم نفسه. األول وقع يف طليا أثناء إفراغ خزان بنزين، لكن من 
دون وقوع ضحايا وأدى إىل تضّرر آلية للجيش، فيما االنفجار الثاني 
تسبب مبجزرة يف بلدة التليل يف عكار، راح ضحيتها 28 شخصًا قضوا 
شهداء لقمة العيش، وأكثر من مئة جريح ومفقود. فماذا حصل يف 

عكار، ومن يتحّمل املسؤولية؟
الشرطة  ريه  تمُ الذي  التحقيق  نتائج  اجليش  علن  يمُ مل  اللحظة،  حتى 
العسكرية بشأن ما حصل يف التليل. غري أّن روايات الشهود العيان 
حتدثت عن فرضيتني. الرواية األوىل تفيد بأّن دوريات اجليش دهمت 
األرض اليت يوجد فيها خزان حيتوي على 60 ألف ليرت من البنزين. 
وصادرت القسم األكرب من البنزين املخّبأ لترتك البنزين الباقي يوزعه 
الناس بني بعضهم البعض. وهنا انقسم الناس بني قائٍل إّن اجليش 
انسحب بعدما مأل صهرجيًا بالبنزين املصاَدر، وبني قائٍل إّن دورية 
من استخبارات اجليش بقيت يف املكان. وهنا قد يستدل على بيان 
ني ووقوع عدد من اجلرحى يف صفوف  اجليش بشأن استشهاد عسكريَّ
العسكريني، لإلشارة إىل أنهم كانوا موجودين. لكن إفادات عدد كبري 
من الشهود واألهالي تكشف أّن معظم هؤالء العسكريني مل يكونوا يف 

اخلدمة، إمنا جاؤوا لتعبئة البنزين.
وبالعودة إىل هذه الفرضية، فقد اختلف األهالي على أفضلية تعبئة 
املواطنني  أحد  جراءه  قام  ومرج،  هرج  إىل  اخلالف  ليتطور  البنزين 
القداحة  أشعل  وبالفعل  قداحته،  بواسطة  اخلزان  بإشعال  بالتهديد 

دًا لينفجر اخلزان. مهدِّ
الرواية الثانية تتحدث عن قيام شخص بإطالق النار على اخلزان عندما 
انفجاره.  إىل  أدى  ما  اجليش،  بغياب  البنزين  يأخذون  الناس  رأى 
وهناك رواية ثالثة أوردها مالك األرض جورج رشيد حتدث فيها عن 
نشوب خالف بني املتجمهرين لتعبئة البنزين، ثم رمي أحدهم سيجارة 
مشتعلة يف خزان البنزين، ما أدى إىل اشتعاله. ووسط هذه الروايات 
األدلة  تقرير  بانتظار  ترجيحًا،  األكثر  القّداحة  رواية  تبقى  الثالث، 
باالنفجار،  تسببت  أّنها  املواطنني  أحد  زعم  رصاصة  بشأن  اجلنائية 

ملقارنتها بسالح موقوف زعم بعض الشهود أنه أطلق النار.
ّد من إثارتها تتعلق بأداء  ورغم كل ما تقدم، هناك جمموعة نقاط ال بمُ
اجليش يف هذا امللف. صحيح أّن حتّرك اجليش يف ملف الوقود ساهم 
يف توفر البنزين املخبأ وظهوره يف معظم احملطات. وهذا إن دّل على 
احملتكرين  مالحقة  األمنية يف  األجهزة  على ختاذل  يدّل  فإنه  شيء، 
عفي  يمُ ال  ذلك  أّن  غري  الوقود.  أزمة  استفحال  يف  ساهموا  الذين 
اجليش من املسؤولية. إذ إّن القانون ينص على أّن املصاَدرة تنقل 
ويف  حراستها.  عن  مسؤولة  املصادرة  طالبة  اجلهة  لتصبح  احليازة 
البنزين املخّبأ مسؤواًل عن  عترب اجليش الذي صادر  التليل، يمُ جمزرة 
حراسته. وبالتالي، من غري املقبول أن ينسحب اجليش تاركًا البنزين 
بني أيدي الناس ليقتتلوا على احلصول عليه. وكان عليه ضبط اخلزان 
بانتظار مغادرة الناس، ثم يقوم بإفراغه بطريقة آمنة. وهنا ال بّد من 
صاَدر على  اإلشارة إىل أّن اجليش ال حيقُّ له أصاًل توزيع البنزين املمُ
اعتبار أّن توزيع املضبوط جمانًا خمالف للقانون لكونه يزيد التوتر لدى 
مالكه. وبالتالي، فإّن ذلك يفرض أن يكون هناك قرار حمكمة حبيث 

ر مصادرة البنزين بقرار قاٍض. غّرم مالك البنزين أو يتقرَّ يمُ
ضبط  لكن  قضائي،  قرار  اىل  حتتاج  ال  اإلدارية  املصادر  أّن  ومع 
احملروقات ال يتم سوى بقرار قضائي. فهل كان لدى اجليش إشارة 

قضائية؟ وبإشارة َمن صادر البنزين وملصلحة َمن؟
كذلك فإّن هناك استنابة قضائية صادرة عن النائب العام التمييزي 
صاَدر يزيد على اخلمسني ألف ليرت،  تنّص على أّنه إذا كان الوقود املمُ
فإّنه يفرتض تسليمه إىل املديرية العامة للنفط، وهذا ما مل يفعله 
هي  التليل  خزان  يف  املضبوطة  الكمية  أّن  فعاًل  تبني  إذا  اجليش، 

ستون ألف ليرت.
مبجزرة  تسبب  الذي  البنزين  خزان  مبالك  تتعلق  أخرية  مسألة  هناك 
أنه يدعى علي فرج وهو موقوف لدى اجليش منذ  عكار. فقد تبني 
أكثر من ثالثة أشهر. كما أّن صاحب األرض الذي كان قد أّجرها إىل 
فرج يقول إنه مل يكن يعلم بأّن أحد اخلزانات مملوء بالبنزين. وهنا ال 
ّد من السؤال: ملاذا جرى دهم اخلزان يف اليوم نفسه الذي صدر  بمُ
فيه بيان اجليش؟ وهل كانت هناك معلومات مسبقة لدى اجليش قبل 
تنفيذ الدهم، على اعتبار أن مالك البنزين موقوف لديهم منذ أشهر 

يف ملف أذونات مجركية وتهريب؟
على اجليش إصدار بيان مفّصل يشرح فيه وجهة نظره مما جرى. أما 
توّقع منه الفصل  حتميل املسؤوليات، فمن اختصاص القضاء الذي ال يمُ

يف قضية أحد أطرافها املؤسسة العسكرية.

 كيف تتوزع املسؤولية يف جمزرة عكار؟
رضوان مرتضى

كلف تأليف احلكومة  كلما خطا رئيس اجلمهورية ميشال عون والرئيس املمُ
جنيب ميقاتي خطوة حنو االتفاق، تربز عراقيل وعقبات تعيدهما خطوات 
اىل الوراء. فبعدما توافق الفريقان على توزيع احلقائب طائفيًا على أن 
يستكمالها يوم أمس بإسقاط األمساء عليها، عاد النقاش اىل النقطة 
األوىل، وأشهر كل من عون وميقاتي فيتوات على األمساء املتبادلة 
مبا ينذر بتعطل العجالت احلكومية. يتزامن ذلك مع بصمات لرئيس 
لتشكيل  أمل  بأي  االطاحة  بغرض  احلريري  سعد  املستقيل  احلكومة 
حكومة، وتطويل أمد األزمة ألشهر مقبلة. عرقلة حريرّية يراها العونيون 
متكاملة مع قرار حاكم مصرف لبنان رفَع الدعم عن احملروقات، يف 
سياق السعي إىل إطالق موجة هجوم جديد على العهد اسوة مبا جرى 

بعد 17 تشرين وبعد تفجري املرفأ
مل تنسحب االجيابية املفرطة املسّربة عمدًا حول قرب تشكيل احلكومة 
على االجتماع الذي مجع رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي برئيس 
اجلمهورية ميشال عون أمس يف قصر بعبدا. أول تليات ذلك كان 
األمساء«،  مبوضوع  الدخول  »بدء  ليعلن  متجّهم  بوجه  ميقاتي  خروج 
االعتذار«.  نسبة  من  أكرب  احلكومة  تشكيل  »نسبة  أن  بعدها  عّقب  ليمُ
ففيما كانت نهاية األسبوع املاضي حافلة بالتفاؤل وتذليل العقبات 
وإسقاط الفيتوات اليت فرضها الرئيس السابق سعد احلريري، بدأت 
مصادر الرئيسني عون وميقاتي تتحدث عن بروز »شروط تعجيزية« 
مشابهة لتلك اليت حالت دون ابصار حكومة احلريري الضوء. يومها، 
كان السبب الرئيس لعدم التشكيل غياب الضوء األخضر السعودي 
للحريري، اضافة اىل اخلالف الشخصي الذي طبع عالقة األخري بكل من 
عون ورئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل. اليوم تتخدث مصادر 
الرئيسني عن بصمات حريرية واضحة لالطاحة بأي أمل لتشكيل حكومة 
عليه يف  الذي ظهر  بالوضوح  التعطيلي مل يكن  الدور  جديدة. هذا 
األيام األخرية وقد تزامن مع رفع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
الدعم عن احملروقات، ليشتّد بعد انفجار عكار وما تاله من تراشق عرب 

البيانات بني احلريري وباسيل.
أمس، عادت عقارب املشاورات اىل الوراء بعد أن كان قد مت االتفاق 
على التوزيع الطائفي للحقائب على أن يتّم استكماهلا باسقاط األمساء 
عليها. ما حصل، بامليزان العوني، هو »نسف لكل ما جرى النقاش 
السعي  عن  فصلها  ميكن  ال  الوراء  اىل  وخطوة  الرئيسني  بني  به 
لتفجري البلد برفع الدعم وخلق أزمة غري مسبوقة كانت أوىل نتائجها 
انفجار عكار. تلك هي البداية فقط، فثمة معلومات تتحدث عن خمطط 
العهد  صورة  بضرب  لالمعان  شاملة  فوضى  وخلق  باألمن  للعبث 
وحتميله وزر كل مشكلة حتصل يف البلد. وقرار رفع الدعم هو إطالق 
وتفجري  تشرين   17 بعد  العهد،  ضد  االحتجاجات  من  الثالثة  املوجة 
املرفأ«. أبرز املستفيدين من انهيار الوضع االقتصادي واالجتماعي 
واحلريري«،  بري  نبيه  النواب  جملس  »رئيس  سوى  ليسا  واألمين 
لكسر  جهدًا  يوفرا  لن  »هما  تضيف:  اليت  العونية  املصادر  حبسب 
االتفاق بني ميقاتي وعون الذي كاد يصل اىل خواتيمه، قبل أن يقّرر 
احلريري وبري التصعيد يف مسار بدأ بااليعاز لسالمة رفع الدعم مع 
تأمني التغطية السياسية الالزمة له، واستكمل بنسف اتفاق عون - 
ميقاتي، لينتهي أول من أمس بقيام بعض الشبان بتكسري واجهة 
منزل ميقاتي بالتزامن مع عدم حضور القوى األمنية سوى يف وقت 
متأخر«. ويف هذا السياق يتهم مقربون من ميقاتي تيار املستقبل 
بافتعال هذا التحّرك قبيل يوم واحد من لقاء رئيس اجلمهورية لبدء 
التشاور باألمساء. وترى مصادر ميقاتي أن هجوم احلريري على عون 
بعد انفجار التليل كان موّجها حنو الرئيس املكّلف أكثر مما كان موجهًا 
حنو رئيس اجلمهورية والتيار الوطين احلر، إذ »كيف تستقيم املطالبة 

برحيل رئيس اجلمهورية مع تغطية تأليف حكومة بالشراكة معه؟«.
مساء  ميقاتي  عون  بني  جرى  هاتفيًا  اتصااًل  أن  املعلومات  وتقول 
حمادثة  جرت  ثم  حصل،  ما  اجلمهورية  رئيس  خالله  استنكر  األحد، 
»اجيابية جدًا« بينهما جرى االتفاق على استكماهلا يف لقاء االثنني، 
»قبل أن ينقلب التفاؤل اىل تشاؤم«. يتقاطع ما سبق مع ما تقوله 
مصادر مطلعة على عملية التأليف، حول عدم رغبة حريرية باجناح مهمة 
كّلف لعدة أسباب، أهمها املنافسة بني أي رئيسّي حكومة  الرئيس املمُ
واحلرب الشرسة على عون. وتشري اىل مطالب مستجدة قّدمها كل من 
تيار املستقبل واالشرتاكي واملردة، استدعت تغيري مسودة التوزيع 
وسط رفض عون هلذا األمر. وقد علمت »األخبار« أن زيارة الرئيس 
التينة.  كّلف اىل بعبدا نهار أمس، سبقها األخرب بزيارة اىل عني  املمُ
وفيما أشارت مصادر قريبة من عني التينة إىل أن بري قِبل بالتخلي 
عن مرّشحه لوزارة املالية يوسف خليل واقرتاح بديل له هو عبداهلل 
ناصر الدين )امللحق االقتصادي يف السفارة اللبنانية يف واشنطن(، 
حتّدثت مصادر أخرى عن ان بّري عاد ليتمّسك باسم يوسف خليل، 
رغم علمه بأن رئيس اجلمهورية يرفضه »ألنه موظف عند رياض سالمة 

وسيعرقل التدقيق اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان«.
يف املقابل، ترى مصادر مقربة من ميقاتي أن عون الذي كان وافق 
على اسقاط وزارة الطاقة من حساباته، عاد ليطالب بها أو على األقل 
املشاركة بتسمية الوزير. كذلك اعرتض عون على األمساء املعروضة 
املردة  تسّلم  على  ميقاتي  اصرار  موازاة  الداخلية يف  حقيبة  لشغل 
لوزارة االتصاالت، على أن تؤول الرتبية للحزب االشرتاكي. يتكلل 
هذا املشهد بشائعات تتحّدث عن طلب احلريري من ميقاتي االعتذار 

عن عدم تأليف احلكومة.
رغم ذلك كله، ال زالت مصادر عون وميقاتي تؤكد أن الوصول اىل 
سّد بعد، ال بل ميكن تاوز  حّل مرض للجميع ممكن وأن الطرقات مل تمُ
حزب  دخول  اىل  عونية  مصادر  تشري  حني  يف  املستجّدة.  العقبات 
اهلل على خّط التسوية بني الرئيسني، يفرتض أن تتجلى نتائجها يف 
اليومني املقبلني. وتشري املصادر إىل أن العقد األساسية مت حلها، 
وما جيري حاليًا ليس سوى وضع اللمسات األخرية اليت قد تتخللها 

احلريري »يفركش« احلكومة..مطالب مستجدة  و»قدمية« 
بعض العقد، لكن حلها ليس مستحياًل. إال ان املصادر نفسها تنقسم 
بني جازم بتأليف احلكومة يف غضون ايام، واخرى مرتيثة خشية »ضياع 

الفرصة نتيجة تعّنت املتفاوضني«.
أمس  يوم  شيا  دوروثي  األمريكية  السفرية  زارت  مواٍز،  خّط  على 
تشكيل  يف  »للبحث  املكّلف  والرئيس  اجلمهورية  رئيسّي  من  كالً 
حكومة بسرعة«، عل حد قوهلا، مضيفة أن »الشعب اللبناني يعاني 
كل  وأن  االنهيار،  حافة  إىل  وصال  األساسية  واخلدمات  واالقتصاد 
يوم مير دون وجود حكومة تتمتع بالصالحيات وملتزمة وقادرة على 
تنفيذ إصالحات عاجلة، هو يوم ينزلق فيه الوضع املرتدي أصال أكثر 
فأكثر إىل كارثة إنسانية«. ومل تنس شّيأ الرتحيب »بإطار العقوبات 
اجلديدة اليت اعلن عنها االحتاد األوروبي لتعزيز املساءلة واإلصالح 
شركائها  مع  التنسيق  ستواصل  »واشنطن  أن  مؤكدة  لبنان«،  يف 
على  »املشّجع«  األمريكية  السفرية  كالم  املناسبة«.  التدابري  بشأن 
مصادر  تضعه  مماثلة،  فرنسية  محاسة  على  معطوف  حكومة  تأليف 
مطلعة يف اطار »النفاق«، اذ مل يسّجل أي دفع جّدي من الدولتني 
ر بِنية ضمنية لالستمرار  فسَّ للضغط على حلفائهما للتعاون، وهو ما يمُ
السياسي  لالستثمار  البلد  انهيار  من  واالستفادة  احلكومي  بالفراغ 

وتنفيذ األجندة الغربية باحراق كل من التيار العوني وحزب اهلل.
من جانبه، اعرب الرئيس عون خالل لقائه »اجمللس الوطين للتجمع 
من اجل لبنان يف فرنسا«، عن امله »يف ان نتوصل اىل احلد من 
االزمة الراهنة من خالل تشكيل حكومة جديدة يف خالل األيام القليلة 
املقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل«، مؤكدا »ان رئيس 
اجلمهورية رغم ما خسره من صالحيات اال انه شريك يف التأليف مع 
رئيس احلكومة املكلف، وله ان خيتار من بني األمساء املطروحة يف 
ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية«. ويف رّد على املطالبة باستقالته 

حتى  بواجباته  »لن يستقيل وسيقوم  أنه  قال  احلريري،  من  وآخرها 
النهاية ولن يهزه احد ان يف موقعه او يف حرصه على مواصلة حماربة 
الفساد«. وأضاف: »لبنان مل يشهد مثيال لالزمة اليت يعيشها اليوم 
اال يف العام 1916، وهي ازمة ليست ظرفية بل تعود اىل التسعينات 
ما أدى اىل افقار البلد واالعتماد على اقتصاد ريعي ضاعف من ديونه 
وضاءل من فرص العمل فيه«، الفتا اىل مساهمة »عدد من الظروف 
يف اشتداد هذه االزمة بدءا من ارتفاع الدين اإلمجالي مرورا باحلرب 
السورية وتداعيات ازمة النزوح على لبنان، ووصواًل اىل العجز يف 
املتواصل الجراء  التأكيد على سعيه  وأعاد عون  التجاري«.  امليزان 
التدقيق اجلنائي، الفتا اىل »انه كلما اقرتب االمر من التحقيق كلما 

»األخبار«زادت الضغوطات ملنعه«.
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مــقاالت وتـحقيقات

إذا مل حيسم مصرف لبنان أمره وحيدد سعر الدوالر 
لن  النفط  شركات  فإن  احملروقات،  العتمادات 
توزع شيئًا من خمزونها، مبا ُينذر باملزيد من الشّح 
أن  فقط  ُحسم  ما  واملازوت.  البنزين  مادَتي  يف 
سعر السوق بالنسبة إىل املصرف هو سعر منصة 
صريفة، أي ما يعادل 17 ألف لرية. لكن نتيجة 
أن  يؤكد  من  مثة  والشعبية،  السياسية  الضغوط 
املصرف يدرس إمكانية حتديد سعر 12 ألف لرية 

كمرحلة انتقالية إىل حني إقرار البطاقة.
الفوضى  تعميم  ُيصّر على  لبنان  يزال مصرف  ال 
يف سوق احملروقات. اختذ قراره برفع الدعم يوم 
األربعاء، ومّر يومان من دون أن ُيوّضح كيفية تنفيذ 
هذا القرار. النتيجة كانت، كيلومرتات من الطوابري 
أمام احملطات اليت فتحت أبوابها، وهي قّلة، مقابل 
أو  سياراتهم  استعمال  عن  الناس  ألغلب  انكفاء 
بانتظار  ومصانعهم،  وحماّلم  مصاحلهم  فتح  عن 
معرفة سعر البنزين واملازوت. األثر املباشر كان 
على مولدات الكهرباء. غالبيتها انتقلت إىل تقنني 
عن  التوقف  أصحابها  فّضل  أخرى  فيما  قاٍس، 
تشغيلها متامًا، إما بسبب عدم توفر املازوت، وإما 
هدر  وعدم  اجلديد،  األسعار  جدول  انتظار  بسبب 

املازوت على السعر املتدّني.
عجزًا  تعيش  الطاقة  وزارة  كانت  املقابل،  يف 
إصدار  تستطيع  ال  أنها  حجتها  القرار.  اختاذ  يف 
الدوالر  سعر  معرفة  قبل  األسعار  تركيب  جدول 
السابقة  املرة  لبنان. يف  مصرف  سُيحدده  الذي 
عندما ُخّفض الدعم، كان السعر واضحًا: بداًل من 
املرة  هذه  لرية.   3900 للدوالر صار  لرية   1500
املصرف  أصدره  الذي  البيان  يف  مغاير.  األمر 
أنه  إىل  أشار  الدعم،  إلغاء  فيه  وأعلن  املركزي 
أن  دون  من  السوق،  سعر  على  الدوالر  سيبيع 
وجب  البائع  بصفته  أنه  علمًا  السعر.  هذا  حُيدد 
عليه أن يعلن سعر املبيع للشركات، اليت ستعمد 
إىل فتح اعتمادات يف املصارف على السعر الذي 
ُيقرره. أي أمر آخر ال يعين سوى املزيد من التأجيل 
والتأخري يف فتح االعتمادات، وبالتالي التأخري يف 
مّد السوق حباجته من احملروقات. وهي حاجة باتت 
املتوفر من  الكبري يف  الشّح  بالنظر إىل  شديدة، 
يكفي  لن  أنه  املعلومات  تؤكد  والذي  املادتني، 

ألكثر من ثالثة أيام.
الطاقة  وزارة  يف  النفط  مديرية  أكدت  وفيما 
وجوب االستمرار بالبيع على السعر الذي أصدرته، 
واحملدد على أساس سعر 3900 لرية للدوالر، فإن 
الشركات تعترب أن هذا اإلعالن ال قيمة له إذا مل 
املتبقية  الكمية  سيغطي  أنه  لبنان  مصرف  يؤكد 
أن  الشركات، سبق  فمخزون  نفسه.  السعر  على 
لبنان  مصرف  من  املسبقة  املوافقة  على  حصلت 
بعد  منه  مثنه  على  حتصل  مل  لكنها  السترياده، 
)يدفع املصرف مثن الشحنة بعد تصريفها(. فمن 
يضمن لا أن يوافق املصرف على فتح االعتمادات 
احملدد  السعر  على  وزعت  إذا   3900 سعر  على 
من قبل وزارة الطاقة؟ وعليه، أعلن رئيس جتمع 
الشركات املستوردة للنفط جورج فياض أنها لن 
تعلم  ال  ألنها  للمحطات  واملازوت  البنزين  تسلم 
لبنان  فمصرف  التسليم،  سيتم  سعر  أي  على 
للدوالر  السوق  صرف  سعر  سيعتمد  أنه  أبلغهم 
لرية   3900 سعر  تعتمد  تزال  ال  الطاقة  ووزارة 
اخلزانات  كيل  إىل  اجلمارك  عمدت  فيما  للدوالر، 

متهيدًا إلجراء املقاّصة.
وإذا كانت الشركات من قبل قد أبلغت املوّزعني 
يعين  ذلك  فإن  )اليوم(،  غدًا  تسّلم  لن  أنها 
عطلة(،  يوم  )اإلثنني  الثالثاء  يوم  حتى  االنتظار 
ما يؤدي إىل إمكان فقدان احملروقات بشكل تام 
فلن  من احملطات  فمن ميلك خمزونًا  السوق.  من 
إذا توّلت القوى األمنية واجليش  يتخلى عنه، إال 
مسؤولياتها، يف إطار التعبئة العامة، وذهبت إىل 
إلزام هذه احملطات بفتح أبوابها. وهو أمر مستبعد 
أن جيري على نطاق شامل، ألن األمر سبق أن ُطرح 
يف االجتماع الوزاري الذي ُعقد أول من أمس يف 
السراي، لكنه القى رفضًا من قبل وزيرة الدفاع، 

اليت ترفض إقحام اجليش يف هذه القضية.
أن حمور  على  املصلحة  أصحاب  إمجاع خمتلف  مع 
املشكلة حاليًا هو مصرف لبنان، فقد أكدت مصادر 
مصرفية مطلعة أن املصرف مل حيسم أمره بشأن 

 مصرف لبنان يرهن الناس:
ال مـحروقات قـبل تـحديد سـعر الـدوالر

إيلي الفرزلي
السعر. لكن احملسوم أن املقصود بسعر السوق 
ليس السوق السوداء، اليت ال يعرتف بها مصرف 
لبنان، بل سعر منصة صريفة اليت متثل بالنسبة 
بل  يعد حيدد سعرها  فهو مل  السوق.  إليه سعر 
املطلوب  والصّرافني،  املصارف  إىل  األمر  يرتك 
منهم تسجيل عملياتهم على املنصة، فيما يكتفي 
على  التداول.  حجم  إىل  فيه  يشري  بيان  بإصدار 
التداول  أن حجم  يومني  منذ  أعلن  املثال،  سبيل 
على منصة صريفة بلغ مليون دوالر مبعدل 17900 
اليت  العمليات  للدوالر، وفقًا ألسعار صرف  لرية 
الصّرافة  ومؤسسات  املصارف  قبل  من  ُنفذت 
على املنصة )تشكل حنو 10 يف املئة من عمليات 
هذا  فإن  وبالتالي،  يوميًا(.  جتري  اليت  الصرف 
السعر، بالرغم من أنه ال ميثل إمجالي التداول يف 
يسعى  والذي  به  املعرتف  السعر  فهو  السوق، 
املصرف إىل زيادة التداول عليه من دون جدوى. 
وحبسب املصدر، فإن السعر املشار إليه هو سعر 
وسطي بني خمتلف العمليات. إذ أن بعضها ميكن 
ألف لرية وبعضها على  ُيسجل على سعر 15  أن 
سعر 20 ألفًا، وهكذا دواليك. وحبسب املعلومات، 
الدوالر  سعر  حتديد  اليوم  أراد  لو  املصرف  فإن 
السترياد املشتقات النفطية العتمد السعر الوسطي 
لكل األسبوع أي 17 ألف لرية، لكنه حتى اليوم مل 
أن الضغوط  إذ تشري املصادر إىل  القرار.  يتخذ 
منذ  املستمرة  الشعبية  واالحتجاجات  السياسية 
يومني، جعلت بعض أصحاب القرار يف املصرف، 
يدفعون باجتاه املضي قدمًا باعتماد سعر 12 ألف 
إقرار  حني  إىل  انتقالية  كمرحلة  للدوالر،  لرية 
البطاقة التمويلية واستفادة عدد ال بأس به منها، 
على اعتبار أن التحّول من سعر 3900 لرية إىل 17 
أو 18 ألفًا هو حتول كبري، لن يكون مبقدور أحد 

تقدير تداعياته.
مهما كان السعر، فإن الثابت حتى اليوم سيكون 
تأمني املصرف املركزي للدوالرات، على ما أعلن 
يف بيانه. وهذا يقود إىل السؤال عن مصدر هذه 
حدود  إىل  وصل  أنه  يؤكد  أنه  طاملا  األموال، 
املركزي  أن اجمللس  اإللزامي، وطاملا  االحتياطي 
حاسم لناحية عدم املّس به، خوفًا من أي تداعيات 
قانونية. وبالتالي لن يوافق على ذلك إال يف حال 

أصدر اجمللس النيابي قانونًا.
»كذبة  عن  لتتحدث  متابعة  مصادر  تعود  هنا 
استنفار  أن  إىل  فتخلص  اإللزامي«،  االحتياطي 
رياض سالمة يعود إىل كونه مل يعد ميلك الدوالرات 
باجململ. أما ما يسميه احتياطيًا إلزاميًا فليس يف 
الواقع سوى أموال مصرفية أو عينية غري مسّيلة 

وال ميكن استعمالا لتمويل االسترياد.
أن  مطلعة  مصرفية  مصادر  تؤكد  املقابل،  يف 
الالزمة  األموال  سيؤّمن  كان  وإن  املصرف 
لالسترياد، إال أنه لن حيصل عليها ال من االحتياطي 
اخنفاض  على  يراهن  هو  أواًل  السوق.  من  وال 
االستهالك وبالتالي االسترياد، وثانيًا سيستعمل 
النازحني  إىل  تصل  اليت  املساعدات  دوالرات 
ويوضح  احملروقات.  استرياد  لتمويل  السوريني 
املصدر أن بعض املصارف اليت ُترَسل إليها أموال 
املساعدات من البنك الدولي ومن األمم املتحدة، 
عقدت اتفاقات مع الطرفني لدفع املساعدات على 
سعر 3900 لرية للدوالر أواًل، والحقًا على سعر 12 
ألف لرية. وعلى األثر اتفق املصرف املركزي مع 
املصارف املعنية على احلصول على هذه الدوالرات 
العائدات،  لذه  واضحة  أرقام  ال  نفسه.  بالسعر 
لكن املصدر يشري إىل أن وترية فتح االعتمادات 

ستكون مرهونة بقيمة هذه األموال.
الالفت أن املصرف، إضافة إىل رهانه على اخنفاض 
االسترياد، يراهن على سحب اللريات من السوق، 
احملروقات  السترياد  الشهري  املعدل  كان  فإذا 
إىل  يرتفع  فقد  لرية،  مليار  ألف  حنو  حاليًا  يبلغ 
مخسة آالف مليار لرية، ما يعين أن الكتلة النقدية 
باللرية ستنخفض بشكل كبري، مبا يؤدي تلقائيًا 
إىل ختفيف الطلب على شراء الدوالر، مقابل زيادة 
الطلب على اللرية. هل ينجح ذلك يف ختفيض سعر 
الصرف كما يتوقع املصرف؟ عمليًا، تشري التجربة 
إىل أن كل اإلجراءات اليت جلأ إليها مصرف لبنان 
لتخفيض سعر الدوالر، كان لا الدور املباشر يف 

وصول سعره إىل ما وصل إليه.
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مشهد النريان املشتعلة يف حمطة حتويل الكهرباء 
يف احلرج ــــ قصقص ثّبت، بأسوأ طريقة، ماذا 
يعين أن حتّل الفوضى مكان الدولة املتخّلية عن 
حمطات  مثاني  والنظام.  األمن  ضبط  دورها يف 
أنها خرجت  لبنان  أعلنت كهرباء  أن  حتويل سبق 
عن سيطرتها بعدما احتّلها »حمتّجون« يف خمتلف 
املناطق، وخاصة يف بريوت واجلنوب والشمال. 
وهذا ليس سوى جزء من مشهد الفوضى املتنقلة 
بني أكثر من منطقة، واليت تتمثل بزيادة املظاهر 
من  الناجتة  األمنية  احلوادث  وزيادة  املسّلحة 

السعي إىل تناتش املوارد القليلة املتبقية.
عندما تعم الفوضى، سريعًا حيضر التقسيم، على 
الطوفان. وهذا ما حيصل  أنا ومن بعدي  قاعدة 
إن  احلكومية،  املنشأة  تكون  أن  يكفي  فعليًا. 
كانت حمطة حتويل أو معماًل أو خزانات حمروقات 
أو حمطة مياه، يف منطقة معينة، حتى ُتعترب من حق 
أهل املنطقة دونًا عن غريها. هذا متامًا ما حصل 
شاحنات  ُتصادر  عندما  وحيصل  احلرج  يف حمطة 
املازوت ألن »منطقتنا أحق«، وُمرّجح أن حيصل 
يف أي مكان. وآخر التهديدات طاولت معمل دير 
عمار، حيث ُوّزعت، أمس، رسالة عرب »واتساب« 
واجلوار«،  واملنية  عمار  دير  »أهالي  إىل  موجهة 
تدعوهم إىل االعتصام أمام املعمل. مطلبهم هو 
عن  بالكهرباء  أفضلية  لنا  مناطقنا ألن  »إنصاف 
باقي املناطق«. كما حّذر الداعون إىل التحرك من 
أنه »يف حال عدم حصولنا على حقنا يف الكهرباء، 
سنذهب إىل التصعيد وقد أعذر من أنذر«، علمًا 
بأن هذا التحذير مل يكن األول، إذ شهدت احملطة 
السياج،  عند  صغريًا  حريقًا  أمس  من  أول  ليل 

سرعان ما مت احتواؤه.
بيان عن  احلالي، صدر  آب  السبت يف 14  يوم 
كهرباء لبنان يعلن أن عددًا من حمطات التحويل 
مواطنون  يقوم  حيث  يومية،  العتداءات  تتعرض 
بالدخول إليها واالعتداء على املناوبني والعاملني 
فيها وإرغامهم على إعادة التيار الكهربائي عنوة 
إىل مناطق حمددة. وأشارت املؤسسة حينها إىل 
هي:  االعتداءات  هذه  تشهد  اليت  احملطات  أن 
احلرج، البسطة، بيت مالت، صور، صيدا، بعلبك، 
وبالفعل،  جيلو.  ووادي  الزهراني  املصيلح، 
من  تستفيد  اليت  املناطق  تنّعم  النتيجة  كانت 
هذه احملطات بـ 12 ساعة يوميًا من التغذية، ما 
أدى تلقائيًا إىل حرمان مناطق أخرى من ساعات 

التغذية احملددة لا.
خروج  وأعلنت  املؤسسة  عادت  واحد،  يوم  بعد 
فيما  بالكامل،  سيطرتها  عن  الثماني  احملطات 
حمطات  على  القّيمني  تطاول  التهديدات  كانت 
الستعادة  التدخل  األمنية  القوى  مناشدًة  أخرى، 
السيطرة على احملطات للحؤول دون الوقوع يف 

احملظور وحصول انقطاع كامل للكهرباء.

أهالي اجلنوب من االستفادة من معمل الزهراني 
أسوة بغريهم من املناطق.

مشكلة  وبقيت  اجلنوب،  حمطات  معضلة  انتهت 
سيطرة األهالي على حمطة احلرج حتديدًا، لكونها 
خمرج  و45  حموالت  أربعة  تضم  أساسية  حمطة 
تغذية. وقد حتّكم بها شبان من املناطق احمليطة، 
اجلديدة  الطريق  مناطق  إىل  التغذية  فوّجهوا 
حرمان  مقابل  وحميطهما،  املزرعة  وكورنيش 
مناطق شاسعة يف الضاحية )يتغذى 40 يف املئة 
منها من احملطة( ألكثر من ثالثة أيام. وتعرض 
منهم  اثنني  اضطرت  كبرية،  لضغوط  املوظفون 
فيما  سالمتهما،  على  خوفًا  احملطة  مغادرة  إىل 
بقي موظف واحد يدخل وخيرج من احملطة مبواكبة 
أمنية وبرفقة فعاليات املناطق الذين تدّخلوا ملنع 

الشغب.
الوضع على ما هو عليه، تدخل اجليش  مع بقاء 
لكن  احملطة.  على  السيطرة  ملشكلة  حّل  إلجياد 
الناس  أعداد  زادت  إذ  بالغرض.  يف  مل  ذلك 
لن  أنه  املعنيني  اجليش  وأبلغ  احملطة،  داخل 
يتمكن من فعل شيء. وعلى األثر، ذهب النقاش 
يف املؤسسة إىل احتمال إطفاء احملطة بالكامل. 
احملطة  احرتقت  النقاش،  حُيسم  أن  قبل  لكن 
مساء  من  العاشرة  متام  يف  وقع  انفجار  بفعل 
تنّعمت  اليت  املناطق  كل  جعل  أمس،  من  أول 
بالكهرباء أليام، تقع يف ظالم كامل لفرتة ُيتوقع 

أن تطول.
تضرر  تبنّي  أمس،  احملطة  على  الكشف  بعد 
ذهبت  وفيما  املخارج.  ومن  منها  كبرية  أجزاء 
التحقيقات األولية إىل استبعاد وجود أمر ُمدّبر أو 
لت املسؤولية للفوضى اليت شهدتها  مفتعل، ُحّ
احملّوالت  على  الضغط  زيادة  إىل  وأدت  احملطة 
املناطق  إىل  التغذية  وحتويل  و«الرتانسات« 
بشكل عشوائي من دون مراعاة الضوابط الفنية، 
بأن  علمًا  انفجارها،  قبل  احرتاقها  إىل  وبالتالي 
املؤسسة أشارت يف بيان أمس إىل أن احملطة 
الشبان  بعض  قبل  من  »تعّديات  تشهد  كانت 
والعبث  احملطة  اىل  الدخول  اىل  عمدوا  الذين 
بلوحات التحكم واحلماية، وهي كانت خارجة عن 

سيطرة املؤسسة طوال األيام األخرية«.
كذلك من الفرضيات اليت مل يتم الرتكيز عليها 
حديدي  جسم  رمي  نتيجة  احملطة،  احرتاق  هو 
تسبب باحتكاك جنم عنه شرارات كهربائية قوية 
عدم  يف  واضحني  كانوا  الفنيني  لكن  وحرائق. 

حسم أي فرضية بانتظار التحقيق املوّسع.
وحبسب الكشف األولي، مع األخذ بعني االعتبار 
أن الوضع احلالي للمحطة ال يسمح بتقييم دقيق 
لألضرار قبل القيام بأعمال التنظيفات، مت التأكد 
من أن غرفة خاليا التوزيع الرئيسية التابعة للمحول 
رقم واحد على 220 ك.ف. )تتضمن احملطة أربعة 
حموالت، اثنان منها على 220 ك.ف. واثنان على 
66 ك. ف( متضررة بشكل حمدود. ومن أصل 
45 خمرجًا )يغذي شارعًا أو جمموعة أبنية أو حّيًا(، 
تبني أن عشرة خمارج حلق بها الضرر بشكل كبري، 
مقابل 30 خمرجًا ضررها حمدود، فيما بقيت مخسة 
خمارج سليمة لُبعدها عن مركز احلريق. وفيما مل 
إليها  حتتاج  اليت  الفرتة  املؤسسة  مصادر  حتدد 
لبدء عودة التيار، أكدت أنه طاملا أن الضرر مل 
يطل احملوالت )شبكة النقل(، فإن إعادة العمل 
باملخارج )شبكة التوزيع( قد ال حتتاج إىل وقت 
إجراء  بعد  مباشرة  تدرجييًا،  وهو سيبدأ،  طويل. 
حيتاج  أن  يتوقع  فيما  الالزمة،  االختبارات  كل 
وقت  إىل  املتضررة  العشرة  املخارج  يف  العمل 

طويل نسبيًا.
الداخلية  التحقيقات  أن  املؤسسة  أعلنت  وقد 
جارية بغية معرفة أسباب احلادث، مع العلم بأن 
فور  األمنية  األجهزة  لدى  إفادته  قدم  املناوب 
حصول هذا احلادث، وهي قيد املتابعة من قبلها. 
كما أوضحت إن إعادة التغذية الكهربائية عرب هذه 
احملطة اىل جزء من املشرتكني متوقعة خالل أيام 
قليلة، وال سيما أن أعمال التنظيف انطلقت منذ 
اليوم )أمس(، كما أن املؤسسة تسعى إىل تأمني 
القسم اآلخر باحلد األدنى املمكن من خالل خطة 
اجملاورة  باحملطات  املخارج  بعض  ربط  عرب  عمل 

يف احلازمية والضاحية واألونيسكو والبسطة.

 التقسيم ينفجر بأهله: حمطة 
احلرج منوذجًا

منه  حّذرت  ما  لكن 
)االنقطاع  املؤسسة 
للكهرباء(  الشامل 
وليس  فعاًل،  حصل 
 5 بل  واحدة،  مرة 
يومني.  خالل  مرات 

أما السبب فيعود إىل اخنفاض تردد الكهرباء عن 
50 هرتز، نتيجة حتويل الطاقة إىل مناطق حمددة 
من دون مراعاة األصول التقنية وقدرة الشبكة 

وحجم اإلنتاج.
واضحًا  كان  اجلنوب،  حمطات  إىل  بالنسبة 
بإلزام  قاموا  من  هم  أمل  حلركة  مناصرين  أن 
املناوبني بتغذية املخارج املستفيدة بأكثر من 12 
احملطات  إىل  الدخول  طائلة  حتت  يوميًا،  ساعة 
والتحكم باملخارج. ولذلك، عندما حصل االنقطاع 
الشامل، أبلغت »كهرباء لبنان« املعنيني أنها لن 
التوزيع  تعيد تشغيل املعامل إال يف حال عودة 
إىل طبيعته، انطالقًا من أن بقاء الوضع على ما 
هو عليه، سيعين املزيد من االنقطاعات الشاملة. 
اليت  النعمة  مفعول  انتهى  األساس  هذا  وعلى 
اآلخر  بعضه  حساب  )على  اجلنوب  بعض  عاشها 
بالدرجة األوىل( وحتديدًا يف عطلة نهاية األسبوع. 
ومن منطق الكانتونات نفسه، نّظر البعض إىل حق 

    احرتاق محطة 
الحرج جعل املناطق 

التي تنعـّمت 
بالكهرباء أليام تقع 
يف ظالم كامل لفرتة 

يـُتوقع أن تطول
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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

احنسار  بعد  املواجهة  قرار  احلّر  الوطين  التيار  رئيس  اختذ 
القضائية  السياسية  اخلطة  تالها.  وما  تشرين   17 عاصفة 
الشعبية واضحة والعدّو واحد: رئيس جملس النواب نبيه بري. 
على هذه القاعدة، أحبط التيار ما يعتربه »حماولة بري رمي 
كرة رفع الدعم يف ملعب ميشال عون وافتعال أزمة شبيهة ملا 
جرى عند رفع تعرفة الواتساب«، فيما وّجه ما يسميه »صفعة 
أول من  النيابية  لرئيس اجمللس« عرب تطيري نصاب اجللسة 
أمس. وما بني هذا وذاك، خيوض باسيل حرب وجود مع بري 
الذي يرى فيه رأس حربة يف إسقاط كل القوانني اإلصالحية 

وكل احلكومات اليت ال يرأسها سعد احلريري.
 2019 تشرين   17 انتفاضة  احلر،  الوطين  التيار  إىل  بالنسبة 
كانت مبثابة إعصار كبري، رّتب عليه حماولة الصمود حتى ميّر 
اإلعصار بأقل األضرار املمكنة. يومها، اختذ قرار بإقفال األبواب 
املناهضة  السياسية  األحزاب  معركة  واالنتظار.  والنوافذ... 
احلر  الوطين  التيار  ورئيس  عون  ميشال  اجلمهورية  لرئيس 
جربان باسيل، معطوفة على هتافات الشارع املصّوبة بشكل 
العوني،  امليزان  حسناتها يف  هلا  كانت  االثنني،  حنو  خاص 
ال لشيء سوى أنها بدأت باكرًا. فمنذ عامني، استنفد هؤالء 
كل الشتائم والشعارات والعناوين السياسية اليت ميكن أن 
ُتستعمل ضد العهد وتياره، واستخدمت األحزاب كل أوراقها 
وكل ما ميكن القيام به إلنهاء احلالة العونية. دام األمر عامًا 
انفجار 4 آب وما تاله. املفرتق األساسي لدى  كاماًل، ختّلله 
ففي  دياب؛  حسان  حكومة  إسقاط  يوم  كان  التيار  قيادة 
السابق، تركّز هّم باسيل على صّد العاصفة والبقاء حّيًا ولو 
احلكومة، صارت  آب و«إقالة«   4 بعد  ما  لكن  األدنى.  باحلّد 
العناوين واضحة جّدًا بالنسبة إليه. مذذاك، بدأت معركة عونية 
موازية ببوصلة ذات توّجه واضح، ال صوب رئيس حزب القوات 
اللبنانية مسري جعجع أو رئيس تيار املردة سليمان فرجنية أو 
رئيس احلكومة السابق سعد احلريري أو غريه، بل حنو رئيس 
النواب نبيه بري حصرًا. عندما اجنلت الصورة، باتت  جملس 
اخلطوة التالية غربلة احملاور: من يف صّف بري ومن هو يف 
اىل  السياسيني  املسؤولني  من  احللقة  تنحدر  التيار.  صّف 
القضاة، وصواًل اىل الضباط واملديرين العامني وكل العاملني 
سياسي  سقف  رفع  جمّرد  القرار  يكن  مل  مؤثرة.  مراكز  يف 
ينتهي بالوصول اىل تسوية ما، بل وضع التيار كل أدواته 
على الطاولة الستخدامها بهدوء وحذر يف حربه امُلعلنة جهارًا. 
العونيون،  يقول  ما  بري دون غريه؟ ألنه، على  لكن، ملاذا 
»ضابط إيقاع املنظومة وموّجهها ورأسها املدّبر. وألنه هو من 

خّطط وأدار ونّفذ اآلتي:
1- تطيري حكومة حسان دياب.

2- تطيري قانون الكابيتال كونرتول وكل القوانني اإلصالحية 
لبنانية، وكان ميكن  لرية  آالف   5 يوازي  الدوالر  عندما كان 

جتّنب كل ما جرى من انهيار بعده.
بعض  مبساعدة  احلكومية  املالي  التعايف  خطة  إسقاط   -  3
النواب العونيني، اليت لو أقّرت يومها لكانت البالد على سّكة 

»تصفري حساباتها« والبدء من جديد.
4- دفع رئيس احلكومة املكّلف مصطفى أديب حنو االستقالة 

عرب وضع فيتو على املالية.
يف  وإبطائه  تفريغه  وحماولة  اجلنائي  التدقيق  تطيري   -5

الربملان، ثم منع املضّي به.
6- اإلتيان بسعد احلريري رئيسًا حلكومة وإنعاشه باألوكسيجني 
ملدة 9 أشهر، مع إدراكه مسبقًا أن احلريري مقّيد اليدين وال 

ميكنه تأليفها«.

بري وباسيل على حلبة املواجهة
رحلة  وبدأت  عدّوه  التيار  حّدد  عدّوك«،  »ِاعرف  طريقة  على 
أرست  املواجهة. هذه االسرتاتيجية  أطر وساحات  البحث عن 
استقرارًا يف األرضية العونية وارتياحًا طال انتظاره، لتنطلق 
التحقيق يف  ملف  نقل  معارضة  األول،  اجتاهني:  العجلة يف 
والوزراء  الرؤساء  حملاكمة  األعلى  اجمللس  اىل  املرفأ  جرمية 
والقيام حبملة مؤيدة لرفع احلصانات، وصواًل اىل املساهمة 
يف تطيري نصاب اجللسة النيابية اخلميس املاضي. ما جرى، 
يف ميزان التيار، هو »صفعة لربي: كنا رأس حربة يف هذا 
امللف لثقتنا بالقاضي طارق بيطار، وألننا نعارض بشدة أن 
يكون الطرف احلكم يف هذا امللف، كل من بري وإيلي الفرزلي 
والدائرة احمليطة بهما. فيما القيمة املضافة اليت حققناها هي 
نشوء نوع من االنفتاح مع أشخاص ليسوا مناصرين للتيار وال 
يف احللقة الضيقة، بل بعضهم من أهالي الضحايا وبعضهم 

اآلخر ممن ينشطون يف الشارع وميطروننا باالنتقادات.

طلبت غادة عون مساعدة أمريكا وفرنسا وسويسرا يف معرفة وجهة 
مليارَي دوالر مهرّبة من دون أسماء

وجدنا أرضية مشرتكة ميكن التفاهم حوهلا«. أما امللف الثاني، 
فهو حتويل »االستهداف اىل مادة ترتّد على أصحابها. فقد 
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جنحنا يف قلب سحر سالمة عليه عند تعّمده اإلعالن عن رفع 
الدعم عن احملروقات بعد اجتماع اجمللس األعلى للدفاع برئاسة 
عون. جرى ذلك بالتزامن مع إطالق القصر اجلمهوري الدخان 
الثقة  أمّت  »على  العونيون  وهنا،  احلكومة«.  لتأليف  األبيض 
بأن بري هو املخّطط، وسالمة األداة التنفيذية، فيما تركزت 
اخلطة على أن يكون رفع الدعم هو النقطة اليت تفيض معها 
الكأس فتنطلق 17 تشرين جديدة ضد العهد«. لكن مسارعة 
التيار اىل إسقاط »املؤامرة« عرب تغريدة لباسيل ُيّمل فيها 
سالمة تداعيات هذا اإلجراء ويدعو احلكومة اىل حماسبة سالمة، 
ورئيس اجلمهورية اىل الضرب على الطاولة، تالها حتّرك ليلي 
شتائم  جولة  باسيل  جّنب  سالمة؛  منزل  أمام  التيار  لشباب 
التيار يوم أمس دعوة احلاكم وكل  آثر رئيس  جديدة. فيما 
من يغّطونه سياسيًا، وهو يقصد بهم بري بشكل رئيسي، ثم 
احلريري وجنبالط، اىل إيقاف االنفجار ورفع الدعم التدرجيي 
اجلمهورية  رئيس  قابلها  التمويلية.  البطاقة  إقرار  حني  اىل 
بدعوة جملس الوزراء اىل االنعقاد بصورة استثنائية للضرورة 
القصوى يف جلسة ختصص ملعاجلة تداعيات أزمة احملروقات، 
كونه  رغم  قراره،  عن  الرجوع  سالمة  رفض  اىل  إشارته  مع 
شخصًا من أشخاص القانون العام وأن احلكومة هي اليت تضع 
السياسات العامة حتى خالل تصريف األعمال مبعناه الضّيق. 
أو  بشكل  ساهما،  العوني،  واالستنفار  املضاّد  اهلجوم  هذا 
بآخر، »يف دخول حلبة املواجهة بقوة وليس من موقع ضعيف 

ومستسلم كما جرت العادة«، حبسب مسؤولني يف التيار.

ملفات غادة عون
قرار باسيل باالستنفار واملواجهة بعد احنسار العاصفة، ورّد 
امللفات  على  هادئ  عمل  يقابله  بشراسة،  املقبلة  احلمالت 
القضائية؛ وأبرزها ملف تهريب األموال الذي تتابعه القاضية 
التيار أن  غادة عون. فخالفًا ملا ُيشاع، يؤكد مسؤولون يف 
القاضية عون تتابع ما بدأته يف ما خيص شركة مكّتف واألموال 
املهّربة اىل اخلارج. وحبسب املعلومات، »استمعت عون يوم 
أمس اىل الرئيس السابق للجنة الرقابة على املصارف، فيما 
جلسة  له  فحّددت  رياض سالمة،  لبنان  مصرف  حاكم  تغّيب 
يضرها  مل  وإذا  املقبل،  األسبوع  تكون  أن  يفرتض  أخرى 
التحرك  جمددًا، فسُتصدر يف حقه مذكرة إحضار«. فبموازاة 
السياسي ويف الشارع، يعمل التيار على ملف قضائي بعيد 
عن اإلعالم وياول أن يتجنب فيه أكثر األخطاء املمكنة حتى 
يكون »ُمبّكاًل« من مجيع النواحي، على أن جيد اللحظة السياسية 
عملها  خالل  عون  للقاضية  تبنّي  وقد  عنه.  لإلعالن  املناسبة 
أخريًا، على ما تقول املصادر، »تهريب شركة مكتف ملياَري 
من   ،2020 وعام   2019 عام  من  األخرية  األشهر  يف  دوالر 
دون أن تكون مصحوبة بأمساء، ما يعين أنها تدخل يف إطار 
تبييض األموال. وتلك األموال هي غري الـ 750 مليون دوالر 
اليت حّوهلا أحد املصارف. ومبا أنه يصعب على عون اللحاق 
مبسار خروج هذه األموال مبفردها، فقد طلبت مساعدة أمريكية 
وفرنسية وسويسرية، فلم يصلها جواب إال من سويسرا اليت 
باألرقام واملعلومات املقدمة هلا«. مبوازاة  بأن تبحث  وعدت 
ذلك، تبنّي للقاضية عون أن سكة تهريب األموال افتتحت بعد 
اعتقال احلريري يف الرياض عام 2017، بشكل كبري ومنتظم. 
ملف تهريب األموال، يقابله ملف لسالمة يعمل عليه مسؤولون 
عونيون بالتعاون مع جمموعات وأفراد يف باريس. بعض هذه 
االنتفاضة،  من  اآلخر  وبعضها  التيار،  من  قريبة  اجملموعات 
املصارف  يف  أمواهلم  احُتجزت  فرنسيون  لبنانيون  وبعضهم 
اللبنانية. جيري كل ذلك، مبا فيها الدعاوى املقدمة يف فرنسا 
احملامي   »Sherpa« مجعية  رئيس  مع  بالتعاون  سالمة،  ضد 
وليم بوردون الذي ميّثل رأس احلربة يف هذا امللف، وتعنى 

مجعيته بالدفاع عن املواطنني ضحايا عمليات الفساد.
ترى القيادة العونية أن معركة إسقاط العهد وباسيل بدأت 
نقطة  وتلك  االنتخابات،  من  عامني  قبيل  أي  باكرًا،  وانتهت 
يدرك  اليت  الشعبية  القاعدة  استنهاض  إلعادة  جّيدة  انطالق 
مثة  لكن  به.  يستهان  ال  جزءًا  منها  خسر  أنه  التيار  رئيس 
اكتشاف  ناحية  من  كان  إن  الكبري،  السقوط  هلذا  إجيابيات 
»العونيني العاملني ضد املصلحة العونية«، و«األفراد الذين 
مل  نواب  ومعظمهم  األسفل  حنو  التيار  تشّد  أثقااًل  يشّكلون 
يقتنع بعد رئيس التيار أو هو مرتّدد يف تغيريهم رغم ذلك«. 
كذلك، يصل أخريًا أن خرج العونيون من تقوقعهم ويسعون 
إليهم،  اليد  مّد  ميكن  من  على  االنفتاح  اىل  بآخر  أو  بشكل 
والقاعدة األوىل أاّل يكونوا »حلفاء أعداء« كمن ركبوا بوسطة 
التيار يف انتخابات 2018 وتركوها الحقًا لريكبوا بوسطة الثورة. 
يف اخلالصة، بدأ التيار يرسم خريطة انتخابات 2022 مع إدراكه 
مسبقًا أن »الطريق ستكون وعرة وحمفوفة باألعداء، وال سيما 
أنها ستتزامن مع نهاية عهد ميشال عون«. لكن التيار مرتاح 
اىل أن خصومه »رموا كل أوراقهم دفعة واحدة، فيما ال يزال 

هو يتفظ مبلفاته لرميها تباعًا يف الوقت املناسب«.
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هيكل  وأن  الشامل،  االنهيار  مرحلة  دخلت  البالد  أن  صحيح 
الدولة يرتّنح، وأن الفوضى املتنّقلة ختّلف كل ما من شانه 
أن يفاقم األزمة، إال أن من السذاجة تصديق أن ما جيري يف 
قطاع الكهرباء ليس سوى تراكم صدف. البالد وصلت إىل 
التليل،  جمزرة  من  كثريون  يّتعظ  مل  حيث  األسفل،  الدرك 
فعمد مسّلحون إىل إطالق النار على اجليش وعلى حمطة للوقود 
على  »احتجاجًا«  اجلنوبية،  الضاحية  يف  الكفاءات  منطقة  يف 
توقيف شخص من عائلتهم! كل ذلك يبقى من ضمن »يوميات 

االنهيار«. 
لكن ما تعرضت له منشآت تابعة ملؤسسة كهرباء لبنان يمل 
يف طياته ما هو أخطر. فبعد أسبوع من السيطرة على حمطات 
التحويل يف اجلنوب وبريوت والشمال، من قبل »حمتّجني«، 
وتسّببهم بأضرار ملعامل الكهرباء والشبكة نتيجة حتويلهم التيار 
من منطقة إىل أخرى بصورة اعتباطية، اندلعت أمس، »فجأة«، 
النريان يف حمطة صربا للتحويل يف بريوت، بالتزامن مع اندالع 
النريان يف حمطة للكهرباء يف دير عمار يف الشمال. ورغم أن 
من غري احملّبذ يف حاالت مماثلة القفز إىل استنتاجات متسرعة 
بشأن ما جرى، إال أنه ال ميكن النظر برباءة إىل »احلادثتني« 
اللتني تزامنتا أيضًا مع اندالع النريان يف موّلد كهرباء عائد 

هليئة أوجريو.
صحيح أن سكان لبنان يعانون من انقطاعات تكاد تكون غري 
مسبوقة للتيار الكهربائي على األقل منذ عدوان متوز 2006، 

حرائق »غامضة« يف حمطات 
لتحويل الكهرباء:

حوادث عابرة أم تدمري 
ممنهج؟

السلطة  من  متعّمد  بقرار  وذلك 
الكتل  من  وحتديدًا  السياسية، 
النيابية اليت عارضت منح سلفة 
لبنان  كهرباء  ملؤسسة  خزينة 
لتمويل شراء الفيول، إال أن ذلك 
الكهرباء  قطاع  تشريع  يعين  ال 
أمام تدمري بنيته التحتية الفقرية 

أصاًل. 

ويف حال ثبوت أن ما جرى كان مفتعاًل، ال حوادث متفرقة 
أمام  الباب  فتح  إمكان  يعين  ذلك  فإن  بالصدفة،  تزامنت 
مسلسل أمين يهدف إىل إدخال البالد يف مرحلة أكثر خطورة 
من مراحل السقوط احلر. فتدمري البنية التحتية للكهرباء، يف 
من  املزيد  يعين  والنقدية،  واملالية  االقتصادية  األزمة  ظل 
على  البالد  وتشريع  منه،  اخلروج  إمكان  تأخري  مع  االنهيار 

املزيد من الفوضى.
رفع الدعم: لجنة األشغال »تتمنى«

يف السياق عينه، مل يعد أحد يناقش يف مصري قرار مصرف 
لبنان رفع الدعم. كل املرجتى هو امتصاص تداعيات القرار. 
جلنة األشغال العامة مل خترج عن هذا السياق. ففي االجتماع 
الذي عقدته أمس برئاسة النائب نزيه جنم، وحضور الوزيرين 
رميون غجر وغازي وزني، ومبشاركة ممثلني عن مصرف لبنان 
إطار  يف  املصرف،  من  ُطلب  الفيول،  مستوردي  وممثلي 
دفعة  زيادته  من  بداًل  تدرجيي  بشكل  السعر  زيادة  التمين، 
لكن  ألف لرية،  للدوالر إىل 18  واحدة من سعر 3900 لرية 

ملدة ال تتعّدى 10 أيام. 
املدة  هذه  ربطت  وقد  املصرف.  موافقة  إىل  يتاج  الطلب 
بإمكانية توزيع البطاقة التمويلية خالهلا، بالرغم من أن مجيع 
احلاضرين يف االجتماع يدركون أن ذلك شبه مستحيل، إذ إن 
إعداد البنية التحتية لتقديم الطلبات، ثم فتح باب التقديم، 

سيحتاج إىل أشهر إلجنازه.
كذلك اتفقت اللجنة على ضرورة محاية حمطات حتويل الكهرباء 

يف كل املناطق من قبل اجليش اللبناني بأقصى سرعة.
أنه بصدد  الطاقة املشاركني  أبلغ وزير  ويف سياق متصل، 
تقديم خطة شاملة لتزويد البلد بالكهرباء، ملدة ترتاوح بني 12 
و16 ساعة خالل أسبوع أو عشرة أيام. ومن ثم يقدم طلبًا اىل 

جملس النواب الختاذ القرار املناسب.
كما أبلغ غجر اللجنة أن اتفاقية شراء الفيول مع العراق، »سيبدأ 
تنفيذها تباعًا يف 3 أيلول. علينا أن ننتظر أن تبدأ وتصلنا 
احملروقات بعد عشرة أو 15 يومًا بعد 3 أيلول«، مشددًا على 
اللبناني، ومناشدًا وزيرة  ضرورة محاية احملطات من اجليش 

الدفاع وقيادة اجليش »أن يكونوا موجودين للحماية«.

»لجنة األشغال« 
ووزارة الطاقة 
طالبتا الجيش 

بحماية محطات 
التحويل

»األخبار«
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مــقاالت وتـحقيقات

ضاق اجلمع ذرعًا، ومل يضق اجلميع 
ذرعًا. واجلمع، هنا، هو من يقف يف 
حماولة  جتري  الذي  املظلوم  صف 
يراد  ومن  األيام.  هذه  دمه  سفك 
له املوت بكل الطرق، قتاًل أو جوعًا 
أو عطشًا أو غيلًة إن قدر الظاملون. 
ذرعًا  ضاق  من  هو  هنا،  واجلمع، 
العبون  فيها  يتشارك  كبرية  بلعبة 
باتوا أكثر شراكة يف كل ما يقومون 
به، من داخل السلطة وخارجها، ومن 
وخارجها،  الدولة  مؤسسات  داخل 
وكل ذلك برعاية خارج يريد مقتلًة 

كبرية يف هذه البالد.
األيام  يف  سالمة  رياض  فعله  ما 
أفكاره  القليلة املاضية ليس نتاج 
يف  هو،  بل  فحسب.  الشيطانية 
ينّفذ  جنيب  تلميذ  اللحظة،  هذه 
أطرافه  بني  تقاطعت  فريق  أجندة 
نتيجة  ال  عجائبية  بصورة  املصاحل 
وغاية  اهليكل.  تدمري  سوى  هلا 
من يريد التدمري ليست إعادة بناء 
أن حيكم  بل  وقادرة،  عادلة  دولة 
أهل الغاب العباد من جديد، باسم 
والقبيلة...  واملذهب  الطائفة 
شريكني  وخارج  داخل  وبرعاية 
سارقي  مع  وبتواطؤ  السفك،  يف 
ُيسّمى  ما  كل  من  الناس  غضب 
مدنيًا،  وحراكًا  وانتفاضة  ثورة 
والنقابية  السياسية  فروعه  بكل 

واحلقوقية واإلعالمية.

ما الذي حيصل؟
قرر حتالف احلكم الذي أمسك بالبالد 
منذ ثالثني عامًا قيادة أكرب انقالب 
يف تاريخ لبنان. وهو حتالف جيمع، 
بني  األقوى  للمصاحل،  تقاطع  يف 
ممثلي الطوائف، ويشاركه تنفيذيون 
ومكاسب.  مناصب  إىل  يسعون 
حتالف جيمع نبيه بري ووليد جنبالط 
فرجنية  وسليمان  احلريري  وسعد 
ونادي رؤساء احلكومات السابقني، 
بشارة  املاروني  البطريرك  ومعهم 
يف  حلفاء  من  معه  ومن  الراعي 
وأهل  األخرى،  الدينية  املرجعيات 
التطبيل والتزمري من وسائل إعالم 
املتحدة  الواليات  ومتّوهلا  تديرها 
وخصوصًا  واإلمارات،  والسعودية 
و«املؤسسة  »اجلديد«  ثالثي 
اللبنانية لإلرسال« و«مر تي يف«، 
اإللكرتونية  املواقع  من  وحشد 
متّوهلم  الذين  والكتبة  والصحف 
وأملانيا  وفرنسا  أمريكا  سفارات 
ومجعيات  وسويسرا  وبريطانيا 
وحوش الرأمسالية املنتشرة يف كل 

األرض.
وعلى األرض، هناك حشد السارقني 
املصريف  القطاع  يف  الكبار، 
ومافيا  صنوفه،  بكل  والتجاري 
النفط،  ومشتقات  احملروقات 
وكارتيل األدوية واملواد الغذائية، 
وإىل جانبهم جيش من الرعاع الذين 
ال يعرفون من االحتجاج سوى قطع 
مقدرات  على  والسطو  الطرقات 
هؤالء  كل  العاديني...  املواطنني 
عزل  واحد:  هدف  على  يعملون 
تكون  األوىل  واخلطوة  املقاومة، 
أما  وتياره،  عون  ميشال  بإطاحة 
إليها  تصل  ما  كل  فهي  األدوات 
أفكارهم السوداء وأياديهم وفتنهم 
املتنقلة واملعمول عليها ليل نهار. 
إىل  حتّن  قوى  على  هؤالء  ويتكل 
أيام اجلنون الدموي بقيادة »القوات 
الذين  الفاشيني  اللبنانية« وبعض 

املنظومة حتاصر عون: سالمة يلتزم قرارات ميقاتي
ابراهيم األمني

حدود  ورسم  بالتقسيم  يفكرون 
ومعهم  فقط.  بالدم  الواليات 
صمت قاتل متارسه مؤسسات أمنية 
وعسكرية وقضائية وحقوقية، باتت 
يف قلب املؤامرة ومن أبرز أدواتها 
العاملة من دون توقف على اخلراب 

الكبري.
رفع  إىل  رياض سالمة  بادر  عندما 
كل الدعم عن املشتقات النفطية، مل 
يفعل ذلك من تلقاء نفسه. استبق 
ذلك باجتماعات تفصيلية مع الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي ملناقشة خطط 
املستقبل. كما التقى كل من ميكن 
العملية  هذه  يف  شريكًا  يكون  أن 
يف عامل املال واألعمال. وهو حصل 
بري  من  خلطوته  مباشر  غطاء  على 
وجنبالط واحلريري والراعي قبل كل 
بعبدا  وعندما قصد قصر  اآلخرين. 
إلبالغ اجمللس األعلى للدفاع، كان 
أسري  بات  دياب  حسان  أن  يعرف 
ترهيب  وأسري  السجن،  من  اخلوف 
حفظ  باسم  عليه  مُياَرس  يومي 
حقوق وصالحيات أهل السنة، ويف 
مكتبه من يعمل ليل نهار على هذه 
ومستشارين  موظفني  من  اخلطة، 

يبحثون عن أدوار مستقبلية.
 

 املقاومة التي من حقها وواجبها عدم 
االنجرار إىل الفتنة، ال يمكنها أن تعارض 

احتجاجًا صار خيارًا وحيدًا أمام التيار 
الوطني الحر

عندما سارع رياض سالمة إىل إعالن 
الدعم، مل يكن ينتظر موافقة  رفع 
من هم يف احلكم اليوم. بل تصرف 
على أساس أن ميقاتي رئيس فعلي 
للحكومة، وأن القوى املهيمنة على 
الثقة  منحته  قد  النيابي  اجمللس 
جدول  أن  أساس  وعلى  مسبقًا، 
حاجة  وال  ُبّت  قد  احلكومة  أعمال 
النتظار موقف أحد. يكتفي سالمة، 
ومن خلفه كل احللف، بصمت حزب 
جتنب  يريد  من  بصمت  امللَزم  اهلل 
االجنرار إىل فتنة. ويستند إىل أن 
الرئيس عون ال ميون على أحد يف 
أحدًا  أن  األكرب  رهانه  لكن  الدولة. 
يتحرك  لن  تشرين   17 شارع  يف 
ضده، وأن من يريد خماصمته هو 
فريق يتعرض ألبشع أنواع الرتهيب، 

بقيادة التيار الوطين احلر.
خطة  تنفيذ  سالمة  باشر  عمليًا، 

تقضي باآلتي:
- رفع الدعم وحترير العملة بصورة 
كاملة وفق شروط كل املؤسسات 
الدولية وشروط التجار والفاسدين 

واحملتكرين.
- املسارعة إىل وضع خطة لزيادة 
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والرسوم،  الضرائب  أنواع  كل 
خصوصًا اجلمركية منها وما يتصل 
كل  ودفع  العقارية،  بالعمليات 
عن  البحث  إىل  الدولة  مؤسسات 
سبل لرفع مداخيلها ولو على حساب 

الناس داخل لبنان وخارجه.
- وعد الناس بزيادة األجور ضمن 
سلة ال تفي بغرض مواجهة مصاعب 

العيش.
عاملية  شركات  مع  أولي  تفاهم   -
لبنان  يف  املنتجة  املرافق  لبيعها 
واملتصلة حبياة الناس، من كهرباء 
وإنرتنت  وطرقات  ومياه  وهاتف 

ومطار ومرفأ ورجيي وغريها.
- إعادة ختمني موجودات املصارف 
إفالسها  إعالن  ملنع  اللبنانية 
ولتعويم غالبيتها ضمن خطة إنعاش 
للمنظومة املالية اللصيقة للمنظومة 

السياسية احلاكمة.
وإدارة  لالنتخابات  قانون  درس   -
اخلارج  ترضي  انتخابية  عملية 
من  عدد  أمام  اجملال  بإفساح 
»جمتمع  املسماة  الغرب  منتجات 
من  استقالوا  مّمن  وجّلهم  مدني«، 
اجمللس النيابي، للحديث عن تبدل 
وتغيري وتنويع. علمًا أن بني رموز 
باسم  النطق  تدعي  اليت  اجلماعات 
العمل على  باشر  الناس، من  قهر 
االنتخابات، وأعّد هلا صناديق متويل 
من الداخل واخلارج، وعنوان عملها 
وحماولة  احلر  الوطين  التيار  تدمري 

عزل حزب اهلل.
العسكرية  املؤسسات  منح   -
واألمنية هامشًا إلدارة ذاتية، لكن 
الذي  التحالف  ضمن  البقاء  شرط 
جيعل  مبا  املتحدة،  الواليات  ترعاه 
السارقني  عن  صامتة  القوى  هذه 
واحملتكرين واجملرمني، بذريعة عدم 

االصطدام بالناس وبالشارع.
عمليًا، ما جيري منذ أيام هو إدخال 
البالد يف موجة جديدة من الضغط 
األقصى على الشارع ليكون انفجاره 
وتياره ويف  عون  يف وجه ميشال 
هلؤالء  ومسموح  اهلل.  حزب  وجه 
باستخدام كل ما يقع بني أيديهم، 
من جرمية املرفأ، إىل العنوان العام 
لألموال املنهوبة أو املهربة، وصواًل 
الفتنة  جرائم  عن  الصمت  إىل 

املتنقلة بني منطقة وأخرى.
لبنان.  يعيشها  قاسية  حلظة  مثة 
ومثة حاجة إىل مبادرة تقلب الطاولة 
يف وجه هذا التحالف الذي ال خيشى 
الفوضى العتقاده بأن الفوضى تعيد 
إنتاج العصبيات اليت تطيل يف عمر 
هذه الزعامات، ومعها كل أدواتها 

يف الدولة والقطاع اخلاص.
التيار  ينتفض  أن  غريبًا  ليس 
الوطين احلر، وأن يذهب بعيدًا يف 
أنه  كما  نفسه،  عن  الدفاع  معركة 

ليس منطقيًا تركه وحيدًا.
ليست  اليوم،  املقاومة،  مسؤولية 
جانب  إىل  الشارع  إىل  النزول  يف 
يف  بل  احلقيقيني.  الغاضبني 
واألزمة  املواجهة  تفادي  استمرار 
من  اليت  املقاومة  لكن  الكربى. 
إىل  االجنرار  عدم  وواجبها  حقها 
الفتنة الكربى، ال ميكنها أن تعارض 
وإلزاميًا  وحيدًا  خيارًا  احتجاجًا صار 

أمام التيار الوطين احلر.
أقل الكالم، إعالن الرفض احلقيقي 
إعالن يؤسس  لكل ما جيري، وهو 
مع  توازن  حتقيق  يريد  ملن  عليه 

اجملرمني الذين ال يردعهم شيء!

تصوير هيثم املوسوي

مل تتمكن عكار صبيحة التفجري الدامي 
من إطفاء النار امللتهبة اليت اندلعت يف 
قلوب عائالت الضحايا، الذين انهمكوا 
جثث  عن  البحث  استكمال  يف  أمس 
موقع  واملتطايرة يف  املتفحمة  أبنائهم 
وأكثر  ضحية   32 التليل.  يف  التفجري 
عكار  حرمان  ضحايا  هم  جرحيًا   90 من 
والفلتان األمين، سقطوا بهدف احلصول 

على غالون بنزين.
نداءات  وأطلقت  عاجزة،  عكار  بدت 
وتأمني  احملروقات  لتأمني  استغاثة 
إجراء  بهدف  الضحايا  ذوي  انتقال 
على  للتعرف  النووي  احلمض  فحوص 
املناشدة  عن  فضاًل  أبنائهم،  جثث 
لتأمني املازوت لألفران واملستشفيات 
انقطاع  أعلنت  اليت  »أوجريو«  وهليئة 
عن  األهالي  عجز  وسط  خدماتها، 
املستشفيات  ذويهم يف  مع  التواصل 
وتأمني املستلزمات الطبية هلم والتربع 

بالدم.
املرجعيات  نشطت  األخرى،  الضفة  يف 
استدراك  حملاولة  الدينية  والفاعليات 
السجاالت  حدة  من  والتخفيف  األمور 
اليت وقعت بني نواب عكار من كتليت 
وبالرغم  احلر«.  و«الوطين  »املستقبل« 
من االنتماء السياسي الواضح لألطراف 
املتهمة بالتفجري، وهما صاحب األرض 
وكالهما  البنزين،  بتخزين  قام  ومن 
لتيار  النشطة  االنتخابية  املاكينات  من 
يتمكن  مل  عالقات  وتربطهما  املستقبل 
إال  نفيها،  من  األزرق  التيار  نواب 
نزاع  خلق  من  متّكن  »املستقبل«  أن 
تكن  مل  االنفجار  نريان  فيما  سياسي، 

قد مخدت بعد.
سليمان  حممد  املستقبلّي،  النائب 
سارع اىل حتميل الرئيس ميشال عون 
مسؤولية التفجري، ليّتضح الحقًا أن من 
خّزن املواد هو ابن منطقة خط البرتول 
يف وادي خالد، وموقوف جبرائم تهريب 
واحتكار، وجتمعه والئم الغداء والعشاء 
ساعات  إال  هي  وما  سليمان.  بالنائب 
مع  وعائلته  انتشرت صور جتمعه  حتى 

نواب املستقبل.
الرئيس  على  انسحبت  نفسها  احلال 
املستقبل  كتلة  وأعضاء  احلريري  سعد 
وكل  عون  الرئيس  طالبوا  الذين 
باالستقالة  الفاجعة  عن  مسؤول 
الفورية! بيان املستقبل طالب اجلهات 
األمنية والعسكرية والقضائية املختصة 
وحتديد  التحقيقات  يف  باإلسراع 
بعض  حتميل  أن  مؤكدًا  املسؤوليات، 
وقع،  ما  مسؤولية  املستقبل  نواب 
أساليب  من  رخيصًا  »أسلوبًا  يشكل 
التيار الوطين احلر، وجتار الدم من جرمية 

مرفأ بريوت اىل جرمية عكار«.
الواقع،  عن  تامًا  انفصااًل  يظهر  البيان 
شريكًا  يكن  مل  املستقبل  تيار  وكأن 
الدولة  يف احلكم ومتحّكمًا يف مفاصل 
غري  املستقبل  نواب  وكأن  عقود،  منذ 
عام  منذ  عكار  يف  جيري  مبا  معنيني 
التمثيل  حيتكروا  مل  وكأنهم   ،2005
وكأن  عامًا،   16 مدى  على  السياسي 
على  تهبط  واإلهمال  واحلرمان  الفقر 
العكاريني من الفضاء، وكأن املسلحني 
الذين يسيطرون على الطرق ويقطعون 
من  هم  بها  ويتحّكمون  عكار  أوصال 
كوكب آخر، وكأن ال دخل هلم باألجهزة 
ترافق  اليت  املواكب  وكأن  األمنية، 
العراضات  وتوثق  احملروقات  صهاريج 
نواب  لبعض  تابعة  ليست  املسلحة 
تيار احلريري. الكل براء مما جيري يف 

عكار.
منذ أشهر، وأبناء عكار يستغيثون لفك 
والناس  عليهم،  املفروض  احلصار 
ال  واقعة  كانت  والكارثة  يتخبطون 
هو  عكار  يعرب  صهريج  فكل  حمالة. 

بلدة  يف  حصل  وما  موقوتة.  قنبلة 
التليل كان ميكن أن حيصل يف احملمرة 
والعبدة وغريهما من البلدات اليت تشهد 
عمليات كر وفر بني املسلحني وأصحاب 
الصهاريج واملؤسسات اليت تسعى إىل 
املستشفيات  حتى  احتياجاتها.  تأمني 
شبيحة  من  تسلم  مل  الرعاية  ودور 

الطرق.
كل تلك املآسي ورئيس املستقبل سعد 
احلريري مل يقم بأي حتّرك إلبعاد الكارثة 
عن احملافظة الشمالية. مل يصدر بيانًا 
الداخلي  األمن  قوى  فيه  يطالب  واحدًا 
حبماية الناس الباحثني عن لقمة عيشهم 
والذين بات جل طموحهم تأمني قوتهم 
الكارثة،  وقعت  وعندما  يومهم.  كفاف 
سارع إىل إطالق االتهامات، فيما توىل 
الطائفي،  التحريض  مسؤوليه  بعض 
التليل  بلدة  من  األرض  صاحب  لكون 
اجملاورة لبلدة هيتال، وهي بلدة نائب 
التيار الوطين احلر أسعد درغام، ليتضح 
املاكينات  أبرز  من  العقار  صاحب  أن 
االنتخابية للمستقبل وال عالقة له بالتيار 

الوطين احلر.
وعقب التهديد والتحريض العلين على 
الفاعليات  سارعت  درغام،  النائب 
عقد  إىل  واملسيحية  اإلسالمية  الدينية 
اإلسالمية،  األوقاف  دائرة  يف  لقاء 
حبضور رئيس فرع خمابرات الشمال يف 
والدكتور  بقاعي،  نزيه  العميد  اجليش 
جنيب  الرئيس  ممثاًل  الدين  عز  هيثم 
اجلهود  بتضافر  وطالبوا  ميقاتي، 
والتوظيف  السياسي  التجاذب  »لوقف 
الطائفي للكارثة، وهو ما قد يؤدي إىل 
فتنة ال تشبه عكار«. واسُتكِمل االجتماع 
على  جولة  التليل عقب  بلدة  أمس يف 
أهالي ضحايا التفجري، وكان تأكيد على 
»أهمية احلفاظ على التعايش، والفاجعة 
على  بعضنا  العتداء  سببًا  تكون  لن 

بعض، وإّنا ستزيدنا أخّوة«.
الدريب  وفاعليات  بلديات  وطالبت 
طارئ  اجتماع  خالل  والغربي  األوسط 
اجمللس  على  االنفجار  ملف  »بإحالة 
ختزين  عن  املتورطني  لكشف  العدلي 
واحتكارها«،  وتهريبها  احملروقات 
شهداء  واجلرحى  الضحايا  و«باعتبار 
برواتب  عائالتهم  وختصيص  شرف 
املؤسسة  بباقي شهداء  أسوة  تقاعدية 
املؤسسة  ضحايا  واعتبار  العسكرية، 
العسكرية من اجلنود املأذونني، شهداء 
إجراء  ضرورة  على  وشددوا  شرف«. 
»حتقيق شّفاف من قبل قيادة اجليش 
بيان  وإصدار  االنفجار  مسبيب  لكشف 
وقد  العسكرية«.  املؤسسة  من  بذلك 
من  تصرحيات  صدور  عقب  ذلك  أتى 
فيها  مّحلوا  املفجوعني  األهالي  بعض 
ترك  لكونه  احلادثة،  مسؤولية  اجليش 
املوقع عقب مصادرة اخلزان من دون 
بتعبئة  لألهالي  مسح  كما  حراسة،  أي 
املفروض فرض  املتبقية، فيما  الكمية 

طوق أمين حول املكان.
وعلق »اجمللس املدني إلناء عكار« على 
ما حصل أول من أمس يف عكار، بأّن 
»مافيات احلكم ما زالت متعن يف حرمان 
واألدهى  حقوقها،  أبسط  من  عكار 
عكار  يف  املسؤولني  بعض  تواطؤ 
طمعهم  أدى  الذين  املافيات  هذه  مع 
التليل«،  وفسادهم اىل حصول جمزرة 
مرة  كل  يف  يريدون  »ملاذا  متسائاًل: 
إلباس عكار ثوب احلداد واإلرهاب يف 
أن  اىل  »اجلميع  ودعا  واحد؟«.  وقت 
يف  املستشري  الظلم  على  ينتفضوا 
حمافظة عكار منذ عقود خلت، فضاعت 
بسبب  ومسيحّييها  مسلميها  حقوق 
نوابها ومسؤوليها الفاشلني، الذين ال 
اليت  البيانات اجلوفاء  ترى منهم سوى 

تؤجج اخلطاب الطائفي فقط«.

جمزرة عكار: »املستقبل« يستعجل التسييس!
نجلة حمود



Page 15صفحة 15     

إعــالن

 2021 آب   21 Saturday 21 August 2021الـسبت 

 Bob 



Page 16صفحة 16     

إعــالن
 2021 آب   21 Saturday 21 August 2021الـسبت 

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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العام حلزب  األمني  أعلن 
نصر  حسن  السيد  اهلل، 
األليم  احلادث  إن  اهلل، 
الذي جرى يف عكار مشالي 
لبنان جيب أن يكون عاماًل 
للمعنيني لتشكيل  حامسًا 
واملطلوب  حكومة، 
مالبسات  يف  التحقيق 
أن  إىل  مشريًا  احلادث، 
من خّزن احملروقات لبيعها 
يف السوق السوداء خان 

األمانة.

العام  األمني  تناول 
حسن  السيد  اهلل،  حلزب 
له،  كلمة  اهلل، يف  نصر 
املاضي،  األحد  مساء 
يف  وقع  الذي  االنفجاَر 
عكار  يف  التليل  بلدة 
األحد،  لبنان فجر  مشالي 
يف  حدث  »ما  إن  وقال 
لكل  ومؤمل  حمزن  عكار 
أن  مضيفًا  إنسان«، 
التحقيق  هو  »املطلوب 

يف مالبسات احلادثة«.

نصر  السيد  وأضاف 
أنفسنا  نضع  »إننا  اهلل 
وإمكاناتنا  ومؤسساتنا 
خدمة  يف  اهلل  حزب  يف 

أهلنا يف عكار«.

أخذ  »جيب  أنه  رأى  وإذ 
ملنع  جرى  مما  العربة 
تكراره يف أماكن أخرى«، 
»احلادثة  أن  على  شدد 
عاماًل  تشكل  أن  جيب 
أجل  من  للمعنيني  حامسًا 
تشكيل حكومة، ألن لبنان 

مل يعد حيتمل«.

»أول  أن  إىل  ولفت 
رسالة من دماء الشهداء 
ل  ُتشكَّ أن  هي  وأهلهم، 
أو  يومني  خالل  حكومة 
أيام. وعلى اجلميع  ثالثة 
أنه  معتربًا  التضحية«، 
»جيب تشكيل حكومة يف 
أسرع وقت ممكن، وعلى 
اجلميع تقديم التسهيالت 

املطلوبة«.

يف  »حنن  قائاًل  وحّذر 
والفوضى،  االنهيار 
يتطور  أن  ميكن  واألمر 
شاملة«.  فوضى  إىل 
حكومة  لوا  »َشكِّ وأضاف 
األشكال،  من  بأي شكل 
الوقت  ولعبة  وبأي مثن، 

انتهت«.

اهلل  نصر  السيد  وتناول 
الذي  البيانات،  تراشق 
األفرقاء  بني  تبادله  مّت 
إىل  وأشار  اللبنانيني، 
أنه »بداًل من أن يتداعى 
السياسيون  املسؤولون 
بدأ  اجلراح،  مللمة  إىل 
والشتائم  الرتاشق 
السياسي  والتوظيف 

للحادثة«.

حاكم  رفع  إىل  وبالنسبة 
عن  الدعم  لبنان  مصرف 
السيد  رأى  احملروقات، 

السيد نصر اهلل: سنأتي باحملروقات من إيران قطعاً.. وجيب تشكيل حكومة بأي شكل
ليس  احلّل  أن  اهلل  نصر 
املسؤولية،  تقاذف  يف 
حكومة،  تأليف  يف  بل 
من  »كثريين  هناك  وأن 
يف  شركاء  اللبنانيني 
املسؤولية، وفيما يعاني 
نتيجة  الشعب  جراءه 

الطمع واجلشع«.

»أغلبية  أن  إىل  ولفت 
حتتكر  الشركات 
على  وتعمل  احملروقات، 
ختزينها لبيعها يف السوق 
السوداء«، معتربًا أن »من 
خّزن وباع احملروقات يف 
خان  السوداء  السوق 

األمانة«.

فشل  »لدينا  وأردف 
السلطة،  يف  وعجز 
سلطة  لدينا  وليس 
والناس  أزمة،  إلدارة 

مرتوكة ملصريها«.

اهلل  نصر  السيد  وتناول 
قضية تهريب احملروقات 
إىل سوريا، وقال إن من 
احتكروا أو هّربوا الوقود 
إىل سوريا »خونة، وماهلم 

مال حرام«.

الدولة  »دعا  أنه  وكشف 
خمازن  مالحقة  إىل 
قبل  واألغذية  األدوية 
رفضت«،  لكنها  األزمة، 
»قرار  أن  إىل  مشريًا 
مداهمة  اللبناني  اجليش 
الرغم  على  احملطات، 
من أنه متأّخر، لكنه دفع 
إىل  احملطات  أصحاب 

الرتاجع«.

نصر  السيد  وتوّجه 
من  إىل  بالنداء  اهلل 
البنزين  مادة  خيّزنون 
»ما  وقال  بيوتهم،  يف 
وقد  جرمية،  تفعلونه 
شركاء  وتصبحون  تنفجر 
أن  مضيفًا  القتل«،  يف 
»مصادرة شحنات الوقود 
)املازوت( على الطرقات 
ذلك  يفعل  ومن  سرقة. 

فهو لص«.

نؤمن  »أننا  على  وشّدد 
هو  لبنان  حيمي  من  بأن 
ومقاومة  لبنان،  شعب 

لبنان، وجيش لبنان«.

البلد  دّمروا  »لقد  وتابع 
عرب رهنه للخارج، وتدمري 
الزراعية  القطاعات 
والصناعية«، مشددًا على 
أنه »جيب أن يكون هناك 
وأن  وزراعة،  صناعة 

نتحول إىل بلد منتج«.
يتحّملون  األمريكيون 
يف  جيري  ما  مسؤولية 

لبنان والعراق

اهلل  نصر  السيد  ووّجه 
األمريكيني،  إىل  االتهام 
»يتحملون  أنهم  معتربًا 
جيري  ما  كل  مسؤولية 
ُيديرون  وهم  البلد،  يف 

السفارة  من  الفوضى 
األمريكية يف عوكر«.

وأشار إىل أن »هناك غرفة 
ُتدير ما جيري«، الفتًا إىل 
تزامن  صدفة  ليس  أنه 
استهداف  من  جيري  »ما 
يف  الكهرباء  حمطات 

العراق ولبنان«.
سنأتي بالبنزين واملازوت 

من إيران

اهلل  نصر  السيد  وحتّدث 
من  احملروقات  جلب  عن 
وعد  كان  والذي  إيران، 
به يف وقت سابق، وقال 
إيران  »يف  يوجد  إنه 
أن  درجة  إىل  فيول، 
وتنتظر  ممتلئة  السفن 
واعدًا  يشرتي«،  من 
»أؤكد أننا سنجلب قطعًا 
من  واملازوت  البنزين 

إيران«.

الذي  »اليوم  أن  وأكد 
سيدخل فيه البنزين لبنان 
بل  الليل،  يكون يف  لن 

نهار وجهارًا«.

اهلل  نصر  السيد  وكرر 
خنلف  وال  وعدنا،  »حنن 
نرتك  ولن  وعدنا.  يف 

البلد يف حالته هذه«.
أمريكا  على  يراِهْن  َمن 
صورة  أمامه  فلَيَضْع 

أفغانستان

التطورات  إىل  وبالنسبة 
اليت جرت يف أفغانستان، 
قال السيد نصر اهلل إنه 
مع  االتفاق  صّح  »إذا 
فهذا  طالبان،  حركة 

خانت  واشنطن  أن  يعين 
أصدقاءها وطعنتهم«.

واعترب أن »من يراهن على 
من  األمريكية  الضمانات 
أمامه  اللبنانيني، فليضع 

صورة أفغانستان«.
وأشار إىل أن »الواليات 
ماليني  تركت  املتحدة 
األفغان جائعني وعطاشى 

ومشرَّدين«.
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Mac Quantum 2000
Good condition. Busy load box . 470 hp. Air condi-
tioning. ..... $40,000 negotiable .
Contact Bassim on: 0431718387

للـبيع )تـراك(  شـاحنة 
جيدة حبالة  قاّلب  تراك  للبيع 

ألف   40 السعر    ..2000 الـ  موديل 
أو أقرب عرض دوالر 

Despite the entire state 
of NSW entering into 
lockdown as a result of 
the spread of COVID-
19 into regional and 
rural NSW, the people 
of western and south-
western Sydney contin-
ue to be discriminated 
against based on their 
COVID-19 vaccination 
status.

Western Sydney MP, 
Tanya Davies, said the 
unrealistic and unfair 
vaccination require-
ments for tradies and 
construction workers in 
western/south-western 
Sydney is creating a di-
vide between western/
south-western Sydney 
and the rest of NSW.

“The situation out here 

STOP THE DISCRIMINATION OF WESTERN AND SOUTH-
WESTERN SYDNEY CONSTRUCTION WORKERS

is desperate as people 
struggle to put food on 
the table. People have 
all but lost hope, as 
these discriminatory 
health orders unfairly 
target the hardworking 
people of western and 
south-western Sydney,” 
Tanya Davies said.

State Member for East 
Hills, Wendy Lindsay 
said people from LGAs 
across western and 
south-western Sydney 
are being discriminated 
against, penalised and 
being treated like sec-
ond class citizens.

“It is ridiculous to de-
mand that a tradie from 
Revesby must get vac-
cinated, when work 
mates in Cronulla and 

the eastern suburbs can 
be on the same work-
site unvaccinated. The 
rules should be fair and 
consistent across the 
industry”

“There are many people 
in western and south-
western Sydney that 
want to get the vaccine 
and get back to work, but 
in some instances can’t 
get a vaccine until Octo-
ber. That is two months 
of not being able to earn 
an income.”

“Now that the whole 
State of NSW is locked 
down, the Public Health 
Orders must be changed 
to stop this discrimi-
nation against hard-
working western and 
south-western Sydney 

workers.” 

Mrs Davies and Mrs 
Lindsay urged the NSW 
Government to work 
with businesses who 
have already begun to 
trial rapid antigen test-
ing, to see a broader 
rollout across the con-
struction industry.

“This is a way forward 
to remove the obstacle 
currently being faced 
by our communities 
in western and south-
western Sydney en-
abling workers to earn 
an income and provide 
for their families,” Tan-
ya Davies said.

“If the NSW Govern-
ment hasn’t forced NSW 
Health workers in any 

LGA to have a COVID 
vaccine, how can they 
force vaccines on our 
construction workers 
based on their post-
codes to get back to 
work?” Wendy Lindsay 
said.

Under the current Pub-
lic Health Orders, work-
ers from quarantine 
facilities (state-wide), 
transport providers 
(state-wide) and airports 
(state-wide) are required 
to have a COVID-19 vac-
cination before they can 
continue to work.

The only other man-
dated industry is the 
construction industry 
in the following targeted 
LGAs:
-     Bayside

-    Blacktown
-     Burwood
-
-  Campbelltown
- Canterbury-Bank-
stown
-     Cumberland
-    Fairfield
-    Georges River
-    Liverpool
-   Parramatta
-   Strathfield
-    Penrith for the follow-
ing suburbs: Caddens, 
Claremont Meadows, 
Colyton, Erskine Park, 
Kemps Creek, King-
swood, Mount Vernon, 
North St Marys, Orchard 
Hills, Oxley Park, St 
Clair and St Marys.

MEDIA: 
Jennifer Mehanna | 
Wendy Lindsay | 9772 
2774
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ناسا تكشف نسبة احتمال ارتطام 
كويكب باألرض والتاريخ احملتمل

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« األربعاء أن الكويكب بينو 
سيقرتب كثريًا من األرض يف عام 2135، ليصبح على بعد نصف 
احتماالت  بأن  طمأنت  لكنها  والقمر،  كوكبنا  بني  فقط  املسافة 

حدوث ارتطام الحق حبلول سنة 2300، ال تزال ضئيلة للغاية.
هذا الكويكب الذي اكُتشف عام 1999 ويبلغ قطره 500 مرت، هو 
يشكالن  اللذين  الشمسي  نظامنا  يف  املعروَفني  الكويكبني  أحد 

اخلطر األكرب على األرض، حبسب وكالة الفضاء األمريكية.
وقد أمضى مسبار »أوزيريس ريكس« التابع لوكالة »ناسا« عامني 
يف املدار حول بينو، وقد غادره يف مايو املاضي إلحضار العينات 
واليت  الكويكب  أرض  مع  ثوان  لبضع  احتكاك  خالل  ُجعت  اليت 

ستصل إىل كوكبنا عام 2023.
التكهنات  وحتسني  كثب،  عن  الكويكب  دراسة  املهمة  وأتاحت 

بشكل كبري بشأن مساره يف املستقبل.
وخلص العلماء إىل أنه حبلول عام 2300، ال يتخطى احتمال اصطدامه 

باألرض %0.057.
وقال الباحث يف مركز »نري إيرث أوجبكت ستاديز« التابع للناسا 
دافيده فارنوكيا خالل مؤمتر صحايف: »بكالم آخر، هذا يعين أن مثة 
احتماال بنسبة 99.94% % بأال يكون بينو على مسار ارتطام«، لذا 

»ال داعي للهلع«.
لكن ملاذا ال ميكن اجلزم بنسبة 100%؟

جدًا  قريبة  نقطة  يف  بينو  الكويكب  سيمر   ،2135 سبتمرب  يف 
املفتاح  »ثقب  يسمى  ما  لعبور  احتمااًل  هذا سيرتك  األرض.  من 
اجلاذبي«، وهي منطقة من شأنها أن تغري مسار الكويكب بشكل 
طفيف، بسبب تأثري جاذبية األرض، ما يؤدي تاليًا إىل وضعه يف 

مسار تصادم مستقبلي.
هناك  يكون  أن  ُيتمل  كان  ريكس«،  »أوزيريس  مهمة  وقبل 
»26 ثقب مفتاح« حبجم كيلومرت أو أكثر على طريق بينو يف عام 

.2135
وبفضل التحليالت اليت مسح بها مسبار »أوزيريس ريكس«، متكن 

العلماء من استبعاد 24 من هذه الثقوب، وبقي اثنان أخريان.
أخريًا.. والد بريتين سبريز يقبل بالتخلي عن وصايته عليها

وحبسب العلماء، فإن التاريخ األكثر احتمااًل لالرتطام سيكون عام 
.2182

جونسون  ليندلي  وقال  كارثيًا.  احلدث  ذلك، سيكون  حدث  وإذا 
التابع  أوفيس«  كووردينايشن  ديفنس  »بالنيتاري  مكتب  من 
لناسا إن »حجم احلفرة عادة ما يكون من 10 إىل 20 ضعفًا حجم 
اجلسم«. وبالتالي بالنسبة لبينو، يرتاوح قطر احلفرة بني 5 و10 

كيلومرتات.
لكن »منطقة الدمار ستكون أكرب بكثري من ذلك، مبا يصل إىل 100 

ضعف حجم احلفرة«، حبسب جونسون.
من   %79 حوالي  يعرفون  كانوا  الباحثني  إن  جونسون  وقال 

الكويكبات حبجم بينو والقريبة من األرض.

مسبار »أوزيريس ريكس« 

الكويكب بينو

كشفت أستون مارتن اليوم عن سيارة 
اجلديدة  الرياضية  سبايدر  فالكريي 
خالل معرض كونكورس دي إليجانس 
على شاطئ بيبل بيتش. ومُتثل هذه 
السيارة خطوًة جديدة من عملية تطوير 
سلسلة طرازات فالكريي؛ حيث تنفرد 
احلواس  تأسر  استثنائية  بعناصر 
بفضل السقف املفتوح القابل للطي، 
الرياضية  ما جيعلها إحدى السيارات 
لالستمتاع  العامل  يف  قوة  األكثر 
بتجربة قيادة أكثر غنى وتكاماًل على 
أداء  إىل  يرقى  مبا  الطرقات،  جيع 

سيارات الفورموال1 اخلارقة.

الفاخر  الرياضي  التصميم  ويهدف 
جتربة  تقديم  إىل  مكشوف  بسقٍف 
معايري  مع  تتماشى  متميزة  قيادٍة 
أستون مارتن وأهداف األداء الصارمة 
واملصمم  املهندس  حددها  اليت 
أدريان نيوي لربنامج تطوير سيارات 
أستون مارتن فالكريي. وساهم ذلك 
حيث  من  فالكريي  مكانة  تعزيز  يف 
السيارات  وهندسة  تصميم  معايري 
ارتكزت  حيث  اخلارقة،  الرياضية 
عمليات تطوير فالكريي سبايدر على 
تعاون  مبوجب  فريدة  هندسية  حلول 
مثمر بني أستون مارتن وفريق شركة 

ريد بل أدفانسد تكنولوجيز.

سبايدر  فالكريي  سيارة  واحتفظت 
 1155 بقوة   V12 اهلجني  مُبحركها 
هيكلها  على  تعديالت  مع  حصان، 
املصنوع من ألياف الكربون، والرتكيز 
ُمعايرة  إجراء  على  الوقت  ذات  يف 
النشطة  الشاسيه  ألنظمة  دقيقة 
بهدف  اهلوائية،  الديناميكا  ومزايا 
للسيارة  األمثل  األداء  على  احلفاظ 
السقف  وضعية  يف  قيادتها  أثناء 

املكشوف.

اهليكل  يساهم  ثانية،  جهة  من 
مزايا  وجمموعة  للغاية  الوزن  خفيف 
بقوة  امُلرتبطة  اهلوائية  الديناميكيا 
تعزيز  يف  العالية  السفلية  اجلر 
األداء ُمنقطع النظري لسيارة فالكريي 
احلوض  خطوط  وتتماهى  سبايدر. 

على  امُلصممة  القيادة  ملقصورة  اخللفي  القسم  وأسطح  السفلي 
أنابيب  بني  املتوفرة  املساحة  مع  مثالي  بشكٍل  ماء  قطرة  شكل 
فنتوري الواسعة وامُلخصصة ملرور اهلواء، وهي ُمتدة على جانيب 
أرضية مقصورة القيادة. وُتساعد تلك األنابيب على مرور كميات 
هائلة من اهلواء أسفل السيارة باجتاه موزع اهلواء اخللفي، ما يلعب 
دورًا رئيسيًا يف توليد مستويات استثنائية من قوة اجلر السفلية 
للسيارة، تبلغ 1400 كغ بسرعة 240 كم/الساعة يف منط السباق، 
مع احلفاظ يف ذات الوقت على ثبات أسطح القسم العلوي للهيكل 
وعدم تأثرها بعناصر الديناميكا اهلوائية اإلضافية اليت قد ُتقلل 

من روعة وأداء التصميم الرياضي مفتوح السقف.

مع  فالكريي،  لطرازات  الصارمة  املفاهيم  بنفس  االلتزام  وساعد 
سيارة  منح  على  الكوبيه،  بفئة  مقارنة  الوزن  بسيط يف  اختالف 
فالكريي سبايدر حزمًة مثالية من احللول الفعالة وخفيفة الوزن، إذ 
تصل السرعة القصوى للسيارة إىل أكثر من 330 كم/ساعة عند 
إزالة السقف )أكثر من350 كم/ساعة مع السقف(، ما جيعلها أسرع 
وأقوى سيارة أستون مارتن مفتوحة السقف مالئمة للطرقات على 
اإلطالق. ومت تصميم السيارة لتوفري نفس مستوى أداء سيارات 
إل إم بي 1، ال سيما وأنها قادرة على حتقيق نتائج مذهلة على 

احللبة، وهو أمر ال ميكن حتقيقه عادة يف سيارات الطرقات.

تلبية  على  سبايدر  فالكريي  سيارة  يف  القيادة  مقصورة  وُتركز 
احتياجات ومتطلبات السائق بالدرجة األوىل؛ حيث متتاز املقصورة 
سيارات  تصاميم  من  بإهلاٍم  للمقاعد  االرتفاع  ُمنخفض  بتصميم 
مع  تقريبًا،  الوسط  املقاعد يف  تثبيت  ومّت  اخلارقة،   1 الفورموال 
وسالمة  أمان  على  للحفاظ  نقاط   6 من  مكّون  أمان  حزام  توفري 
الرؤية  كامريا  بنظام  السيارة  ُزّودت  كما  السيارة.  يف  الركاب 
اخللفية املركزي ومستشعرات أمامية وخلفية خاصة بركن السيارة 
ومنخفضة،  عالية  بسرعات  القيادة  أثناء  السائق  دعم  بهدف 

باإلضافة إىل شاشات عرض فوق لوحة العدادات.

للفك،  قابل  الوزن  خفيف  بسقٍف  فالكريي سبايدر  ومتتاز سيارة 
يتكّون من لوٍح مركزي ُمصّنع من ألياف الكربون يتّم تثبيته على 
احلوض من اجلهة اخللفية وحول ُميط الزجاج األمامي، إضافة إىل 
وامُلثبتة  كربونات  البولي  من  املصّنعة  العلوّية  النوافذ  من  زوٍج 
السقف  رفع  املثالي  التصميم  هذا  ويضمن  اجلانبني.  كال  على 
وطّيه مبنتهى السهولة عند فتح األبواب. إىل جانب ذلك، مت إجراء 
الكربون لدعم  ألياف  تعديالت على احلوض السفلي املصنوع من 
ألواح السقف القابلة لإلزالة وإثراء التصميم الفاخر للسقف الرياضي 
املفتوح واألبواب اجلديدة. كما جرى إعادة تصميم األبواب ثنائية 
األمامية، واليت تساهم يف جعل هيكل  السطوح ذات املفصالت 

سيارة فالكريي سبايدر أكثر مياًل باجتاه األمام.

وسُيشرف على تنفيذ هذه التغيريات الفريق اهلندسي لدى أستون 
والتحقق.  االختبارات  عملية  إدارة  عن  أيضًا  واملسؤول  مارتن، 
استكمال  الفعالية  احملاكاة  ألدوات  املكثف  االستخدام  ويضمن 
تطوير سيارة فالكريي سبايدر بأعلى مستويات الكفاءة، قبل إجراء 

عمليات البناء واالختبارات املادية لنماذج الطرازات األولية.

وتعتزم أستون مارتن تطوير 85 منوذجًا فقط من سيارة فالكريي 
ُمتاحة ألمناط  حيث ستكون  املسبوق،  غري  اإلقبال  عقب  سبايدر، 
أوىل  تسليم  يبدأ  أن  على  واليسار،  اليمني  جهة  من  القيادة 

السيارات حبلول النصف الثاني من عام 2022.

فالكريي سبايدر مبوجب دعوة رمسية يف  ومُيكن مشاهدة سيارة 
معرض كونكورس دي إليجانس الذي ُيقام على شاطئ بيبل بيتش 
 15 إىل   12 من  األمريكية  كاليفورنيا  بوالية  مونتريي  مدينة  يف 

أغسطس 2021.

أستون مارتن تكشف عن سيارة فالكريي سبايدر
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كــتابات

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

وهكذا
نستقلُّ فراشًة إىل البحر 

ننصب أوتاد املاء خليمٍة بعيدٍة
عن غبار األسئلة

جنلس إىل سّرنا الذي مل يستفذ 
رائحًة  

من  خناعه العطرّي
نشرب دمعة بيضاء من شريان 

القمر ..
جنهر بنوافذ املطلق ..

أزرع أغنياتك يف روحي 
إىل  نعود  احللم  نهاية  ويف 

اهلشاشة
ويبدأ العامل أسئلته  الطاغية
بينما أنت مبناخك الفادح ..

بتعٍب..وخوٍف  حبلى 
..وذاكرة..

إىل  طارئًة  فراشًة  أستقّل 
موتي..

يتحّدب الغبار  سريعًا ..
يرمجين سؤال  الّرغبة

أدخل إىل جوربك املهدور.. 
أراقب ساقيك عن قصب 

يشتعل احلزن كطاقٍة بديلة ..
ويف القهر الّشاسع .

أرّتب شيخوخيت
وأسرتخي يف الّنهاية...

نستقلُّ فراشًة إىل البحر 

املعضلة الكربى اليت مير بها العامل منذ زمن طويل هي 
أكرب حرب إقتصادية يف التاريخ ومن دون أي شك. 

إذا مل يأخذوا هذه االجراءات السريعة ويكسروا إقتصاد 
الشركات الكبرية والصغرية يف هذا الوقت بالذات  يف 
العامل امجع فالسبب النهم يف الوقت نفسه ال يستطيعون 
ان يعطوا قروضا بفوائد كبرية وال يستطيعون ان يوظفوا 
أمواهلم ملدة طويلة األمد. الن مجيع بنوك العامل تعاني من 
تدني الفوائد اىل اقل من واحد باملئة. ويف بعض البلدان 

ال يوجد فوائد على اإلطالق.
 والشق اآلخر من جائحة كورونا هو اخلطر الصيين على 
الصني  التجاري لصاح  والتبادل  العامل  واقتصاد  معامل 
االسترياد  التجاري يف  امليزان  تعادل يف  اي  دون  من 
والتصدير من واىل كل دولة. لقد أصبحت كورونا الدواء 
الوحيد واللقاح املميز النعاش احلركة االقتصادية والبنوك 
والواليات  الغربية  الدول  مجيع  يف  والدوالر  واملعامل 
على  طلب  هناك  يعد  مل  اذا  انه  اذ  االمريكية  املتحدة 
القروض الكبرية ستنهار مجيع البنوك وتزول أكرب شركات 
مصنّعة من الوجود الصناعي النها ال تستطيع ان تنافس 

األسواق اآلسوية العمالقة. 
إن مجيع  هذه االنهيارات يف الدول الغربية اذا حصلت 
ستعطي الفرصة الكبرية والسريعة جلميع الدول اآلسيوية 
العاملية  األسواق  وعلى  املال  أسواق  على  تسيطر  لكي 
والصناعية والتجارة وربح األموال لكي ينعدم سعر الدوالر 
الغربية  الدول  مجيع  األموال يف  قيمة  وتسقط  واليورو 
والواليات املتحدة االمريكية لكي تصل اىل ادنى مستوى 
مما يهدد االمن القومي واحلياة والرفاهية يف مجيع البلدان 

الغربية ويؤدي اىل انهيار تارخيي. 
هذا هو العدو العمالق وأكرب خطر يهدد امن الدول الغربية 
باالنكسار السريع  ويف الوقت نفسه  أكرب مشكلة وأكرب 
والبنوك  الدولي  والصندوق  الدولي  البنك  يواجه  خطر 
االخرى العمالقة الذين لديهم أمواال هائلة جامدة يف البنوك 
مل  ان  واإلفالس  باالنكسار  املصريف  القطاع  يهدد  مما 
جيدوا خمرجا ونتيجة مطمئنة.. فان مل يتخذوا املبادرة اليو  
فاخلسارة ستصبح أكرب فاجعة مستفحلة يف التاريخ مببالغ 
خيالية ال تعّوض لعدة قرون.. ويف الوقت نفسه مجيع 
هذه الدول املعادية حلقوق اإلنسان مل تكن يف احلسبان 
لكي تصبح دوال سريعة النمّو االقتصادي والتقدم على 

مجيع األصعدة الداخلية واخلارجية.
هذه هى مشكلة العامل ووجود جائحة كورونا من أجل لقاح 
جتاري ومالي وصناعي بإمتياز. وليس لقاحا بشريا ال يوجد 

دواء هلذا الداء. لكن ما هو املصري من بعد كورونا؟
 من املمكن ان مل يتعاِف االقتصاد كما هو خمطط له وان 
مل يصلوا اىل اهلدف املطلوب . فأننا سنرى جائحة جديدة 
من  غضبًا  أشد  تكون  ان  املمكن  من  كورونا  أخوات  من 
كورونا وقد تؤدي اىل حرب بيولوجية  حتمل جراثيم عديدة 
بأهون  البشر  لقتل  منها  واحدة  كورونا  وتطوي  األنواع 

وسيلة ممكنة وشل االقتصاد بشكل كامل.
فاننا نطلب منه تعاىل ان يصلوا اىل عمل مشرتك يرضي 
مجيع الفرقاء يف دول العامل من دون أي حرب باردة  او 

ساخنة  قد تدمري اإلنسان والبنيان.  

إىل بريوت
مدينة املدن كانت وجهتنا

مباذا نناديك اآلَن
بالعروس املذبوحة

أم مبن مل ُيتلى عليها ال األجنيل وال الُقرآنا

كنت مثااًل للمحبِة ُأمنيًة
يف زمٍن ال وجود فيه لألماني مكانا

كنت بيتًا لنا ضد التخلف، التعسف، التوحش
فبماذا ُنشارك آالمك؟
وكيف نداوي جروحك؟
وحنن فقدنا عند ذحبك

ماكان يسمى قباًل وجدانا

احببناك جلمالك وسحرك
وُحبِك للحياة

وجتردك من الذين إغتصبوا براءتك ظلمًا وعدوانا

زرتك وأنا تائهٌة حائرة
بني ما كان ميتلكين من آثار ماٍض مدمر

وما كنت أمتناه من عفٍو ومن صفٍو
ومن ُكل ماجيعل االنساُن إنسانا

ُأبكيَك يا قلبًا
غمرتنا حِببك ونبلك

واحتويتنا وأخذتنا حبيبًا لك
بالرغم من كل ما قيل لك عننا من كذٍب

واعتربتُه افرتاءًا وُبهتانا
سالٌم لَك وعليك
يا بريوت احلبيبة
يا وردة الشرق

ُحزني عليك كُحزني على وطين
اجلهل  كهوف  أصحاب  ِقبل  ِمن  ُقِدَمت  وطٌن 

والتخلف
ِلقوٍم قاموا بقتلنا معًا

حتت راية الرب واجلهاد
من اخرتاع جبان كان او جالد

كأننا يف التمرد إخوانا

سالم لك
قلبنًا معك يا بريوت
يا أمجل من كل رثاٍء

ومن كل ُدعاٍء
وأمجل من ُكل ما قيل من الكلمات..

ما هو اهلدف من معضلة كورونا بــريوت
وأخواتها 

نيشتيمان عبد القادر - إيالف

 2021 آب   21 Saturday 21 August 2021الـسبت 
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تـتمات

نصر اهلل: سفينة إيرانية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مفتعلة.. من أزمة جتفيف الدوالر اىل ما نتج عنها من ازمات حياتية 
رمست  مفتعلة  أزمات  هي  اجملاعة،  حّد  بالفعل  المست  ومعيشية 
بتطبيقها   وقام  ترامب  الرئيس  ادارة  مع  املتحدة  الواليات  أطرها 
أطلقها  اليت  املواقف  بسبب  وذلك  لبنان،  يف  عمالؤها  وتنفيذها 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف األمم املتحدة بالنسبة لعدم 
توطني النازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني وعدم التفريط 
بثروتنا النفطية، اضافة من موقفه من سالح حزب اهلل... حيث انه ما 
ان انتهى الرئيس ممن القاء كلمته حتى بدأ عميل الواليات املتحدة 
معروفني،  سياسيني  من  مدعوما  سالمة،  رياض  لبنان  يف  األول 
بالتالعب بسعر الدوالر، ومل يكد الرئيس عون يصل اىل لبنان حتى 

تضاعف سعر الدوالر من 1500 لرية اىل 3 آالف لرية.
هل هناك فعال حتّول يف االسرتاتيجية االمريكية جتاه لبنان والشرق 

األوسط؟ ... االشهر القليلة املقبلة جتيب على هذا السؤال.
بعض ما جاء يف كلمة نصر اهلل    

أعلن االمني العام لـ »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل، ملناسبة إحياء 
العاشر من حمرم، أن »سفينة إيرانية ستنطلق اليوم )أمس األول( 
يف اجتاه لبنان وستحمل معها املازوت، على ان تتبعها سفن أخرى 

إن شاء اهلل«.
اهليمنة  مشروع  مع  املواجهة  يف  نكون  أن  الطبيعي  »من  وقال: 
من  الدولة  حتركت  ولو  منطقتنا.  خريات  على  االمريكي  والتسلط 
اللبنانيون  عاناها  اليت  اإلذالل  أشكال  كل  ملنعت  األول  اليوم 
خالل األسابيع املاضية وال يكفي أن تصادر القوى األمنية كميات 

احملروقات املخزنة بل جيب الزج باحملتكرين يف السجون«.
وتوجه األمني العام حلزب اهلل إىل االمريكيني واالسرائيليني: »إن 
السفينة اليت ستبحر بعد ساعات من إيران هي أرض لبنانية وال نريد 
أن ندخل يف حتد مع أحد بل حنن نريد أن نساعد شعبنا وحنن قوم 
نرفض أن يذل شعبنا، وهذه حرب«، مشريا اىل ان »هناك من يريد 
أن يفرض خيارات على اللبنانيني ونعرف أن اإلدارة األمريكية هي 

اليت تدير هذه احلرب االقتصادية«.
يواجه  أن  نقول جيب  واملعيشي،  االقتصادي  الوضع  »يف  وقال: 
وبدون  انهزام  وبدون  املسؤولية  جدية،  وبروح  بكل  الواقع  هذا 
نواجه؟  أن  ميكن  هل  يأس،  وبدون  استسالم،  او  انهزامية  روح 
منها،  احلد  أو  االزمات،  هذه  مواجهة  على  بقوة  العمل  نعم، جيب 
وإجياد سبل ملعاجلتها، يف قضية البنزين  واملازوت اليت اضطررنا 
أن نتكلم عنها يف أكثر من ليلة من ليالي عاشوراء االخرية، وبعد 
حركة اجليش  اللبناني والقوى االمنية ايضا، عندما بدأوا يكشفون 
على احملطات وبعض خمازن الشركات وتأتيهم  معلومات عن أماكن 
ختزين يف خمتلف املناطق، وتبني ماليني ليرتات البنزين وماليني 
ايضا  واملخزن  اآلن،  اىل  تبني  الذي  هذا  املازوت  خمزنة،  ليرتات 
ميكن أن يكون أكثر من هذا، هذا ماذا يؤكد؟ هذا يؤكد أن  هذه 
االزمة هي أزمة مفتعلة، وهي أزمة مصطنعة، الن الدولة كانت تؤمن 
الدعم والبواخر كانت تأتي اىل  الشواطىء والشركات كانت تستلم 
االحتكار  كلها،  احلركة  هذه  وسط  ويف  تبيع،  واحملطات  وتسلم 
والتخزين  والتهريب، اذا هذه ازمة مفتعلة، وكان ميكن معاجلتها لو 
بادرت الدولة بعزم وحزم من األيام األوىل،  ملنعت طوابري الذل على 
اللبنانيون خالل  احملطات، وملنعت كل أشكال اإلذالل اليت عاناها 
األسابيع  املاضية. لو أقدمت الدولة من اليوم األول على هذا القرار 
الوزارات  وقامت  والقوى  األمنية،  اجليش  وجاء  والشجاع،  اجلريء 
املعنية مبسؤولياتها ملا حصل الذي حصل خالل األسابيع املاضية. 
هل هذا  سوء تدبري؟ هل هذا أمر متعمد لتيئيس اللبنانيني وإلجياد 
وإرادات على  خيارات  واالختناق لفرض  النفسي  الضغط  حالة من 

اللبنانيني؟«
الالإنساني  السلوك  هذا  عن  احملتكرون  يتوقف  مل  »إذا  أضاف: 
البشع الذي يؤدي إىل إذالل اللبنانيني على حمطات  البنزين، وإذالل 
ويف  املستشفيات،  ويف  واحلر،  الظلمة  الظالم يف  اللبنانيني يف 
خبزهم اليومي. إذا مل  يتوقف هؤالء ال يكفي أن تقوم القوى األمنية 
مبصادرة الكميات املخزنة واحملتكرة. يف يوم عاشوراء  احلسني عليه 
السالم، وبكل وعي ومسؤولية إنسانية وشرعية، أقول جيب على 
الدولة وعلى القوى األمنية  أن تزج بهؤالء احملتكرين البشعني يف 
السجون حتى يتوقف هذا اإلذالل، وهذه األزمة املصطنعة. طبعا  هذا 
األمر جيب أن ينسحب على امللفات األخرى، على ملف الدواء، على 
واحلكاية هي  القصة،  نفس  القصة  هي  الغذائية ألن  املواد  ملف 
نفس احلكاية، االحتكار، واجلشع، واألرباح املضاعفة مرات عديدة، 
هذا  األمر ال جيوز أن يستمر. والدولة مع إمكانياتها املتواضعة، هل 
تستطيع أن ختفف من معاناة اللبنانيني،  نعم ولكنها حتتاج إىل إرادة 

وعزم . 
اجليش  تضحيات  عاليا  نقدر  أن  جيب  النقطة  هذه  »يف  وتابع: 
اللبناني والقوى األمنية، هؤالء الضباط  واجلنود والعساكر والرتباء 
أنفسهم  يعرضون  الشمس  النهار وحتت  بالليل ويف  الشوارع  يف 
للمخاطر من  أجل ختفيف املعاناة احلياتية على اللبنانيني، هذا األمر 
جيب أن يقدر، ويتعرضون أيضا للمخاطر األمنية  ولالعتداء وإلطالق 
طلقة  أحد  يرمي  أن  ومعيب  مدان  أمر  وهذا  احلجارة،  ولرمي  النار 
يف  يعملون  الذين  الشرفاء  واجلنود  أولئك  الضباط  على  حجرا  أو 
الليل ويف النهار، وجيهدون من أجل أن يؤمنوا البنزين  واملازوت 
على  وليحافظوا  وأن.  وأن  وأن  وأن  اخلبز  وألفران  للمستشفيات 
األمن االجتماعي من أن ينفجر هذا البلد أمام كل هذه الضغوطات. 
تستطيع  احلالية  احلكومة  نعم  املعاناة،  ختفف  أن  تستطيع  الدولة 
أن تسارع إىل تطبيق مشروع البطاقة  التمويلية اليت أقرها جملس 

النواب، وهي كفيلة بأن ختفف أيضا من املعاناة«.
وقال نصراهلل: »يف يوم العاشر من احملرم اليوم، وأمام هذا احلضور 
احلسيين الزينيب الكبري يف الضاحية، ويف كل  املناطق أود أن أعلن 
ما يرتبط بنا حنن أيضا. حنن من جهتنا حتدثنا سابقا ووعدنا، وكنا 
بالبنزين  نأتي  أن  بكل صراحة قصة  ألنه  املقدمات  ننتظر  وحنضر 
لي وإلخواني  إيران هي  بالنسبة  أو من غري  إيران،  من  واملازوت 
ولنا يف حزب اهلل هي مسألة جديدة وجتربة جديدة، وكانت حتتاج 
إىل بعض الوقت. اليوم يف يوم العاشر أود أن أعلن أمامكم وأمام 
اجلميع أن سفيتنا األوىل اليت ستنطلق من إيران حمملة  باملواد اليت 
جيب أن حتضر يف هذه السفينة قد أجنزت كل الرتتيبات، ومحلت 
خالل  وستبحر  اإلدارية،  األعمال  وأجنزت  كل  املطلوبة  باألطنان 
ساعات بربكة احلسني سيد الشهداء يف هذا اليوم إىل لبنان. ما 
 يفصلنا عنها هو مسافة الطريق فقط عندما تصل السفينة األوىل، 
وستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى إن  شاء اهلل. املسألة ليست 
سفينة واحدة. عندما تصل إىل مياه البحر األبيض املتوسط نتحدث 
الحقا عن  التفاصيل، إىل أين وكيف ومتى؟ واآلليات العملية وما 
شاكل«. طبعا أعطينا األولوية يف السفينة األوىل ملادة املازوت، 
البنزين هو حاجة السيارات والنقل، لكن يتوقف  على املازوت اليوم 
واألمصال،  األدوية  ومصانع  الصحية،  واملراكز  املستشفيات، 
ومصانع املواد  الغذائية، وأفران اخلبز، ومولدات الكهرباء، ولذلك 
بتشخيص الكل أن املازوت هو أولوية وأهمية قصوى  ألنها ترتبط 
هذه  ستصل  اهلل  شاء  وإن  الناس.  حياة  عمق  يف  الناس  حبياة 
كبري  حتد  أمام  أننا  أعرف  وسالمة.  األخرى خبري  والسفن  السفينة 
وأمام ما يشاع وما يثار من خماوف وتهديدات مبطنة حتى اآلن ال 
يوجد  شيء رمسي، حنن مل يصلنا حتى اآلن تهديد رمسي أنه واهلل 
مثال األمريكان ماذا سيفعلون، أو  اإلسرائيليني مباذا يقومون. هناك 
كالم وسائل إعالم يكتب يف بعض وسائل اإلعالم. أنا أود أن أقول 
بعد ساعات، وستصبح  فيها  اليت ستبحر  اللحظة  منذ  السفينة  أن 
إيران  من  اآلتية  السفينة  لبنانية.  تصبح  أرضا  سوف  املياه  يف 
واليت ستبحر بعد ساعات أقول لألمريكيني ولالسرائيليني هي أرض 
 لبنانية. حنن أصرينا على هذا اخليار ألننا قلنا ال نستطيع أن نتحمل 
طوابري  على  وال  طوابري  األفران،  على  ال  لشعبنا،  اإلذالل  مشاهد 
املستشفيات، وال على طوابري حمطات البنزين، وال يف ظالم الليل 

وحرارة الصيف«.
رفعوا  أنهم  لو  أحد،  مع  حتد  ندخل يف  أن  نريد  ال  »حنن  أضاف: 
عقوباتهم عن لبنان، ومسحوا للبنانيني بأن يعيشوا  حياتهم الطبيعية، 
حنن لسنا حباجة ألن نذهب هلذا اخليار. فالذين فرضوا على لبنان 
هذه الظروف الصعبة،  هم الذين جعلونا نلجأ إىل هذا اخليار، ألننا 
حنن نريد أن نساعد شعبنا. ال نريد أن ندخل يف مشكلة مع  أحد، 
وال يف حتد مع أحد. ولكن بصراحة نقول ال خيطئ أحد ويدخل معنا 
يف حتد بات يرتبط بعزة  شعبنا، وإذالل شعبنا. وحنن قوم نرفض 
أتباع ذلك  أن يذل شعبنا، حنن قوم وعرب األجيال ومئات السنني 
 اإلمام الذي رفع فينا ذلك الشعار األبدي هيهات، هيهات منا الذلة. 
ونرفض أن نذل ال يف حرب عسكرية،  وال يف حرب سياسية، وال 
يف حرب اقتصادية. عندما يتم وضعنا أمام خيارات من هذا النوع 
العامل كله،  يعرف قرارنا وعزمنا. وهذا ما سيتم تأكيده يف ختام 

الكلمة بعد قليل«.
وتابع: »من الواجب يف هذه املناسبة أن نتوجه أنا وأنتم بالشكر 
إىل اجلمهورية االسالمية يف إيران، وإىل مساحة  القائد املفدى اإلمام 
السيد علي اخلامنئي دام ظله الشريف، وإىل فخامة رئيس اجلمهورية 
الشعب  وإىل  الكرام،  املسؤولني  وإىل  السيد  رئيسي،  اهلل  آية 
وقوفهم  على  والتقدير  بالشكر  إليهم  نتوجه  أن  اإليراني  العظيم 
 الدائم إىل جانب لبنان وشعب لبنان، كما يف املقاومة كانوا السند 
احلقيقي والقوي لنتمكن من حترير  أرضنا وأسرانا وسيادتنا، كما يف 
حرب متوز كانوا معنا يف املقاومة والصمود واملساهمة األساسية 
إيران  على  العقوبات  من  وبالرغم  اليوم  كذلك  اإلعمار.  يف  إعادة 
واحلصار والظروف االقتصادية الصعبة اليت  يعاني منها شعب إيران 
العزيز كما تعانون أنتم، إيران تقف إىل جانبكم. اجلمهورية االسالمية 
وخالل أربعني عاما، وبرغم احلرب املفروضة عليها لثماني سنوات 
وحماوالت  ضربها وعزهلا وحصارها، اجلمهورية االسالمية املباركة مل 
اإليرانية  تتخل يوما عن حلفائها وأصدقائها.  اجلمهورية االسالمية 
املباركة لن ختذل يوما أصدقاءها وحلفاءها واليد املقطوعة لقاسم 
سليماني  على أرض املطار يف بغداد شاهد قوي على هذه احلقيقة. 
هذه رسالة لكل شعوب منطقتنا وحكومات  منطقتنا املهددة باإلرهاب 
تراهن  أن  تستطيع  صديق  هذا  نعم،  هنا  وبالعقوبات.  وباحلصار 
عليه، وهذا جبل شامخ تستطيع أن تتكئ، وتسند ظهرك إليه مع 
 هذا النوع من األصدقاء واحللفاء يتغري املشهد، وتتبدل املعادالت، 

وهذا درس كبري، درس كبري«.
أضاف: »يف املوضوع اللبناني كلمة خمتصرة يف مواجهة احملتكرين، 
ويف مواجهة التهريب الذي حتدثت  عنه يف ليلة ما قبل األمس، ويف 
مواجهة األحداث األمنية أقول لكم، أقول للناس الطيبني والشرفاء 
الذين  يتأملون بكل صراحة من بعض الزعران ألنه ال وصف هلم إال 
هذا الوصف، الذين يعتدون على الناس  ويطلقون النار على حمطات 
البنزين أو على حمطات الكهرباء، أو حيرقون هذه املؤسسة العامة، 
أو هذه  األمالك اخلاصة، هؤالء غوغائيون فوضويون، ال ميتون إىل 
أي قيمة من قيم هذا الشعب بصلة، كلنا ننزعج مما حصل، آخره كان 
االعتداء األثيم يف خلدة الذي أدى إىل شهداء وجرحى، االختالالت 
 األمنية اليت حتصل يف بعض املناطق وخصوصا يف منطقة البقاع 
وأن  مبسؤوليتها  الدولة  أن  تقوم  هو  الصحيح،  الصواب،  أحيانا، 
نساعد حنن الدولة لتقوم مبسؤوليتها، أن نطالبها، أن نغطيها، أن 
- امسحوا  انفعلنا  لو  وحتى  لو غضبنا  حتى  أن  نساعدها،  ندعمها، 

لي واقبلوا مين هذا املنطق - جيب أن نتحمل، من  اخلطأ أن نندفع 
وحنن أقوياء ولسنا ضعفاء، ال يقوى علينا أحد، ال يستطيع أن يقوى 
علينا أحد، من اخلطأ  أن نندفع عاطفيا أو انفعاليا، حتى يف معاجلة 
االشكاالت األمنية الطارئة، جيب أن نكون مجيعا مع اجليش  اللبناني، 
مع القوى األمنية، الصواب، املصلحة الوطنية الكربى هي أن تقوم 
الدولة مبواجهة هذه األحداث،  إن ذهاب قوى حزبية أو قوى املقاومة 
إىل معاجلة خاصة أو ذاتية هلذا النوع من األحداث ينطبق عليه  عنوان 
دفع الفاسد مبا هو أفسد، دفع السيء مبا هو أسوأ، وهذا ما يريده 

أعداؤنا يف احلقيقة«.
وتابع: »قبل اخلتام - ما زالت هناك نقطة واخلتام - حنن نعرف أن 
ما جيري يف بلدنا وعلى بلدنا هو حرب اقتصادية إلخضاع اللبنانيني 
ترسيم  يعين  فيما  إسرائيل،  عليهم ختدم مصاحل  خيارات  ولفرض 
احلدود  البحرية، فيما يعين اقتسام الثروة النفطية يف البحر، حنن 
أملنا الكبري كشعب لبناني وكدولة ووطن أن  حيصل اللبنانيون على 
هذه الثورة النفطية والغازية ليسدوا ديونهم ويعاجلوا أوضاعهم، 
ليس واضحا أن  هناك آماال أخرى. حسنا، هناك من يريد أن يفرض 
خيارات على اللبنانيني ال تتناسب مع هذه املصاحل  الوطنية، وفيما 
موقع  يعين  وفيما  البلد  على محاية  القادرة  املقاومة  قدرات  يعين 
لبنان من كل ما جيري يف  املنطقة نعرف أن اإلدارة األمريكية هي 
اليت تدير هذه احلرب وأن السفارة األمريكية يف عوكر هي الوكر 
السفارة  واإلعالمية،  االقتصادية  احلرب  هذه  يدير  الذي   املباشر 
األمريكية هي اليت تقف خلف كل هذا  التحريض والتجييش اإلعالمي 
األمريكية  السفرية  أن  نعرف  البعض، حنن  للبنانيني على بعضهم 
يسمى جبمعيات  ما   NGOS بال  يسمى  من  ببعض  شخصيا  تلتقي 
اجملتمع املدني وتطالبهم وحترضهم ومتوهلم  وعندما يفشلون تعاتبهم 

وستعابتهم طويال«.
وقال: »أمام هذه احلقيقة والواقع، هذه السفارة املوجودة يف عوكر 
على  وتواطؤ  تآمر  سفارة  هذه  ديبلوماسي،  متثيل  سفارة   ليست 
شعب لبنان، على لقمة اخلبز يف لبنان،  على عرق اجلبني يف لبنان، 
الفتنوي.  الشيطاني  موقعها  من  لبنان،  يف  اإلنسان  كرامة  على 
أريد هنا أن  أقول هلذه السفارة فشلتم يف املاضي وستفشلون، 
خالل عشرين سنة دربتم جيوشا نظامية، جنراالت  وعساكر وفشلتم 
اجملتمع  من مجعيات  املساكني  هؤالء  لكم  ماذا سيفعل  وأخفقتم، 
املدني ويف مقابل من؟  يف مقابل الوطنيني الشرفاء يف لبنان، يف 
هزمتكم  اليت  املقاومة  مقابل  لبنان، يف  املقاومة يف  قوى  مقابل 
املنطقة؟  ويف  لبنان  يف  مشروعكم  من  املتعددة  النسخ   وهزمت 
لذلك تتعبون أنفسكم بال طائل وتنفقون  األموال بال طائل. وأقول 
هلؤالء املساكني ممن ينتمون إىل بعض - ال أريد أن أقول كل - 
األثرياء اجلدد، مسعتم  إىل بعض  مجعيات اجملتمع األهلي املدني، 
بعض السياسيني أمس يقول هناك عشرات  املاليني أعطيت هلذه 
اجلمعيات تبخرت، طبيعي أن تتبخر، مثل 20 مليار دوالر اليت أنفقتها 
السنوات  مليار دوالر يف  لبنان وتبخرت، مثل 10  السعودية  على 
األخرية اليت أنفقتها أمريكا يف لبنان وتبخرت،  وما سيعطى من مال 
اجلدد،  األثرياء  من  جديدة  طبقة  وستنشأ  سيتبخر  اجلمعيات  هلذه 
من  العربة  خذوا  أيضا  املساكني  هلؤالء  احلقيقة،  أقول  هي  هذه 
هذه  إىل  وال  السفارة  هذه  إىل  ظهركم  تسندوا  ال  أفغانستان، 
 السفرية وال إىل هذه اإلدارة، هؤالء كالبهم البوليسية أكرم عندهم 
وأنفع هلم وأقرب إليهم منكم ومن كل من هو على شاكلتكم، خذوا 
آخرون«.)املزيد من  ارتكبها  اليت  األخطاء  ترتكبوا نفس  العربة وال 

التفاصيل على الصفحتني 3 و 4(

الدفاعات اجلوية السورية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقد تصدت هلا الدفاعات اجلوية السورية وأسقطت معظمها.
ألهداف  تصدت  السورية  اجلوية  الدفاعات  بأن  املعلوت  وأفادت 
معادية يف ريفي دمشق الغربي ومحص اجلنوبي، مؤكدة أن »العدوان 
اإلسرائيلي كان يستهدف مناطق مشال غرب دمشق وحميط املطار 

الدولي«.
أصوات  مساع  عن  كذلك  حتدث  السورية  »سانا«  وكالة  مراسل 
تتصدى  اجلوية  »الدفاعات  إن  وقال  دمشق،  انفجارات يف حميط 

ألهداف معادية يف مساء املدينة«.
وقال مصدر عسكري سوري إن »العدو اإلسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا 
أن  اجتاه جنوب شرق بريوت«، مؤكدًا  الصواريخ من  برشقات من 

»العدوان استهدف بعض النقاط يف حميط دمشق ومحص«.

بايدن: أمريكا تواجه...
تـتمة املنشور على الصفحة األول

وأضاف بايدن، يف حديثه إىل القناة األمريكية، أنَّ »قواتنا ستبقى 
إن كان ذلك يعين  أمريكي، وحتى  آخر  إجالء  أفغانستان حتى  يف 

متديد عمل مهّمتنا إىل ما بعد 31 آب« اجلاري.
مع  بالده  تعامل  بطريقة  يتعّلق  فيما  األمريكي،  الرئيس  وقال 
اقتصاديٍة  »عرب وضع ضغوٍط  إنها ستكون  »طالبان«،  حركة  حكم 

ودبلوماسيٍة ودوليٍة عليها لتغيري سلوكها«.
هت إىل إدارته، بسبب طريقة انسحابها  ورّدًا على االنتقادات اليت ُوجِّ
ه »مل تكن هناك طريقٌة للخروج من  من أفغانستان، أوضح بايدن أنَّ
دون حدوث فوضى، وتوّقعت االستخبارات ذلك، لكن حبلول نهاية 

العام«.
وختم الرئيس األمريكي باإلشارة إىل أنَّ »الواليات املتحدة تواجه 

تهديدًا أكرَب يف سوريا، وهناك تهديٌد بارٌز يف شرق أفريقيا«.
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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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فــن

البوب  لنجمة  نصرًا  القرار  هذا  يعّد 
الذي  والدها  موقف  يف  وانقالبًا 
سيعرتض  إنه  األمر  بادئ  يف  قال 
على الدعوى القضائية اليت رفعتها 

بريتين سبريز لسحب الوصاية منه
GST

على  سبريز  بريتين  والد  وافق 
ميارسها  اليت  الوصاية  عن  التخّلي 
على ابنته منذ 13 عامًا، بعدما شّنت 
النجمة األمريكية هجومًا قضائيًا لقي 
تغطية إعالمية واسعة لكّف يده عن 

شؤونها الشخصية واملالية.
مع  »التعاون  سبريز  جاميي  وينوي 
احملكمة واحملامي اجلديد البنته متهيدًا 
جديد«،  وصّي  إىل  سلس  النتقال 
عنه  الدفاع  وكالء  ما كشف  حبسب 
موقع  كان  قضائية  مستندات  يف 
»تي. إم. زي« املتخّصص يف أخبار 

املشاهري أول من ذكرها.
ويعّد هذا القرار نصرًا لنجمة البوب 
البالغة من العمر 39 عامًا وانقالبًا يف 
بادئ  قال يف  الذي  والدها  موقف 
الدعوى  على  سيعرتض  إنه  األمر 
القضائية اليت رفعتها بريتين سبريز 

لسحب الوصاية منه.
للوالد  يتيح  التدبري  هذا  وكانت 
ابنته املالية  التحّكم بالكامل مبوارد 
منذ 2008 عندما أثار وضعها النفسي 
مدويًا  سقوطًا  سقطت  بعدما  القلق 

حظي بتغطية إعالمية واسعة.
وجاء يف املستند املقّدم من حمامي 
الوصّي هو يف  »هل تغيري  الوالد: 
مصلحة السّيدة سبريز؟ إنها مسألة 

أخرياً.. والد بريتين سبريز يقبل بالتخلي عن وصايته عليها
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بريتني سبريز

جايمي سبريز والد بريتني )أرشيفية(

قابلة للنقاش إىل حّد بعيد«.
وأردف احملامون: »صحيح أن السّيد سبريز يتعرض هلجوم شرس 
وغري مربر، غري أنه يعترب أن نزاعًا عامًا مع ابنته حول دوره كوصّي 
لن خيدم مصاحل املغنية«، من دون اإلشارة إىل متى ينوي التخلي 

عن هذا الدور حتديدًا.
مسائل  حّل  بداية  يريد  سبريز  »السيد  أن  الدفاع  فريق  وأوضح 

عالقة«، مثل تقرير املالية األخري.
االنسحاب من هذا  »سيكون يف وسعه  املسائل،  حّل هذه  وبعد 
على  هذه  مهامه  تعليق  ترّبر  عاجلة  ظروف  من  ما  لكن  الدور. 

الفور«.
من جهته، أشاد حمامي بريتين سبريز ماثيو روزنغارت بهذا القرار 
يف بيان. وقال: »يسعدنا أن نرى أن السّيد سبريز وحماميته أقرا 
العدالة  إحقاق  ومت  الوصاية.  بسحب  قضائي  مستند  يف  اليوم 

لربيتين«.

»طفح الكيل«
غري أن هذه القضية العائلية املتمحورة على ثروة مالية قد تكون 
بعيدة عن خوامتها. فقد صّرح حمامي املغنية: »سنواصل حتقيقنًا 
الثالث  السنوات  خالل  وآخرين  السّيد سبريز  الدؤوب يف سلوك 

عشرة األخرية، عندما كان جيين ماليني الدوالرات من ابنته«.
وأعرب روزنغارت عن سخطه من »اهلجمات املخزية واملشينة اليت 
والداها  من  رأيه  يف  واآلتية  وغريها«  سبريز  بريتين  تستهدف 

وحمامية هذا األخري.
أما جاميي سبريز، فال يكف عن الدفاع عن دوره هذا منذ سنوات. 
وجاء يف املستندات املقّدمة إىل القضاء: »إذا كان الناس فعاًل 
نزواًل  سبريز،  للسيدة  الشخصية  احلياة  جمريات  بكل  دراية  على 
وهبوطًا، وكل املشاكل الصحية العقلية واإلدمان اليت عانت منه 
والتحديات ذات الصلة بالوصاية، فهم سينوهون بالعمل الذي قام 

به السّيد سبريز ولن ينّددوا به«.
ومنذ سنوات يناضل جيش من حمّب املغنية على مواقع التواصل 
النجمة،  »لتحرير«  جتمعات  خالل  أحيانًا  الشوارع  ويف  االجتماعي 

حماولني تفسري أقّل بادرة تصدر عنها على أنها نداء استغاثة.
و«بايب  »توكسيك«  الضاربتني  األغنيتني  صاحبة  التمست  وقد 
وان مور تايم« من حمكمة يف لوس أجنلوس أن ترفع عنها هذه 

الوصاية اليت وصفتها بـ«اجملحفة«.

سوشيال ميديا
وكشفت املغنية يف شهادتها أمام القضاء يف نهاية يونيو أنها 

»مصدومة« و«حمبطة«.

وهي قالت يف إفادة أدلتها بوتري متسارعة بال انقطاع أنها أجربت 
قرارات  باّتاذ  هلا  ُيسمح  ومل  لضبط سلوكها  أدوية  تناول  على 

بشأن صداقاتها أو شؤونها املالية وتعّذر عليها سحب لولب للحّد 
من النسل بالرغم من أنها كانت ترغب يف إجناب مزيد من األطفال. 
وصّرحت: »أريد استعادة زمام حياتي وقد مّرت 13 سنة وطفح 

الكيل«.

ومن املزمع إجراء جلسة قضائية جديدة يف 29 سبتمرب املقبل للبت 
يف القضية.

بريتني سبريز

يرفض املخرج اهلوليوودي الشهري كويننت تارانتينو، الذي تبلغ 
ثروته حوالي 120 مليون دوالر، مشاركتها مع والدته.

ويعود السبب بهذا القرار إىل تعليقات والدة املخرج السلبية على 
طموحه أن يصبح كاتبًا وخمرج أفالم عندما كان طفاًل.

وكشف املخرج البالغ من العمر 58 عامًا يف مقابلة صحافية مؤخرًا 
أن والدته كانت تأخذ صف املدرسني الذين مل يقتنعوا برغبته يف 

أن يصبح كاتبًا.
وأكد أن والدته حاولت إثناءه عن طموح الكتابة يف صغره، لذلك 

أخذ قرارا مبنعها من االنتفاع من ثروته عندما يصبح مشهورًا.
مع  واجهت مشكلة  عندما  والدته  بأنه ساعد  أقر  تارانتينو  أن  إال 
على  لتنفقها  إضافية  أموااًل  مينحها  ال  لكنه  الضرائب،  مصلحة 

وسائل الرتفيه، كما مل يشرت هلا منزاًل أو سيارة حديثة.
وقال تارانتينو: »هناك عواقب ملا يقوله األهالي ألبنائهم، عليك 

أن تتذكر عواقب هلجتك الساخرة معهم وما تعنيه بالنسبة هلم«.

خمرج هوليوودي حيرم والدته من 
املال.. بسبب تعليقاتها يف صغره

دخلت الفنانة دالل عبد العزيز املستشفى يف وقت واحد مع زوجها 
الفنان مسري غامن لعالجهما من فريوس كورونا، هو تويف يف 20 
أيار/ مايو املنصرم، وهي صارعته حتى السابع من آب/أغسطس 

ثم رحلت.
أمضت الفنانة دالل عبد العزيز 106 أيام يف العناية الفائقة وكانت 
مقاومتها لـ كورونا مضرب مثل فقد تبني أن مناعتها جيدة عكس 
زوجها الفنان الراحل مسري غامن حيث مل يتأكد خرب معرفتها بوفاته 
يف 20 أيار/ مايو املاضي، بينما قال آخرون إنها عرفت مما تسبب 

يف إنتكاسة وضعها الصحي.
خرب وفاة الفنانة دالل تأّكد من عدة مصادر ومل ُتعلن بعد ترتيبات 
التشييع، لكن املعروف يف مثل وضعها يكون العزاء يف املقابر 

تفاديًا ألي إمكانية يف نقل العدوى آلخرين.
عن 61 عامًا توفيت الفنانة دالل وهي بقيت تتمتع بهمة ونشاط 
فالنتينو  حلقات  إمام يف  عادل  الفنان  بها  إستعان  وقد  الفتني 
األفالم  من  العديد  إىل  إضافة  هذا  أمامه،  رئيسيًا  دورًا  لتلعب 
واملسلسالت بعدما كانت بدايتها مسرحية مع ثالثي أضواء املسرح: 
ليختارها  الثالثة(  الضيف أمحد وجورج سيدهم )رحل  مسري غامن، 
 : الفن  يف  إحداهما  ملعت  صبيتني  أجنبا  حيث  ويتزوجها  األول 

دنيا.
كانت الراحلة على صداقة وطيدة وقريبة جدًا مع الفنانة مريفت 
ظلت  فيما  سينمائية،  بطولة  معًا  وقدما  تفرتقان  ال  وكانتا  أمني 
دالل على رغبتها يف عمل مسرحي كبري يذكرها مبسرح أيام زمان، 
وكانت تردد دائمًا مسري غامن ما بيضحكنيش يف أدواره الفنية أنا 

أضحك من قلب عندما يتصرف بشكل جدي.

وفاة الفنانة دالل عبد العزيز 
عن عمر ناهز 61 عاماً جّراء 

مضاعفات كورونا
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صــحة وغــذاء

97505588

 * 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

مرض القلب هو حالة مقلقة ميكن أن تكون مميتة، إال أن الكثريين 
غالبا ما يتجاهلون العالمات التحذيرية هلذه احلالة، لعدم معرفتهم 

بها.
وتؤثر أمراض القلب على كل وظائف القلب وأجزائه، وتشمل هذه 
احلالة جمموعة من األمراض، مبا يف ذلك، أمراض األوعية الدموية 
مثل مرض الشريان التاجي، ومشكالت نظم القلب )عدم انتظام 
القلب(، وبعض عيوب القلب اليت يولد بها الشخص )عيوب ِخلقية 

يف القلب(، ومرض صمام القلب، واعتالل عضلة القلب.
وميكم أن تقتل احلالة الكثريين حيث يتجاهلون يف غالب األحيان 

عالمات التحذير املبكرة.
ما األعراض اليت جيب أن تبحث عنها واليت قد تشري إىل مشكلة 

قلبية حمتملة؟

آالم يف املعدة أو عسر اهلضم:
يف  اهلضم  عسر  نوع  من  األمل  أو  باحلرقان  اإلحساس  يشري  قد 

صدرك أو معدتك إىل نوبة قلبية أو مشكلة يف القلب.
وينتج عسر اهلضم أعراضا مشابهة جدا ألعراض النوبة القلبية، لذا 

جيب أال تتجاهل هذه املشاعر.
وجيب االتصال خبدمات الطوارئ إذا كنت تعاني من هذا النوع من 

األمل.

أمل هي الصدر:
إذا كنت تعاني من أمل يف الصدر، فقد تكون هذه حالة طبية طارئة 

وجيب عليك االتصال بالطوارئ إذا كنت تشعر بتوعك شديد.
بأنها شعور  األعراض  بنوبة قلبية  الذين أصيبوا  ويصف املرضى 

بثقل وضيق أو ضغط يف الصدر.
وإذا بدأت آالم الصدر عند إجهاد نفسك ولكنها اختفت عند التوقف، 

فهذا مدعاة للقلق.
وميكن أن تشري إىل الذحبة الصدرية، وعادة ما يكون سببها مرض 

القلب التاجي.

الشعور بالتعرق:
يعد هذا العارض أحد العالمات التحذيرية غري العادية اليت ميكن أن 

تشري إىل أمراض القلب.
وإذا كنت تشعر باحلرارة والعرق مصحوبا بآالم يف الصدر، جيب 
عليك استدعاء سيارة اإلسعاف، فقد تكون هذه عالمة على نوبة 

قلبية وشيكة.

آالم الفك أو الظهر:
عندما تضرب النوبات القلبية، ميكن الشعور باألمل يف أجزاء أخرى 
من اجلسم، بينها الشعور باألمل يف الفك أو الظهر، وإذا استمر 

هذا األمل فيجب االتصال بالطوارئ.
وتشري بعض الدراسات إىل أن أعراض النساء من املرجح أن ختتلف 

عن آالم الصدر »الكالسيكية«.

كاحالن متورمان:
على الرغم من شيوع تورم الكاحلني، وهناك العديد من األسباب 
اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوث ذلك، إال أنها قد تشري أيضا إىل 

قصور القلب.
ويف كلتا احلالتني، من املفيد زيارة الطبيب لعالج هذه األعراض 

قبل أن تؤدي إىل حالة أكثر خطورة.
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5 أعراض حتذيرية ألمراض 
القلب جيب مراقبتها

توصلت دراسة حديثة إىل احتواء حبة الربكة على فوائد مذهلة يف 
عالج أعراض فريوس كورونا املستجد.

ذكرت دراسة أسرتالية، أصدرتها جامعة سيدني، إن حبة الربكة 
الكثري  عالج  يف  السنني  مئات  منذ  تستخدم  السوداء،  احلبة  أو 
من األمراض، أبرزها االلتهابات، حبسب ما نشره موقع »ميديكال 
أن حبة  بالدراسة،  الذي قام  البحث  إكسربيس«.. وأوضح فريق 

الربكة تساعد يف ختفيف أعراض فريوس كورونا الشديدة.
وكشف الباحثون أن حبة الربكة تستطيع أن تلتصق بربوتني فريوس 

كورونا، وتعمل على إيقافه قبل وصوله إىل الرئة.
كما متنع حبة الربكة، عاصفة السيتوكني اليت تؤثر على املرضى 

املصابني بالعدوى الشديدة لفريوس كورونا.
وتوصل فريق البحث، احتواء حبة الربكة، على مادة الثيموكينون، 
املسببة  الكيميائية  املواد  إطالق  مبنع  املناعي،  اجلهاز  تعزز  اليت 

لاللتهابات.

فوائد زيت حبة الربكة املعروفة
ما  أو  الربكة،  حبة  لزيت  فوائد  عدة  والبحوث  الدراسات  وجدت 

يسمى بزيت احلبة السوداء، وهذه أهمها:

1. حتسني البشرة
مفيًدا بشكل خاص  يكون  قد  الربكة  حبة  زيت  أن  دراسة  وجدت 
أهميته  أخرى  دراسة  وأثبتت  اليد،  بأكزميا  املصابني  لألشخاص 

لعالج حب الشباب والصدفية.
كما أن زيت حبة الربكة يساعد عموًما على تنعيم البشرة، واحلفاظ 
حبة  زيت  اجتاه  حساسية  من  تعاني  تكن  مل  ما  رطوبتها  على 

الربكة.

2. حتسني صحة جهاز الدوران
من فوائد زيت حبة الربكة أنه قد يساعد على حتسني صحة جهاز 

الدوران وخفض فرص اإلصابة بأمراض القلب، وذلك من خالل:

خفض ضغط الدم املرتفع.
خفض نسب الكولسرتول السيء يف اجلسم.

3. خسارة الوزن الزائد
من فوائد زيت حبة الربكة كما وجدت دراسة أنه يساعد على خفض 
مؤشر كتلة اجلسم وخسارة الوزن الزائد عند تناول مكمالت زيت 

حبة الربكة الغذائية.

ومن املمكن أن يكون لزيت حبة الربكة فوائد حمتملة يف مكافحة 
السمنة منا أظهرت دراسة نشرت يف 2013.

4. تعزيز صحة الشعر ومجاله
يساعد زيت حبة الربكة على ترطيب الشعر عموًما، وإعادة الرطوبة 
الضرورية املفقودة إىل الشعر اجلاف، كما أن هلذا الزيت تأثريات 

حمتملة يف عالج الصلع وإعادة إنبات الشعر.

5. حتسني صحة الكبد
أظهرت حبث أولي أن زيت حبة الربكة قد يساعد على ختفيف حدة 
هذه  صحة  لتحسني  باإلضافة  الكبد،  ألمراض  املرافقة  األعراض 
بسبب  الكبد  يف  ضعف  من  يعانون  ملن  ملحوظ  بشكل  األعضاء 
عملية  وتسريع  أخرى  أمراض  أو  الكحول  أو  األدوية  استهالك 

عدا فوائدها املعروفة.... دراسة امريكية جديدة تؤكد فوائد حبة 
الربكة يف عالج األعراض الشديدة لفريوس كورونا 

الشفاء.

6. عالج العقم
وجدت دراسة أولية أن من فوائد زيت حبة الربكة قدرته احملتملة 
احليوانات  عرب حتسني صحة  وذلك  الرجال،  خصوبة  على حتسني 

املنوية وحتسني جودتها وحركتها وكمية السائل املنوي.

7. شفاء اجلروح وتسريع التئامها
اجلروح قد يساعد  الربكة موضعًيا على  حبة  تطبيق زيت  أن  وجد 
على ختفيف حدة االلتهابات، وقتل البكترييا اليت قد تلوث اجلروح 

وتتسبب يف إبطاء التئامها.

8. فوائد زيت حبة الربكة األخرى
من املمكن أن يكون زيت حبة الربكة مفيًدا جًدا للمصابني باألمراض 
واحلاالت الصحية التالية لكننا حنتاج ملزيد من األحباث والدراسات 

إلثبات ذلك:
وسرطان  واللوكيميا  الدماغ  سرطان  خاصة  السرطان:  مرض 

الثدي.
مرض التهاب املفاصل الروماتويدي: إذ يساعد الزيت على ختفيف 

حدة األعراض الظاهرة.
مرض الربو: قد يكون لزيت حبة الربكة تأثري حمتمل يف التخفيف 

من أعراض الربو واألزمة.
مرض السكري: إذ قد يساعد زيت حبة الربكة على السيطرة على 

مستويات السكر يف الدم.
نقص الرتكيز: من فوائد زيت حبة الربكة أنه يساعد على حتسني 

الذاكرة.
محاذير ومخاطر زيت حبة الربكة

صحية  عديدة  ألغراض  الربكة  حبة  زيت  فوائد  من  الرغم  على 
ومجالية، إال أنه جيب إدراك بعض احملاذير واملخاطر قبل تناوله 

إليكم يف ما يأتي:
زيت حبة الربكة ليس بديال عن أي عالج أو دواء موصوف.

جيب استشارة الطبيب أواًل قبل تناول مكمالت زيت حبة الربكة مع 
األدوية اليت يتناوهلا املريض، خوًفا من تفاعالت حمتملة.

يفضل على احلوامل واملرضعات جتنب زيت حبة الربكة أو استشارة 
الطبيب أواًل قبل تناوله.

قد يتسبب زيت حبة الربكة برد فعل حتسسي، لذا جيب احلذر.
قد يتسبب تناول زيت حبة الربكة مبشاكل هضمية، مثل: اإلمساك 
والتقيؤ... جيب إبعاد الزيت عن املناطق احلساسة وعدم السماح 

له مبالمسة العيون.
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NEWS

The entire state of NSW 
will be plunged into lock-
down from 5pm on Satur-
day, NSW Health has con-
firmed. 
In a statement, health au-
thorities said the decision 
to send the entire state 
into lockdown was made 
to “protect the people of 
NSW from the evolving 
COVID-19 outbreak”.
The stay-at-home orders 
will be in place for a week.
Authorities gave NSW 
residents just two hours 
notice of the impending 
lockdown, which was an-
nounced by various state 
Nationals MPs on their 
Facebook channels before 
NSW Health issued a for-
mal statement.
NSW Deputy Premier John 
Barilaro then formally an-
nounced the move on so-
cial media.
NCA Newswire estimates 
at least half of the MPs 
who sit within the Nation-
als Party room had shared 
the news with their con-
stituents on Facebook be-
fore Mr Barilario’s official 
statement.
Speaking with ABC News, 
Mr Barilaro said the health 
advice to lockdown the 
entire state was given at 
lunchtime on Saturday.
“We’ve always said if we 
thought his measure was 
needed we’d act quickly, 
and that’s why on that ad-
vice, at lunchtime today, 
we made the decision to 
go to a statewide lock-
down,” he said. 
Earlier on Saturday morn-
ing, NSW Premier Gladys 
Berejiklian warned the 
state was at war with the 
delta variant, after it re-
corded 466 new coronavi-
rus cases o
The premier said lock-
downs in some areas of 
concern, such as Western 
NSW and Armidale, were 
“likely” to be extended.
In a statement, NSW 
Health said the new order 
replaced existing orders 
across regional NSW.
The Party Games newslet-

ter Get your political brief-
ing from news.com.au’s 
political editor Samantha 
Maiden.
Everyone must stay at 
home unless they have 
a reasonable excuse to 
leave. Residents cannot 
have visitors in their home 
from outside their house-
hold, including family and 
friends.
People still can have one 
visitor at a time to fulfil 
carer’s responsibilities or 
provide care or assistance, 
or for compassionate rea-
sons, including where two 
people are in a relationship 
but do not live together.
All hospitality venues 
must be closed to the pub-
lic, including pubs, restau-
rants and cafes, except for 
takeaway.
Masks must be carried 
at all times and be worn 
when working outdoors, 
by school staff, people in 
outdoor markets, outdoor 
shopping strips, and in 
outdoor queues waiting 
for food and coffee.
Employers have also been 
ordered to allow workers 
to work from home, unless 
it is not reasonably practi-
cable.
A one-day grace period 
for planned weddings and 
funerals in regional areas 
that have not already been 
subject to lockdown or-
ders will be in place until 
12:01am on Monday.
From Monday, attendance 
at funerals and memorial 
services will be capped at 
10 people.
Mr Barilaro said he hoped 
regional NSW could have 
restrictions eased within 
seven days.
“Our focus is for people 
to stay home and do the 
right thing because if we 
do the right thing, as we’ve 
shown previously in Or-
ange, we can actually get 
out of this in seven days,” 
he told ABC News.
“I have no concern we 
can’t get out of this by 
next Saturday.”
Earlier on Saturday, NSW 

Statewide lockdown for all of NSW after re-
cord Covid cases, full list of new rules

Deputy chief health of-
ficer Jeremy McAnulty 
said health authorities 
were concerned about the 
growing case numbers in 
the state’s west.
“The majority of cases are 
in Dubbo at the moment 
and there have been a 
small number of cases in 
Walgett and one in Welling-
ton,” Dr McAnulty said.
The wider Dubbo region 
recorded 26 new cases of 
Covid-19 overnight while 
the Hunter New England 
region recorded 16 new 
cases overnight.
In Walgett – where 40 per 
cent of the population 
identify as Indigenous – 
cases also continue to rise 
with one new case identi-
fied overnight.
Health authorities were 
also concerned about the 
detection of Covid-19 vi-
ral fragments in sewage in 
Broken Hill and Ballina.
“Please monitor very 
closely for symptoms and 
come forward for test-
ing at even the slightest 
of symptoms so we can 
find if there are cases in 
the community who are 
contributing to these posi-
tive sewage findings,” Dr 
McAnulty said.
The reasons you may leave 
your home include:
*Shopping for food or 
other essential goods and 
services;
* Medical care or compas-
sionate needs (people 
can leave home to have a 
COVID-19 vaccination un-
less you have been identi-
fied as a close contact);
* Exercise outdoors in 
groups of 2 or fewer (un-
less members of the same 
household);
* Work, where you cannot 
work from home.
* Schooling will be done 
from home.
* Masks must be worn in-
doors (not including the 
home) and in outdoor set-
tings where you cannot 
socially distance from oth-
ers (e.g. while queuing for 
takeaway).
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Victoria recorded 25 local-
ly acquired cases of coro-
navirus on Sunday, with 
four new mystery cases 
emerging overnight.
“Of the 25 locally acquired 
cases, 21 are linked to 
known outbreaks and 12 
have been in isolation 
throughout their infectious 
period,” Department of 
Health officials said.
Contact tracers are scram-
bling to find links between 
a cluster of mystery cases 
where infections across the 
City of Melbourne, Glen-
roy, Melton South, Middle 
Park, Newport, West Foot-
scray, West Brunswick and 
Wyndham Vale were yet to 
be identified.
Melbourne’s lockdown will 
be extended by yet another 
week unless the number of 

mystery cases decreases.
Lockdown rules are in 
force until 11.59pm on 
Thursday.
The health department 
said there were now posi-
tive Covid-19 cases and 
almost 500 exposure sites 
in multiple suburbs across 
metropolitan Melbourne.
More than 32,000 people 
got tested for coronavi-
rus in the past 24 hours 
and 23,076 vaccine doses 
were administered.
There are 185 active cases 
across the state, up from 
163 on Saturday.
No new cases were record-
ed in hotel quarantine on 
Sunday.
Health authorities will front 
the media to provide a 
Covid-19 update later on 
Sunday.

Victoria records 25 new local cas-
es of coronavirus (15th of August)

Victoria has recorded 24 
locally transmitted Covid 
cases on the first day of its 
harsher lockdown restric-
tions. 
The lockdown was extend-
ed with more restrictions 
introduced on Monday 
afternoon. These include 
a curfew, ban on mask re-
moving to drink alcohol and 
the closure of playgrounds 
and outdoor exercise facili-
ties. 
Victorian Premier Daniel 
Andrews blasted members 
of the  community for their 
“selfish” and “sh*tty” deci-
sions to attend a pub crawl 
and engagement party last 
week.
Of the 24 new cases, 21 
have been linked to known 
outbreaks and 14 have re-
mained in isolation while 
infectious.
New rules explained
The exercise exemption to 
leave home has been made 
tighter with it only allowed 
with one other household 
member and dependants.
There will be also no re-
moval of masks to con-
sume alcohol outdoors, for 
example on a footpath or in 
a park.
Religious broadcasts will 
be limited to the same 
crew producing them every 
week.
Large construction projects 
will be reduced to 25 per 
cent of the workforce, while 

smaller projects will have a 
maximum of five workers. 
QLD border enforced
Queensland premier An-
nastacia Palaszczuk will 
beef up her state’s border 
protection. 
More than a thousand ve-
hicles have been turned 
around after atttempting to 
enter the sunshine state. 
Ms said 25 extra officers 

Victoria records 24 new cases (16th of August)
would be stationed on the 
western end of the Queen-
sland and New South Wales 
border to prevent southern-
ers defying stay-at-home 
orders and attempting to 
cross into the state. 
It comes as Queensland re-
corded one new case linked 
to the Indooroopilly cluster 
and one in hotel quaran-
tine. 

Gladys blasted over ‘ridic-
ulous’ claims about vacci-
nations and opening up
A doctor has slammed 
Gladys Berejiklian’s state-
ment that New South Wales 
will still need to live with 
Covid restrictions once 80 
per cent of the population 
are fully vaccinated.
The premier warned on 
Monday some restrictions 
will still be enforced as 
long as a high number of 
cases of the highly infec-
tious Delta strain are cir-
culating through the com-
munity.
She said these would in-
clude mask wearing in 
varying circumstances, 
social distancing, and vac-
cinations.
“We will need to live with 
restrictions so long as Del-
ta is around … even if we 
had zero cases and even 
we were at 80 per cent 

double doses, you would 
still have to respect some 
rules that exist,” she said.
The statement has drawn 
criticism, 2GB Healthy Liv-
ing host Dr Ross Walker 
said leaders needed to give 
hope to those stepping up 
to be vaccinated.
“I think this is just ridicu-
lous,” he said this morn-
ing. “80 per cent vaccina-
tion should allow us to get 
back our freedoms.
“I think everybody is just 
sick of the inconsistent 
messaging.”
Follow our live coverage 
below.
Gladys blasted over ‘ridic-
ulous’ claims
The premier warned on 
Monday some restrictions 
will still be enforced as 
long as a high number of 
cases of the highly infec-
tious Delta strain are cir-
culating through the com-
munity. 
She said these would in-
clude mask wearing in 
varying circumstances, 
social distancing, and vac-
cinations. 
“We will need to live with 
restrictions so long as Del-
ta is around … even if we 
had zero cases and even 
we were at 80 per cent 
double doses, you would 
still have to respect some 
rules that exist,” she said.
The statement has drawn 
criticism, 2GB Healthy Liv-
ing host Dr Ross Walker 
said leaders needed to give 
hope to those stepping up 
to be vaccinated. 
“I think this is just ridicu-
lous,” he said this morn-
ing. “80 per cent vaccina-
tion should allow us to get 
back our freedoms.
“I think everybody is just 
sick of the inconsistent 
messaging.” 

Gladys blasted over ‘ridiculous’ claims 
about vaccinations and opening up
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NSW has reached a grim 
new record, with 478 
new infections and sev-
en deaths as the Delta 
strain rips through the 
regions.     
NSW Premier Gladys 
Berejiklian has said  on 
Monday’s 478 cases 
was a number that was 
“disturbingly high”.   
It means the state has 
hit a horrifying new re-
cord, smashing Satur-
day’s previous high of 
466 cases.
The news comes after 
the Delta strain spread 
into the NSW Cen-
tral West region, with 
a Subway restaurant 
in Bathurst, two cafes 
in Orange and two in 
Mudgee were added to 
the alarming exposure 
site list overnight, with 
close contacts urged to 
get tested immediately.
Ms Berejiklian has said 
today’s 478 cases was 
a number that was “dis-
turbingly high”.
It means the state has 
hit a grim new record, 
smashing Saturday’s 
previous high of 466.
Less tshan half over 
over 70s fully vaxxed
Dr Chant has hit out at 
older Australians, re-
vealing less than half of 
over 70s had received 
both jabs,
“It distresses me that 
the 70 plus second 
dose is still, from mem-
ory, only around 40-50 
per cent,” she said.
“We really need to get 
our second dose up as 
well as our first dose. 
We now have so many 
channels for accessing 
vaccines. 
“We have pharmacies 
rolling out vaccines, we 
have GPs working so 
hard. GPs, even on Sat-
urday, gave record vol-
umes of vaccine.” 
Chant: ‘We will never 
eliminate Covid’
Dr Kerry Chant has in-
sisted we must get vac-

cinated – and learn to 
live with the virus.
“In the end, Covid will 
exist in the world. We 
will never eliminate 
Covid from the world,” 
she said.
“We have the privilege 
now of having a vac-
cine…I do not see vacci-
nation as a silver bullet. 
We have to work hard 
to get those levels up 
and even when we have 
the high vaccine cover-
age, we will still have to 
move around in society 
in a way, acknowledging 
the threat of Covid but 
we will hopefully have … 
incredibly low levels of 
transmission.”
Lockdown has ‘abso-
lutely worked’
NSW CHO Dr Kerry 
Chant has insisted the 
lockdown has “abso-
lutely worked” despite 
today’s record number 
of cases.
“If we did not have 
the restrictions on our 
movements, we would 
have seen escalating 
case numbers,” she 
said. 
“I think, like all things, 
there’s multiple fac-
tors why we haven’t 
achieved the success 
to date and I think it’s 
the fact that a lot of ini-
tiatives have been now 
put in place to address 
those barriers.”
She mentioned rule 
breakers specifically 
for potentially spread-
ing the virus. 

New cases in regional 
NSW
In the Dubbo/Walgett 
region, there were 35 
cases overnight.

“My message for those 
in Dubbo, we know how 
interconnected the re-
gions and communities 
are, please follow the 
health orders, the stay 
home orders and try 
and minimise mobilisa-

tion,” Deputy Premier 
John Barilaro said.

The Hunter New Eng-
land region has “sta-
bilised” with 16 new 
cases all 
either close contacts or 
in isolation.

Over on the Central 
Coast, there have been 
two new cases, with no 
new infections on the 
North Coast, Tamworth 
and Armidale.
Gladys grilled over Twit-
ter lockdown announce-
ment
The Premier was just 
asked why she thought 
it was “acceptable” to 
announce a statewide 
lockdown on Saturday 
via Twitter.
“Can I make this point 
very clear: When we 
announced the various 
health updates at 11 on 
Saturday, we went im-
mediately upstairs and 
Dr Chant advised me 
there were additional lo-
cal government areas of 
concern,” she said. 
“We consulted with the 
Deputy Premier and our 
other colleagues and it 
was apparent to us that 
as a precaution, there 
would have only been a 
handful of local govern-
ment areas that weren’t 
affected in regional 
NSW. 
“It’s important for us to 
make sure we get the 
message out as quickly 
as possible. 
“There were various 
channels where the 
communication was 
made through com-
munity leaders and we 
have to appreciate that 
there are so many com-
munities in regional 
NSW that rely on their 
local networks, their lo-
cal leaders, their local 
information and health 
districts to get the mes-
sage out and all those 
channels were used.”

478 infections and seven deaths as 
outbreak grows in NSW (15th August)
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New South Wales has re-
corded 452 new cases and 
one new death. A woman 
in her 70s from western 
Sydney died at Westmead 
Hospital.
It is a slight drop in cas-
es from yesterday’s 478 
new cases, but NSW Pre-
mier Gladys Berejiklian 
said that cases will jump 
around over the next cou-
ple of weeks and we’re 
likely yo see a big surge at 
some point.
“We envisage that case 
numbers in the next two 
or three weeks will bounce 
around and are likely to 
rise substantially and we 
have to brace ourselves 
for that, but our key aim 
will be keeping people 
out of hospital and keep-
ing people alive and that’s 
why the vaccination rate 
obviously helps us with 
that,” she said.
Ms Berejiklian also out-
lined what she wants to 
see happen over the com-
ing weeks.
“Obviously we’re keen to 
make sure we hit the 70 
per cent double dose and 
80% double dose targets,” 
she said.
“Now, as this stage, those 
targets will be met at the 
end of October for 70% 
double dose and mid-
November for 80% double 
dose. I want to make this 
very, very important point 
– life will be much freer 
than what it is today once 
we get to 70% and 80%.
“It doesn’t mean we’ll be 
completely free. It doesn’t 
mean that we will let’s let 
the virus be rampant in 
the community no matter 
our number of cases, but 
it will be freer than it is to-
day.”
Cases ‘likely to rise sub-
stantially’
The NSW Premier says that 
cases will jump around 
over the next couple of 
weeks, but we’re likely yo 
see a big surge at some 
point.
“We envisage that case 
numbers in the next two 
or three weeks will bounce 

around and are likely to 
rise substantially and we 
have to brace ourselves 
for that, but our key aim 
will be keeping people 
out of hospital and keep-
ing people alive and that’s 
why the vaccination rate 
obviously helps us with 
that,” she said.
Data on hospitalisations
NSW Health’s Dr Jeremy 
McAnulty says the state 
is continuing to see large 
numbers of people in hos-
pital. 
“Currently, 447 people 
with COVID have been ad-
mitted to hospital. 69 of 
those are in intensive care 
and 24 require ventilation. 
This is a serious disease, 
including in young peo-
ple,” he said.
“Sadly, as the Premier 
mentioned, we have to re-
port the death of a woman 
in her 70s from western 
Sydney at Westmead 
Hospital on Monday. “We 
understand she was diag-
nosed on 29 July and was 
unvaccinated.” 
Gladys lays out vision 
for the future
Ms Berejiklian has laid out 
what she wants to see hap-
pen in the coming months, 
saying “some freedoms” 

will be restored once the 
vaccination rate picks up.
“Obviously we’re keen to 
make sure we hit the 70 
per cent double dose and 
80% double dose targets,” 
she said. 
“Now, as this stage, those 
targets will be met at the 
end of October for 70% 
double dose and mid-
November for 80% double 
dose. I want to make this 
very, very important point 
– life will be much freer 
than what it is today once 
we get to 70% and 80%. 
“It doesn’t mean we’ll be 
completely free. It doesn’t 
mean that we will let’s let 
the virus be rampant in the 
community no matter our 
number of cases, but it will 
be freer than it is today. 
“I really want to stress 
that point. We gave an un-
dertaking that in Septem-
ber and October – which 
will be our most difficult 
months, there’s in doubt 
that cement and October, 
until we get to 70% double 
dose, the challenge for us 
as a team and a govern-
ment in New South Wales 
will be how can we keep 
our citizenships safe and 
as free as possible during 
those difficult months. 

NSW records 452 new cases and 
one new death (15th August)

Daniel Andrews has con-
demned “simply evil” 
comments made in re-
sponse to an illegal en-
gagement party in Mel-
bourne.
The clinical assistant said 
dozens of Jewish people 
who attended the party in 
breach of Melbourne lock-
down laws should be “put 
in a gas chamber”.
After copping flack on so-
cial media, the Royal Mel-
bourne Hospital said the 
abhorrent statement did 
not reflect the organisa-
tion’s values.
“We are aware of a hospi-
tal support staff member 
who made an abhorrent 
and disgraceful antise-

Royal Melbourne Hospital sacks 
worker for posting ‘abhorrent’ anti-
semitic slur online

mitic comment on Face-
book,” it said in a state-
ment on Monday.
“We do not tolerate racial 
or religious hatred, con-
tempt or ridicule.
“The staff member is no 
longer an employee of the 
hospital and we apologise 
for the hurt and anger this 
has caused.
“We stand with and sup-
port our Jewish staff 
members, patients and 
community.”
Anti-Defamation Commis-
sion chairman Dvir Abra-
movich shared a screen-
shot of the shameful 
comment on Facebook, 
calling it “ugly and dan-
gerous rhetoric”.
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Authorities have repeat-
edly blamed people for 
doing the wrong thing 
for skyrocketing cases 
in NSW, but it has quietly 
been revealed that it’s not 
true.
Welcome to our live coro-
navirus coverage, focus-
sing on the worsening 
situation in NSW.   
The state has hit a record 
number of new Covid cas-
es today. There were 681 
cases picked up overnight 
and one new death. The 
death is a man in his 80s, 
who had one dose of the 
vaccine but had underly-
ing health conditions.
Interestingly, despite au-
thorities repeatedly blam-
ing large numbers of peo-
ple for doing the wrong 
thing for the rising infec-
tions, the deputy chief 
health officer for NSW 
today revealed that this is 
not the case.
Dr Marianne Gale said the 
“vast majority” of the new 
cases being found in the 
state are not people do-
ing the wrong thing. She 
said it is merely the fact 
that the virus is mostly 
spreading among young 
people and essential ser-
vice workers.
“One of the major drivers 
of the higher case num-
bers that we’re seeing in 
the areas of southwestern 
Sydney and Western Syd-
ney is larger households 
that we’re seeing,” she 
said.
“We’re seeing younger 
people and those who are 
often those authorised 
workers, those people 
that provide essential ser-
vices, who work in aged 
care, work in disability, 
who work in healthcare 
settings, who work in fac-
tories, work in shopping 
centres. And so, trans-
mission is happening 
between workplaces and 
households.
“So for the vast majority 
of people, it’s not anybody 
doing the wrong thing. It’s 
what we are seeing with 
the Delta variant that is so 
highly transmissible.”
NSW sees massive new 
Covid surge
There were 681 cases 
picked up overnight and 

one new death. The death 
is a man in his 80s, who 
had one dose of the vac-
cine but had underlying 
health conditions. 
One hundred and thirty-
five cases were in iso-
lation throughout their 
infectious period and 28 
were in isolation for part 
of their infectious period. 
Fifty-nine cases were in-
fectious in the commu-
nity, and the isolation sta-
tus of 459 cases remains 
under investigation. 
There were 633 new cas-
es picked up yesterday.
Hotspot tradies busted 
120km from home
Eight construction work-
ers from Sydney hotspots 
have been caught more 
than 120km from their 
homes.
NSW Police said eight 
people from local govern-
ment areas of concern 
were found at a construc-
tion site in Kiama, south 
of Wollongong. 
Tasmania to consider 
opening to vaxxed Auss-
ies only
“Other states are going 
that way, we’ve seen Eu-
rope go that way.” 
New Zealand records 11 
new cases
A Covid-19 outbreak in 
New Zealand linked to 
NSW has grown to 21 
cases, signalling that lev-
el 4 lockdown is exactly 
where the nation needs to 
be, Prime Minister Jacin-
da Ardern has said.
In an update, director 
general of health, Ashley 
Bloomfield, announced a 
further 11 cases of com-
munity transmission had 
been recorded since 1pm 
local time  on Wednes-
day. 
Rule breaking not to 
blame for rising cases
After authorities repeat-
edly admonishing large 
numbers of people for 
doing the wrong thing, 
the deputy chief health 
officer for NSW has said 
non-compliance is not to 
blame for the rising cas-
es.
Dr Marianne Gale said the 
virus is mostly spreading 
among young people and 
essential service work-
ers.

NSW outbreak worsens with 681 Covid cases ( 18th of August)
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More than 500,000 jabs 
will be delivered in the 
next three weeks in an 
‘ambitious’ plan to save 
NSW from additional 
months in lockdown. 
New South Wales has 
launched an “ambitious” 
plan to vaccinate more 
than 500,000 young 
people in the next three 
weeks. 
As the state recorded 
452 cases of Covid-19 
on Tuesday, Premier 
Gladys Berejiklian an-
nounced that to date, 5.2 
million doses of the vac-
cine have been adminis-
tered, meaning the state 
is “well on the way” to 6 
million jabs by the end of 
August.
Nearly 52 per cent of the 
eligible population have 
had at least one jab, but 
Ms Berejiklian said with 
an alarming number of 
people aged 16 to 39 
now having contracted 
the virus, young people 
in local government ar-
eas of concern are the 
priority of the upcoming 
blitz.
 “That is why in the next 
three weeks we will have 
a vaccination blitz,” Ms 
Bereijiklian said.
“Obviously we want ev-
erybody between 16 and 
39 in the local govern-
ment areas of concern 
to come forward for the 
jab.
“We know that once you 
get your first dose, in two 
or three weeks’ time, the 
chance of you getting 

the virus and passing it 
on to others is substan-
tially reduced.”
Susan Pearce, the deputy 
secretary for NSW Health 
who is in charge of the 
vaccine rollout said the 
530,000 additional dos-
es of Pfizer secured by 
the Federal Government 
will be distributed in the 
12 LGAs of concern in 
the next three weeks.
“To do this obviously is 
a mammoth effort on be-
half of our districts,” she 
said.
“We are throwing abso-
lutely everything we’ve 
got at getting those 
doses into arms over the 
next 2.5 weeks.
“We know there are sev-
eral hundred thousand 
people in those age 
groups in those LGAs 
who are not yet vacci-
nated.”
Ms Berejiklian said based 
on current vaccination 
rates, the National Cabi-
net’s agreed 70 per cent 
target would be met by 
the end of October, and 
mid-November for the 80 
per cent double dose.
The Party Games news-
letter Get your political 
briefing from news.com.
au’s political editor Sa-
mantha Maiden.
“Life will be much freer 
than what it is today 
once we get to 70 and 80 
per cent,” she said.
“It doesn’t mean we’ll 
be completely free … But 
it will be freer than it is 
today.”

NSW Health to vaccinate 500,000 
people in three weeks to save the 
state and end lockdown

Over the next three weeks, more than 500,000 people will be vaccinated 
in a ‘mammoth’ blitz. Picture: NCA Newswire /Gaye GerardSource:News 
Corp Australia

On 12 of August the 
ABC reported that official 
COVID health information 
for multicultural  com-
munities was almost two 
months out of date. 
On 12 August, translations 
published on the Federal 
Government’s Depart-
ment of  Health website 
still stated that AstraZen-
eca was the preferred vac-
cine for Australians  over 
50 – medical advice that 
changed back in June. 
The Arabic translation 
didn’t mention the crucial 
advice that all adults in 
Greater  Sydney should 
get the vaccine, whether 
AstraZeneca or Pfizer. 
This isn’t the first time 
multicultural communities 
have been given confus-
ing or  misleading infor-
mation about coronavirus. 
Last year the Department 
of Health was  caught us-
ing Google Translate for 
critical public health infor-
mation, with “nonsensi-
cal”  results. 
The Department of Health 
updated the translated in-
formation within hours of 
the ABC story being pub-
lished, which begs the 
question – why didn’t they 
just update the  transla-
tions every time the health 
advice changed? 
Everyone deserves to 
be safe, and to be pro-
vided with timely, acces-
sible and accurate  public 
health information. When 
the government fails to 
get this information out in 
other  languages our cul-
turally and linguistically 
diverse communities get 
left behind. 
The consequences for 
multicultural places like 
Western Sydney are obvi-
ous. We’re  home to most 

of the ‘local government 
areas of concern’ and case 
numbers are still  rising.  
Most Western Sydney 
residents weren’t old 
enough to be eligible to 
get vaccinated  until lock-
down started and the rules 
changed. Now many of us 
are relying on outdated  
information to make de-
cisions about whether 
or not to get vaccinated. 
Unsurprisingly,  Western 
Sydney has some of the 
lowest vaccination rates 
in NSW and most of us are  
still completely unvacci-
nated. 
The Morrison Govern-
ment’s repeated failure to 
communicate coronavirus 
information  to culturally 
and linguistically diverse 
communities is part of a 
pattern.  
In the 7th week of lock-
down, my office is still 
taking calls from people 
trying to work out  if they 
can claim support pay-
ments because there have 
been so many changes. 
And  the Prime Minister’s 
failure to communicate 
clear information about 
vaccines has left  many in 
the community confused 
and contributed to a con-
cerning rise in vaccine  
hesitancy.  
Put simply, the corona-
virus information we’re 
receiving from this gov-
ernment is not up  to stan-
dard. 
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“One of the major drivers 
of the higher case num-
bers that we’re seeing in 
the areas of southwestern 
Sydney and Western Syd-
ney is larger households 
that we’re seeing,” she 
said.”
ACT records 16 new local 

cases
Canberra has recorded 
16 new local coronavirus 
cases as authorities in the 
capital scramble to con-
tain a growing outbreak.
The total number of cases 
in the outbreak has hit 
83. 
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Prime Minister Scott Mor-
rison said Australia would 
extract as many Austra-
lians and Afghan people 
with visas as possible.
“We will bring out as 
many people as we can, 
as quickly and safely as 
we can,” he said.
Working out which Afghan 
nationals to rescue was a 
difficult process, the Prime 
Minister said. Yesterday, 
he said Australia would 
not be able to evacuate 
all the Afghans who had 
worked for Australia.
“We may not have heard 
from them for a very long 
time and we don’t know 
what they’ve been doing 
in that intervening period, 
in what has been a very 
unstable situation,” he 
said today.
“So, it isn’t just a matter 
of people coming along 
and presenting a payslip 
from the Australian gov-
ernment saying ‘I used 
to work for you’. I wish it 
were that simple. It is not 
that simple. It is incredibly 
complicated.”
Since April the govern-
ment has brought back 
430 Afghan workers, he 
said, including their fami-
lies.
“We’re working through 
this in a very painstaking 
way. That’s why I said to 
you yesterday … it’s a very 
difficult thing to give an 
absolute guarantee, and 
particularly as you work 
out across the whole 
country,” Mr Morrison 
said.
Foreign Minister Marise 
Payne said Australian of-

ficials have been working 
to contact Australians and 
New Zealanders registered 
with the government.
 “We have been contact-
ing as many Australians 
and visa holders as we 
can and supporting their 
efforts as we are able to, 
to get through the check-
points and to get to the 
airport and then into the 
airport,” she said.
Senator Payne thanked the 
ADF and department staff 
who were working on the 
ground in “what is a very 
complex environment”.
“It is very difficult, and 
continues to be very dif-
ficult, for people to get to 
the airport and to access 
the airport. The Austra-
lian team on the ground is 
working with our allies at 
the airport on the process 
for subsequent flights.”
Australia is working with 
the United Nations and 
other countries on the 
“challenging problem” 
of refugees and resettle-
ment, the foreign minister 
said.
No special pathway to 
citizenship for Afghan 
nationals, PM says
Prime Minister Scott Mor-
rison said the issue of re-
settlement has come up, 
in light of the ongoing un-
rest in Afghanistan after 
the withdrawal of interna-
tional military operations 
and the Taliban recapture 
of the country.
“What I can confirm is this 
... We will only be reset-
tling people through our 
official humanitarian pro-
gram going through offi-

cial channels,” he said.
“We will not be offering 
a pathway to permanent 
residency or citizenship. 
We will not be allowing 
people to enter Austra-
lia illegally, even at this 
time. Our policy has not 
changed. We will be sup-
porting Afghans who have 
legitimate claims through 
our official and legitimate 
processes.”. 
For Afghan nationals 
currently in Australia on 
temporary visas, they will 
not be offered permanent 
residency.
“Those who have not 
come to Australia in the 
right way and on tempo-
rary visas in Australia, 
they will not be offered 
permanent residence in 
Australia,” Mr Morrison 
said.
Mr Morrison said Australia 
could potentially process 
more applications from 
Afghanistan this year 
through the refugee and 
humanitarian program as 
numbers this year had 
been lower.
“We will be ensuring this 
year that we believe we’ll 
be able to provide around 
3000 visas. That’s more 
than double what we’ve 
been doing and in some 
cases triple what we’ve 
been doing in the current 
year. And we do believe 
we’ll be able to do more 
than that,” he said.
 ‘Very difficult’: PM con-
firms rescue flight lands 
in Afghanistan 
Prime Minister Scott Mor-
rison confirmed the first 
Australian repatriation 
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flight into Afghanistan 
landed  on Tuesday night.
“This was the first of what 
will be many flights,” he 
said. “[It is] enabling us 
to transfer also in key per-
sonnel from the depart-
ments of foreign affairs 
and trade, home affairs 
and defence to facilitate 
the evacuation of citi-
zens, residents and visa 
holders, Afghan nationals 
from Kabul.” 
There were 26 people 
evacuated on the first 

flight, including Australian 
citizens, Afghan nationals 
with visas and one foreign 
official.
“The operation involves 
everything from establish-
ing that contact with those 
who were in Afghanistan, 
particularly closer to Ka-
bul, and to ensure that 
they can be in a position 
to be at the airport in or-
der to be evacuated on 
the flights as they come 
into Kabul,” Mr Morrison 
said.

“This is not a simple pro-
cess. It’s very difficult for 
any Australian to imagine 
the sense of chaos and 
uncertainty that is exist-
ing across this country, 
the breakdown in formal 
communications, the abil-
ity to reach people. And 
we are doing this directly 
ourselves.” 
Repatriation flights will 
head from Kabul to a base 
in the United Arab Emir-
ates, before transferring 
people back to Australia.

NSW recorded 633 new 
locally acquired cases of 
COVID-19 in the 24 hours 
to 8pm on Tuesday night
Of these locally acquired 
cases, 158 are linked to 
a known case or clus-
ter – 145 are household 
contacts and 13 are close 
contacts – and the source 
of infection for 475 cases 
is under investigation.
Ninety-four cases were in 
isolation throughout their 
infectious period and 30 
were in isolation for part 
of their infectious period. 
Sixty-two cases were in-
fectious in the commu-
nity, and the isolation sta-
tus of 447 cases remains 
under investigation.
One new case was ac-
quired overseas in the 24 
hours to 8pm last night. 
Seven previously report-
ed cases have been ex-
cluded following further 
investigation and data 
reconciliation, bringing 
the total number of cases 
in NSW since the begin-
ning of the pandemic to 
14,854.
Sadly, NSW Health has 
been notified of the 
deaths of three people 
who had COVID-19 in 
the 24 hours to 8pm  on 
Tuesday  night.
A man in his 60s from 
south-western Sydney 
died at Liverpool Hospital. 
He was a patient in the ge-
riatric ward at the hospi-
tal and is the ninth death 

linked to this outbreak.
Two men, both in their 
70s and from western 
Sydney, died at Nepean 
Hospital.
This brings the number of 
COVID-related deaths to 
60 since 16 June 2021, 
and the number of lives 
lost to 116 since the be-
ginning of the pandemic.
There have been 9,280 
locally acquired cases 
reported since 16 June 
2021, when the first case 
in this outbreak was re-
ported.   
There are currently 462 
COVID-19 cases admit-
ted to hospital, with 77 
people in intensive care, 
25 of whom require ven-
tilation.
There were 102,749 
COVID-19 tests reported 
to 8pm last night, com-
pared with the previous 
day’s total of 151,767.
NSW Health administered 
36,175 COVID-19 vac-
cines in the 24 hours to 
8pm last night, including 
9,279 at the vaccination 
centre at Sydney Olympic 
Park. 
The total number of vac-
cines administered in 
NSW is now 5,353,364, 
with 1,932,738 doses 
administered by NSW 
Health to 8pm last night 
and 3,420,626 adminis-
tered by the GP network 
and other providers to 
11:59pm on Monday 16 
August 2021.

Of the 633 locally ac-
quired cases reported to 
8pm last night, 224 are 
from South Western Syd-
ney Local Health District, 
216 are from Western 
Sydney LHD, 54 are from 
Nepean Blue Mountains 
LHD, 52 are from Sydney 
LHD, 24 are from South 
Eastern Sydney LHD, 23 
are from Western NSW 
LHD, 15 are from Hunter 
New England LHD, six 
are from Northern Syd-
ney LHD, four are from Il-
lawarra Shoalhaven LHD, 
four are from Far West 
LHD  and 11 cases are 
yet to be assigned to an 
LHD.
NSW Health’s ongoing 
sewage surveillance pro-
gram has detected frag-
ments of the virus that 
causes COVID-19 at the 
Yamba, Bathurst and Or-
ange sewage treatment 
plants in recent days. The 
Yamba sewage treatment 
plant serves about 6,500 
people, the Bathurst sew-
age treatment plant serves 
about 36,600 people and 
the Orange sewage treat-
ment plant serves around 
40,000 people.
These detections are of 
particular concern and 
everyone in these areas 
are urged to monitor for 
the onset of symptoms, 
and if they appear, to im-
mediately be tested and 
isolate until a negative re-
sult is received.

US soldiers guard Kabul airport on Monday.Credit:AP

NSW recorded 633 new locally acquired cases of 
COVID-19 in the 24 hours to 8pm on Tuesday night
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