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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

احـتمال عـقد لـقاء جـديد بـني عـون ومـيقاتي 
اجلمعة )أمس( وال زال هناك 3 إىل 4 نقاط خالفية
غوترييس حيض القادة السياسيني  على تشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

التتمة على الصفحة 21لالتصال: 1321 9791

 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

رئيس  الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف.. مكانك راوح!

ما زال الوضع احلكومي عالقا 
احلقائب  زجاجة  عنق  يف 
واخلدماتية  السيادية 
لتولي  املرشحة  واألمساء 
هذه احلقائب، اذ انه كلما 
»تفقست«  عقدة  ُحّلت 
عقدة ثانية حيث ان افضل 
اطالقه  ميكننا  توصيف 
هو  التشكيل  عملية  على 
على  راوح«،  »مكانك 
اخلارجية،  الضغوطات  رغم 
بالتحذيرات،  املمزوجة 
لإلسراع يف عملية التشكيل 
حيث حض املمثل األعلى 
جوزيب  األوروبي  لالحتاد 
اجلمهورية  رئيس  بوريل 
عون  ميشال  العماد 
السياسية  والطبقة 
»تشكيل  على  اللبنانية، 
وقت  أسرع  يف  حكومة 
السريع  والتنفيذ  ممكن، 
واالصالحات  لالجراءات 
الالزمة إلخراج لبنان، كما 
لألمم  العام  األمني  دعا 
انطونيو غوترييس  املتحدة 
السياسيني  القادة  »كل 
تشكيل  اىل  لبنان  يف 
بشكل  فاعلة  حكومة 
»قلقه  عن  معربا  عاجل«، 
الوضع  إزاء تدهور  العميق 
واالقتصادي  االجتماعي 

السريع يف لبنان«. 
االنظار   كل  كانت  إذن، 
الرئيس  زيارة  اىل  تتجه 

بعبدا  لقصر  ميقاتي 
اجلمهورية  رئيس  ولقائه 
ميشال عون، لقاء كان من 
املفرتض أن يعقد األربعاء 
لكنه  احلالي،  األسبوع  من 
األول  أمس  اىل  أّجل 
تتضح  ريثما  اخلميس، 
يبدو  لكن ال  أكثر،  األمور 

الوضع كذلك.
وقد استمر اللقاء  الثالث 
بني الرئيس عون والرئيس 
املكلف نصف ساعة  خرج 
اإلدالء  دون  ميقاتي  أثره 
بعبارة  مكتفيا  بتصريح، 
ومن  خري«،  »انشاهلل 
أسئلة  عن  االجابة  دون 

الصحافيني.
عند  عالقة  العقد  تزال  وال 
والعدل  الداخلية  حقائب 
والشؤون  واالقتصاد 
قالت  حيث  االجتماعية، 
أجواء  على  مطلعة  مصادر 
حقيبة  إن  للجديد  التأليف 
ختضع  تزال  ال  الداخلية 
رفض  بعد  للنقاش 
األمن  لقوى  العام  املدير 
اللواء  األسبق  الداخلي 
توليه  بصبوص  إبراهيم 
عن  فضال  احلقيبة،  تلك 
واالقتصاد  العدل  حقائب 
حيث  االجتماعية  والشؤون 
للنقاشات  ختضع  تزال  ال 

بني الرئيسني.
نفسها،  املصادر  ووفق   
فيه  عرضت  اللقاء  فإن 

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

سقوط 12 قتياًل، و15 جرحياً، يف صفوف اجلنود األمريكيني رسالة من بوريل اىل الرئيس عون حضت على تشكيل احلكومة سريعا وتنفيذ االصالحات
 بايدن: أحتمل مسؤولية كل ما حدث 
مؤخراً يف أفغانستان.. وقلوبنا منفطرة

التتمة على الصفحة 21

أعلن الرئيس األمريكي جو 
بايدن إنه »طلب من القادة 
األمريكيني  العسكريني 
وضع خطٍط للرد على فرع 
أفغانستان«،  يف  داعش 
وذلك بعد سقوط أكثر من 
12 قتياًل أمريكيًا يف حميط 

مطار كابول.

فقد قال الرئيس األمريكي 
اجلمعة،  امس  بايدن،  جو 
وقع  الذي  »اهلجوم  إن 
جمموعة  نفذته  كابول  يف 
تسمى داعش - ُخراسان«، 
شّنوا  الذين  إىل  متوجهًا 
»إننا  بالقول  اهلجوم  هذا 
لن نغفر لكم، ولن ننسى، 

وسنصطادكم«.
للرئيس  كلمة  ويف 
فيها  تناول  األمريكي 
أفغانستان  يف  التطورات 
كابول،  تفجريات  بعد 
أكثر  إجالء  »مّت  أنه  أضاف 
خالل  شخص  ألف   12 من 
املاضية«،  الـ12  الساعات 
مؤكدًا أنه يتابع »عن كثب 
أفغانستان،  التطورات يف 
وقلوبنا  غاضبون،  وحنن 

منفطرة نتيجة ما جرى«. 
األمريكي  الرئيس  وأوضح 
من  أكثر  »إجالء  مت  أنه 

إىل  شخص  ألف   100
األيام  خالل  آمنة  أماكن 
الـ11 املاضية«، الفتًا إىل 
»أننا كنا نعلم بأن عمليات 
أفغانستان  من  اإلجالء 

ستتم يف ظروف صعبة«.
يوجد  »ال  إنه  بايدن  وقال 
وجود  على  لي  قّدم  دليل 
طالبان  حركة  بني  تواطؤ 
تنفيذ  يف  داعش  مع 
هجوم مطار كابول«، ذاكرًا 
العسكرية  »قياداتنا  أن 
سينهون  بأنهم  أبلغوني 
اإلجالء  بعمليات  املهمة 
مزيد  إلرسال  احلاجة  دوت 

من القوات اإلضافية«. 
طلب  أنه  بايدن  وأكد 
العسكريني  القادة  »من 
خطٍط  وضَع  األمريكيني 
والزمان  الوقت  يف  للرد، 
املالئمني، على فرع داعش 

أحد جرحى االنفجار
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

روح املجتمع على قيد الحياة والدفع
COVID- هناك شيء واحد ال يمكن لـ
نتلقاه  الذي  الدعم  هو  إغالقه   19
فقط،  املاضي  األسبوع  يف  ملجتمعنا. 
للسكان  غذائية  سلة  قدمنا   300 
تربع  بفضل  احتياجـًا  األكثر  املحليني 
ضخم من اللحوم 300 كلم من املـُزارع 
 Mackas Angus ماكينزي  روبرت 
Beef. سنتعاون أيضـًا مع مؤسسات 
يف  أخرى  مئات  لتوزيع  مخصصة 

األسبوعني املقبلني.

 OzHarvest سالل  بتوزيع  سنقوم 

املعرضني  السكان  على  املقبل  األسبوع 
من  يعانون  الذين  وأولئك  للخطر  
صعوبات، باإلضافة إىل 125 عائلة الجئة 
متخصص  مركز  من  املساعدة  بفضل 
الحليب  املساعدة  ستشمل  لالجئني. 
والحبوب  والزيت  والخضروات  والفاكهة 
ستوفر  املعلبة.  واألطعمة  واألرز 
وأقنعة  املناديل   Resilience NSW

الوجه ومعقم اليدين يف كل سلة.

ذلك  تفعل  املنطقة  يف  العائالت  كانت 
بصعوبة. مع إغالق الشركات، كان هناك 

العديد من العائالت التي ليس لديها دخل 
دفع  عليها  يتعني  يزال  ال  ولكن  لألسرة، 
تجميع  من  نتمكن  أن  يسعدني  الفواتري. 
لفتة يمكن أن يقدرها املجتمع ويفخر بها. 

دعمهم  على  املشاركني  جميع  أشكر 
وكرمهم. إذا كنتم تعرفون شخصـًا محتاجـًا 
أو إذا كان لديكم شيء لتقدموه، فتفضلوا 

بزيارة موقعنا على اإلنرتنت للتسجيل:
www.cumberland.nsw.gov.au/
covid-19-communitysupport-

exchange

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

بي على الرقم:
0419 651 187  

s t e v e . c h r i s t o u @
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

NSW Police and the Australian Defence Force packing food for families in need.

Community spirit alive and kicking 

One thing COVID-19 can’t lockdown is the support 
we’ve been receiving for our community. Just last week 
we delivered 300 food hampers to locals most in need 
thanks to a whopping 300kg meat donation from farmer 
Robert Mackenzie’s Mackas Angus Beef. We’ll also be 
collaborating with dedicated organisations to distribute 
hundreds more in the next couple of weeks.

We’re distributing OzHarvest hampers next week to 
vulnerable residents and those experiencing hardship, 
plus 125 refugee families thanks to help from a 
specialised refugee centre. The hamper will include 
long-life milk, fruit, vegetables, oil, cereal, rice and 

canned food. Resilience NSW will supply wipes, face 
masks and hand sanitiser in each hamper.

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. I’m glad we can pull together a gesture the 
community can appreciate and be proud of. I thank 
everyone involved for their support and generosity. If 
you know someone in need or if you have something to 
offer, visit our website to register: 
www.cumberland.nsw.gov.au/covid-19-community-
support-exchange



لبـنانيات

Page 3صفحة 3     

لالحتاد  األعلى  املمثل  حض 
األوروبي جوزيب بوريل رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
اللبنانية،  السياسية  والطبقة 
على »تشكيل حكومة يف أسرع 
وقت ممكن، والتنفيذ السريع 
لالجراءات واالصالحات الالزمة 
إلخراج لبنان من أزمته احلالية«، 
وتطرق اىل »املساعدات اليت 
طيلة  للبنان  االحتاد  قدمها 
وعقب  املاضية  السنوات 
وأكد  بريوت«،  مرفأ  انفجار 
حزمة  تقديم  مناقشة  »إمكان 
بعد  املساعدات  من  أخرى 

تشكيل احلكومة«.
ورأى بوريل أن »لبنان ينهار 
االجتماعي  االضطراب  وخطر 
فيه وعدم االستقرار يزداد«، 
رئيس  »على  أنه  معتربا 
احلكومة  ورئيس  اجلمهورية 
املكلف أن يتفقا على التشكيل 
بشكل طارئ من أجل مصلحة 

الشعب اللبناني«.
لالحتاد  األعلى  املمثل  مواقف 
رسالة  يف  جاءت  األوروبي 
عاجلة اىل الرئيس عون محلها 
اليه ظهر اليوم سفري االحتاد 

األوروبي رالف طراف.
طراف

السفري  حتدث  اللقاء،  بعد 
الصحافيني،  اىل  طراف 
الصباح  هذا  »التقيت  فقال: 
برئيس احلكومة املكلف جنيب 
مع  االن  واجتمعت  ميقاتي، 
عون  ميشال  الرئيس  فخامة 
وسأزور رئيس جملس النواب 
نبيه بري اليوم أيضا«، الفتا 
عاجلة  »رسالة  حيمل  انه  اىل 
لالحتاد  األعلى  املمثل  من 

األوروبي جوزيب بوريل«.
بقلق  نشعر  »اننا  اضاف: 
السريع  التدهور  حيال  بالغ 
واملالية  االقتصادية  لالزمة 
وتعاني  واالجتماعية.  واألمنية 
على  قدرتها  يف  الدولة 
واالمدادات  اخلدمات  تقديم 
اللبنانيني  ان  كما  األساسية، 
مثال  عكار  وانفجار  يعانون. 
مثن  الناس  دفع  على  آخر 
فبعد  السياسي.  التقاعس 
أسبوعني تقريبا من وقوع هذه 
املأساة، حيزنين ان امسع عن 
واتقدم  الضحايا  من  املزيد 

بالتعازي لعائالتهم«.
أخرى  مرة  »ادعو  وتابع: 
تشكيل  اىل  القرار  أصحاب 
اإلجراءات  واختاذ  حكومة 
واإلصالحات الضرورية الخراج 
احلالية.  ازمته  من  لبنان 
احلكومة،  تشكيل  ومبجرد 
سيعيد االحتاد األوروبي اطالق 
أولويات  حول  املفاوضات 
وسننظر  لبنان،  مع  شراكتنا 
مالية،  مساعدات  حزمة  يف 
مع  عمل  برنامج  وضع  مت  اذا 
كما  الدولي.  النقد  صندوق 
العملية  لدعم  مستعدون  اننا 
يستمر   .2022 يف  االنتخابية 
تقديم  يف  األوروبي  االحتاد 
للشعب  كبرية  مساعدات 
اللبناني. ميكنكم االعتماد علينا 
يف هذا الوقت الصعب، لكن 
على أصحاب القرار اللبنانيني 
أيضا حتمل مسؤولياتهم. »ما 

عاد يف وقت«.

رسالة عاجلة من بوريل اىل الرئيس عون حضت 
على تشكيل احلكومة سريعا وتنفيذ اإلجراءات 

واالصالحات الالزمة الخراج لبنان من ازمته
حوار

االحتاد  مساعدة  امكان  وعن 
اعادة  يف  للبنانيني  االوروبي 
النازحني السوريني اىل بلدهم، 
االحتاد  »يعلم  طراف:  قال 
النازحني  تواجد  ان  االوروبي 
يف  كبرية  بأعداد  السوريني 
لبنان، خلق اوضاعا صعبة جدا 
لبنان  مع  ونتفق  البلد،  هلذا 
لالزمة  االمثل  احلل  ان  على 
النازحني  وجود  فرضها  اليت 
عودتهم  يف  هو  السوريني، 
ان  واثقون  وحنن  بلدهم.  اىل 
العودة  يف  يرغبون  النازحني 
ظروف  توافر  عند  سوريا،  اىل 
قد  والالئقة.  الكرمية  العودة 
اذا  ما  حول  لبنان  مع  خنتلف 
كانت هذه الظروف قد اصبحت 
متوافرة بالفعل ام بعد، ولكننا 
متحدون مجيعا حول هدف عودة 
وعلينا  بلدهم،  اىل  النازحني 
خالل  ولكن  باملزيد.  القيام 
لبنان  نرتك  لن  الوقت،  هذا 
وقد  االزمة،  هذه  يف  وحيدا 
أدركنا انه ليس كافيا مساعدة 
مساعدة  دون  من  النازحني 
اجملاورة  والدول  اللبنانيني 
االزمة،  هذه  مع  للتعامل 
خالل  يف  حضورنا  كثفنا  وقد 
ان  ونعتقد  األخرية،  السنوات 
لبنان حباجة اىل هذه املساعدة 
الذي  الوضع  هذا  مع  للتعامل 
والقيام  موقتا  يكون  ان  نأمل 
منه،  للخروج  يلزم  ما  بكل 
وكما قلت فإننا ال خنتلف حول 

اهلدف«.
االسرائيلية  اخلروقات  وعن 
واحلدود  لالجواء  املتواصلة 
دعونا  »لطاملا  قال:  اللبنانية، 
لبنان،  سيادة  احرتام  اىل 
الغارات  على  مطلعون  وحنن 
وجهة  ومن  عليه.  االسرائيلية 
هذه  فإن  االسرائيلية،  النظر 
الغارات تأتي بسبب االستفزاز 
من لبنان، وحنن نقوم بكل ما 
الوضع،  ميكننا من اجل تهدئة 
ان  للبنان  ميكن  ما  آخر  الن 
يتحمله اآلن هو صراع عسكري 
يصب  ال  النه  اسرائيل،  مع 
جيب  لذلك  احد،  مصلحة  يف 
لعودة  طريقة  واجياد  التهدئة 
االستقرار. ولكن، يف الواقع، 
االزمة  حاليا من  قلقا  اكثر  انا 
االقتصادية اليت تتطلب اختاذ 

قرارات صعبة جدا«.
على  الرتكيز  »يتم  اضاف: 
انها  اال  احلكومة،  تشكيل 
ملواجهة  فقط  االوىل  اخلطوة 
االزمة االقتصادية، فالتشكيل 
قد خيلق بعض االمل للتعاطي 
ولكن  االقتصادية،  االزمة  مع 
مواجهة هذه االزمة يفرض اختاذ 
قرارات صعبة جدا قد ال حتسن 
يف  اللبنانيني  معيشة  ظروف 
الفرتة القريبة. من هنا ضرورة 
وقيام  اللبنانيني  بني  الوحدة 
حكومة قادرة على العمل وخلق 
عالقة ثقة تدفع اللبنانيني اىل 
ان يفهموا أن االمور ستتحسن 
احلكومي.  العمل  خالل  من 
هذا  دعم  اجل  من  هنا  وحنن 
املنحى ونريد ان نكون بنائني 
هنا  ولسنا  لبنان،  ومساعدة 
فقط من اجل التعبري عن خيبتنا 

بل ايضا لتقديم الدعم«. 
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عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة«، 
بعد ظهر امس االول اخلميس، 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
النائب  برئاسة  حريك،  حارة 

حممد رعد ومشاركة أعضائها.
وأعلنت يف بيان أن اجملتمعني 
تناولوا يف بداية اللقاء »قضية 
موسى  السيد  اإلمام  مساحة 
الصدر وجرمية إخفائه مع أخويه: 
يعقوب  حممد  الشيخ  فضيلة 
بدر  عباس  األستاذ  والصحايف 
الدين، منذ 31 آب لعام 1978، 
وهي جرمية موصوفة ضد لبنان 
وضد  واإلنسانية،  واملنطقة 
واملستقبل،  واحلاضر  التاريخ 
ومرتكبوها هم مستخدمون لدى 
الطاغية،  األمريكية  اإلدارة 
الكيان  اإلرهابي:  وربيبها 
واحملتل.  الغاصب  الصهيوني 
أما أهداف اجلرمية فهي حماولة 
اليت  الوطنية  الالءات  إسقاط 
اإلمام  مساحة  حبزم  رفعها 
املغيب وحسم نهجه يف ضوئها 
»ال لالحتالل، وال للتوطني، وال 
حركته  بها  وسيج  للتقسيم«، 
والشعبية  السياسية  النهضوية 
الرامية إىل رفع احلرمان وإصالح 
والتصدي  السياسي  النظام 
لسلطة الفساد يف البالد. وما 
برح الصراع مستمرا إىل اليوم، 
نهجني:  بني  دائرة  واملواجهة 
مقاومة ضد االحتالل، حترير ملنع 
وطين  ووفاق  وحدة  التوطني، 
عهدنا  ويبقى  التقسيم.  ضد 
أعاده  الصدر  اإلمام  لسماحة 
اهلل وأخويه، أن نواصل مسرية 
االنتصار ألهدافه حريصني على 
أبنائه،  الصف بني مجيع  وحدة 
وتعزيز  املواقف  وتنسيق 
وبني  بينهم  ما  التفاهمات يف 
حلفائهم، وتفعيل اجلهوزية ضد 
أعدائهم وأعداء لبنان واملنطقة، 
وموئل  عز  منطلق  بلدنا  ليبقى 
للعيش  وأمثولة  واستقرار  أمن 
الواحد والتطويِر املستدام، رغم 
حصار  من  له  يتعرض  ما  كل 

وضغوط وأزمات«.
الشروع  »قبل  البيان:  اضاف 
الكتلة  تفخر  البحث،  جدول  يف 
عباس  احلاج  القائد  بشهادة 
اليتامى »أبو ميثم« ابن اهلرمل 
السابقني  وأحد  الشهداء  مدينة 
للمقاومة  املؤسس  اجليل  من 
جماهديها  وشريك  اإلسالمية 
كما  االنتصارات.  صنع  يف 
تبعث بأحر التربيكات والتعازي 
ولكل  وإلخوانه  الكرمية  ألسرته 
أهلنا األحباء يف بعلبك - اهلرمل 

وعلى امتداد حمور املقاومة«.
وتابع: »مبناسبة التحرير الثاني 
املقاومة  أجنزته  الذي  للبنان 
اللبناني  واجليش  اإلسالمية 
حني متكنا معا من القضاء على 
وحترير  التكفرييني  اإلرهابيني 
منهم  للبنان  الشرقية  اجلرود 
تفخيخ  ومراكز  أوكارهم  ومن 
كانوا  اليت  املتفجرة  السيارات 
أكثر  إىل  هناك  من  يرسلونها 
سكنية  ومدينة  منطقة  من 
يف  واالستقرار  األمن  لضرب 
البالد، توجه الكتلة حتية تقدير 
التحرير  هذا  ألبطال  وإكبار 
املقاومة  وتهنئ  وشهدائه، 
هذا  على  والشعب  واجليش 
على  وتشدد  الكبري،  اإلجناز 
درعا  االنتصار  معادلة  التزام 

الوفاء للمقاومة نوهت حبمالت الدهم:
جهود تشكيل احلكومة تتقاذفها العقد واملطالب وتضارب الرؤى واملصاحل

كما  وسيادته.  للبنان  حاميا 
تؤكد أن لبنان بفعل هذا اإلجناز 
استقراره  أحكم  قد  البطولي 
أبنائه  إىل  الطمأنينة  وأدخل 
عنه  ودفع  كافة  مناطقهم  يف 
خماطر اإلرهاب وأسقط وظيفته 

ومشروع مشغليه«.
اشارت  الداخلي،  الوضع  وعن 
ال  »اللبنانيني  ان  اىل  الكتلة 
يزالون يكابدون أزمة اقتصادية 
سابقة  سياسات  عن  نامجة 
نتائجها  غلواء  من  زاد  مرجتلة، 
حصار أمريكي يهدف إىل ابتزازنا 
يف قراراتنا وسيادتنا الوطنية، 
احلكومة  تشكيل  جهود  فيما 
واملطالب  العقد  تتقاذفها 
واملصاحل،  الرؤى  وتضارب 
وبني ذا وذاك تطفو على السطح 
وانتهازية  واحتكارات  أطماع 
أمانة  وسوء  رخيص  واستغالل 
على  ومجاعات  أفراد  يرتكبها 
حساب اجملتمع عموما سواء يف 
صحته أو معيشته، فيما ال تزال 
قاصرة  واملالحقات  املداهمات 
ووضع  األمور  نظم  إعادة  عن 

النقاط على احلروف«.
وتداولت الكتلة »يف هذا الوضع 
عموما ثم ناقشت جدول أعماهلا 

وخلصت إىل ما يأتي:

العامة  األزمة  تفاقم  إن   -1
من  منها  ينتج  وما  البالد،  يف 
تداعيات متالحقة وخطرية ليس 
فقدان  أو  الكهرباء  انقطاع 
واألدوية،  واملازوت  البنزين 
تقدير  تتيح  ومناذج  عينات  إال 
إليها  نسعى  اليت  الكارثة  حجم 
املخارج  جند  مل  إن  بأيدينا 
املرضية اليت تفضي إىل إجناز 
التشكيلة احلكومية اليت يتوقف 
والشروع  الرتدي  وقف  عليها 
اآليلة  الضرورية  اخلطوات  يف 
الدولة  هيكل  ترميم  إعادة  إىل 
إن  املتصدعة.  ومؤسساتها 
جتدد  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
هي  احلكومة  بأن  قناعتها 
الدستوري  اإلطار  متثل  اليت 
لتقرير  السليم  والواقعي 
املشكالت،  ومعاجلة  السياسات 
وإن غيابها يشكل ثغرة ميكن أن 
ينفذ منها طامعون وعابثون أو 
أن يتسلل عربها أعداء خارجيون 
بلدنا  ختريب  يف  مصلحة  هلم 
موقعه  وتبديل  دوره  وتعطيل 
القائمة  الصراعات  خارطة  على 
يف منطقتنا، مع ما يعنيه ذلك 
الوجود  تطال  جدية  خماطر  من 

واهلوية معا.

2- حتيي الكتلة وتبارك اجلهود 
تبذهلا  اليت  واملخلصة  احلثيثة 
لتوظيف  اهلل  حزب  قيادة 
اجلمهورية  مع  املميزة  عالقاتها 
أجل  من  إيران،  يف  اإلسالمية 
اللبناني  الشعب  معاناة  ختفيف 
احليوية  املواد  بعض  وتوفري 
اليت اختفت من السوق احمللية 
مادة  سيما  ال  مريب،  بشكل 
املازوت. إن توفري هذه املادة 
الظامل  األمريكي  احلصار  وخرق 
هو  البالد،  على  واملفروض 
نظرا  خصوصا  جدا،  حيوي  أمر 
لتشغيل  إليها  البالد  حلاجة 
وآبار  واملعامل  املستشفيات 
املياه ومولدات الكهرباء، فضال 
إىل  امللحة  اللبنانيني  حاجة  عن 

اقرتاب  لدى  خصوصا  التدفئة 
فصل الشتاء.

الدهم  حبمالت  الكتلة  تنوه   -3
واالحتكار  التخزين  ومكافحة 
وتدعو  واألدوية،  للمحروقات 
محلتهم  مواصلة  إىل  املعنيني 
لتطال كبار احملتكرين وشركات 
تتحكم  اليت  الكربى  االسترياد 
بالسوق واألسعار، والتشدد يف 
مالحقة كل الذين يهددون األمن 

االجتماعي وحياة املواطنني.

4- تؤكد الكتلة، وحنن على أبواب 
العام الدراسي اجلديد، ضرورة 
جبناحيه  التعليمي  القطاع  إيالء 
االهتمام  واخلاص  الرمسي 
وفق  املستدام،  والدعم  املرجو 
العقبات  تذليل  تؤمن  خطة 
وتسهم يف حفظ وحدة األسرة 
سري  حسن  وتضمن  الرتبوية 

العملية التعليمية يف لبنان«.

دعا األمني العام لألمم املتحدة 
القادة  »كل  انطونيو غوترييس 
اىل  لبنان  يف  السياسيني 
بشكل  فاعلة  حكومة  تشكيل 
بيان  يف  وشدد  عاجل«. 
أصدره املتحدث بامسه ستيفان 
أن  »ضرورة  على  دوجاريك، 
تقديم  من  حكومة  هكذا  تتمكن 
العدالة  وكفالة  الفورية  اإلغاثة 
واملساءلة لشعب لبنان وقيادة 
وهادف،  طموح  إصالح  مسار 
األساسية  اخلدمات  الستئناف 

وتعزيز  االستقرار،  واستعادة 
األمل  وبث  املستدامة  التنمية 

يف مستقبل أفضل«.
العميق  »قلقه  عن  واعرب 
االجتماعي  الوضع  تدهور  إزاء 
يف  السريع  واالقتصادي 
لبنان«. ولفت إىل ان »الشعب 
من  يوم  كل  يعاني  اللبناني 
يف  حاد  ونقص  مفرط  تضخم 
واألدوية  والكهرباء  الوقود 
املياه  توافر  عدم  من  وحتى 

النظيفة«.

غوترييس دعا كل القادة السياسيني يف لبنان 
اىل تشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل

عقدت اللجنة  الوزارية   االقتصاد 
رئيس  برئاسة  اجتماعًا  ية 
حكومة تصريف األعمال حسان  
زينة  الوزراء  وحضره  دياب، 
عكر، وراوول نعمة، وعماد حب 
وغادة  املشرفية،  ورمزي  اهلل، 
االقتصاد  جلنة  رئيس  شريم، 
النيابية النائب فريد البستاني، 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 

العام  األمني  شقري،  أنطوان 
حممود  القاضي  الوزراء  جمللس 

مكّيه.
وحبث اجملتمعون، خطة  البطاقة 
التمويلية ، على أن يعقد وزيري 
االجتماعية  والشؤون  االقتصاد 
األسبوع  مطلع  صحافًيا  مؤمتًرا 
إطالق   عن  لإلعالن  املقبل، 

املنصة  اإللكرتونية للبطاقة.

رئاسة جملس الوزراء:

 إطالق املنصة اإللكرتونية للبطاقة 
التمويلية األسبوع املقبل

 صدر عن وزارة الطاقة واملياه 
استكمال  »بعد  اآلتي:  البيان 
اإلدارية  التحضريات  كل 
اللبناني  اجلانبني  بني  والتقنية 
االتفاق  ما خص  والعراقي يف 
املوقع مع دولة العراق الشقيق 
الستقدام مليون طن من الفيول 
األسود ملدة سنة واستبداله عرب 
شهرية   cargo spot مناقصات 
ألف طن(  )ما بني 75 إىل 85 
لبنان،  كهرباء  مؤسسة  لصاحل 
اجلانب  من  املوافقات  وبعد 
الشروط  دفرت  على  العراقي 
أطلقت  املشاركة،  والشركات 
املديرية العامة للنفط يف وزارة 
الطاقة واملياه املناقصة األوىل 
طن  ألف   84 حواىل  الستبدال 
 30 حبواىل  األسود  النفط  من 
 B الثقيل  الفيول  ألف طن من 
grade وحواىل 33 ألف طن من 

الغاز أويل.
للنفط  العامة  املديرية  ودعت 
لفض  افرتاضي  اجتماع  إىل 

ممثلون  إليه  دعي  العروض 
يف  املشاركة  الشركات  عن 
املديرية  وعن  املناقصة، 
العامة للنفط يف وزارة الطاقة 
واملياه ووزارة املالية اللبنانية 
وشركة  املركزي  واملصرف 

سومو العراقية.
 3 املناقصة  يف  شاركت 
 ،4 أصل  من  عاملية،  شركات 
العراقي،  اجلانب  عليها  وافق 
اإلمارات  برتول  شركة  وهي: 
اجملموعة   ،)Enoc( الوطنية 
و  ،)IPG( املستقلة  البرتولية 
Coral Energy DMCC. وفازت 
باملناقصة شركة برتول اإلمارات 

.)Enoc( الوطنية
العراقي  اجلانب  إعالم  بعد 
ستستقدم  النهائية،  بالنتيجة 
باملناقصة  الفائزة  الشركة 
لبنان  اىل  املستبدل  الفيول 
تاريخ  من  أسبوعني  حواىل  بعد 
األسود  النفط  شحنة  تسلمها 

من العراق بني 3 و5 أيلول«.

وزارة الطاقة: »برتول اإلمارات 
الوطنية« فازت مبناقصة استبدال 

الفيول األسود العراقي
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لـبنانيات

احلكومة  رؤساء  تداول 
ميقاتي،  جنيب  السابقون: 
فؤاد السنيورة، سعد احلريري 
ومتام سالم، يف اعقاب التطور 
اصدار  عن  نتج  الذي  األخري 
تفجري  جبرمية  العدلي  احملقق 
بيطار  طارق  القاضي  املرفأ 
ورقة إحضار حبق رئيس حكومة 
الدكتور  االعمال  تصريف 
حسان دياب، وأصدروا البيان 

التالي:
مجهورية  لبنان  ان  »أوال: 
دميقراطية برملانية يفرتض ان 
ألحكام  دولتها  اعمال  ختضع 
وليس  وقوانينها  دستورها 

لسلطة عدالة انتقائية.
الدستور  احكام  ان  ثانيا: 
اللبناني واضحة ال لبس فيها 
ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد 
وحتديدا مبا خص املادتني 70 

و71 من الدستور.
من  جمموعة  تقدم  لقد  ثالثا: 
النواب باقرتاح قانون من أجل 
رفع مجيع احلصانات من أي نوع 
مبا  استثناء  أي  ودون  كانت، 
الدستورية  املواد  تعليق  يعين 
النيابية  للحصانات  املخصصة 
وذلك  والرئاسية  والوزارية 
إلحقاق العدالة، وال سيما وان 
عون  ميشال  الرئيس  فخامة 
علم  قد  بأنه  اعرتف  شخصيا 
الكبرية  الكميات  هذه  بوجود 
من األمونيوم نرتيت يف عنابر 
عشر  مخسة  قبل  بريوت  مرفأ 
يوما من تاريخ التفجري املريب 
وان  اخلصوص  وجه  وعلى 
وقائد  الضابط  هو  فخامته 
اجليش السابق الذي يعلم متام 
القوانني  وحسب  بأنه  العلم 
املرعية االجراء يف لبنان حيظر 
ادخال أي كمية كانت من هذه 
اللبنانية  األراضي  اىل  املواد 
من دون اذن مسبق من جملس 
موافقة  بعد  وذلك  الوزراء 
واألمنية  العسكرية  املراجع 
تعنيه  ما  سيما  وال  املختصة، 
وتشكله تلك املواد من خماطر 

هائلة.
ان مدة اخلمسة عشر يوما هي 
مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة 
بالنسبة  احلال  فكيف  نووية 
للتفجري،  القابلة  املواد  هلذه 
فخامته  تقاعس  فقد  وبالتالي 
عمل  بأي  القيام  عن  وامتنع 
للحؤول دون  ذي قيمة عملية 
اإلنسانية  الكارثة  تلك  حصول 
اليت  والعمرانية  واالقتصادية 
يعين  ما  وهذا  بلبنان.  حلت 
وجوب ان ترفع احلصانة كذلك 
ما  يف  اجلمهورية  رئيس  عن 
اخلطرية  اجلرمية  هذه  خص 
وبالتالي  لبنان،  اصابت  اليت 
العدلي  احملقق  يتحرر  وعندها 
حقوقا  تعطيه  ال  نصوص  من 
قانونية ودستورية يف حماكمة 

الرؤساء وسواهم.

ل يف  ان سجِّ رابعا: مل يسبق 
إحضار حبق  لبنان ورقة  تاريخ 
على  اللبنانية  احلكومة  رئيس 
خطه  الذي  اإلحضار  صورة 
تفجري  جبرمية  العدلي  احملقق 
املرفأ القاضي طارق البيطار.

بكل  خطرية  السابقة  هذه 
والوطنية  السياسية  األبعاد 
إجراء  عن  وتنم  والدستورية، 
القانون  يتسلق  بريء  غري 
وغضب اهالي الضحايا باجلرمية 
موقع  من  لينال  املدوية، 
سواها  دون  احلكومة  رئاسة 
الدولة  يف  العليا  املواقع  من 
اللبنانية اليت يشار اليها نهارا 
هذه  وقوع  مبسؤولية  جهارا 

اجلرمية.
حمفوف  اإلجراء  هذا  ان 
ألنه  السياسية،  بالشبهات 
يتقاطع مع حماوالت مل تتوقف 
من سنوات لالنقالب على اتفاق 
رئاسة  هيبة  وكسر  الطائف 
يف  مكانتها  وتطويق  احلكومة 
النظام السياسي، وهي أفعال 
تشهد عليها املمارسات القائمة 
تشكيل  لتعطيل  عامني  منذ 
احلكومات وتطويق الصالحيات 
الدستورية للرؤساء املكلفني.

خامسا: يف ضوء ما تقدم يرى 
للحكومة  السابقون  الرؤساء 
القرتاح  التجاهل  استمرار  ان 
تطبيق  اىل  الرامي  القانون 
اجلميع  على  الكاملة  العدالة 
يعترب  انتقائية  او  متييز  دون 
العدالة  على  موصوفا  اعتداء 
اللبناني وعلى  الدستور  وعلى 
هذا  الدستورية.  املؤسسات 
اهانة  يشكل  كونه  عن  فضال 
احلكومة،  رئاسة  ملوقع  علنية 
لرئيس  مرفوضا  واستضعافا 
واعالنا  املستقيل،  احلكومة 
ملف  ادارة  عن  مفضوحا 
أروقة  من  العدلي  التحقيق 

قصر بعبدا.
سادسا: هذا ما جيب ان يعلمه 
اللبنانيون وهو ما نضعه امامهم 
وبشكل واضح، وهو كذلك ما 
جيب ان يدركه وبالدرجة االوىل 
تأخذهم  فال  الضحايا،  اهالي 
العدالة املقنعة اليت يبدو انها 
ما  على  فقط  تقتصر  أصبحت 
يتعلق بالتقصري اإلداري وليس 
على كامل جوانب هذه القضية 
املريبة واخلطرية، وبالتالي اىل 
اىل  الضحايا  أهالي  يأخذ  ما 
يف  قصد  غري  وعن  املشاركة 
دفن احلقيقة واالكتفاء حبلقات 

التشهري السياسي.
ال  االنتقائية،  للعدالة  ال 
للقضاء املسيس، ال للتعرض 
لرئاسة احلكومة دون غريها من 

الرئاسات واملراكز.
نعم للتحقيق القضائي الكامل 
من  واحملرر  والشفاف  والنزيه 
السياسية  والقيود  التدخالت 

والطائفية«.

رؤساء احلكومة السابقون:

قرار بيطار حبق دياب إهانة علنية ملوقع 
رئاسة احلكومة وإعالن مفضوح عن ادارة 

امللف من أروقة قصر بعبدا
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كـورونـيات
وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم أمس االول اخلميس تسجيل 
1332 إصابة جديدة بفريوس كورونا رفعت العدد الرتاكمي للحاالت 

املثبتة اىل 596854.. كما مت تسجيل 7 حاالت وفاة.

على  مّطلعة  مصادر  أشارت 
اجلمهورية  رئيس  لقاء  أجواء 
ميشال عون  ورئيس احلكومة 
املكلف  جنيب ميقاتي  للنشرة، 
اليوم  التداول  »مت  أنه  اىل 
ميقاتي  محله  الذي  بالطرح 
إىل الرئيس عون، ومت تقديم 
أمساء بديلة حول الوزارة اليت 
حوهلا إشكالية، وذلك لتقريب 
إىل  الفتًة  النظر«،  وجهات 
أن حيصل  احتماال  »هناك  أن 
لقاء جديد بني عون وميقاتي 

اجلمعة )أمس(«.
أن  إىل  املصادر  ولفتت 
عليها،  متفق  أمساء  »هناك 
على  احلقائب  بعض  وتوزيع 

بعد«،  ثابتا  ليس  األفرقاء 
أنه  نفسه  الوقت  يف  مؤكدة 
التوزيع  على  احملافظة  »متت 
إذا  إال  للحقائب،  الطائفي 
كان تعديل االمساء يستوجب 
الطائفي  بالتوزيع  تعدياًل 

للحقائب«.
الساعة  »حتى  واضافت: 
على  املردة«  »تيار  سيحصل 
وزيرين موارنة، ومل حتدد بعد 
ما هي احلقائب اليت ستسند 
اليهم«، الفتة إىل أنه »الزال 
خالفية  نقاط   4 إىل   3 هناك 
نائب  الداخلية،  العدل،  وهي 
والشؤون  احلكومة  رئيس 

االجتماعية واالقتصاد«.

ميكن أن حيصل لقاء جديد بني 
عون وميقاتي اجلمعة )أمس( وال 

زال هناك 3 إىل 4 نقاط خالفية

أشارت وحدة االعالم والعالقات 
يف  لبنان،  مصرف  يف  العامة 
اىل  »باالشارة  انه  اىل  بيان 
 13353 رقم  األساسي  القرار 
تاريخ 17 / 8 / 2021 ،ومنعا 
أو  تأويل  أو  التباس  ألي 
القرار  ألحكام  خاطئ  تفسري 
من   )1( البند  سيما  املذكور 
املادة الثانية منه، يهم مصرف 
شراء  ان  يوضح  ان  لبنان، 
االجنبية  العمالت  املصارف 
اخلارج  من  مباشرة  احملولة 
السوق،  سعر  على  لزبائنها 
من   )1( البند  بأحكام  عمال 
املادة الثانية القرار االساسي 

رقم 13353 املشار اليه اعاله، 
يتم حصرا يف حال رغب هؤالء 

الزبائن بذلك«.
ان  املركزي  املصرف  واكد 
»القرار االساسي رقم 13353 
املنوه عنه ليس من شأنه أن 
االموال  استعمال  حبرية  ميس 
صاحبها  قبل  من  اجلديدة 
السحوبات  من  لالستفادة 
بعملة   )Banknotes  ( النقدية 
اخلدمات  ومن  االموال  هذه 
من  املقدمة  كافة  املصرفية 
املصرف مبا يف ذلك التحاويل 
البطاقات  وخدمات  اخلارج  اىل 
املصرفية يف لبنان واخلارج«.

مصرف لبنان عن التعميم 159:
شراء املصارف العمالت احملولة من 
اخلارج لزبائنها على سعر السوق 
يتم حصرا يف حال رغب الزبائن

األول  أمس  اجتماع  عقد 
مصرف  حاكم  بني  اخلميس 
ورئيس  سالمة  رياض  لبنان 
 OMT شركة  إدارة  جملس 
ما  ملناقشة  معّوض  توفيق 
حول  اإلعالم  يف  تداوله  يتّم 
بتسليم  يقضي  تعميم  مشروع 
من  الواردة  املالية  التحاويل 
اخلارج 50% بالدوالر األمريكي 

OMT اجتماع بني حاكم مصرف لبنان ورئيس جملس إدارة شركة

ادىل نائب رئيس جملس النواب 
ايلي الفرزلي بالتصريح التالي: 
على  شهرين  من  اكثر  »مضى 
مؤسسة  يف  االداري  الفراغ 
مياه البقاع بسبب ختلي رئيس 
جملس االدارة - املدير العام عن 
االسباب  بذريعة  مبهامه  القيام 
املالية  والصعوبات  الشخصية 
الطاقة  وزارة  فيما  واالدارية، 
ارتأت سد الفراغ بتكليف مدير 
الشمال  مياه  مؤسسة  عام 
واليوم  املعامالت،  بتوقيع 

جنني  جب  تكرير  حمطة  كادت 
تتوقف عن العمل بسبب نقص 
مصلحة  تدخل  لوال  املازوت، 
قامت  اليت  مشكورة  الليطاني 
بتحويل 5000 ليرت من املازوت 
احملطة،  لصاحل  خمزونها  من 
املياه  وقطاع  البقاع  يكفي  اال 
لُيضاف  املستمرة  معاناتهما 
املسؤولية  عن  التخلي  اليها 
واالبقاء  الصعب  الزمن  يف 
عناويني  حتت  الفراغ  على 

احملاصصة؟«.

الفرزلي: اال يكفي البقاع وقطاع املياه 
معاناتهما ليضاف اليها التخلي عن املسؤولية 
واالبقاء على الفراغ حتت عناويني احملاصصة؟

حسن  علي  النائب  عن  صدر 
خليل التالي:

العامة  األمانة  من  تقدمنا 
جمللس النواب بإقرتاح قانون 

لتعديل أحكام:
جلهة  العقوبات  قانون   -1
االحتكار  عقوبات  تشديد 

ومكافحة التالعب باالسعار.
رقم  االشرتاعي  املرسوم   -2
أيلول سنة  73 الصادر يف 9 
واملواد  السلع  حيازة   1983
جلهة  بها  واالجتار  واحلاصالت 

تشديد العقوبات.
مهنة  مزاولة  قانون   -3
جلهة  لبنان  يف  الصيدلة 
 367 رقم   ( العقوبات  تشديد 

تاريخ 1994/8/1(.
وذلك مبا يتناسب مع األوضاع 
الصعبة اليت يعيشها املواطن 
الضغوط  بفعل  اللبناني 
ومافيات  اإلقتصادية 
يستوجب  ما  احملتكرين، 
القصوى  الدرجة  اىل  التشدد 

يف مواد القانون.

إقرتاح قانون لتعديل األحكام 
ضّد احملتكرين

بعد الضجة اليت أثارتها املواقف 
اللبناني  األعمال  لرجل  األخرية 
سابًقا  احملسوب  والنائب 
اللبنانية«  »القوات  حزب  على 
سيزار معلوف، استصرح موقع 
النائب  االخباري  »العهد« 
أنه ليس  أّكد  الذي  الزحالوي، 
اللبنانية«،  »القوات  حزب  يف 
وقال: »ال أملك بطاقة للقوات، 
بل أنا حليف حلزب القوات يف 
طيلة  كالمي  حتّملوا  وقد  زحلة 
املرة  هذه  لكنهم  سنوات   3
حبظري  وقاموا  يتحملوه  مل 
على  القوات  جمموعات  عن 

اهلواتف«.
خلفية  أن  اىل  معلوف  وأشار 
مواقفه األخرية ليست سياسية 
احتدث  ال  »أنا  انتخابية:  او 
موقعي  لي  يعين  وال  سياسة 
االنتخابي، لكن أي دولة تساعد 
لبنان اليوم هي صديق للبنان، 
واليوم  الضيق  وقت  الصديق 
يتبني من هو صديق لبنان ومن 
هو عدوه، الصديق يقف اليوم 
اىل جانب لبنان وأنا ال أحتدث 
أوضاع  هنا عن حماور، بل عن 
البنزين  حمطات  أمام  الناس 
وأمام الصيدليات وأفران اخلبز، 
لبنان حيتضر ويتجه حنو اهلاوية 

وحنن نتفرج«. 
الشارع  يف  الفعل  ردة  وحول 
املسيحي حول مبادرة استجالب 
أوضح  ايران،  من  احملروقات 
املسيحي  »الشارع  أن  معلوف 
كما الشارع السين والشيعي، ال 
يهمه من يكون نائًبا أو وزيًرا، 
وال من يكون رئيًسا، بل يهتم 
وحياته،  أبنائه  وكرامة  لكرامته 
يتجه  أين  اىل  لسؤال  ويهتم 
البلد وكيف يكون اخلالص؟«. 

السبب  حول  سؤال  على  ورًدا 
على  حمسوًبا  نائًبا  يدفع  الذي 

النائب سيزار معلوف:

 الـقوات قامـوا بـحظري
حزب كـ«القوات اللبنانية« اىل 
األمريكية  للسفرية  التصدي 
لـ«القوات«،  راعًيا  تعترب  اليت 
أجاب معلوف: »اذا كان للقوات 
اللبنانية راٍع فأنا ال أحد يرعاني، 
األمريكية  للسفرية  أتوجه  أنا 
ال  وأقول  للبنان  كصديقة 
البلد  هذا  ساعدي  بل  تعرقلي 
الذي يغرق، قدمي املساعدات 
ساعدي  أو  للجيش  الفعلية 
تضعي  وال  الكهرباء  بتحسني 
النفط،  باستخراج  علينا  فيتو 
حنن ال حنتاج اىل شعارات واىل 
دعم معنوي بل اىل دعم فعلي، 
وهذا ليس هجوًما بل عتب على 

قدر احملبة«.
ما  حول  سؤال  عن  اجابة  ويف 
اعترب هجوًما منه على السعودي، 
السعودية  أهاجم  »أنا مل  قال: 
كل  ومن  منها  طلبت  بالعكس 
هذا  ترك  عدم  العربية  الدول 
اىل  والوقوف  ومساعدته  البلد 
لبنان  يساعد  أحد  أي  جانبه، 
نؤدي له التحية كائنا من كان«، 
دولة  ليست  »ايران  أن  مؤكدا 
معادية بل دولة صديقة والعدو 
الوحيد هو العدو االسرائيلي«، 
يصنف  كان  متى  منذ  متسائال 
أو  ايرانيا  أو  سعوديا  البنزين 
هناك  هل  أمريكيا؟  أو  خليجيا 
طائفة للنفط؟ هل يف يوم من 
للنفط  طائفة  عن  االيام سألنا 
جيب  ال  البنزين؟  حمطات  على 
تطييف كل شيء لشد العصب 

املسيحي«. 
وحول مستقبله السياسي، شدد 
على أنه ال تعنيه السياسة حالًيا 
بل »وجع وآالم الناس«، مطالًبا 
احلكومة  بتأليف  بـ«االسراع 
ال  حتى  ممكن  وقت  بأسرع 
نذهب اىل اجملهول والفوضى، 

ولوقف هذا االنهيار«.

و50% باللرية اللبنانية.
هذا  أن  ملعّوض  سالمة  وأّكد 

التعميم مل يصدر.
عرض معّوض باألرقام التحاويل 
عرب  لبنان  إىل  الواردة  املالية 

:OMT
مستفيد   220,000 حوالي   -
التحاويل  تصلهم  شهريًا 
املالية من ذويهم يف اإلغرتاب 

قيمة  إمجالي   -  .OMT عرب 
اخلارج  من  الواردة  التحاويل 
حوالي  هي  شهريًا   OMT عرب 

120 مليون دوالر أمريكي.
- 70% من هذه التحاويل تبلغ 
دوالر   500 من  أقّل  قيمتها 
سعادة  أّكد  وقّد  أمريكي. 
االعتبار  أّنه سيأخذ يف  احلاكم 
كافة هذه املعطيات عند درس 

بالتحاويل  يتعّلق  تعميم  أي 
املالية.

إدارة  جملس  رئيس  شكر 
لبنان  مصرف  حاكم   OMT
على إجيابّيته وتفّهمه لألوضاع 
االجتماعية واإلنسانية واعتباره 
هي  املغرتبني  أموال  أن 
الذي  األساسي  األكسجني 
وأن  اللبناني  االقتصاد  يغّذي 
ساهمت  قد  املالية  التحاويل 
انفجار  أي  فتيل  نزع  يف 

اجتماعي.
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الداخلي  األمن  املعلومات يف قوى  أكثر من مستعجلة هي شعبة 
لتاجري  تعود  خزانات  يف  ضبطتها  اليت  البنزين  كميات  لسحب 
احملروقات الشقيقني إبراهيم ومارون الصقر يف زحله. أكثر من 
مستعجلة ألن بقاء هذه الكميات يف مكانها ليس باألمر املستحّب 
أمنيًا خصوصًا أننا نتحدث عن ختزين حواىل مليون و900 ألف ليرت 
من مادة البنزين السريعة اإلشتعال والشديدة اإلنفجار، وألّن بعد 
إنفجار قرية »التليل« يف »عكار« لن يكون كما قبله يف التعاطي 

مع مصادرة احملروقات.
شعبة  قيادة  أن  لـ«النشرة«  تكشف  للملف  متابعة  امنية  مصادر 
املعلومات تواصلت مع املديرة العامة للنفط أورور الفغالي طالبة 
منها سحب البنزين املصادر من خزانات آل الصقر يف أسرع وقت 
ممكن، كيف ال والقوة الضاربة يف الفرع مل ترتك موقع اخلزانات 

بعد ولن ترتكه قبل التأكد من تفريغها.
املديرية العامة للنفط كلفت إحدى شركات املراقبة املتعاقدة معها 
عملية سحب عينات من البنزين املصادر لفحصها والتأكد من أنها 
مطابقة للمواصفات قبل وضع اليد عليها وبيعها يف السوق احمللي 
ألصحاب حمطات احملروقات وبالسعر الرمسي اجلديد، وهنا ال بد 
من التوقف عند الغلة اليت ستذهب اىل خزينة الدولة من عملّية بيع 
هذه الكميات املصادرة. ففي عملية حسابّية سريعة، إعرتف مارون 
الصقر خالل التحقيق بأّن البنزين املضبوط لديه موزع على 38 خزانًا 
وتبلغ سعة كل واحد 50 ألف ليرت ما يعين أننا نتحدث عن مليون 
الصفيحة  سعر  بنزين،  ألف صفيحة   95 عن  أي  ليرت  ألف  و900 
الواحدة 128200 لرية لبنانية، ما يعين أن الغلة اليت ستذهب اىل 

اخلزينة بعد بيع هذه الكميات هي 12 مليار و179 مليون لرية.
شعبة  حّصلته  ما  أن  أيضًا  املعلومات  تكشف  السياق  هذا  ويف 
تفوق  املخّزنة  احملروقات  مصادرة  بدأت محلة  ان  منذ  املعلومات 
الـ10 مليارات لرية، هذا من دون احتساب الكّميات املصادرة لدى 

آل الصقر واليت ستباع قريبًا يف األسواق.
القائمة يف سهل حوش األمراء  آل الصقر  تابع ملّف خزانات  من 
يرجح أن يكون من سّرب املعلومة عنها اىل شعبة املعلومات هو 
يقع  اخلزانات  موقع  الضّيقة هلم. ملاذا؟ ألن  الداخلّية  احللقة  من 
داخل سلسلة عقارات تفوق مساحتها الـ100 ألف مرت مربع وتعود 

ملكّيتها لعائلة الصقر
داخل هذه املساحة الواسعة، شّيد أبراهيم الصقر قصره وجبانبه 
كنيسة خاصة وجمبل للباطون ميكله، واىل جانبه هناك مساحة خضراء 

مزروعة بالغازون وحتته ُزرعت خزانات البنزين بطريقة خمفّية.
لكل ما تقدم قد يكون من سّرب املعلومة هو شخص يريد تصفية 
حساب ما مع آل الصقر، خصوصًا أن هذه اخلزانات مزروعة يف 

موقعها اليت كشفت فيه منذ سنوات وسنوات.
كل هذه احلقائق، إضافة اىل تلك اليت كشفها مارون الصقر يف 
التحقيق، ستكتمل بعد توقيف ابراهيم الصقر الذي أصدر املدعي 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات حبّقه مذكرة إحضار وذلك 

بعدما مت إبالغه باحلضور اىل التحقيق ومل حيضر.

مسّرب معلومة اخلزانات من حلقته الضيقة؟
غلة اخلزينة من بنزين الصقر 

أكثر من 12 مليار

أفيد ان رئيس حكومة تصريف 
الدكتور حسان دياب  األعمال  
مل ميثل امس االول أمام احملقق 
البيطار  طارق  القاضي  العدلي 
عليه  كمدعى  استدعائه  بعد 
يف ملف املرفأ فأصدر البيطار 
وأرجأ  حقه  يف  إحضار  مذكرة 

اجللسة اىل 20 أيلول املقبل.
على  اإلدعاءات  أن  يذكر 
الثالثة  الرئيس دياب والوزراء 
زعيرت  وغازي  خليل  حسن  علي 

القاضي البيطار أصدر مذكرة 
إحضار حبق الرئيس دياب

قد  كان  فنيانوس  ويوسف 
السابق  العدلي  احملقق  سطرها 
وتبناها  صوان  فادي  القاضي 
القاضي البيطار، بتهمة اإلهمال 
بوفاة  والتسبب  والتقصري 
وذلك  األشخاص،  مئات  وجرح 
مراسالت  إحالة  من  التثبت  بعد 
عليهم  املدعى  اىل  عدة  خطية 
حتذر من املماطلة وعدم القيام 
بأية إجراءات لنقل مادة نيرتات 

األمونيوم من حرم املرفأ.

لدى  احلكومة  مفوض  إدعى 
باإلنابة  العسكرية  احملكمة 
على  عقيقي  فادي  القاضي 
ثالثة أشخاص بالتسبب بانفجار 
التليل  بلدة  يف  الوقود  خزان 
يف عكار، الذي أدى إىل مقتل 
عدد من العسكريني واملدنيني 

وإصابة العشرات.
من  كل  إىل  عقيقي  وأسند 
إبراهيم،  جورج  املوقوفني 
إقدامهما  فرج  صبحي  وعلي 
ملتهبة  مواد  »ختزين  على 
علمهما  رغم  آمن،  غري  بشكل 
خبطورة عملهما، وتوقع النتيجة 
املواطنني  حياة  وتعريض 
 31 بقتل  والتسبب  للخطر، 

عسكريا ومدنيا«.
عليه  املدعى  إىل  أسند  كما 
املوقوف جرجي الياس إبراهيم 

القاضي عقيقي يدعي على املتسببني بانفجار التليل
»إقدامه على إشعال احلريق«.

األول  على  االدعاء  وجاء 
 547 للمواد  سندا  والثاني 
من   189 املادة  على  معطوفة 
 547 واملادة  العقوبات  قانون 
من   201 املادة  على  معطوفة 
القانون نفسه، اللتني تنصان 
على األشغال الشاقة املوقتة، 
أما االدعاء على جرجي إبراهيم 
املادة  إىل  باالستناد  فجاء 
591 معطوفة على املادة 587 
اليت  العقوبات  قانون  من 
الشاقة  األشغال  على  تنص 
على  مجيعا  وأحاهلم  املؤبدة، 
العسكري  التحقيق  قاضي 
فادي  القاضي  بالوكالة  األول 
استجوابهم  طالبا  صوان، 
توقيف  مذكرات  وإصدار 

وجاهية حبقهم.

الوطين  التيار  رئيس  غرد 
القوي«  »لبنان  وتكتل  احلر 
قائاًل:  باسيل  جربان  النائب 
يّلي عاشوا  اّنو  » صار واضح 
زورًا  اّتهامنا  على  آخر سنينهم 
والنفط،  األمحر«  بـ«املازوت 
هم محاة »الفيول املغشوش«، 
وأرباب ختزين ماليني الليرتات 
ولو على حساب سالمة الناس. 
وحرمان  والتشبيح  االحتكار 

وحاجاتهم  حقوقهم  من  الناس 
تارخيهم  هو  االساسية 
سّلموا  تفّضلوا  وحاضرهم. 
احملتكرين اهلاربني اىل القضاء 
عن  وحماضرات  كذب  ووقفوا 
الفاسدين.  أفسد  يا  الفساد، 
على كل حال التكتل رح يقّدم 
ملكافحة  قانون  اقرتاح  بكرا 
ولتشديد  واالحتكار  املضاربات 
العقوبات…اىل السجون دّر!« 

باسيل: » اىل السجون دّر!«

تصريف  حكومة  رئيس  ترأس   
دياب  حسان  الدكتور  األعمال 
اجتماعا  احلكومية  السرايا  يف 
االقتصادية،  الوزارية  للجنة 
عكر،  زينة  الوزراء:  حضره 
اهلل،  حب  عماد  نعمة،  راوول 
شريم،  غادة  املشرفية،  رمزي 
النيابية  االقتصاد  جلنة  رئيس 
املدير  البستاني،  فريد  النائب 
العام لرئاسة اجلمهورية أنطوان 
جمللس  العام  األمني  شقري، 

مكية،  حممود  القاضي  الوزراء 
للشؤون  املالية  وزير  مستشار 
جزيين،  حممد  االقتصادية 
خضر  احلكومة  رئيس  مستشارا 

طالب وحسني قعفراني.
واستكمل البحث يف خطة البطاقة 
وزيرا  يعقد  أن  على  التمويلية 
االجتماعية  والشؤون  االقتصاد 
األسبوع  مطلع  صحافيا  مؤمترا 
املقبل لإلعالن عن إطالق املنصة 

اإللكرتونية للبطاقة.

دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية 
االقتصادية استكمل البحث يف خطة 

البطاقة التمويلية

دياب مرتئسا االجتماع

اعلن تكتل »اجلمهورية القوية« 
توقيع  عن«  اليوم  بيان  يف 
حبق  اتهام  عريضة  على  نوابه 
املستقيلة  احلكومة  رئيس 
الوزراء  وبعض  دياب  حسان 
املادتني  ألحكام  سندا  فيها، 
70 و80 من الدستور واملادتني 
18 و19 من القانون رقم 90/13 
لدى  احملاكمة  بأصول  اخلاص 
اجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء 
باملوجبات  إلخالهلم  والوزراء، 
املرتتبة عليهم، والذي أدى اىل 
اليت  اخلانقة  املعيشية  االزمة 
اللبناني  الشعب  منها  يعاني 
على خمتلف األصعدة، ال سيما 
والكهرباء  احملروقات  ازمة 

والدواء«.
عقيص  جورج  النائب  وأوضح 
لكي  حتتاج  العريضة  »هذه  ان 
اىل  القانوني  مسارها  تسلك 
توقيع 26 نائبا يشكلون مخس 
احكام  حبسب  اجمللس  أعضاء 
القانون 90/13، وهو ما سيملي 

علينا التواصل مع بعض الكتل 
عليها  املوضوع  لعرض  النيابية 
العريضة  على  موافقتها  ألخذ 

وتواقيع نوابها عليها«.
خضم  »يف  انه  اىل  وأشار 
اهلموم اليت يعاني منها الشعب 
اللبناني جيب اال يغيب عن بالنا 
حتسب  ال  الذي  احملاسبة  مبدأ 
حساب،  أي  السلطة  هذه  له 
املدمرة  سياساتها  وتستمر يف 
عريضة  تأتي  رادع، حيث  دون 
احلكومة  حتميل  مبثابة  االتهام 
مسؤولية فشلها الذي أدى اىل 
ما أدى اليه من كوارث، وإرساء 
كل  على  والعقاب  الثواب  مبدأ 

متول للمسؤولية العامة«.
ولفت عقيص اخريااىل ان التكتل 
مشاورته  يف  قدما  »سيمضي 
املطلوبة  النيابية  التواقيع  جلمع 
حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، 
ألن مسؤولية احلكومة احلالية ال 
على  الزمن  مبرور  اال  تنقضي 

االخالل بالواجبات الوظيفية.« 

تكتل اجلمهورية القوية يوقع عريضة 
االتهام حبق دياب ووزراء

 عقيص: العريضة حتتاج توقيع 
26 نائبا وسنتواصل مع بعض الكتل

»املستقبل«  كتلة  عضو  توجه 
بالشكر  سليمان  حممد  النائب 
العام  للمدير  واإلمتنان 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
شعبة  ولرئيس  عثمان  عماد 
محود  خالد  العميد  املعلومات 
النداء،  تلبية  يف  »لسرعتهم 
الفورية  التعليمات  بتوجيه 
تأمني  ملواكبة  الضاربة  للقوة 
للمناطق  احملروقات  صهاريج 

النائب سليمان شكر لقوى األمن تأمينها 
مواكبة صهاريج احملروقات للمناطق العكارية

العكارية«.
وأمل يف بيان،«ان ختفف هذه 
األهالي  معاناة  من  املبادرة 
الذين يعيشون حتت رمحة جشع 

التجار وسيف اإلحتكار«.
وأكد أن »مؤسسة قوى األمن 
اللواء  رأسها  وعلى  الداخلي 
ضمانة  ستبقى  عثمان  عماد 
لألمن واحلقوق وستبقى ضمانة 

وطن«.

نبيه  اجمللس  رئيس  التقى 
االول،  امس  ظهر  بعد  بري، 
لدى  االوروبي  االحتاد  سفري 
سلمه  الذي  طراف  رالف  لبنان 
رسالة من املمثل األعلى لالحتاد 
اخلارجية  للشؤون  األوروبي 
والسياسة األمنية الوزير جوزيب 
بوريل حول االنفجار الذي حصل 

يف عكار.
الرسالة باالضافة  وقد تضمنت 

فرجنية من عني التينة : أهم موضوع يف البلد اليوم هو الكهرباء
النواب   إستقبل رئيس جملس 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
قبل  التينة،  عني  يف  الثانية 
اخلميس،  االول  امس  ظهر 
مت  حيث  فرجنية  طوني  النائب 
البحث يف االوضاع العامة وآخر 
وشؤونًا  السياسية  املستجدات 

تشريعية.
جلسة  كانت  »كالعادة  وقال: 
تكلمنا  بري  الرئيس  مع  مثمرة 
البلد  يف  األوضاع  عن  فيها 

احلكومة  تشكيل  تفاصيل  وعن 
ونأمل يف الـ 48 ساعة املقبلة 
فاعلة  حكومة  هناك  يكون  ان 
وضع  على  قادرة  ناشطة 
الصحيحة،  السكة  على  االمور 
النه اليوم وعلى الرغم من كل 
الظروف واملآسي اليت نعيشها 
قادرة  ستكون  فاعلة  حكومة 
على  وقادرة  البلد  إنقاذ  على 

إجناز الكثري«.
من  الكثري  »وهناك  أضاف: 

للمساعدة  مستعدون  األطراف 
القعر،  اىل  وصلنا  ان  بعد 
ان  ميكن  بعد  ماذا  يسألون 
ان  قادرة  احلكومة  ؟  نفعل 
مثل  ضرورية  بإصالحات  تقوم 
بأمور  النظر  إعادة  الدعم  رفع 
عدة، منها إعادة النظر مبعاشات 
التمويلية. والبطاقة  املوظفني 

كل ذلك ينتظر حكومة«.
وتابع: »أما سبب الزيارة اليوم 
كنا  قانون  موضوع  لطرح  هي 
االخوة  من  عدد  مع  عليه  نعمل 
يف  والكهرباء  بالطاقة  متعلق 
عاتقنا  على  أنه  خاصة  لبنان 
جملس  غياب  ظل  يف  كنواب 
واهم  اكرب  مسؤولية  الوزراء 
موضوع يف البلد اليوم موضوع 
االتصاالت  الن  الكهرباء 
وهذا  واملواصالت.  واالنرتنت 
يف  حساس  ملف  أكثر  امللف 

البلد. اليوم تقدمنا من الرئيس 
بري بقانون اطلقنا عليه الكهرباء 
من الناس ولكل الناس متعلق 
مبا تبقى لدينا من إحتياط نفرط 
به ميينا ومشاال على احملروقات 
وال  وقتا  ونشرتي  تتبخر  اليت 
الوقت.  شراء  اال  شيئا  نعمل 
لن  االقرتاح  بهذا  جئنا وتقدمنا 
أحتدث عن تفاصيله لكن ميكن 
القول ان الرئيس بري متحمس 
حلول،  عن  نفتش  ومجيعنا  له 
خاصة انه يف هذه املرحلة اهون 
شيء  واهون   « »النق  شيء 
على  املسؤولية  ورمي  القول 
االخرين. اليوم نقول صحيح اننا 
ال ميكن ان نفعل شيئا من دون 
حكومة ولكن الصحيح ايضا انه 
علينا ان نقوم بواجبنا وهذا ما 
نقوم به اليوم وقد حظينا بدعم 

وتأييد الرئيس نبيه بري«.

بوريل لربي : لبنان يف حالة كسوف وتشكيل 
حكومة بات أكثر من ضرورة

تأكيده  واملواساة  التعزية  اىل 
كسوف  حالة  يف  لبنان  »أن 
واألمنية  االجتماعية  واألخطار 
فلتان  وخماطر  يوميا  تتصاعد 
وبالتالي  عقاهلا  من  االمور 
من  أكثر  بات  حكومة  تشكيل 
الشعب  وملصلحة  ضرورة 
اللبناني وبإمكان لبنان االعتماد 
االوروبي  االحتاد  مساعدة  على 

يف معاجلة أموره«.

 صدر عن قيادة اجليش - مديرية التوجيه، البيان اآلتي:
»بتاريخ 25 / 8 / 2021 اعتبارا من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 
اإلقليمية  للمياه  معادية  حبرية  خروق   /3/ تسجيل  مت   ،20.29
الناقورة، ملسافة أقصاها حواىل 240 مرتا،  اللبنانية قبالة رأس 
العدو على إطالق صفارات اإلنذار وتوجيه كاشف  وأقدم عناصر 

ضوئي وإلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية املذكورة«.
املتحدة  األمم  قوات  مع  بالتنسيق  اخلروقات  موضوع  متابعة  تتم 

املوقتة يف لبنان«.

اجليش: 3 خروق حبرية معادية يف املياه 
االقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
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مــقاالت وتـحقيقات

االحتكار يف زمن اجلوع 
القانون  يف  ُجنحة 
االحتكار  اللبناني! 
بارتفاع  يتسبب  الذي 
حياة  وُيهدد  األسعار 
ويتسبب  الناس 
بإذالهلم عقوبته خمففة 
ال تتجاوز السجن ألشهر 
قرر  حال  يف  قليلة، 
يف  التشدد  القاضي 
احلكم. ورغم ذلك، مل 
النيابي  اجمللس  ُيرك 
قوانني  لتعديل  ساكنًا 
حتمي املتالعبني باألمن 

االجتماعي.
آالف  عشرات  أِذّل 
على  اللبنانيني 
تويف  الوقود.  حمطات 
مرضى  مواطنون 
الدور  انتظارهم  أثناء 

 خزانات »اسرتاتيجية« لبنزين الصقر يف زحلة...
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»استخراج«  فيها  عاملون  يبدأ  أن 
البنزين من خزانات الصقر املطمورة 

اليوم. 
ومل تستبعد مصادر معنية أن تكون 
أعلنت  اليت  تلك  عن  الكمية خمتلفة 
الثالثاء  الداخلي  األمن  قوى  عنها 
إفادة  إىل  استندت  واليت  املاضي، 

مارون الصقر. 
التمييزي  العام  النائب  أعطى  وقد 
إشارة  عويدات  غسان  القاضي 
اسُتدعي  فيما  مارون،  بتوقيف 
مل  الذي  الصقر  إبراهيم  شقيقه 
يف  الستجوابه  التحقيق  إىل  يضر 
اخلزانات  أّن  اعتبار  على  امللف  هذا 
ملكيتها  تعود  أرض  يف  مطمورة 
 38 أنها  وتبني  القواتي.  للقيادي 
خّزان  كّل  ِسعة  ُتقدر  ممتلئًا  خزانًا 
البنزين،  من  ليرت  ألف   50 حبوالي 

حبسب بيان األمن الداخلي.
األسبوع  للجيش  مداهمة  وبعَد   
املاضي يف منطقة رياق حيث تبنّي 
األرض  حتت  مطمورة  خزانات  وجود 
يف ملكية تعود ملارون الصقر أيضًا 
من  طن   400 حنو  على  فيها  وعثر 
حوزة  يف  أن  ظهر  املازوت،  مادة 
احملروقات  من  كبرية  كمية  الصقر 
أكرب  أحد  أنه  إىل  ما يشري  املخّزنة، 
احملتكرين. كذلك أعلن اجليش يوم 
من  ليرت  ألف   150 ضبط  آب   19
قيد  ختزينها يف حمطة  »مّت  البنزين 
جبيل«.  الرببارة-  بلدة  يف  اإلنشاء 
نشرتها  اليت  الصور  وأظهرت 
املؤسسة العسكرية أن احملطة تابعة 

لسلسلة حمطات الصقر!
    القانون ال يجيز توقيف املحتكرين 
احتياطيًا ألن الجريمة هي مجرّد جنحة!

غري أنه مع توقيف الصقر على ذمة 
اللبناني  القانون  أن  تبنّي  التحقيق، 
يعترب جرم االحتكار جنحة، وهي من 
أخّف اجلرائم عقوبة. بالتالي القانون 
لكونها  بعقوبة خمففة  يمي احملتكر 

ُجَنح ال ُتوِجب التوقيف.
 فالعقوبة ال جتيز التوقيف االحتياطي 
إذا أراد القاضي تطبيق النص على 
حرفيته إذا كانت العقوبة ال تتجاوز 
السجن لسنة واحدة. خالصة األمر أن 
جيتمع  مل  اليت  القانونية،  النصوص 
حدة  رغم  لتعديلها  النواب  جملس 
حمتكر  أي  توقيف  جتيز  ال  األزمة، 

املاضي،  الثالثاء 
وزارة  بدأت 
العامة  الصحة 
مع  »معركتها« 
ت  عا د ملستو ا
ت  كا لشر ا و
ما  هذا  الكربى. 
أكده وزير الصحة 
حسن،  محد 
انتهاء  معلنًا 
السماح  فرتة 
حددتها  اليت 
للشركات  الوزارة 
املستوردة بعشرة 
إىل  مشريًا  أيام، 
املداهمات  أن 
ن  ستكو «
شاملة«، مسنودة 
مبعطيات »واضحة 
يتيحها  ودقيقة 
التتبع  نظام  لنا 

اإللكرتوني«.

للبنزين، مع أّن اجلرم يف هذا الظرف 
احلّساس ُيفرتض أن يكون جناية.

وهذه املواد جيب أن تشّدد وتعدل يف 
جملس النواب لُتصبح جرمية االحتكار 
باألمن  متس  جرائم  ألنها  جناية، 
تدابري  وجود  يوجب  ما  االجتماعي، 

زجرية قاسية لردع احملتكرين.
الذي  االحتكار  بني  مييز  والقانون 
يف  باألسعار  التالعب  إىل  يرمي 
السوق والذي يرمي إىل حتقيق أرباح، 
لكنه ال يلحظ حجم األذى الناجم عن 
االحتكار ليعترب اجلرم من نوع اجلنحة. 
فعلى سبيل املثال، إذا حجز احملتكر 
السوق،  سعر  ليتأثر  عنده  البضاعة 
على  بضاعته  ببيع  يقوم  ال  أنه  أي 
غالئها،  بانتظار  املنخفض  السعر 
فتكون عقوبة هذا اجلرم تبعًا لقانون 
االحتكار )جنحة ال توِجب التوقيف(. 
أما املادة 685 من قانون العقوبات 
يكون  عندما  احملتكر  على  فتنطبق 
السوق  التأثري يف سعر  قادرًا على 
عرب ضبط البضاعة للتالعب بالعرض 

والطلب.
فيها  العقوبة  ترتاوح  املادة  هذه   
أشهر إىل سنتني  باحلبس من ستة 
وبغرامة مالية. وقد حددت املادة 43 
من املرسوم االشرتاعي رقم 38/37 
من  بالغرامة  االحتكار  جرائم  عقوبة 
عشرة ماليني إىل مئة مليون لرية، 
ثالثة  إىل  أيام  عشرة  من  وبالسجن 
أشهر، أو بإحدى هاتني العقوبتني، 

وعند التكرار تضاعف العقوبة.
توقيف  بعد  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
اللبنانية  »القوات«  سارعت  صقر، 
أمس، بعَد انفضاح أحد رجال األعمال 
تتربأ  بيان  إصدار  إىل  هلا  املمولني 
صّح  »إذا  فقالت:  الرجل،  من  فيه 
اإلعالم  وسائل  بعض  يف  ُيذَكر  ما 
حمّطة  صاحب  أو  هنا  من  تاجر  عن 
من هناك ينتمون للقوات واكتشفت 
فهذا  احملروقات  من  خمازن  لديهم 
األمنّية  القوى  وشأن  شأنهم 
عالقة  وال  املعنّية  والقضائّية 
البيان:  وأضاف  بهم«.  للقوات 
»تتحّدى القوات أيًا من األقالم، أو 
وسائل اإلعالم، أو وسائل التواصل 
واحدة  واقعة  إثبات  االجتماعي، يف 
األمنّية  األجهزة  من  أّي  مع  لتدخلها 

لتغطية أي كان«.

رضوان مرتضى

تصوير مروان بو حيدر

آخرون  ُنقل  السيارات.  طوابري  يف 
أزمات  جراء  املستشفيات  إىل 
السالح  سحب  آخرون  واختار  قلبية 
إلطفاء غضبهم برصاصات أطلقوها 
تعبئة  ماكينات  على  أو  اهلواء  يف 
الوقود. وهناك من تعرض للضرب 
على أيدي مدنيني أو عسكريني جراء 
خالف على أفضلية التعبئة، قبل أن 
سببها  كان  قتل  جرائم  إىل  يتطور 

تعبئة البنزين أيضًا. 
ناهيك عن املآسي النامجة عن غياب 
املستشفيات  بعض  يف  الكهرباء 
املازوت  لفقدان  الطبية  واملراكز 
حمطات  ورفض  االحتكار  بسبب 
مع  الرمسي  السعر  على  تسليمه 
حلياة  تهديد  من  ذلك  يستتبع  ما 
احملتكرون  يرمهم  الذين  املرضى، 
األدوية أيضًا. رغم كل ذلك، يتبني 
أّن احملتكر الذي يرتكب هذه اجلرائم 
ُيعاَقب عقابًا يليُق باجلرمية اليت  لن 
اللبناني،  فالقانون  يداه.  اقرتفتها 
واحلرب  اجلوع  زمن  يف  حتى 
جنحة  االحتكار  يعترب  والطوارئ، 

وليس جناية!
أحد  ُضبط  املاضي،  الثالثاء  يوم 
بنحو  متلبِّسًا  الصقر  حمطات  مالكي 
خزانات  داخل  بنزين  ليرت  مليوني 
حوش  يف  األرض  حتت  مطمورة 
املعلومات  فرع  عثر  بزحلة.  األمراء 
يف قوى األمن الداخلي على البنزين 
املخّبأ ليوقف مارون الصقر، شقيق 
القيادي يف القوات اللبنانية إبراهيم 
الصقر. وقال مارون خالل استجوابه 
بأّن  املعلومات  فرع  حمققي  أمام 
وليست  له  تعود  البنزين  كميات 
منذ  خّزنها  أّنه  زاعمًا  لشقيقه، 
املعلومات  أّن  علمًا  أشهر،  ثالثة 
موجودة  بأّنها  تفيد  احملققني  لدى 
مثانية  من  أكثر  منذ  اخلزانات  يف 
قطاع  يف  مصادر  وتلفت  أشهر. 
احملروقات ومصادر قضائية إىل أّن 
نت  طريقة التخزين ُتشري إىل أّنها ُخزِّ
لُتستخدم  وليس  »اسرتاتيجيًا« 
الطمر  فطريقة  قريب.  لتصريف 
الذي  التخزين،  بسهولة  توحي  ال 
كما  طويلة،  لفرتة  امتد  أنه  ُيعتقد 
ُخزِّن.  ال تدل على قرب انتشال ما 
املضبوطات  بتسليم  القضاء  وأشار 
إىل منشآت النفط اليت من املنتظر 

 »الصحة« تبدأ مبالحقة املستودعات:
 األدويـة املـصادرة تـكفي 

الـسوق ثـالثة أشـهر
راجانا حمية

تصوير هيثم املوسوي
املختص، بعد املداهمات، حمتكران 
اثنان. وينتظر من القضاء أن يتخذ 
الذي  اجلرم  توازي  اليت  اإلجراءات 
يوازي  الذي  اجلرم  هؤالء.  ارتكبه 
إخفاء آالف أدوية احلروق يف وقت 
حترتق  العكارية  التليل  بلدة  كانت 

بأهلها. 
لكن، هل يفعلها القضاء؟

يف  ليست  هنا  السؤال  مناسبة 
يف  ولكن  األخرية،  املداهمات 
مداهمات سابقة يف قطاعات خمتلفة، 
سواء يف األدوية أو يف احملروقات 
وغريها، واليت مل يتوقف فيها »نفر 
واحد«. وقد جرت يف اآلونة األخرية 
مداهمات كثرية كشفت عن ماليني 
من أطنان احملروقات املخزنة ومئات 
اليت حتتسب  األدوية  األصناف من 
كمياتها باآلالف، فيما مل تصدر أية 
فلَم  أحدهم.  حبق  توقيف  مذكرة 
إخبارًا  جيري  ما  القضاء  يعترب  ال 
يأخذ  ال  وملاذا  التحرك؟  يستدعي 
يدّله  احلاجة ملن  املبادرة من دون 
على احملتكر؟ ولو فعل القضاء ذلك 
»ملا كنا أمام هذا املشهد«، يقول 

أحد املتابعني مللف الدواء.
آخر  وجه  عن  احلديث  ميكن  كذلك 
من  عدد  اخنراط  يف  يتجلى  لألزمة 
إن  التجار،  صفوف  يف  الصيادلة 
أصناف  بعض  احتكار  لناحية  كان 
األدوية أو يف بيعها بغري أسعارها 
كثريون  خربه  ما  وهذا  الرمسية. 
أوصلوا شكاويهم إىل وزارة الصحة 
هنا:  والسؤال  الصيادلة.  ونقابة 
ماذا يفعل التفتيش الصيدلي؟ وما 

هو دور النقابة إزاء هذه األزمة؟
يرفض نقيب الصيادلة »التعميم«، 
املستغلني  أعداد  أن  إىل  مشريًا 
يشري  وإذ  احلجم«.  بهذا  »ليست 
إثر  على  يتحرك  التفتيش  أن  إىل 
من  أنه  إال  ترده،  اليت  الشكاوى 
ناحية أخرى يرّد »العجز« إىل صعوبة 
موجودة  3500 صيدلية  حنو  تغطية 
يف لبنان. وهو ما ال تؤيده مصادر 
»التفتيش  أن  معتربة  الوزارة،  يف 
اليت  الصالحيات  رغم  الصيدلي 
ميلكها، يبدو اليوم يف مظهر املمتنع 

عن القيام بواجباته«.

الصفر«،  »ساعة  انتظار  يف 
اليت  مداهماتها  الصّحة  استكملت 
مشلت مستودعات يف البقاع )زحلة( 
والشمال والضاحية اجلنوبية لبريوت 
كانت  وإذا  النقاش.  ومنطقة 
بانتظار  بعد،  حتسم  مل  »احلصيلة« 
أن  إال  الصيدلي،  التفتيش  جردة 
يبنّي  رح  »بكرا  أن  أكيدًا  بات  ما 
رئيس  يقول  ما  على  كتري«،  دوا 
جلنة الصحة النيابية عاصم عراجي، 
مشّبهًا ما يصل يف مداهمات الدواء 
»مبا جيري يف البنزين واملازوت«. 
يف احلصيلة املتوافرة حتى اللحظة، 
قال حسن إن كمية األدوية املصادرة 
أشهر،  ثالثة  احمللية  السوق  تكفي 
وأن ما وجدته الوزارة يف املستودع 
العائد حلسني مشموشي يف جدرا، 
من أدوية معظمها مفقود ومستورد 
على أساس السعر الرمسي )1500 
من  كثري  حاجة  »تكفي  لرية(، 

املرضى«.
إىل  لفتت  الوزارة  مصادر 
أكرب  من  جدرا«  »مستودع  أن 
لعدة  وكيل  »وهو  املستودعات 
وكالة  من  أكثر  وميلك  أصناف، 
ويشرتي أيضًا من وكالء«، ولذلك، 
اعتربه وزير الصحة »صيدًا مثينًا«. 
فإن  العاقبية،  مستودع  يف  أما 
إال  أقل،  كانت  املصادرة  الكميات 
أنها ختتلف »يف النوعية إذ عثر على 
ومزمنة  مستعصية  أمراض  أدوية 

مفقودة من السوق.
املداهمات  أن  إىل  حسن  ولفت   
واملعطيات  املعلومات  إىل  تستند 
املتوافرة من نظام التتبع اإللكرتوني 
الوزارة، والذي أظهر  الذي تعتمده 
لبنان،  إىل  دخلت  أدوية  مثة  أن 
الصيدليات  على  توزع  مل  أنها  إال 
املستودعات  يف  موجودة  هي  وال 
وجودها  يعين  »ما  عنها  املصّرح 
السكنية  كالشقق  أخرى  أماكن  يف 
اضطررنا  اليت  األماكن  من  وغريها 
الوصول  قبل  كثرية  أبواب  خللع 

إليها«.
التفتيش الصيدلي رغم صالحياته يمتنع 

عن القيام بواجباته
القضاء  إىل  أحيل  اآلن،  إىل 
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نهاية  الدعم عن احملروقات حتى  رفع  يؤّجل  بأن  التسوية  قضت 
التسعري على أساس سعر 8000  أيلول. وإىل ذلك احلني، تقرر 
لرية للدوالر. القرار، بالرغم من أنه ُوضع يف خانة محاية الفئات 
الشعبية من التداعيات القاسية لرفع الدعم، إال أنه سيخلق موجة 
جديدة من التضخم، من دون أن يؤدي إىل انتهاء أزمة احملروقات. 
فاألزمة باقية طاملا أن السعر سريتفع جمددًا، وطاملا أن مصرف 

لبنان ليس مستعدًا لتأمني حاجة السوق.
اجلمهورية  رئيَسي  بني  اخلالف  ُحّل  األسبوع،  نهاية  عطلة  يف 
واحلكومة من جهة، وبني مصرف لبنان من جهة أخرى، بشأن رفع 
الدعم عن احملروقات. واحلل أوحى ظاهريًا بأن الطرفني حصال على 
ُمرادهما. فال حاكم مصرف لبنان تراجع عن قراره فتح االعتمادات 
على سعر »صريفة«، وال رئيس اجلمهورية تراجع عن رفضه بيع 
ابتكار سعر جديد  أنه مت  »صريفة«. ما حصل  البنزين على سعر 
لدوالر احملروقات هو 8000 لرية، سيحدد سعر املبيع للمستهلك 
على أساسه، على أن تتحمل الدولة، من ميزانيتها، الفارق بني 
هذا السعر وبني سعر »صريفة« الذي حيدده مصرف لبنان لفتح 
االعتمادات. وعليه، فقد تقرر فتح اعتماد استثنائي من موازنة عام 
2022 لتغطية هذا الفارق املقدر بـ 8000 لرية كمعدل وسطي عن 
كل دوالر )تردد أن السعر الوسطي للدوالر على منصة »صريفة« 
سيكون 16 ألف لرية(. لكن حتى هذه اآللية اليت تفرض زيادة على 
سعر البنزين تقدر بـ 66 يف املئة ستكون حمدودة زمنيًا وماليًا. 
أيلول  بنهاية  الدعم  يربط  بعبدا،  اجتماع  بعد  الذي صدر  فالقرار 
ومببلغ حده األقصى 225 مليون دوالر ُيصص للدعم )حل وسط 
ومطالبة  دوالر  مليون   200 املبلغ  يكون  بأن  سالمة  مطالبة  بني 
رئيس احلكومة بأن يكون 250 مليونًا(، علمًا بأن هذا املبلغ ليس 
تغطية  أيضًا  سيشمل  بل  احملروقات،  اعتمادات  بفتح  حمصورًا 
حاجات الصيانة ملعامل الكهرباء ومقدمي خدمات الكهرباء، واليت 
سبق أن رفض مصرف لبنان تغطيتها يف الفرتة السابقة، ما أدى 
إىل توقف معمَلي الزوق واجلية عن العمل وتراجع أعمال الصيانة 

يف املعامل ويف احملطات.
احلل املؤقت الذي مت التوصل إليه سيؤدي إىل تأخري رفع الدعم 
من  ألكثر  عليه  املتفق  املبلغ  يكفي  لن  فيما  أيلول،  نهاية  حتى 
دوالر(  مليون   20 الشحنة  سعر  )معدل  شحنات  عشر  استرياد 
يفرتض أن تفتح اعتماداتها خالل مخسة أسابيع، أي مبعدل باخرتني 
أسبوعيًا. وبالرغم من أن امُلعلن أن مطلب تأخري رفع الدعم بالكامل 
مرتبط بالسعي إىل إطالق عمل البطاقة التمويلية قبل ذلك، إال أنه 
كان الفتًا أن القرار الذي صدر مل يربط بني رفع الدعم وإجناز 
يف  الربط  هذا  رفض  سالمة  أن  »األخبار«  علمت  وقد  البطاقة. 

االجتماع، حتسبًا لتأخري إطالق البطاقة.
بالنتيجة، صدر القرار، فهل هذا يكفي إلنهاء طوابري البنزين وإنهاء 
تقنني املولدات؟ واألهم، هل ميكن للحكومة أن تنجز البطاقة قبل 
رفع الدعم هذه املرة، أم أن األزمة احلالية ستتجدد نهاية أيلول؟ 
األكيد أن األزمة لن حتل، فطاملا أن املستهلك أو التاجر يدرك أن 
لن  لبنان  مصرف  أن  وطاملا  االرتفاع جمددًا،  إىل  السعر سيعود 
يفتح االعتمادات حبسب حاجة السوق، فإن الطلب سيبقى مرتفعًا، 
ما يعين عمليًا بقاء الطوابري على حاهلا، كما ستبقى عمليات التخزين 
مستمرة، علمًا بأن ال أحد يضمن أن يستمر الدعم حتى نهاية أيلول، 
الدعم على سعر 3900 لرية للدوالر  فالتجربة تشري إىل أن قرار 
كان يفرتض أن يستمر حتى نهاية أيلول، لكن مصرف لبنان ارتأى 
توقيف فتح االعتمادات حبجة نفاد الدوالرات لديه. وهو ما ميكن 
أن يتكرر جمددًا. لكن مصادر مطلعة، تعترب أن املصرف هذه املرة 
هنالك  يكون  لن  وبالتالي  السوق،  من  الدوالرات  على  سيحصل 
إشكالية تتعلق بالوصول إىل حدود االحتياطي اإللزامي. لكن إذا 
كان املصرف قد راهن على سحب اللريات من السوق يف حال فتح 
االعتمادات على سعر »صريفة«، مبا يؤدي، حبسب مصادره، إىل 
ختفيف الطلب على الدوالر، وبالتالي ختفيض سعره، فإن اإلجراء 
األخري سيؤدي إىل سحب نصف الكمية اليت كانت متوقعة، طاملا 
أن النصف اآلخر سيسجل على الورق ديونًا على الدولة. وقد يضطر 
املصرف عندها إىل ضّخ األموال جمددًا لشراء الدوالرات )إذا مل 
يؤمنها من مصادر أخرى(. وبالتالي، فإن اخلشية احلقيقية ستكون 

من زيادة الضغط على الدوالر ورفع سعره جمددًا.
حكومي  قرار  إىل  حتّول  ما  سرعان  بعبدا  يف  نفذ  الذي  االتفاق 
استثنائي نافذ، تبعه أمس قرار من مديرية النفط يف وزارة الطاقة 
ينص على تعديل سعر احملروقات لتصبح على الشكل اآلتي: سعر 
صفيحة البنزين 98 أوكتان 133200 لرية )زيادة 67 يف املئة(، 
مازوت  املئة(،  يف   66 )زيادة  لرية   129000 أوكتان   95 بنزين 
101500 )زيادة 73 يف املئة( وقارورة الغاز 90400 لرية )زيادة 
50 يف املئة(. وفيما كان يتوقع أن تبدأ احملطات بالبيع على السعر 
بالتسعرية الرمسية، أصدرت املديرية بيانًا ملحقًا  التزامًا  اجلديد، 
دعت فيه الشركات النفطية واحملطات واملوزعني إىل بيع خمزونهم 
استنادًا إىل جدول 11 آب املاضي، أي وفق األسعار املستندة إىل 
سعر 3900 لرية للدوالر. وقد خلق هذا القرار بلبلة يف األسواق، 
أن  طاملا  األحد،  يوم  السعر  رفع  قرار  إصدار  مربر  يعرف  مل  إذ 
الشركات  أن  وخاصة  به،  االلتزام  عدم  وطلبت  عادت  املديرية 
حصرًا  هو  للبيع  املتاح  فإن  وبالتالي  أمس،  احملروقات  توزع  مل 
املخزون املتوفر عند احملطات. جتربة نقل الدعم من 1500 لرية إىل 

موجة جديدة من التضّخم: نصف رفع للدعم ال ينهي أزمة احملروقات
إيلي الفرزلي

3900 لرية ال تزال ماثلة. حينها كانت املديرية تدرك أنها لن تكون 
قادرة على مراقبة التزام احملطات )ليس من اختصاصها(. ولذلك 
مل تطلب طلبًا مشابهًا، بل عمدت إىل جتفيف السوق قدر اإلمكان، 
وبالتوازي،  األسعار.  جدول  إصدار  قبل  أليام  االنتظار  خالل  من 
كانت قد عمدت إىل كيل خمزون الشركات، عرب اجلمارك، إلجراء 
املقاصة بينها وبني مصرف لبنان. لكن أما وأن املديرية ذهبت إىل 
قرار من هذا النوع، فإن ترمجته يف السوق ستعين أن حمطة متلك 
خمزونًا يفرتض أن تبيع على سعر 75 ألف لرية للصفيحة، فيما 
احملطة اليت قد تكون إىل جانبها لكنها اشرتت البنزين على السعر 
اجلديد سيحق هلا أن تبيعه وفق التسعرية اجلديدة! أضف إىل أنه 
لن يكون واضحًا كيف سيتم التعامل مع من ميلك خمزونًا ثم يضيف 
إليه كميات جديدة على السعر اجلديد، ومن دون أن ُيعرف كيف 
ميكن مراقبة كل هذه العملية. باختصار، مل تكن الفوضى تنقص 
سوق احملروقات حتى تسببت مديرية النفط بفوضى إضافية، علمًا 
بأن األسعار اجلديدة، وإن وضعت على املوقع اإللكرتوني للوزارة، 
إال أنها مل تنشر بالطريقة التقليدية، بل نشرت ضمن بيان )ضم 
البيانني اللذين صدرا أمس( يكتفي بتحديد سعر املبيع للمشتقات 
النفطية من دون توضيح تركيب السعر. فلم يعرف إذا زادت حصة 
أضف إىل أن البيان مل يكن  احملطات أو إذا زادت كلفة النقل… 
موّقعًا من أحد، ومل حيصل على رقم قرار، فيما درجت العادة أن 

يصدر اجلدول بقرار عن وزير الطاقة وموّقع من قبله.
املعنيني  من  أحدًا  فإن  مقفلة،  أمس  احملطات  أغلب  كانت  وإذا 
مل يعرف ملاذا مل تنتظر الوزارة إىل االثنني إلصدار جدول أسعار 
رمسي، بل عمدت إىل إصدار بيان مرتبك يوم األحد. مصادر معنية 
أشارت إىل أن ذلك خضع للنقاش يف بعبدا، لكن األكثرية كانت 
أبوابها يف  إغالق  منع احملطات من  قرار فوري، حبجة  إصدار  مع 
وجه املستهلكني. لكن ما حدث كان العكس، فقد أقفلت األغلبية 
الساحقة من احملطات، فيما باعت احملطات اليت فتحت أبوابها وفق 
لكن  العسكرية(.  بالقوة  ُفتحت  قد  تكن  مل  )ما  اجلديدة  األسعار 
الصفيحة يف  رفع سعر  كان  بعبدا  اتفاق  نتائج  أوىل  أن  األسوأ 
السوق السوداء، اليت بدأت بدورها تأخذ طابعًا منظمًا. وقد أفاد 
مشرتون بأن السعر ارتفع من 450 ألف لرية للصفيحة إىل 650 
ألفًا، فهل ستستمر السوق السوداء بازدهارها، أم أن بداية تنفيذ 
القرار قد تشهد بعض االنفراجات؟ حبسب املعلومات، فإن باخرتني 
فتح  مبجرد  اللبناني ستفرغان خمزونهما،  الشاطئ  أمام  راسيتني 
االعتمادات اجلديدة، على أن تليهما شحنات إضافية. ولذلك، فإن 
أبوابها، وخاصة  الرهان سيكون على إمكانية فتح مجيع احملطات 
أنه يتوقع أن تلتزم مجيع احملطات بالسعر اجلديد ابتداًء من اليوم، 
اليوم  بأن يصدر جدول األسعار حسب األصول  يف ظل توقعات 

أيضًا.
فإنه  احملروقات،  على سوق  تأثريه  كان  مهما  القرار  أن  الالفت 
سينعكس على كل القطاعات األخرى، بشكل يزيد إرهاق الناس. 
رفع احملروقات مبعدل 66 يف املئة يعين أن كل األسعار سرتتفع 
بشكل مضاعف، طاملا أن الرقابة معدومة واجلشع مستحكم. ولذلك، 
فإن االتفاق الذي أريد له أن يكون وقعه خمّففًا على الناس إىل 
أغلب  تأثريه قاسيًا على  التمويلية، سيكون  البطاقة  حني إصدار 
هلم  تسمح  اجتماعي  أمان  شبكة  أي  غياب  يف  الشعبية،  الفئات 
التداعيات اخلطرية لرفع األسعار، والذي يتوقع أن يطال  بتجنب 

أساسيات املعيشة.
غجر يفاوض على الغاز املصري

الطاقة وجود تطورات مهمة يف موضوع استجرار  ُنقل عن وزارة 
رميون  الطاقة  وزير  طلب  املنطلق،  هذا  ومن  املصري.  الغاز 
تنفيذ  »تفعيل  بشأن  للتفاوض  احلكومة  من  رمسيًا  تفويضًا  غجر 
اتفاقيات استجرار الغاز مع مصر لزوم تشغيل معامل الكهرباء مبا 
فيه التفاوض على أي بنود تعديلية« )اتفاقية االستجرار كانت قد 
وّقعت يف عام 2009، ومّدتها 15 عامًا، لكنها توقفت بعد عام(. 
وبالفعل، أفاد األمني العام جمللس الوزراء حممود مكية، يف مذّكرة 
وافقا  واحلكومة  اجلمهورية  رئيَسي  بأن   ،2021/8/17 صدرت يف 
بالتفاوض مع اجلانب املصري متهيدًا  الطاقة  على مباشرة وزارة 
لإلبرام وفقًا لألصول املنصوص عليها يف املادتني 52 و65 من 

الدستور )أصول عقد املعاهدات الدولية وإبرامها وإصدارها(.
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دوالر املحروقات: نصفٌ على الدولة ونصفٌ على املستهلك )مروان بو حيدر(

العماد  اجلمهورية  رئيس  أعلن 
دعم  تقرر  أنه  عون  ميشال 
جزءا  اخلزينة  بتحمل  احملروقات 
موظفي  واعطاء  الكلفة،  من 
عاجلة  مساعدة  العام  القطاع 
بالرواتب،  النظر  إعادة  بانتظار 
خطة  ضمن  لألصول،  وفقا 
تعاف شاملة، مؤكدا انه سيظل 
ولن  احللول،  بلوغ  حتى  يعمل 
باحلمالت  وال  باملزايدات  يتأثر 
عن  يتخلى  ولن  اإلعالمية، 

واجباته ومسؤولياته.
الدولة  أجهزة  كل  أن  رأى  وإذ 
تتخذ  أن  فيها  املفروض 
القرارات قد تعطلت، فإنه أشار 
اىل انه أخذ املبادرة حلل االزمات 
الطارئة،  واملشاكل  الضاغطة 
تعرفوا  كي  »اصارحكم  وقال: 
او  فكرة  لكل  عرقلة  هناك  ان 
اقرتاح او مبادرة، كأن املطلوب 
األوضاع  تدهور  من  املزيد 
للمواطنني  والعذاب  واملعاناة 

ووقوفعم يف طوابري الذل«.
على  اجلمهورية  رئيس  وشدد 
»أن احلكومة ستتشكل وبالتعاون 
بيين وبني الرئيس املكلف، على 
القيام  على  قادرة  تكون  ان 
اصال باإلصالحات وحاصلة على 

ثقة الكتل النيابية«.
جاءت  اجلمهورية  رئيس  مواقف 
يف كلمة وجهها اىل اللبنانيني، 
وسائل  خمتلف  عرب  اليوم  مساء 
االعالم، بعد االجتماع الذي رأسه 
ملعاجلة  بعبدا  قصر  يف  مساء 

ازمة احملروقات.
نص الكلمة

رئيس  كلمة  يلي نص  ما  ويف 
اجلمهورية: »أحبائي، ليس هناك 
اسهل من املزايدات واخلطابات 
اسهل  هناك  وليس  الشعبوية. 
أيضا من توزيع االتهامات ميينا 
احلقائق  تتزور  حتى  ومشاال، 

ويتغطى املذنبون احلقيقيون.
منذ بدأت ازمة احملروقات، وانا 
وسريع،  عملي  حل  اىل  ادعو 
وصلنا  ما  اىل  نصل  ال  كي 
املواطنون  ويتبهدل  إليه، 
وتنقطع  البنزين،  حمطات  امام 
املولدات.  وتتوقف  الكهرباء، 
وكنا قررنا يف اجتماع انعقد هنا 
يف القصر اجلمهوري ان يستمر 
حتى  احملروقات  على  الدعم 
كي  املقبل،  أيلول  شهر  نهاية 
يتزامن رفع الدعم التدرجيي مع 
ومل  التمويلية.  البطاقة  صدور 
عليها،  وعملنا  اال  وسيلة  نرتك 
مبا فيها االتفاق الذي حصل مع 
احملروقات،  السترياد  العراق 
يبدأ  ان  املفرتض  من  والذي 

تنفيذه خالل الشهر املقبل.
وجعل  الوضع،  خرب  الذي  لكن 
الذي  القرار  هو  تتفاقم  االزمة 
لبنان بوقف  اخذه حاكم مصرف 
اىل  العودة  دون  من  الدعم 
البطاقة  صدور  وقبل  احلكومة، 
التمويلية. مع األسف، فإن هذا 
احملروقات  ازمة  جعل  القرار 
إصرار  مع  فاكثر  اكثر  تتفاقم 
ومطالبته  موقفه،  على  احلاكم 
الصرف  يغطي  تشريع  بإصدار 

من االحتياط االلزامي.
عقد  طلبت  احلاكم،  قرار  بعد 
جلسة استثنائية جمللس الوزراء 

القرار  واختاذ  الوضع  لدرس 
فيتحمل  شامل،  حل  وإجياد 
ضمن  مسؤوليته  وزير  كل 
اختصاصه. لكن رئيس احلكومة 
اعترب ان جملس الوزراء ال جيتمع 

يف فرتة تصريف األعمال.
وألن الدستور حصر دعوة جملس 
الوزراء برئيسه، أو مبوافقته يف 
اجلمهورية  رئيس  ارتأى  حال 
جلسة  اىل  الدعوة  ضرورة 
اجمللس  ينعقد  مل  استثنائية، 
اختاذ  من  نتمكن  ومل  بالتالي 

القرار املناسب.
أن  اال  أمامي  يعد  مل  ذاك،  إذ 
أن  النواب  جملس  من  اطلب 
هذه  معاجلة  يف  املبادرة  يتخذ 
رسالة  اليه  فوجهت  املسألة، 
الوقائع،  كل  فيها  شرحت 
وطلبت مناقشتها واختاذ القرار 
ولكن،  املناسب.  املوقف  أو 
جملس  موقف  أتى  األسف،  مع 
النواب بصورة عمومية من دون 
أي خطوات عملية تنفيذية. وهو 
اكتفى بالدعوة اىل تشكيل حكومة 
وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد 

ذلك رفع الدعم.
مرة جديدة، مل نصل اىل نتيجة 
كل  استخدمت  وقد  عملية، 
جملس  الدستورية:  صالحياتي 
وجملس  ينعقد،  مل  الوزراء 
عمليا،  اجراء  يتخذ  مل  النواب 
ترونه  كما  هو  اليوم  والوضع 

وتعيشونه.
اصارحكم  أن  احببت  لقد 
هناك  أن  تعرفوا  كي  بالواقع 
أو  اقرتاح  أو  فكرة  لكل  عرقلة 
مبادرة، كأن املطلوب هو املزيد 
واملعاناة  األوضاع  تدهور  من 
ووقوفهم  للمواطنني،  والعذاب 
أن  أعرف  أنا  الذل.  طوابري  يف 
املطلوب خطوات عملية، جيب أن 
نأخذها. ومن جهيت تشاورت مع 
ودعونا  احلكومة،  رئيس  دولة 
اىل اجتماع اليوم يف قصر بعبدا 
تقرر فيه: دعم احملروقات على 
أن تتحمل اخلزينة اللبنانية جزءا 
موظفي  واعطاء  الكلفة،  من 
اجتماعية  مساعدة  العام  القطاع 
النظر  إعادة  بانتظار  عاجلة، 
بالرواتب واألجور وفقا لألصول، 

وضمن خطة تعاف شاملة.
احلكومة،  اىل  بالنسبة  أما 
فستتشكل بإذن اهلل، وبالتعاون 
املكلف.  الرئيس  وبني  بيين 
حكومة  تكون  أن  هو  واألساس 
اصال  القيام  على  قادرة 
ثقة  باإلصالحات، وحاصلة على 

الكتل النيابية«.
اجلمهورية:  رئيس  وختم 
اطمئنكم  ان  أريد  »وأخريا، 
نبلغ  حتى  أعمل  سأظل  أنين 
باملزايدات  أتأثر  ولن  احللول، 
وال باحلمالت اإلعالمية، كما ولن 
أختلى عن واجباتي ومسؤولياتي. 
أجهزة  كل  تعطلت  لألسف، 
الدولة املفروض فيها أن تتخذ 
املبادرة  أنا  فأخذت  القرارات، 
حلل األزمات الضاغطة واملشاكل 
الطارئة. أحبائي، الوضع صعب 
قادرون  حنن  بتضامننا  لكن 
النتائج  اىل  تدرجييا  نصل  ان 

املرجوة..
 عشتم! عاش لبنان!«. 

تقرر دعم احملروقات بتحمل اخلزينة جزءا من الكلفة 
رئيس اجلمهورية: سأظل أعمل ولن أختلى 

عن واجباتي ومسؤولياتي احلكومة ستتشكل 
وبالتعاون بيين وبني الرئيس املكلف
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رجال شرطة يف دورية على شاطئ مانلي يف سيدني

وملبورن  سيدني  ميدنتا  حلت 
املدن  ضمن  االسرتاليتان 
العشرة األفضل أمانًا يف العامل 
حبسب قائمة مؤشر األمان الذي 
أصدرته وحدة التقصي يف جملة 
 Economist( االيكونوميست 

.)Intelligence Unit
أفضل  مؤشر  تقرير  وحبسب 
املدن يف العامل من حيث األمان 
الدمناركية  العاصمة  جاءت 
األوىل  املرتبة  يف  كوبنهاغن 

عامليًا.
االسرتالية  املدن  بني  ومن 
الكربى جاءت سيدني يف املرتبة 
الرابعة يف قائمة املؤشر فيما 
الثامنة  املرتبة  ملبورن  احتلت 

بالتساوي مع هونغ كونغ.
ونظر املؤشر اىل بيانات ختص 
مؤشرات  أو  عوامل  مخسة 
فرعية خمتلفة تدل على األمان 
يف املدن وهي األمن الرقمي، 
واألمن الصحي، واألمن اخلاص 
بالبنى التحية، واألمن الشخصي 

لألفراد، وأخريًا األمن البيئي.
وأعطى املؤشر تسلسل املدن 
فرعي  مؤشر  كل  حسب  على 
قائمة  بنشر  قام  ثم  ومن 
حبساب  أمنًا  األفضل  املدن 
معدل النقاط ضمن املؤشرات 

الفرعية اخلمسة.
من  مدينة   60 القائمة  وضمت 
بينها مخس مدن عربية احتلت 
ظيب  أبو  وهي  خمتلفة  مراتب 

احلادي  باملركز  جاءت  اليت 
املركز  يف  ودبي  والثالثني 
والرياض  والثالثني  اخلامس 
واألربعني  التاسع  املركز  يف 
املركز  يف  الكويت  ومدينة 
جاءت  فيما  واخلمسني  الثالث 
السابع  املركز  يف  القاهرة 

واخلمسني.
أما يف تسلسل املدن من ناحية 
فقد  منفرد  بشكل  العوامل 
األول  املركز  سيدني  احتلت 
يف جمال األمن الرقمي متقدمة 
العامل حبسب  مدن  مجيع  على 

املؤشر.
وينظر مؤشر األمن الرقمي إىل 
جوانب مثل احرتام اخلصوصية 
باي  املواطن  ومعرفة  الفردية 
املدن  وأمن  رقمية  تهديدات 
الذكية واالستعداد ملواجهة أي 
هجمات الكرتونية والشراكة ما 
واخلاص  العام  القطاعني  بني 

يف جمال األمن الرقمي.
أما يف جمال األمن الصحي فقد 
الرابعة  باملرتبة  ملبورن  جاءت 
فيما  املؤشر  حبسب  عامليًا 
املرتبة  اىل  سيدني  تراجعت 

العاشرة.
الصحي  األمن  مؤشر  ويأخذ 
من  عوامل  عدة  االعتبار  بنظر 
العامة  الصحية  الرعاية  بينها 
للوباء  االستعداد  ومدى 
عن  فضاًل  النفسية  والصحة 

جوانب صحية متعددة أخرى.

مدينتان أسرتاليتان على قائمة أكثر 
املدن أماناً يف العامل واألوىل كوبنهاغن

 2021 آب   28 Saturday 28 August 2021الـسبت 

أعلنت رئيسة حكومة نيو ساوث 
برجييكليان  غالديس  ويلز 
األسبوع  هذا  نهاية  إنه حبلول 
ما  الوالية  سكان  سيعرف 
تطعيمهم  إذا مت  فعله  ميكنهم 
ايلول   شهري  خالل  بالكامل 

وتشرين االول.
حرية  مبنح  برجيكليان  ووعدت 
واحدة اضافية للسكان الذين 
بالكامل  التطعيم  على  حصلوا 
لكنها  االسبوع  هذا  بنهاية 
يرفع  لن  االغالق  أن  اكدت 

قريبا.  
 818 االثنني  الوالية  وسجلت 
حالة إصابة بكوفيد 19 وثالث 

وفيات.
الثالثاء  الوالية صباح  واعلنت 
ماليني  ستة  لعتبة  ختطيها 

جرعة لقاح كوفيد 19.
وصفت  آخر،  جانب  من 
بعض  آراء  بريجييكليان 
الذين  االخرى  الواليات  قادة 
الوصول  هدف  أن  يعتقدون 
ال    19 كوفيد  صفر  اىل 
يزال قاباًل للتطبيق بأنه »غري 
واقعي متاًما« - على الرغم من 

أن هذا كان يف السابق هدفها 
اخلاص.

بي  أي  مع شبكة  مقابلة  ويف 
سي االثنني املاضي، دافعت 
عن  أخرى  مرة  بريجييكليان 
طريقة تعاملها مع الوباء وعدم 
وقت  اإلغالقفي  يف  الدخول 
إىل  انتقادات  ووجهت  مبكر، 
قادة واليات آخرين، مثل مارك 
أندروز،   ودانييل  ماكغوان 
حول امكانية الوصول اىل صفر 
حاالت من كوفيد 19 حتى يف 
ظل تفشي املتحور دلتا سريع 

العدوى واالنتشار.
نيو  حكومة  رئيسة  وقالت 
غري  أمر  »إنه  ويلز  ساوث 
الوالية  حتى   ... متاًما  واقعي 
اليت مل يكن لديها أي حاالت 
سيتعني   ... طويلة  لفرتة 
يف  حدودها  تفتح  أن  عليها 

نهاية املطا
إنها  بريجييكليان  ووعدت 
بعض  ختفيف  عن  ستعلن 
األقل  على  االغالق  قيود 
تؤكد  مل  لكنها  األسبوع،  هذا 

التفاصيل. 

بريجييكليان تعد سكان سيدني 
املطعمني بالكامل مبزيد من 

احلرية يف ظل االغالق تفننت حكومات العامل يف ابتكار 
طرٍق جديدة لتحفيز املواطنني 
لقاح  من  جرعاتهم  أخذ  على 
استخدمت  وبينما  كورونا. 
أساليب  احلكومات  بعض 
املالية  الدفعات  مثل  مباشرة 
السحب،  ومسابقات  واجلوائز 
على  أخرى  حكوماٌت  أقدمت 

استخدام أساليب العقاب.
الطريان  شركة  أطلقت  وقد 
محلة  كوانتاس  األسرتالية 
وطنية لتحفيز األسرتاليني على 
املضاد  اللقاح  على  احلصول 
حيث  كوفيد19-.  لفريوس 
احلاصلني  لألسرتاليني  ميكن 
له  سحب  دخول  اللقاح  على 
أعلنت  ما  قيمة، حبسب  جوائز 

الشركة.
رحالت  اجلوائز  ضمن  ومن 
طريان لعاٍم كامل إىل 60 وجهة 
داخلية ودولية قد يفوز بها 10 

السحب  يشمل  كما  أشخاص. 
فندقًا   345 يف  جمانية  إقامة 

خمتلفًا ووقود جماني.

سجائر مارجيوانا ورحالت طريان جمانية وتذاكر يانصيب مباليني الدوالرات:

حـوافز اللـقاح فـي أسـرتاليا والـعامل

ومن جانبه قال رئيس الشركة 
آالن جويس إن برنامج اللقاحات 
إنهاء  على  سيساعد  الوطين 
يف  املستمرة  اإلغالق  أوامر 
الناس  وسيساعد  أسرتاليا، 

على العودة إىل العمل.
تأثري اجلائحة على قطاع السفر 
كوانتاس،  جمموعة  وأعضاء 
لنا مصلحة يف جناح  أن  يعين 
وصلت  إذا  اللقاحات.  برنامج 
 ،80٪-70 إىل  امللقحني  نسبة 
فسيعين ذلك عودة اآلالف إىل 

العمل.
اللقاحات  حوافز  محلة  وتأتي 
كوانتاس  شركة  أعلنت  بعدما 
قبل أيام عن فرضها للقاحات 
عددهم  والبالغ  موظفيها  على 

 .22،000
العمال  حزب  طالب  قد  وكان 
املعارض مبكافأة احلاصلني على 
جرعيت اللقاح يف أسرتاليا قبل 
بدفعاٍت  القادم،  األول  كانون 
مالية تقدر بـ300 دوالر. ولكن 
الفدرالي ساميون  وزير املالية 
فكرة  إنها  قال  بريمينغهام، 

غري ضرورية ولن تنجح.
الواليات املتحدة األمريكية

املتحدة  الواليات  رئيس  دعا 
األمريكية جو بايدن إىل حتفيز 
اللقاحات  أخذ  على  األمريكيني 
حديثًا  امللقحني  منح  خالل  من 
وقال  أمريكي.  دوالر   100
يكون  ال  قد  بينما  إنه  بادين 
احلافز عاداًل بالنسبة ملن تلقوا 
يؤمن  إنه  إال  سابقًا،  اللقاح 
إذا  احلوافز  استغالل  بضرورة 
التغلب  يف  ستساعد  كانت 

على الفايروس.
وتنظم بعض الواليات األمريكية 
للملقحني،  يانصيب  مسابقات 
يف  اإلمجالية  قيمتها  وصلت 
 116.5 إىل  كاليفورنيا  والية 
من   30 وفاز  دوالر.  مليون 
قيمتها  جبوائز  الوالية  سكان 
كما  اآلن.  حيت  دوالر   50،000
قسيمة  مليون   2 الوالية  توزع 
بقيمة  منها  كٌل  تقدر  شرائية 

50 دوالر. 
أن  تؤكد  الفيدرالية  احلكومة 
من  اخلروج  مفتاح  اللقاح 
حوافز  تقديم  وترفض  اإلغالق 

مالية
أما يف والية واشنطن فسمحت 
القنب  لبائعي  الوالية  حكومة 
سيجارة  بتوفري  واحلشيش 
للحاصلني  جمانية  مارجيوانا 

على اللقاح. 

روسيا
من  فرتٍة  يف  موسكو  وقامت 
امللقحني  بإدراج  الفرتات 
حديثًا يف سحٍب أسبوعي للفوز 
5 سيارات. وتقدر  بواحدة من 
روبل  قيمة كل سيارة مبليون 
وهو ما يعادل 18،800 دوالر.

سريغي  موسكو  عمدة  وقال 
سوبيانني إن احلوافز ليست إال 
حاًل مؤقتًا لرفع نسبة امللقحني 

يف العاصمة الروسية.
الوزراء  رئيس  أعلن  كما 
ميشوستني  ميخائيل  الروسي 
يانصيب  مسابقة  إطالق  عن 
تبلغ قيمتها  وطنية للملقحني، 
ما  أي  روبل،  مليون   100
يعادل 1.8 مليون دوالر. ومن 
ملقح   1،000 يفوز  أن  املتوقع 
روسي باجلائزة من خالل سحٍب 

عشوائي.
اململكة املتحدة

احلكومة  ستوفر  بريطانيا  يف 
السعر  خمفضة  طعام  وجبات 
للملقحني بني سن 18 إىل 30 
وإىل  من  جمانية  نقل  ورحالت 

مواعيد احلصول على اللقاح. 
ويف لندن، دخل امللقحون يف 
لنهائي  بتذاكر  للفوز  سحٍب 
لكرة   2020 أوروبا  كأس 

القدم.
امللقحون  حصل  رومانيا  ويف 
يف  أما  نقانق.  شطرية  على 
الفلبني فقدم عمدة بلدة سحبًا 
الستقطاب  كحافٍز  بقرة  على 
أكرب عدٍد من ممكن من الراغبني 

يف احلصول على اللقاح.
عقوبات

إلي  احلكومات  بعض  جلأت 
فرض العقوبات إلقناع شعوبها 

باحلصول على اللقاح.
السعودية  العربية  اململكة  يف 
ال يسمح لغري امللقحني بدخول 
أما  الكربى.  التسوق  مراكز 
املتحدة  العربية  اإلمارات  يف 
من  امللقحني  غري  منع  يتم 
والفعاليات  احلفالت  دخول 
القدم  كرة  كمباريات  العامة 
واملعارض الفنية واملهرجانات 

الثقافية وغريها. 
ويف كازخستان يتم حتديد حركة 
غري امللقحني من خالل منعهم 
وصاالت  احلانات  دخول  من 

عرض السينما واملطارات.
إندونيسيا  حكومة  وفرضت 
دوالر   350 إىل  تصل  غراماٍت 
املناهضني  األشخاص  على 

للفريوس.

واشنطن تسمح لبائعي املاريجوانا بتزويد متلقي اللقاح بسجائر مجانا

مداهمة جمموعة داخل كنيسة 
بتهمة خرق قواعد اإلغالق يف 

بالكتاون غرب سيدني

كنيسة  إىل  الشرطة  توجهت 
يف   Christ Embassy Sydney
 7.30 الساعة  حوالي  سيدني 
بعد  املاضي  األحد  يوم  مساء 
تلقيها بالغًا حول جتمع خمالف 
حيث  العامة،  الصحة  ألوامر 
 60 حوالي  من  جمموعة  وجدت 
شخصًا يشاركون يف املراسم 

الكنسية.
ديفيد  الشرطة  وزير  وقال 
للغاية«  »مندهش  إنه  إليوت 
املتهور،  السلوك  هذا  من 
بإمكان  كان  إذا  إنه  مضيفًا 
أن  الكربى  الكاتدرائيات 
كنائس  فإن  القداس،  تبث 
الضواحي تستطيع ذلك أيضًا.
يف   2GB إلذاعة  وصرح 
سيدني اليوم اإلثنني: »مهمة 
األمل  رسالة  إعالن  الكنائس 
الناس  هؤالء  وكون  واحملبة 
للخطر  اجملتمعات  يعرضون 

... أمر غري عادي«.
املناطق  سكان  وخيضع 

حاليًا  سيدني  يف  الساخنة 
على  وجيب  ليلي  جتول  حلظر 
ويلز  ساوث  نيو  يف  اجلميع 
ارتداء الكمامات خارج منازهلم 
أكثر  إغالق  إجراءات  ظل  يف 

صرامة.
بعد يومني متتاليني من جتاوز 
 19  - بكوفيد  اإلصابات  عدد 
مستوى 800 حالة، بدأ تطبيق 
الصحة  قواعد  من  جمموعة 
الساعة  يف  اجلديدة  العامة 
اإلثنني  يوم  12.01 من صباح 

املاضي.
األكثر  اإلجراءات  وتشمل 
من  التجول  حظر  صرامة 
الساعة  حتى  مساًء   9 الساعة 
يعيشون يف  للذين  صباحًا   5
يف  الساخنة  املناطق  عشرات 
الكمامات  وارتداء  سيدني 
مستوى  على  إلزامي  بشكل 
الوالية عند اخلروج يف اهلواء 
ممارسة  حالة  يف  إال  الطلق، 

الرياضة.

أصدرت شرطة نيو ساوث ويلز 31 غرامة ألشخاص تجمعوا لحضور 
قداس يف كنيسة بضاحية بالكتاون غرب سيدني ليلة األحد املاضي
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تغزو  رقيب،  أو  حسيب  بال 
عشرات  اللبناني  السوق 
خصوصًا  الغذائية  األصناف 
من دون إخضاعها لفحوصات 
وصالحيتها  جودتها  تثبت 
املعيار  البشري.  لالستهالك 
القدرة  الشراء هو  الوحيد يف 
على دفع الّسعر، بغّض الّنظر 

عن الّنوعية واجلودة.
غزت  االقتصاد  انهيار  مع 
آالف  اللبناني  السوق 
الغذائية،  التجارية  العالمات 
يقع  مما  ومستوردة،  حملّية 
اللبنانيني  غالبّية  متناول  يف 
الذين خسرت رواتبهم حنو 90 
يف املئة من قدرتها الشرائية. 
يصعب  جديدة  أصناف 
كثرٍي  مكان  حّلت  حصرها 
والعالمات  الـ«براندات«  من 
أسعارها  باتت  اليت  التجارية 
وتشمل  توافرت،  إن  خيالّية، 

سلّم على سالمة الغذاء!
عشرات األصناف تغزو األسواق بال حسيب أو رقيب

اهليئات جّتار، والتاجر لن يضع مواصفات تضّر مبصلحته، وخيفف 
من التحاليل الغذائية إىل أقصى حّد ممكن«، ناهيك عن »تضارب 
املصاحل عندما تكون كل جهة تابعة لفريق سياسي«. لذلك، »ال 
لسالمة  الوطنية  اهليئة  تفعيل  عرب  إال  الغذاء  سالمة  ملسألة  حل 
الغذاء اليت صدر قانون بإنشائها عام 2015 وُعنّي مدير عام هلا 
عام 2017، لكن حتى اليوم مل يتم اختيار أعضاء جملس اإلدارة 
لتبدأ اهليئة عملها«. وألن اهليئة »ضابطة عدلية تقوم بالفحوصات 
املخربية وجبوالت رقابية وتنظم حماضر ضبط وختتم بالشمع األمحر 
كل مؤسسة ختالف سالمة الغذاء، لذلك هناك ضرورة بأن تكون 
اهليئة الوطنية الوحيدة املسؤولة عن هذا امللف اليوم أكثر من أّي 
وقت مضى، خصوصًا متى ما علمنا أن جتاوزات سالمة الغذاء كانت 
ترتاوح بني 30 و70 يف املئة قبل االنهيار االقتصادي. ولنا أن 

نتخّيل الوضع اليوم«.
املشكلة يف لبنان عندما نتحدث عن سالمة الغذاء، يقول خوري، 
»أننا نتحدث عن التلوث اجلرثومي )اشريشيا كولي، ساملونيال...(، 
بكثري.  أخطر  وهو  األغذية  الكيميائي يف  للتلوث  إغفااًل  مثة  لكن 
احلشرية،  واملبيدات  الغذائية،  واملضافات  الفطرية،  السموم 
يتم  كّلها  وامللونات...  الصناعية،  وامللوثات  الثقيلة،  واملعادن 
إغفاهلا رغم أنها أخطر. وهنا اخلطورة يف ما يغزو السوق اليوم. إذ 
نستهلك موادَّ نراكم من خالهلا عرب السنوات مواد كيميائية تؤدي 
إىل أمراض سرطانية وقلبية ودماغية«. ويلفت إىل أن املنتجات 
يف  يؤدي  الذي  فقط  اجلرثومي  للفحص  عادة  »ختضع  الغذائية 
أقصى احلاالت إىل حاالت إسهال وقيء، فيما التسمم الكيميائي 
الذي يراكمه اإلنسان يؤدي إىل املوت«. ووفق خوري، »يوم كان 
الدوالر بسعر صرف 1500 لرية مل تكن جُترى التحاليل الكيميائية 
اجلرثومية.  التحاليل  من  بكثرٍي  أعلى  كلفتها  ألن  لألغذية  الالزمة 
اليوم الوضع أصعب وإجراء هذه التحاليل حيتاج إىل مواد كيميائية 
وبيولوجية مستوردة بالعملة الصعبة. لذلك، أحتّدى أي جهة تتحدث 
عن إجراء مثل هذه التحاليل وهل لديها اجلرأة لوضع عالمة اجلودة 
على املنتجات أو ما يضمن أنها ال حتتوي على كيميائيات وآمنة 
فقط  جُترى  الفحصوصات  هذه  أن  إىل  مشريًا  لالستهالك؟«، 

للبضائع املعّدة للتصدير.
أبو حيدر، من جهته، يؤكد أن الفحوصات جتري على نفقة املصنع 
يف  مرة  ألول  عرضها  لدى  سيما  ال  السوبرماركت،  صاحب  أو 
األسواق، مشريًا إىل »العقبة املعروفة وهي ضعف إمكانية الوزارة 
يف الوصول إىل كافة نقاط البيع. إذ لدينا 70 مراقبًا يف مقابل 22 
ألف حمل مسانة«، مشددًا على دور البلديات »وصالحيتها الرقابية 

األوسع وقدرتها على تشميع املتاجر املخالفة«.
»الركّ« على البلدي

يف بلٍد طبيعي، ُيفرتض أن خُتضع اجلهات املعنّية كل املواد اليت 
األزمة  قبل  موجودة  كانت  اليت  فيها  مبا  للفحص،  السوق  تدخل 
باجلودة  تزال حتتفظ  ال  كانت  إذا  ما  ملعرفة  احمللية  والصناعات 
نفسها. ولكن، ألننا يف بلٍد غري طبيعي، ينصح الباحث املتخصص 
أندريه خوري  الفطرية والزراعية  يف اهلندسة اجلرثومية والسموم 
بـ«الرّك« على الطعام البلدي والتقليدي، لتجّنب السموم اجلرثومية 
اللحومات  ننسى  أن  اليوم  »علينا  أن  إىل  ويلفت  والكيميائية. 
الصناعية كاملرتديال واجلمبون وغريهما، وعدم اإلكثار من املواد 
عملية  من  مرحلّيًا  نزمط  أن  لنا  ليتسنى  التربيد  إىل  حتتاج  اليت 
التسمم نتيجة غياب الكهرباء، ألنه يف كل 20 دقيقة يف غياب 

التربيد يتضاعف عدد البكترييا املوجودة على أي مادة غذائية«.
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وغريها  واألجبان  واأللبان  واحلليب  والزيوت  واملعلبات  احلبوب 
»الفلت«  سوق  ازدهار  إىل  إضافًة  التنظيف،  ومواد  األغذية  من 
الصنف  مصدر  معرفة  دون  من  و«الكيلو«،  بـ«الوقية«  والشراء 
بأمساء  وبعضها  اجلديدة،  األصناف  اعتماد  وجودته.  وصالحيته 
حتاكي »ماركات« معروفة، يعتمد بالدرجة األوىل، يف ظل الغياب 
التام للدولة وأجهزتها الرقابّية، على تبادل آراء الزبائن وجتربتهم 
مع منتٍج ما، فيما يبقى املعيار األساس يف الشراء هو القدرة على 
دفع الّسعر، بغّض الّنظر عن الّنوعية واجلودة. علمًا أن مثة أصنافًا 
ملصقات  بال  مثاًل،  كاأللبان  التجارية،  احملالت  كثرية يف  غذائية 

حتّدد املصدر وتاريخ الصنع.
هاني حبصلي  لبنان  الغذائية يف  املواد  مستوردي  نقابة  رئيس 
أّكد لـلزميلة »األخبار« أّن ما بات يدخل من مواد غذائية إىل لبنان 
االنهيار، بل من  ثانيًا كما كنا نستورد قبل  أو  أول  »ليس خنبًا 
درجة ثالثة ورابعة، لكنها جّيدة ومعتمدة يف بالدها«، الفتًا إىل أن 
»أغلب املواد صارت تستورد من تركيا ومصر، ومثة أصناف - وإن 

بشكل أقل - من صناعة سورية«.
»جيدة أو سيئة، توصيفات ال معنى هلا. ما حيكم صالحّية منتج 
بشكل  الصناعية  املختربات  جتريها  اليت  التحاليل  هو  لالستهالك 
دوري ومنتظم للبضائع الواردة على احلدود الربية أو البحرية أو 
املطار«، وهو ما يشكك الباحث املتخصص يف اهلندسة اجلرثومية 
أندريه  يوسف  القديس  جامعة  يف  والزراعية  الفطرية  والسموم 
خوري حبدوثه، وألن »أحدًا ال يضمن سالمة ونوعية ما يدخل البلد، 
لذلك فإننا خناطر مبا نأكله«. وهو ما جتّلى أخريًا يف ارتفاع أعداد 
مرضى التسمم الغذائي، األمر الذي ُعزي إىل البضائع التالفة اليت 
يغرّي بعض التجار تاريخ صالحيتها، أو بسبب فساد األغذية لعدم 
توفر التيار الكهربائي. لكن، حبسب خوري، مثة أيضًا »كثري من 
املنتجات الغذائية اجلديدة ال يتم فحصها وقد تكون هلا آثار سلبية 

فورية أو الحقة«.
رمسيًا، املدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة حممد أبو حيدر أكد 
أن »مديرية محاية املستهلك إىل جانب اجلهات املعنية مع وزارات 
للفحوص  املنتجات املستوردة  والداخلية، خُتضع  والزراعة  الصحة 
املخربية لتحديد ما هو صاحل لالستهالك وما ال يطابق املواصفات. 
ويف ما يتعلق باملنتجات احمللية، فقد »وّجهت الوزارة كتابًا لنقابة 
السلع  خمتلف  حول  مبعلومات  لتزويدها  السوبرماركت  أصحاب 
املنَتجة حمليًا واليت ُتعرض ألول مرة يف األسواق ليتسّنى فحصها 

قبل عرضها للبيع«.
 تخضع األغذية للفحص الجرثومي لكن ثمة إغفااًل للتلوث الكيميائي األخطر 

بكثري
أما على األرض، فإن سالمة الغذاء يف لبنان ليست مشكلة جديدة 
والسالمة  الصحة  معايري  بانتهاك  تتعلق  فضائح  شهدت  وقد 
هذا  افتقر  ولطاملا  اجلودة.  ملعايري  االمتثال  وعدم  والنظافة 
القطاع، حتى يف »أيام اخلري«، إىل املساءلة واملتابعة اجلدّية ما 
السوق.  ملراقبة  اسرتاتيجية  أي  غياب  إعالمية يف  »غزوات«  خال 
وحبسب خوري، »ستبقى املشكلة قائمة طاملا أن أكثر من مؤسسة 
رمسية تضع يدها على موضوع سالمة الغذاء. إذ إن هناك جهات 
السياحة،  الصناعة،  االقتصاد،  الزراعة،  )وزارات  متعددة  رمسية 
العلمية...(  للبحوث  الوطين  اجمللس  اللبنانية،  اجلمارك  الصحة، 
مجيعها تقول إنها معنية بسالمة الغذاء، فضاًل عن هيئات غذائية 
)هيئة السكر، هيئة القمح، هيئة األلبان واألجبان...( تّدعي أيضًا 
أّنها معنية باألمر. علمًا أن 80 إىل 90 يف املئة من أعضاء هذه 

فقدان  بسبب  السكري  مرضى  صرخة  علت  األخرية،  الفرتة  يف 
عالجاتهم. واحد من هذه العالجات إبرة »األنسولني« اليت أصبحت 
»عملة نادرة«. صحيح أن وزارة الصحة استطاعت جتّنب سيناريو 
فقدانها بشكٍل نهائي، معتمدة على ما يف »خمزونها« من األدوية، 
إال أن املشكلة يف مكاٍن آخر: يف امتناع الشركة املعنية باسترياد 
هذا العالج عن تقديم ملف لالسترياد رغم حتويل األموال هلا من 
مصرف لبنان. وليس من داٍع هنا للتسمية، فالكل من دون استثناء 

يأخذ اليوم حياة الناس رهينة، مقابل الدفاع عن أرباحه.
حتى اللحظة، مل تقّدم أي من شركات استرياد األدوية واملستلزمات 
الوعود  السوق. ورغم  الطبية ملفاتها لتعويض ما هو مفقود من 
اليت قطعها البعض لوزارة الصحة بالبدء يف تقديم امللفات ومعاودة 
االسترياد، إال أن »شيئًا مل حيدث إىل اآلن«، على ما يؤكد وزير 
الصحة محد حسن. لذلك، أعلن الوزير انتهاء »فرتة السماح«، وأن 
وفواتريها  الشركات  ملفات  يف  والتدقيق  بالتتبع  ستبدأ  الوزارة 
على  حصلت  اليت  »تلك  وحتديدًا  القضاء،  إىل  لتحويلها  متهيدًا 
األموال من مصرف لبنان بناًء على االتفاق األخري ومل تستورد«، 
تلك  تعّنت  ظل  لـ«العالج«، يف  آخر  طريق  مثة  يعد  مل  أنه  مؤكدًا 
الشركات وامتناعها، عن قصد، عن توفري النواقص يف السوق من 
األدوية والكواشف املخربية واملستلزمات الطبية. ويف هذا السياق، 
يستعيد حسن آخر النقاشات مع شركات استرياد الدواء يف ما خيص 
هناك  كان  أنه  إىل  الفتًا  اجلديدة،  والفواتري  القدمية  املستحقات 
طرح بأن »تقوم الشركات من خالل التحويالت اليت تتقاضاها من 
املركزي بتسكري احلسابات القدمية مع الشركات العاملية واسترياد 
طلبيات جديدة، إال أن الشركات ال تزال مرتددة«. ولئن كان حسن 
حيّمل جزءًا من املسؤولية لتلك الشركات، إال أنه ال يعفي مصرف 
لبنان من املسؤولية لناحية قراراته املتأرجحة، إذ »ال يكاد يصدر 
إعالنًا، حتى يأتي يف اليوم التالي بإعالن مضاد«. والسؤال هنا: 
إىل كم ضحية حيتاج هؤالء، مصرفًا ومستوردين ومن خلفهم دولة 
وقضاء، كي يتحركوا؟ إىل اآلن، مل حيّرك أحد من هؤالء ساكنًا رغم 
فقدان أدوية أساسية يف املستشفيات ورغم إعالن حالة الطوارئ 
يف ما خيص أحوال معظم مرضى السرطان الذين ترتاجع حاالتهم 

الصحية بسبب انقطاع أدويتهم، واليت باتت تفوق الـ 100 دواء.
وإلعفاء الناس تداعيات »األذن الطرشاء« اليت يديرها هؤالء حتى 
ألربع مؤسسات  أذونات  منحت  أنها  الصحة  وزارة  أعلنت  اللحظة، 
صيدالنية يف إطار »التعويض التدرجيي« للنقص احلاصل يف سوق 
الدواء، وهي موزعة كاآلتي: مؤسستان السترياد األدوية من تركيا 
أوروبا  مسجلة يف  »أدويتها  اهلند  من  ورابعة  إسبانيا  من  وثالثة 
األذونات  هذه  أن  على  حسن  وشّدد  أيضًا«.  تسويقها  ومسموح 
تستويف الشروط الفنية والصيدالنية. وأكد أنه بالسماح لشركات 
وإمنا  »إىل مشكل،  ال يسعى  املفقودة،  األدوية  باسترياد  رديفة 
عم دّور على حّل«. ومتى استعادت الشركات املستوردة نشاطها 

»أسقطوا احلجة من يدي«.
لكن، هل ينجح حسن يف مهمته؟ إىل اآلن، ليس مبقدور أحد ختمني 
سياسيني  تصرحيات  بدليل  سهلة،  غري  الطريق  إن  إذ  النتائج، 
انتقدوا فيها خطوة وزارة الصحة اليت »تفتح الباب على الفوضى«، 
لناحية دخول أدوية »غري مأمونة وليست ضمن املواصفات«. فيما 
يؤكد حسن أن هذه احلملة »ليست مبنية على أسس منطقية لناحية 
أنه ال ميكن إدخال أدوية إىل السوق خارج املواصفات املعرتف بها 
وما ينص عليه قرار االسترياد الطارئ«. ولذلك، مثة 3 احتماالت، 
برأي حسن، هلذه احلملة: »إما أن مطلقي هذه التصرحيات ال يدركون 
خطورة املوقف وفقدان األدوية، وهذه كارثة، وإما أنهم يتعرضون 
للضغط من أصحاب بعض الشركات املستوردة واحملتكرة للسوق، 

وإما الرتباط معظمهم بهذه الكارتيالت«!
إىل ذلك، جال حسن أمس على مستودعات أدوية وحليب أطفال 
يف أكثر من منطقة للتحقق من حركة بيع  األدوية  وتوزيعها يف ضوء 
الفواتري اليت تسّلمتها  وزارة الصحة من املصرف املركزي. وتبنّي 
وجود أطنان من األدوية املخزنة يف املستودعات رغم أنها مفقودة 
يف السوق وضرورية لشتى األمراض وال سيما األمراض املزمنة، 
األطفال.  وحليب  احليوية  املضادات  من  كبرية  كميات  عن  فضاًل 
جدرا  منطقة  يف  شركات  لثالث  للدواء  مستودعًا  حسن  ودهم 
حيث ُعثر على كمية كبرية من األدوية املفقودة، من بينها أدوية 
ومضادات  والتجلطات  الضغط  وأدوية  وأنسولني  وكلى  سكري 
املعدة.  ومحاية  اآلالم  ومسكنات  واحلروق  الصرع  وأدوية  حيوية 
وأعلن حسن أن »أطنان األدوية املوجودة تقسم اىل ثالثة: قسم 
من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعًا، وقسم ثان من أدوية جمّمد 
صرفها يف انتظار احلصول على موافقة بتغطيتها من قبل املركزي 
بناًء على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو األهم ويتضمن 
كميات كبرية من األدوية املدعومة واملغطاة حبواالت من املركزي 
للدواء يف  مستودعًا  دهم حسن  كذلك  السوق«.  تصرف يف  وال 
العاقبية )جنوب لبنان(، حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع 
والغدة وغري ذلك من أدوية األمراض املزمنة، فضاًل عن عدد كبري 
املدعي  مع  اتصال  وبعد  األطفال.  حليب  وعلب   OTC أدوية  من 
العام املالي يف جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان، تقرر إقفال 
ببيع  استثنائيًا  قرارًا  أصدر حسن  فيما  األمحر،  بالشمع  املستودع 
األطفال  حليب  سيما  وال  والصيدليات  للعموم  املوجودة  األدوية 

واألدوية الضرورية.

كارتيل األدوية يقبض وال يستورد!
راجانا حمية
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لبنانيات

اهلل  حلزب  العام  األمني  حتدث   
السيد حسن نصر اهلل يف ذكرى 
اسبوع الشهيد القائد احلاج عباس 

اليتامى )أبو ميثم(، وقال:
أخينا  عائلة  إىل  أتقدم  »أوال 
الشهيد القائد أبو ميثم، العائلة 
فردا،  فردا  والشريفة  الكرمية 
وإليكم مجيعا أنتم الذين تعرفونه 
إليكم  أتقدم  وحترتمونه  وحتبونه 
قائدنا  لنيل  بالتربيك  مجيعا 
اجملاهد الكبري ما متناه، وما سعى 
وبالتعزية  املنى،  وغاية  إليه، 
وحبيب.  وعزيز  ووالد  أخ  لفراق 
هذه هي حالنا مع الشهداء نبارك 

ونعزي.
يقول اهلل تعاىل يف كتابه اجمليد 
»من  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه فمنهم من قضى حنبه 
بدلوا  وما  ينتظر  من  ومنهم 
تبديال«. وأبو ميثم من مصاديق 
الواضحة  املصاديق  اآلية،  هذه 
إىل  نعود  عندما  واملشرقة. 
سرية حياته، وأنا يف كلمة اليوم 
األول  املقطع  مقطعان،  هناك 
منه  وأدخل  القائد،  الشهيد  عن 
ومن املنطقة ومن مدينة اهلرمل 
الوضع  يف  الثاني  املقطع  إىل 
احلاج  إىل  نعود  عندما  العام. 
عندما  هنا  أنا  اليتامى  عباس 
أدلي بشهادة إمنا أدلي بشهادة 
شخصية.  معرفة  من  شخصية 
ألننا  فالن  عن  فالن  عن  وليس 
عشنا سويا. أنا أعرفه عن قرب 
منذ بداية انطالقة هذه املسرية، 
الشهداء  هؤالء  من  وكثري  هو 
وخصوصا هؤالء القادة الشهداء. 
يف  نكون  عندما  أحب  دائما  أنا 
عباس  الشهيد  أمثال  حمضر 
اليتامى أن أستحضر كلمة اجليل 
املؤسس حلزب اهلل، هناك جيل 
مؤسسة،  مجاعة  هناك  مؤسس، 
حتى  أشخاصا  أو  أفرادا  وليس 
يدعي أحدنا أنه هو الذي أسس، 
أو فالن وفالن وفالن هم الذين 
هذه  أو  اهلل،  حزب  أسسوا 
اجليل  هذا  اإلسالمية.  املقاومة 
مل يكن كله شباب، كانوا شبابا 
ونساء.  رجاال  وصغارا،  وكبارا 
الـ  مجاعة  أمسيهم  أن  أحب  أنا 
أصبحوا  الذين   1982 مجاعة   82
اآلن تقريبا كلهم شيبة، وكلهم 
مل  ولكنهم  السن،  يف  تقدموا 
يغادروا ال امليادين وال الساحات 
وال املعارك وال املواجهات على 

أشكاهلا وعلى أنواعها.
اجليل  هذا  وطبعا  البداية  منذ 
 1982 عام  التأسيس  مرحلة  يف 
حتمل  اللبنانية  املناطق  كل  يف 
وصرب  تضحيات،  وقدم  أعباء، 
معاناة  وعاش  مجيال،  صربا 
شديدة. اليوم احلمد هلل حنن عدد 
واإلمكانات  والعدة  العدد  يف 
واالحرتام  والنفوذ  والقدرة 
..و..  و  واالحتضان  والتقدير 
املرحلة  بتلك  يقاس  ال  ما  و..، 

الصعبة والقاسية.
األخ عباس الشهيد أبو ميثم التحق 
بهذه املقاومة وله من العمر 17 
سنة أو 18 سنة يف بداية ريعان 
الشباب.  زهرة  يف  الشباب 
وسرعان ما برزت واتضحت أمام 
الشخصية،  صفاته  إخوانه  بقية 
ومن صفاته الشخصية: التدين، 
احللم،  الوافر،  األدب  اإلميان، 
سعة الصدر، حسن العشرة كلكم 
تعرفون  أجامل،  ال  أنين  تعرفون 
كانت  وعايشتموه.  عباس  احلاج 
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اجلميلة،  كطلته  مجيلة  روحه 
اهلمة  صاحب  ااملقدام،  الشجاع 
الواسع،  األفق  صاحب  العالية، 
مل يكن حمصورا بعائلة وال بقرية 
وال بشارع وال حبي وال مبنطقة، 
اإلنسان  كان  واسع.  أفقه  كان 
املستعد  اإلنسان  الرسالي، 
يف  احلاضر  اإلنسان  للتضحية، 
اإلنسان  اجلبهات،  ويف  امليدان 
الذي مل يكن يسأل ال عن صفة 
وال عن موقع وال عن منصب أو 
االنسان  امتيازات شخصية،  عن 
واجلراح  باجلروح  يصاب  الذي 
فال تقعده جراحه. وكان اإلنسان 
الذكي سريع االستيعاب وسريع 
منذ  بدا  الذي  اإلنسان  التطور، 
قدرات  ميلك  أنه  األوىل  سنواته 

قيادية ممتازة.
ولذلك احلاج عباس بدأ يف حزب 
مقاتال،  عاديا  فردا  مقاتال  اهلل 
معسكرات  يف  مدربا  أصبح  ثم 
التدريب يف تلك املرحلة، ثم بدأ 
على  خمتلفة  مسؤوليات  يتوىل 
مرحلة  يف  البقاع  كل  مستوى 
أحتدث  البقاع  عمليات  مسؤول 
إىل  غادر  ثم  الثمانينات.  عن 
ثم  اجلبهة،  إىل  الغربي  البقاع 
اجلبهات  إىل  اجلنوب  إىل  غادر 
امليدانية  العمليات  يف  وشارك 

بشكل مباشر.
سأكمل بعد قليل، لكن ما جيب 
أن أقوله هنا من مجلة املميزات 
القادة  يف  واملهمة  الكبرية 
العسكريني يف املقاومة يف هذه 
اليوم.  إىل   1982 من  املسرية 
استعرضهم ممن  عندما  اآلن  أنا 
احلاج  من  مثال  أبدأ  منهم  قضى 
بدر  مصطفى  السيد  عماد، 
اللقيس،  حسان  احلاج  الدين، 
وعندما نكمل بقية اإلخوة العسكر 
اليتامى  عباس  الشهيد  الذي 
عالء  ورفيق  هؤالء،  رفيق  هو 
اجلوي،  الدفاع  وعالء  البوسنة، 
يسميه  واحد  كل  القماطية  عالء 
سلمان،  حممد  أبو  رفيق  شكل 
هذا  االقليم  حممد  أبو  ورفيق 
الصف من القادة الشهداء. هؤالء 
كلهم من قضوا ومن مازال اليوم 
أعلى  من  املسؤولية  موقع  يف 
العسكرية  القيادة  يف  مستوى 
القيادات  يف  مستوى  أي  إىل 
مجيعا  أنهم  ميزتهم  العسكرية، 
بدأوا مقاتلني، بدأوا من امليدان 
كانوا شباب 18 سنة 19 سنة 20 
سنة، ويعرفون ما معنى القتال، 
معنى  وما  التضحية،  معنى  وما 
يعين  وماذا  الرصاص،  أزيز 
يعين  وماذا  واهلجوم،  الدفاع 
والنار  والقصف  والتهديد  اخلطر 

واحلصار.
ولذلك من خالل مسريهم امليداني 
واكتسبوا  التجربة،  راكموا  هم 
إضافة  كفاءة،  فازدادوا  العلم 
وإىل  أخالقهم  وإىل  اميانهم  إىل 

رساليتهم.
هؤالء  من  واحد  عباس  الشهيد 
من  كان  متوز،  حرب  وأكمل يف 
جبهة  يف  العسكريني  القادة 
هو  اهلرمل  ابن  تصوروا  اجلنوب 
اجلنوب  جبهة  يف  عسكري  قائد 
يقاتل يف جبهة اجلنوب إىل اليوم 
األخرية.  الساعات  إىل  األخري 
وكما ورد يف التقرير قبل قليل 
ذلك  يف  أرسلت  اليت  الرسالة 
ونيابة  اجملاهدين،  باسم  اليوم 
عن اجملاهدين جماهدي املقاومة، 
واليت أبكتنا مجيعا وأنا من مجلة 
كتبها  الرسالة  تلك  أبكتهم  من 

هذا  اليتامى،  عباس  الشهيد 
يعرب عن مستوى إميانه، ومستوى 
ثقافته،  ومستوى  وعيه، 
روحه  وعن  معرفته،  ومستوى 
ألن  وإخالصه  وصفائه  ونقائه 
كل إناء ينضح مبا فيه. لو عدمت 
اآلن إىل هذه الرسالة ستقرأون 
اليت  الدروس  من  الكثري  فيها 
عباس  الشهيد  وخلصها  كثفها 
املعرفة  يف  كأستاذ  اليتامى 

والثقافة والوعي واإلميان.
بعد ذلك أيضا حتمل مسؤوليات 
مل يكن يعنيه أين، يف أي منطقة 
أيضا  مرحلة  يف  كان  هو  يعمل 
يف  العسكرية  الوحدة  مسؤول 
جبل  يف  يعين  اخلامسة  املنطقة 
وعندما  الشمال.  ومنطقة  لبنان 
بدأت األحداث يف سوريا واختذنا 
هناك،  إىل  نذهب  أن  قرارا 
كان  اليتامى  عباس  الشهيد 
التحقوا  الذين  القادة  أوائل  من 
باجلبهات، وذهب إىل أين؟ طبعا 
كل األماكن يف السنة األوىل يف 
األشهر األوىل يف معركة سوريا 
كانت أماكن خطرية كلها تقريبا 
كانت أماكن خطرية، ولكنه ذهب 
إىل أخطر األماكن، إىل حلب إىل 
مدينة حلب إىل منطقة حلب إىل 
املطار  إىل  احملاصرة  املدينة 
احملاصر إىل الطريق الطويل من 
أثريا إىل حلب الذي كانت تسيطر 
عليه داعش، وهو كان قائدا يف 
وميشي  مقاتليه  يقود  امليدان 
اليت  املعارك  وكل  أمامهم، 
خيضت يف تلك املنطقة وصوال 
إىل حترير حلب وإىل حترير القرى 
والبلدات يف حميط املدينة وإىل 
حترير مدينيت نبل والزهراء وإىل 
حترير السجن الكبري إذا تذكرون، 
كان  كويرس  مطار  حترير  وإىل 
الشهيد عباس اليتامى هو قائد 
الكبار  القادة  امليدان إىل جانب 
يف تلك املعركة من قادة اجليش 
املقاومة،  قادة  ومن  السوري 
املستشارين  اإلخوة  قادة  ومن 
الكبار ويف  اجلنراالت  اإليرانيني 
القائد  الشهيد  كان  مقدمهم 
رضوان  سليماني  قاسم  احلاج 
اهلل تعاىل عليه. ومل يغادر أبدا، 
مل يغادر الشهيد عباس اليتامى 
هناك  بقي  حتريرها  بعد  حتى 

وبقيت أولويته هناك.
عندما بدأت معركة حترير البادية 
الزور،  دير  بتحرير  انتهت  اليت 
وامليادين، والبوكمال كان أيضا 
العسكريني  القادة  مجلة  من 
املعركة،  تلك  يف  األساسيني 
مكان  يف  نفسه  حيصر  مل  هو 
املعركة  هذه  يف  مكان  دون 
احلرب  هذه  مواجهة  يف  الكبرية 
هؤالء  كل  جانبه  وإىل  الكونية، 
وكثري  استشهدوا  الذين  القادة 
على  زالوا  ما  الذين  القادة  من 

قيد احلياة حفظهم اهلل.
القائد  مع  بقوة  عمل  وأيضا 
سليماني،  قاسم  احلاج  الشهيد 
السيد  الشهيد  القائد  ومع 
توليه  أثناء  الدين  بدر  مصطفى 
يف  اهلل  حزب  قوات  ملسؤولية 
على  ميثم  أبو  واحلاج  سوريا، 
مل  ميل،  مل  يتعب،  مل  اإلطالق 
يضعف، مل يهن، مل يرتدد. كان 
الرؤية  يف  شديد  وضوح  لديه 
حول هذه املعركة، وحضور كبري 
يف ميادين هذه املعركة، وكان 
ميكن أن يقتل يف أي معركة ألنه 
احلصار،  قلب  يف  دائما  كان 
املواجهة  خطوط  يف  دائما  كان 

قلب  يف  دائما  كان  األمامية، 
سبحانه  اهلل  شاء  ولكن  اخلطر. 
تبقى  وأن  ينصره  أن  وتعاىل 
حتقق  حتى  يده  النصر يف  راية 
الكبرية  االنتصارات  هذه  كل 

والعظيمة.
كبري  قائد  يدي  بني  اليوم حنن 
املقاومة  قادة  من  حبيب  عزيز 
على  مضوا  الذين  الشهداء 
وشوق  وإميان  وصرب  بصرية 
وعشق وأخالق وصدق. وأبو ميثم 
الدنيا  هذه  يعرفه،  أيضا  الكل 
بعض  ختطف  املطاف  نهاية  يف 
الناس،  بعض  وتلوث  الناس 
بزخارفها  الناس  بعض  وتهزم 
مبداعبها حببائلها، تأسرهم تقيد 
عيونهم  قلوبهم  أرجلهم  أيديهم 
أمساعهم، إال أن الشهيد عباس 
نقيا صافيا  اليتامى بقي طاهرا 
املسرية،  هذه  يف  بدأ  كما 
وخامتته يف  حسنة  عاقبته  كانت 
الشهادة وثباته يف هذا الطريق 
الذي نسأل اهلل سبحانه وتعاىل 
والثبات  العقابة  لنا مجيعا حسن 
الظروف الصعبة.  أمام كل هذه 
والعواصف  الزالزل  تهزه  مل 
وال  التساؤالت  وال  الفنت  وال 
التشويهات وال التشكيكات ألنه 
كان ميلك كل هذا العزم الكبري، 
وكل  الكبري،  القلب  هذا  وكل 

هذا اإلميان الكبري.
اليتامى  عباس  خيرج  أن  طبعا 
الشهيد القائد من مدينة اهلرمل 
عجيبا.  غريبا وال  أمرا  ليس  هذا 
اهلرمل،  ومنطقة  اهلرمل  فمدينة 
مدينة اهلرمل هي مدينة الشهداء، 
ولطاملا قدمت الشهداء من خرية 
شبابها ورجاهلا وأبنائها يف هذه 

املقاومة.
دائما   1982 منذ  البدايات  منذ 
النداء وحبضور كبري  تليب  كانت 
وبصدق عظيم، وكانت كما يقال 
املعونة،  كثرية  املؤونة  خفيفة 
ونسائها،  رجاهلا  أهلها،  هكذا 
وهكذا أهل هذه املنطقة منطقة 
بعلبك اهلرمل منطقة البقاع، اليوم 
الشهيد القائد عباس اليتامى )أبو 
ميثم( كأخوانه بقية الشهداء هم 
شهود على ان أهل هذه املنطقة 
بهذه  آمنو  البداية  منذ  الشرفاء 
صنعها  يف  شاركوا  املسرية، 
املقاومة  إحتضنوا  وتأسيسها، 
يف بيوتهم وجرودهم ووديانهم 
ومدارسهم،  ومعسكراتهم 
ليس  شبابهم.  خرية  وأعطوها 
الفهم  حسابات  يف  بسيطا  أمرا 
أن  والوطنية  واإلميان  والوعي 
بعلبك  وابن  اهلرمل  إبن  جتد 
 82 الـ  منذ  أين؟  البقاع  وابن 
يف اخلطوط األمامية يف اجلنوب، 
دفاعا عن اجلنوب ودفاعا عن كل 
اخلطوط  يف  جتده  وأن  لبنان، 
األمامية يف حلب، وأن جتده يف 
الزور  دير  يف  األمامية  اخلطوط 
ان  جيدا  يفهم  ألنه  والبوكمال 
املستهدف يف هذه املعركة كل 
يبخلوا  مل  هؤالء  املقاومة،  حمور 
املشروع  مواجهة  يف  ال  بشيء 
وال  جنوبا،  فذهبوا  الصهيوني 
األمريكي  املشروع  مواجهة  يف 
الذي  اإلرهابي  الصهيوني 
التكفريية  اجلماعات  استخدم 
األخرية،  املاضية  السنوات  يف 
اجلنوبية  لبنان  حدود  اىل  ذهبوا 
وعندما  لبنان،  ليدافعوا عن كل 
اىل  التكفريية  اجلماعات  جاءت 
جرود بعلبك اهلرمل واىل مناطق 
كل  وهددوا  الشرقية  السلسلة 

البقاع كان مهددا  املنطقة، كل 
وكل لبنان كان مهددا من خالل 
التكفريية  اجلماعات  هذه  توسع 
ينتظروا  ومل  يرتددوا  مل  وهم 
أهل  اهلرمل-  بعلبك  أهل  أحدا، 
مناطقهم  عن  ليدافعوا  البقاع 
وليدافعوا  وقراهم  وبلداتهم 
كانوا  وهم  لبنان،  كل  عن 
الدولة  سكوت  العني  بأم  يرون 
عجز  احلني،  ذلك  يف  اللبنانية 
الدولة اللبنانية، وكانوا يعرفون 
األمريكية  السفارة  ان  جيدا 
حيتضون  كانوا  واألمريكيني 
التكقرييني يف  اإلرهابني  هؤالء 
الدولة  مينعون  كانوا  جرودنا، 
أن  من  وجيشا  حكومة  اللبنانية 
مواجهة  يف  حامسا  قرارا  تتخذ 
كان  اإلرهابية،  اجلماعات  هذه 
أتباع وأدوات السفارة األمريكية 
من السياسيني يشكلون الوفود 
»إلحتضان  اجلرود  هذه  إىل 
هذا   ! بالثوار«  مسوهم  الذين 
كان يراه أهل البقاع الذين كانوا 
يعانون من القصف واإلعتداءات 
والعمليات  واملفخخة  والسيارات 
اإلنتحارية، محلوا السالح وقاتلوا 
ودافعوا عن قراهم وعن بلداتهم، 
منذ  املنطقة  هذه  أن  العلم  مع 
مل  اللبنانية  الدولة  تأسيس 
هذه  ومن  الدولة  هذه  لدى  جتد 
واحلرمان  اإلهمال  سوى  الدولة 
املنطقة  هذه  لكن  والتقصري، 
وأهلها جتاه الدولة وجتاه الوطن 
مل يقدموا سوى الصدق والوفاء 
والشباب  والدفاع  واحلضور 
الزكية،  والدماء  الشباب  وخرية 
وجيب أن تتوقف الدولة عن هذا 
مع  املنطقة  هذه  اجتاه  السلوك 
املنطقة  هذه  أهل  بأن  التأكيد 
لن يبدلوا سلوكهم أيا يكن أداء 
هذه الدولة جتاههم ألن سلوكهم 
خدمات  على  فعل  رد  ليس 
ينطلق  سلوكهم  ألن  متبادلة، 
خلفية  من  إميانية،  خلفية  من 
إنسانية، من خلفية أخالقية، هي 
ثقافة هذه املدرسة اليت نعيش 
ثقافة  كربالء،  ثقافة  أيامها، 
السالم،  عليه  احلسني  اإلمام 
ثقافة  املسؤولية،  حتمل  ثقافة 
يف  احلياد  على  الوقوف  عدم 
مواجهة الباطل والظلم والطغيان 
واإلذالل،  والغزو  واإلحتالل 
ثقافة نصرة احلق حتى ولو كان 
أهل احلق قلة وكان أهل الباطل 
عظيما،  ضجيجهم  وكان  كثرة 
جتعل  اليت  هي  الثقافة  هذه 
كل  يقابلون  املنطقة  هذه  أهل 
اإلهمال  التقصري وكل هذا  هذا 
وكل هذا احلرمان وكل هذا من 
اللبنانية  احلكومات  ظهر  إدارة 
يقابلونه  ذلك  ورغم  املتعاقبة، 
بالبقاء يف موقع حتمل املسؤولية 
الفكر  هذا  إىل  ينتمون  ألنهم 

وإىل هذه الثقافة.
أيها األخوة واألخوات، هنا تكمن 
املسرية،  هذه  قوة  سر  أيضا 
يوم  يف  تنطلق  مل  مسرية  أنها 
مكاسب  عن  لتبحث  األيام  من 
سياسية هنا، وهنا تكمن مشكلة 
مجاعة  كل  ومشكلة  األمريكان 
واملنطقة،  لبنان  يف  األمريكان 
النجاح  عناصر  أهم  من  ألنه 
تفهم  وأن  عدوك  تعرف  أن  هو 
القوة  عدوك وأن حتيط بعناصر 
حنن  عدوك،  لدى  والضعف 
عدوهم، حنن عدو أمريكا واهليمنة 
األمريكية يف املنطقة، حنن عدو 
واملشروع  الصهيوني  الكيان 

نعم  املنطقة،  يف  الصهيوني 
حنن عدو ولنا الشرف أن نكون 
هذه  كل  رغم  لكن  العدو،  هذا 
يفهمون  ال  زلوا  ما  هم  السنني 
هذا العدو، وال يعرفون كل نقاط 
قوته وكل نقاط ضعفه، ولذلك 
يفشلون يف مواجهته، هم يظنون 
أن هذا العدو - أي حنن - مجاعة 
هددونا  فإذا  دنيا،  عن  يبحثون 
أن  يستطيعون  فهم  بالدنيا 
ويبدلوا  وعزمنا  إرادتنا  يسقطوا 
أن  يستطيعوا  مل  وهم  موقفنا، 
ننتمي  أننا  اآلن  حتى  يستوعبوا 
إىل إسالم حممد بن عبداهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم وأننا ننتمي 
إىل كربالء احلسني عليه السالم، 
كالما  يفهموا  أن  ميكن  ال  هؤالء 
العمر  مقتبل  يف  شاب  يقوله 
له  قال  عندما  األكرب  علي  امسه 
أبوه إننا ماضون إىل املوت قال 
املوت  على  أوقعنا  نبالي  ال  إذا 
دمنا  ما  علينا  املوت  وقع  أم 
حق؟  على  اولسنا  احلق،  على 
هذه  أبناء  حنن  نبالي؟  ال  إذا 
يتعلمون  شباننا  حنن  املدرسة! 
الشاب  احلسن  ابن  القاسم  من 
أن  يعين  ماذا  الصغري  الفتى 
تكون الشهادة القتل يف سبيل 
اهلل أحلى على قلبه من العسل! 
هل ميكن لزعماء ورؤساء وخرباء 
واسرتاتيجيني وقادة فكر ورأي 
والقرار  األحباث  مراكز  يف  مثال 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
كيف  يستوعبوا  وأن  يفهموا  أن 
القتل  يصبح  أن  صغري  لشاب 
الدامي بالنسبة له أطيب وأحلى 
من العسل!؟ عندما نكون طالب 
آخرة، عندما نكون طالب كرامة، 
عندما  عزة،  طالب  نكون  عندما 
أن  لنا  تقول  مدرسة  يف  نكون 
وأعراض  الناس  عن  الدفاع 
خدمة  وأن  الناس  ودماء  الناس 
اىل  القربات  أعظم  هي  الناس 
العبادة  درجات  أعلى  وهي  اهلل 
هلل سبحانه وتعاىل، كيف ممكن 
هدفنا  وبني  بيننا  يفرقوا  أن 
وموقفنا؟  ومسريتنا  ورسالتنا 
خالل  احملاوالت  كل  ولذلك 
املاضية  والعقود  السنوات 
أدخل  وأنا  لي  فشلت، وامسحوا 
من  الثاني  املقطع  اىل  هنا 
نقول  كي  لكم  أقول  أن  كلميت 
األمور بكل شفافية ووضوح، أن 
يف  ختاض  كانت  اليت  املعركة 
كل  وضد  املقاومة  ضد  لبنان 
القوى  الوطنية احلقيقية،  القوى 
الوطنية احلقيقية يعين من؟ يعين 
اليت تريد سيادة لبنان حقا، أن 
أن  حقا،  للبنان  القرار  يكون 
لبنان  وغاز  لبنان  نفط  يكون 
لبنان  مياه  تكون  ان  للبنان، 
لبنان  خريات  تكون  أن  للبنان، 
الوطنيون  هم  هؤالء  للبنان، 
احلقيقيون، ال تلتفتوا للتفاهات 
موضوع  يف  ألنه  واإلدعاءات، 
السيادة أن املقاومة احلامية اليت 
اإلسرائيلية  الغارات  على  ترد 
أن  أما  إدانة،  موقع  يصبح  هذا 
قبل  اإلسرائيلية  الطائرات  تأتي 
تقصف  لبنان  مساء  ومن  أيام 
أهل  من  العديد  وترعب  سوريا 
املدن والقرى يف لبنان وتعرض 
من  أنا  لست   - املدني  الطريان 
اللبنانبة  الدولة  وامنا  هذا  أقول 
- للخطر، طائرات مدنية وركاب 
من  ال  تستحق  ال  هي  طائرات 
احلياديني من  وال  السياديني 
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حتى كلمة، كلمة تنديد، على كل 
يف  والوطنيني  املقاومة  اهلدف، 
خارج  لبنان  يريدون  الذين  لبنان 
اهليمنة األمريكية، الذي يدير هذه 
األمريكية  السفارة  هي  املعركة 
وسفرائها املتعاقبون وليس فقط 
يوم  أول  من  احلالية،  السفرية 
املتعاقبون  السفراء   ،2005 يف 
لكل  احلقيقي  القائد  هم  كانوا 
من كان يقاتل يف هذه املعركة، 
املعلومات  وضوح،  بكل  هذا 
كذلك  واالتصاالت  بذلك  تفيد 
وثائق  هكذا،  تقول  والوثائق 
وكم  ذلك،  تقول  ويكيليكس 
أن السفري األمريكي أو السفرية 
األمريكية متوغلني مع املسؤولني 
مع  األحزاب،  مع  اللبنانيني، 
الوزراء، مع الرؤساء اىل حد أنهم 
يتكلمون يف التفاصيل اللبنانية، 
بالتعيينات واملوازنات  فيتدخلون 
وفتح االعتمادات ويف التحالفات 
كل  ويف  االنتخابات  وقانون 
لبنان يف  يريدون  شيء.. هؤالء 
ويف  هيمنتهم،  حتت  قبضتهم، 
يشكل  ال  وأن  إسرائيل،  خدمة 
جيرأ  أن  أو  إلسرائيل  تهديد  أي 
أن يقف يف وجه أطماع إسرائيل 
الذي  من  إسرائيل،  وتهديدات 
يدير هذه املعركة؟ هي السفارة 
وفشلوا،   2005 من  األمريكية! 
يوظفوا  ان  حاولوا   2005 الـ  يف 
التحول  حصل،  الذي  االنقالب 
التطورات  حصل،  الذي  الكبري 
اخلطرية اليت حصلت ومت استيعابها 
واالنضباط  واحلكمة  الوعي  بربكة 
والصرب والبصرية والتحالفات لن 
املوضوع،  هذا  يف  اآلن  خنوض 
راهنوا يف 2006 على حرب متوز 
لتسحق املقاومة وفشلت، راهنوا 
 2008 أيار  املقاومة يف  جر  على 
والقوى  اجليش  مع  صدام  اىل 
األمنية حتت عنوان سالح اإلشارة 
املقاومة،  مبادرة  بسبب  وفشلوا 
وبعدها طويال جاؤوا بأموال طائلة 
باعرتافاتهم هم، عشرات مليارات 
اىل   2005 من  أنفقت  الدوالرات 
اليوم، عشرات مليارات الدوالرات 
من أجل تشويه املقاومة، من اجل 
التآمر على املقاومة من أجل نزع 
شراء  أجل  من  املقاومة،  سالح 
يف  اصطفافات  وصنع  الذمم 
وكانت  وفشلوا  املقاومة  وجه 
تديرها السفارة األمريكية، جائت 
األمنية  والعمليات  االغتياالت 
الكونية  احلرب  جاءت  وفشلوا، 
على سوريا واليت كانت تستهدف 
كل حمور املقاومة واملقاومة يف 
لبنان وفشلوا، وأرسلوا انتحاريني 
واىل  اهلرمل  واىل  بعلبك  اىل 
يف  وفشلوا  اجلنوبية  الضاحية 
عنها  سنتكلم  واليت  اجلرود  هذه 
التحرير  عيد  أيام يف  بضعة  بعد 
شيء  كل  إذا  حسنا،  الثاني، 
السياسة،  به، يف  فشلوا  فعلوه 
الشتائم،  التشويه،  اإلعالم، 
الدعايات، التمويل، وكلنا نتذكر 
هذا عندما كنا يف 2008 - 2009 
الذي كان  عندما اعرتف فيلتمان 
سفريا يف حينه أنهم أنفقوا 500 
مليون دوالر يف لبنان فقط إلبعاد 
وتشويه  اهلل  حزب  عن  الشباب 
صورة حزب اهلل، أنا لو باستطاعيت 
أن  كيف  فيلتمان  أريت  لكنت 
وكيف  تصاعد  يف  البياني  اخلط 
هو التحاق الشباب حبزب اهلل وانا 
يف السابق قلت يف لقاء داخلي 
إال اني مل أذكر األرقام لكن اذا 
حزب  عديد  رقم  عن  أفصحت  انا 
سيصابون  الكثريون  اليوم  اهلل 
بالرعب، وممكن أن يعترب البعض 
املوضوع  ألن  يهدد،  السيد  أن 

موضوع  من  بكثري  أهم  البشري 
امتالكك السالح وحجم االمكانات، 
على كل هذا كله مارسوه، وصلنا 
ان  أريد  ال  احلالية،  املرحلة  اىل 
ولكن  سابقا  ذكرته  شيء  اعيد 
كي  الذهن  الستحضار  فقط 
انتقلوا اىل املرحلة  نصل، املهم 
اجلديدة اليت هي االستهداف يف 
حياة الناس، يف معيشة الناس، 
يف ارزاق الناس، هذا كله تتحمل 
املتحدة  الواليات  مسؤوليته 
لبنان  يف  وتديره  األمريكية 
السفارة األمريكية، انتم ال ختمنوا 
جالسة  األمريكية  السفارة  أن 
هي  تقارير!  وجتمع  وتشاهد 
حتى مبوضوع  بكل شيء،  تتدخل 
شركات املازوت والبنزين والدواء 
به  تتدخل  هذا  كل  واحملتكرين 
تتدخل  هي  األمريكية،  السفارة 
حتى يف مجعيات اجملتمع املدني 
مع  وتتدخل  األحزاب،  عن  فضال 
البلديات حيث تستطيع أن تنسج 
عالقة مع البلديات وهكذا، حسنا، 
بعد  مرحلة،  اىل  اليوم  وصلوا 
حرب  إجياد  يف  فشلوا  أيضا  أن 
شفافا  ألكون  لبنان،  يف  أهلية 
أحد  عن  اتكلم  أن  احبذ  ال  كوني 
أن  قادرا  لست  لكن  العرب  من 
والسعودية  هم  احلقائق،  اختطى 
املاضية  السنوات  خالل  عملوا 
لبنان  يف  أهلية  حرب  إلفتعال 
ألنه  يقدروا  ومل  فشلوا  لكنهم 
يستطيع  من  يقال،  كما  دائما 
يريد  ال  أهلية  حبرب  يقوم  أن 
يستطيع،  ال  يريدها  ومن  ذلك، 
طائفي  أساس  على  أهلية  حرب 
ومناطقي  سياسي  أساس  وعلى 
حاولوا  عليها،  يستطيعون  ال 
صدامات  اىل  جيرونا  ان  كثريا 
ما  حسنا،  يستطيعوا،  مل  داخلية 
هو البديل؟ البديل هو التفتيت، 
هو ما يعمل عليه من 17 تشرين 
هذا  تفتيت  اليوم،  اىل   2019
اجملتمع، تفتيت الدول واالحزاب 
والعائالت  السياسية  والقوى 
واملناطق والطوائف وحتى تفتيت 
طريق  عن  والبلدات،  القرى 
بدل  العيش،  بوسائل  املس 
احلرب االهلية يف لبنان تستبدل 
حزب  بني  القتال  بدل  بالقتال، 
كال،  وأخرى،  مجاعة  وبني  وأخر 
األخ يقاتل أخوته والعائلة تقاتل 
يقاتلون  الضيعة  وأوالد  بعضها 
البنزين  حمطات  على  بعضهم 
وال  هذا  بالسكاكني،  ويتقاتلون 
زلنا وهم مفرتضني بأول األزمة، 
بعضنا  النارعلى  نطلق  وغدا 
التقاتل  ويف  اخلبز  أفران  يف 
ورأينا  الغذائية،  املواد  على 
والتعاونيات  السوبرماركات  يف 
البضائع  أجل  من  حصل،  ماذا 
يوقفوا  ال  أن  أجل  من  املدعومة 
و..و..و..  الدواء  وعلى  الدعم، 
اخل. فيذهب البلد إىل الفوضى، 
أحد  يعد  ال  الفوضى  هذه  ويف 
وأخواتي  أخواني  أحد،  على  ميون 
أتكلم  أنا  هنا  الكرام  وأهلي 
يتجاوز  اليوم،  اللبنانيني  لكل 
على  املقاومة  بيئة  تقليب  األمر 
املقاومة، كال هذا املوضوع أصبح 
أكرب من هذا، صار املوضوع ضرب 
حياة  وضرب  اللبناني  اجملتمع 
اللبناني بكرامته وحياته ومشاعره 
ما  وعواطفه وبيته وعائلته، هذا 
اليوم،  األمريكية  السفارة  تديره 
حسنا، بعد ذلك نصل اىل مكان 
أي  على  تقدم  الدولة  ممنوع 
شيء، يأتي بنزين حيتكر ويهرب، 
ذلك،  أمنعوا  تفضلوا  حسنا، 
تفضلوا  حسنا،  ممنوع،  ممنوع، 
حتملوا املسؤولية، تشعر أن البلد 
مرتوك، اآلن يف األسابيع األخرية 
والقوى  اجليش  العامل،  حتركة 

وممنونني،  ومشكورين  األمنية 
لكن هذا كله مستهدف، ال حيصل 
وبالصدفة،  ببساطة  ذلك  كل 
الدولة  تنهار  أن  املطلوب  كال، 
واألحزاب  والطوائف  واجملتمع 
أن  يظنون  من  السياسية، هؤالء 
أن  اهلل  حزب  فقط  هو  املطلوب 
فإطالق  مشتبهون،  هؤالء  ينهار، 
نزلوا  عندما  اجلميع،  على  النار 
يف 17 تشرين وبعد 17 تشرين 
هي فقط قصة فساد »كلن يعين 
كلن« أو عندما يأس األمريكيون 
واإلدارة املتعاقبة ومن معها من 
دول إقليمية وبعد أن انفقوا 30 
مليار دوالر أقل شيء بإعرتافهم 
والقوى  األحزاب  هذه  على  هم، 
ختدم  أن  تستطع  ومل  السياسية 
يريدونه،  هم  الذي  املشروع 
اىل  ويذهبوا  األحزاب  من  يأسوا 
 NGOS بالـ  يسمى  ما  مجعيات 
الكل  املدني،  اجملتمع  مجعيات 
مستهدف اليوم لنصل إىل مرحلة 
وتطلق  واملخاطر  اإلضطراب 
الناس النار على بعضها البعض 
بعضها  وتهجم  بعضها  وتقتل 
وبعد ذلك يأتون هم املنقذ وحتت 
البنزين  وضغط  اجلوع  ضغط 
واملازوت والدواء وإنهيار العملة 
والفوضى وغياب األمن اإلجتماعي 
يأتيون ليفرضوا حكومتهم وشكل 
االنتخاب الذي يناسبهم والرئيس 

الذي يناسبهم
مع  اإلتفاقات  من  يناسبهم  وما 
فقط  وليس  اإلسرائيلي،  العدو 
احلدود  ترسيم  إىل  يأخذوه  أن 
لبنان نفط وغاز يف  »ويشلحوا« 
وفرة،  فيها  يوجد  منطقة  أكثر 
أصال  التطبيع،  اىل  يأخذوه  بل 
تارخيه  وعن  هويته  عن  يسلخوه 
يريدونه  ما  هذا  ثقافته،  وعن 
حنن  هذا  حسنا  األمريكيون، 
اليوم  حنن  وقلنا  حرب،  إعتربناه 
يف حالة مواجهة، خالل كل الفرتة 
املاضية كنا نطرح بدائل معقولة 
ليس  البدائل  هذه  لكن  وممكنة 
ينفذها  أن  يستطيع  اهلل  حزب 
إىل  حتتاج  بدائل  هذه  ويطبقها، 
الدولة، يعين لست أنا حزب اهلل 
الباب  يفتح  أن  يستطيع  الذي 
لكي  الصينية  الشركات  أمام 
وتعمر  البلد،  يف  وتستثمر  تأتي 
ليس  عمل،  فرص  وتؤمن  وتبين 
يفتح  أن  يستطيع  من  اهلل  حزب 
الروسية،  الشركات  أمام  البلد 
يستطيع  من  اهلل  حزب  ليس 
كله  الشرق  أمام  البلد  يفتح  أن 
لبنان،  يف  ويستثمر  يأتي  لكي 
وليس  الدولة،  إىل  حباجة  هذا 
حزب اهلل من يستطيع أن يذهب 
املركزي  البنك  عن  بالنيابة  مثال 
يقوم  وأن  اللبنانية  احلكومة  أو 
يقوم  وأن  األمور،  من  بالكثري 
كهرباء  معامل  إلجياد  بإتفاقات 
يأخذ  أن  يستطيع  للدولة،  تابعة 
كهرباء  معمل  وينشىء  ترخيص 
ولكن  جتارية،  شركة  له،  تابع 
عن  بديل  يكون  أن  يستطيع  ال 
الدولة، على كل، كل هذا لن يتم 
دعوناهم  حسنا،  إليه،  اإلصغاء 
وقلنا موضوع إيران والشراء من 
وكذا..،  اللبنانية  وباللرية  إيران 
قالوا لنا بأن األمريكيني يضعوننا 
البنك  ويضعوا  العقوبات  على 
حتى  العقوبات  على  املركزي 
اللبنانية،  باللرية  إشرتينا  لو 
الكثري  يوجد  هاللني  بني  طبعا 
البلد  يف  اليوم  التهويل  من 
جهلة  أناس  يوجد  جهل،  ويوجد 
يوجد  ال  بالسياسة،  ويتكلمون 
بعد  دولة،  عقوبات  أمسه  شيء 
عنها  رفع  إيران  النووي  اإلتفاق 
عن  الصادرة  الدولية  العقوبات 
جملس األمن الدولي، املوجود هو 

العقوبات  عقوبات أمريكية، طبعا 
من  يوجد  ألنه  تكفي  األمريكية 
مما  أكثر  األمريكيني  من  خياف 
خيافون من اهلل، وأكثر مما خيافون 
كل،  على  وشعبهم،  ناسهم  من 
قدمنا خيارات وأفكار وإقرتاحات، 
مما  كثري  إىل  اإلضغاء  يتم  ومل 
ميشي  والبلد  غرينا،  وقال  قلنا 
يف هذا املسار اخلطر اإلحنداري، 
تكلمنا أنه إذا أضطررنا هذا يعين 
أنه سنحاول أن نشرتي من إيران 
أو  هبات  أو  مبساعدات  ونأتي 
أو  نفطية  مشتقات  شاكل..  ما 
أو دواء ومواد  بنزين  أو  مازوت 
الدنيا  غذائية اخل... طبعا قامت 
بالسخرية  أخذوها  لكن  وقعدت، 
األسئلة،  بسيل  وبدأوا  كعادتهم 
هل يوجد يف إيران بنزين ومازوت 
ودواء؟ أنت أين تعيش ؟ يف أي 
عامل؟ ما هي حجم معلوماتك؟ أنت 
من ال يعرف العقوبات الدولية من 
كل،  على  األمريكية،  العقوبات 
خطأ يف  هناك  أصبح  طبعا  وهنا 
األمريكية  السفارة  عند  التقدير 
مبين  األمريكية  اخلارجية  وعند 
من  ومعطياتهم  معلوماتهم  على 
أنا  ألنه  أنفسهم،  اللبنانيني 
األمريكية  السفارة  أن  معلوماتي 
اللبنانيني،  من  الكثري  سألت 
يقوله  ما  معقول  هل  هلم  قالت 
يأتوا  أن  يريدون  الرجل؟  هذا 
بالبنزين واملازوت من إيران، هل 
حيصل هذا؟ فأجابوهم، هذا جمرد 
للناس  ختدير  فقط  هذا  كالم، 
فوجأوا  هم  لذلك  شاكل،  وما 
أدخل  أن  أحب  أنا  اخلطوة،  بهذه 
أعود  ثم  ومن  اجلزئية  هذه  إىل 
طبعا  عام،  بشكل  الكلمة  وأختم 
حنن خالل هذا الفاصل الزمين كنا 
نتابع مع األخوة يف إيران وبطبيعة 
وتستلم،  تشرتي  أن  احلال جيب 
جيب أن يكون هناك رجال أعمال 
أناس خملصني  وشركات وهناك 
أجل  من  مشكلة،  لديهم  وليس 
أن يساعدوا شعبهم أن تأتي غدا 
األمساء  هذه  خترج  عندما  أمريكا 
»أمساء رجال األعمال اللبنانيني« 
وتضعهم على لوائح العقوبات، هم 
جاهزون أن يضحوا، هناك أناس 
ليسوا جاهزين أن يضحوا من أجل 
لبنان، جاهزون للتضحية بلبنان، 
كي  لبنان،  ملصلحة  ليس  ولكن 
ال يوضع هو أو عائلته أو أوالده 
أناس  هناك  العقوبات،  على 
وكثر  موجودون  وهم  جاهزون 
يف هذا البلد، أخذ معنا املوضوع 
بعض الوقت أيضا حنن كنا ننتظر 
البلد  يف  التطورات  بعض  لنرى 
ألنه إذا حلت، كفى اهلل املؤمنني 
القتال، واهلل لسنا متحمسني وال 
نهوى أن نعمل يف شراء البنزين 
امللف،  هذا  وكل  املازوت  وال 
ولكن جمرب أخاك ال بطل، حسنا، 
قلت  أنا  حمرم  من  العاشر  يوم 
وقتها  طبعا  ساعات،  خالل  أنه 
أصبحت  الباخرة  االن  ذلك،  قلت 
خالل  وقتها  قلت  البحر،  يف 
األوىل  سفينتنا  ستبحر  ساعات 
من إيران، وهي حتمل املشتقات 
هذا  ذكرى  يف  اليوم  النفطية، 
القائد الشهيد أضيف وأقول لكم 
خالل  ستبحر  الثانية  سفينتنا  أن 
أيام قليلة إن شاء اهلل، وستلحق 
ليس  املوضوع  أخرى،  سفن  بها 
اثنتني  أو  واحدة  موضوع سفينة 
أو ثالثة سفن أو ما شاكل، هذا 
مسار، طبعا سنواصل هذا املسار 
طاملا هناك حاجة يف لبنان، حنن 
جتارية  شركة  إىل  نتحول  لن 
املشتقات  إسترياد  أو  للبيع 
حباجة  البلد  أن  طاملا  النفطية، 
قليال  وأقف  وسأعود  ذلك  اىل 
عند هذه النقطة حنن نكمل حتمل 

العنوان الذي نطرحه  املسؤولية، 
هو ختفيف املعاناة، هنا أريد أن 
عناوين  مبجموعة  واضحا  أكون 
ما  أوال،  املسار،  ترسم هذا  هي 
اللبنانيني،  لكل  هو  به  سنأتي 
األراضي  على  املقيمني  ولكل 
فقط  يأتي  لن  هذا  اللبنانية، 
جلماعة احلزب وال للشيعة وال إىل 
منطقة لبنانية دون أخرى، عندما 
األولويات  إىل  نذهب  أن  نريد 
ونتكلم مثال باملستشفيات، نتكلم 
الدواء  لبنان، ومعامل صنع  بكل 
واألمصال وما شاكل نتكلم بكل 
خبز  بأفران  نتكلم  وعندما  لبنان، 
إذا  وهكذا،  لبنان،  بكل  نتكلم 
اهلدف هم مساعدة كل اللبنانيني 
وليس  اللبنانية  املناطق  وكل 
أو  أخرى،  دون  فئة  مساعدة 
أوال،  هذا  أخرى،  دون  منطقة 
ثانيا، حنن لسنا بديال عن الدولة 
ال يف هذا األمر وال يف غريه من 
نكون  أن  نستطيع  وال  األمور، 
النهاية  يف  الدولة،  عن  بديال 
النفطية،  املشتقات  موضوع 
طاقة  ووزارة  مركزي  بنك  يوجد 
واجلنوب،  الشمال  ومنشىت يف 
وإدارة  وحمطات  شركات  ويوجد 
اخل.  ويوجد..  ويوجد  وقوانني 
لسنا  حنن  أيضا  الثالث،  األمر 
بديال عن الشركات اليت تستورد 
النفطية وتوزعها على  املشتقات 
احملطات ولسنا بديال عن احملطات 
حباجة  لبنان  أنه  نطالب  حتى 
فيا  باخرة،  مئة  كذا  إىل  سنويا 
البواخر،  بهذه  فلتأتوا  اهلل  حزب 
كال، حنن لسنا هنا كبديل ولسنا 
رأينا  حنن  أحد،  أي  لننافس  هنا 
أن يف بلدنا معاناة وأزمة مازوت 
وستؤدي  شاكل..  وما  وبنزين 
دمار  وإىل  إجتماعي  خراب  إىل 
هذا  تعاجل  ال  والدولة  إجتماعي 
أو  ببطىء  تعاجله  أو  املوضوع 
بفاعلية حمدودة، هل نستطيع أن 
نستطيع،  نعم  شيء؟  بأي  نقوم 
هذا  ونفعل  ونتحرك  فلنذهب 
الشيء، املوضوع بهذه البساطة، 
فال يقم أي أحد بتعقيد املوضوع 
أو أن يأخذ له أبعاد، حنن قلنا من 
اليوم األول شعبنا ينذل وحنن ال 
نستطيع أن حنمل أن يذل شعبنا، 
هل نستطيع أن نقوم بأي شيء؟ 
فلنذهب ولنقوم بأي شيء، وها 
ولذلك  نقوم،  أن  حناول  حنن 
نأتي  أن  حنن ليس املطلوب منا 
بكامل كمية البنزين اليت حيتاجها 
الشعب اللبناني، وال كامل كمية 
املازوت وال شيء، حنن نريد أن 
نأتي بكميات جيدة من حيث الكم 
ومعقولة، وتستطيع ان تدخل إىل 
العرض  نزيد  وبالتالي  السوق 
وخنفف  الطلب  كثرة  مقابل  يف 
وخنفف  الشركات  على  الضغط 
ونكسر  احملطات  على  الضغط 
السوق  ألن  السوداء،  السوق 
السوداء سوق بال إنسانية وسوق 
بال قلب، ال أريد أن أصعد أكثر 
عندما  يعين  قلب،  بال  ذلك،  من 
البنزين  أو  املازوت  تنكة  تصبح 
أن  األخوان،  بعض  لي  قال  كما 
بعض  يف  وصلت  البنزين  تنكة 
وتنكة  لرية،  ألف  بـ650  املناطق 
املازوت بـ500 ألف لرية، هل هذا 
حمتكر؟ هذا حرامي وسارق كبري، 
هذا أنسان ليس لديه قلب، ليس 
أثقل  أن  أريد  ال  إنسانية،  لديه 
نريد  حنن  ذلك،  من  أكثر  العيار 
أن نكسر السوق السوداء ونكسر 
هذه األسعار اليت تعرب عن جشع 
وعن طمع وعن ال إنسانية ونريد 
أن خنفف معاناة عن الناس، هذا 
يف  عليه،  قادمون  حنن  الذي 
ميكننا  كيف  حنن  األخرى،  األمور 
ولن  سنساعد  أكيد  نساعد،  أن 

هؤالء  جنب  سنظل  لكن  نتخلى، 
جيب  ال  قضايا  مبجموعة  نطالب 
اآلن  اإلطالق،  على  نغفلها  أن 
عنها  سنتكلم  الثانية  التفاصيل 
وقت  يف  عنها  وسنتكلم  اآلن 
السفن  هذه  تصل  عندما  الحق، 
وأين سرتسي، ألنه يوجد الكثري 
والكثري  والتهويل  النقاش  من 
املوضوع،  هذا  يف  الكالم  من 
أن  جيب  اليت  اآلليات  هي  وما 
نعتمدها، أحب أن أقول لكم أيضا 
حنن سنعتمد على معايري واضحة 
باإلعالن  وسأقوم  وشفافة، 
طبعا  املناسب،  الوقت  يف  عنها 
تتحمل  أن  الدولة  نطالب  سنظل 
نطالب  اليوم سنظل  املسؤولية، 
لكي  حكومة  تشكل  أن  الدولة 
الدولة  وتظل  املسؤولية،  تتحمل 
عينها على البنك املركزي، وتظل 
الشركات  على  عينها  الدولة 
وعلى  احملطات  على  وعينها 
احملتكرين وعلى املهربني، أمس 
قاموا خبطوة معقولة أنه بدل رفع 
بالدعم  أن يستمر  بالكامل  الدعم 
على حساب الدوالر ب 8000 لرية 
إىل آخر أيلول، حسنا لكن هذا ال 
يكفي، هذا صحيح خطوة معقولة 
ولكن إذا مل يتم وضع اليد، اليوم 
كان عندي تقرير أن املوجود يف 
الذي  خزان الشركات - هذا غري 
خيبئه الناس - الشركات الرمسية 
من  املاليني  عشرات  لالسترياد، 
ليرتات البنزين وعشرات املاليني 
من ليرتات املازوت ويقول لك ال 
يوجد عندنا شيء حتى نوزع على 
يف  واقفة  السفن  ألن  احملطات 
رمسية  تقارير  هذه  البحر.  عرض 
والقوى  اللبناني  اجليش  من 
زالوا  ما  احملطات  يف  األمنية، 
خيبئون جانبا، ملاذا؟ حتى يبيعوا 
على  وحتى  جديد،  سعر  على 
8000 طاملا هذا آلخر أيلول هؤالء 
سيظلون حيتكرون حتى بعد أيلول 
يبيعون بالـ 200 ألف و 300 ألف 

و 400 ألف.
هذه اخلطوة جيب أن تستكمل، أنا 
العاشر،  يوم  قلته  ما  أجدد  اليوم 
بالدين وبالقانون، حتى بالقوانني، 
املصرون  احملتكرون  هؤالء 
يعتقلوا،  أن  جيب  االحتكار  على 
على  وتكشف  تذهب  واهلل  أما 
حمتكر  هذا  أن  وتكتشف  احملطة 
وتقوم  حمتكرة  الفالنية  والشركة 
هو  لكن  البضاعة  مبصادرة  فقط 
ال  أرباح  جيين  أصال  هو  يكمل، 
شيء أمام الكمية اليت صادرتها، 
ال  خيالية  أرباح  مضاعفة،  أرباح 
يكمل،  هو  لذلك  أحد،  ببال  ختطر 
هذه  تصادر  أن  فقط  يردعه  ال 
الكمية، الذي يردعه أن ترميه يف 
السجن وتفوح رائحته ويعفن، عند 
ذلك يردع هو ويردع املكملني على 
عن  أحتدث  سواء  الطريقة،  نفس 
البلد  أو املهربني، ألن  احملتكرين 

بهذه احلالة اخلطرة.
احلكومة  نطالب  سنبقى  حنن  إذا 
نطالبها  املسؤوليات،  تتحمل  أن 
الناس،  معاناة  وختفف  تذهب  أن 
اليوم البطاقة التمويلية صدر فيها 
قانون، انتهينا، تفضلي يا حكومة 
التطبيقية،  املراسيم  أصدري 
 26 يف  األموال؟  لإلجراء،  اذهيب 
حتت  قادم  قرض  هناك  أيلول 
استخدامه  ميكن  أو  العنوان  هذا 
التيسري  من  بقليل  العنوان،  بهذا 
ميكنكم أن تبدأوا من اآلن، عندما 
ختففوا  للناس  مساعدة  تعطوا 
معاناة الناس، هذا سنبقى نطالب 
نبحث  وسنبقى  له،  ونسعى  فيه 
عن البدائل ونعمل للبدائل، املهم 

أن نبقى نتحمل املسؤولية.
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يوجد  ال  بها  قمنا  اليت  اخلطوة 
كبري  صدى  تركت  أنها  شك 
البلد ويف املنطقة ومسعتم  يف 
الكثري من التعليقات والتحليالت 
الوقت  من  كثري  هناك  ليس   -
ألعلق هذا املوضوع - فقط أريد 
أنه  مهمة،  مسألة  عند  أقف  أن 
اخلطاب خترج  بعد  الوقت  بذات 
أنها  وتعلن  األمريكية  السفرية 
وبلغته  الرئيس  بفخامة  اتصلت 
- لنقف قليال عند هذا املوضوع 
ألن دالالته مهمة جدا - وبلغته 
أبشرك إن شاء اهلل هناك  أنين 
وحنن  سيسريان  مشروعني 
نعمل عليهما - سأفصلهم حتى 
يعرفوا الناس ما القصة - هناك 
مشروعني نعمل عليهم وإن شاء 
اهلل ميشي احلال، املشروع األول 
الغاز املصري من  يأتي  أن  هو 
طبعا   - األردن  على  مصر 
أنه  قال  أحد  هناك  باألنابيب، 
سيمر يف فلسطني احملتلة، هذا 
كالم فارغ، أصال ال أحد يف لبنان 
ميكن أن يقبل بهذا املوضوع - 
األردن  أنه سيمر من مصر إىل 
ومن  سوريا  إىل  األردن  ومن 
الغاز  هذا  الشمال،  إىل  سوريا 
املصري يساعدنا مبحطات انتاج 
الشمال  يف  املوجودة  الكهرباء 
عظيم،  الفالنية،  الكمية  فيزيد 
هذا املشروع األول، طبعا أهميته 
جتاوز  وفيه  تسهيل  هناك  أن 
يفرتض  الذي  قيصر  لقانون 
التعاطي  وعدم  سوريا  حماصرة 
مع النظام يف سوريا، فإذا نريد 
ونتحدث  أنابيب  مبد  نتحدث  أن 
الغاز املصري من سوريا  بعبور 
معنى ذلك أنه جيب التحدث مع 
الدولة السورية وأيضا هي تريد 
أن تستفيد من هذه االجراءات. 
استجرار  هو  الثاني،  املشروع 
الكهرباء من األردن، أن األردن 
عندها معامل توليد كهرباء، نأخذ 
الكهرباء من األردن إىل سوريا 
للبنان،  نعطيها  سوريا  ومن 
كبرية  لدرجة  نعاجل  نكون  هكذا 
لبنان،  يف  الكهرباء  مشكلة 
وإذا  حصل  إذا  مهم  هذا  طبعا 
حنن  انظروا   - اآلن  من  ينجح 
به  نرحب   - موضوعيني  أناس 
املصري  بالغاز  وسهال  وأهال 
وأهال وسهال بالكهرباء األردنية 
وأهال وسهال بكل مسعى يؤدي 
لبنان  يف  عندنا  يصبح  أن  إىل 
وال  حقودين  ال  حنن  كهرباء، 
عقلنا صغري وال نغرق بشرب ماء، 
لبنان،  أن يساعد  يريد  أحد  أي 
أي أحد، مثال عندما علقوا الناس 
- ليس هناك داع أن أرد عليهم 
الناس ردوا عليهم - قالوا  بل 
املازوت  يستقدم  احلزب  حسنا 
أو البنزين من ايران فاستقدموا 
أنتم من السعودية أو من دول 
وأصدقاء  أصحاب  فأنتم  اخلليج 
أقول  وأنا  تستقدموا؟  مل  ملاذا 
استقدمتم  وإذا  استقدموا،  هلم 
نتهم  ولن  نشكك  لن  حنن 
بالعكس سنقول  بل  ندين  ولن 
مشكلة،  هنالك  ليس  شكرا، 
ألننا أناس يهمنا أناسنا وشعبنا 
وبلدنا ومعاناة الناس مبعزل عن 
السياسة واملكاسب السياسية.

أعلنتها  اخلطوة  هذه  كل،  على 
حسنا،  األمريكية،  السفرية 
رد  هذا  أن  سجال  حصل  الحقا 
ليس  أو  عاشوراء  خطاب  على 
غري  عاشوراء،  خطاب  على  برد 
جيب  والذي  املهم  لكن  مهم، 
أن يعرفه اللبنانيني هو ما يلي: 

حيضر،  إذا  املوضوع  هذا  طبعا 
العلم  أعلنت اآلن عنه مع  ملاذا 
ينجز،  حتى  وهذا  ينجز؟  مل  أنه 
قالوا  اختصاصيني  سألت  أنا 
أشهر   6 من  األقل  على  حيتاج 
ليستقدموا  يعين  سنة،  إىل 
األردن  على  املصري  الغاز 
ومن  سوريا  على  األردن  ومن 
سوريا على لبنان هناك موضوع 
وسوريا  األردن  بني  األنابيب 
وحيتاج  معطل  منها  الكثري 
وليمدوا  يوضعوا  حتى  ملعاجلة، 
وليعاجلوا واخللل اللوجسيت بهذا 
اثنني،  لوقت.  حيتاج  املوضوع 
طبعا  اتفاق،  هناك  يصبح  حتى 
جيبها،  من  بشيء  تأت  مل  هي 
الدولي  البنك  سيفاوضوا  هم 
ليساعد لبنان أو يقرض لبنان، 
ليقبل البنك الدولي عليكم خري، 
هذا اثنني. ثالثة، أال تريدوا أن 
تتحدثوا مع سوريا، مهم جدا إذا 
هي  لكن  قيصر،  قانون  تكسر 
كسرته أو بعد ما زال غري معلوم، 
املوضوع  هذا  أن  قال  من  ألنه 
عند  أو  األمريكية  اخلارجية  عند 
اإلدارة األمريكية هذا ميكن حيتاج 
بصعوبة  واألمريكي  لكونغرس، 
هذا  ليعمل  استثناءات،  ليعملوا 
االستثناء حتى بالكونغرس حيتاج 
لوقت. أال تريدوا أن تتفاوضوا 
هذه  أن  ختمنوا  ال  سوريا؟  مع 
الظالم  جنح  حتت  تعمل  القصة 
ال حيصل،  هذا  الطاولة،  وحتت 
جيب أن تتعاطوا باحرتام، الدولة 
جيب  رمسي  بشكل  اللبنانية 
من سوريا  األمر  هذا  تطلب  أن 
وتشكل وفد رمسي من الوزراء 
ويذهبوا  الرؤساء  من  وبتكليف 
إىل سوريا ويتصلوا باملسؤولني 
معهم،  ويتفاوضوا  السوريني 
هذا أيضا حيتاج لوقت. على كل 
تبيعنا  وعود،  تبيعنا  هي  حال، 
مشكلة،  هنالك  وليس  أوهام 
حنن  الوعود  هذه  حتققت  إذا 
حنن  بالعكس  مزعوجني،  غري 
سنعترب  حنن  سعداء،  سنكون 
أننا انتصرنا ألن هذا يعين كسر 
احلصار عن لبنان، كسر احلصار 
األمريكي عن سوريا ولو حبدود 
معينة، كالم السفرية األمريكية 
اللبنانيني  كل  ألن  يدينها 
يعرفون أن فكرة اجمليء بالغاز 
الكهرباء  استجرار  أو  املصري 
من  عليها  يشغل  األردن  من 
حنن  قالوا  واملصريني  سنوات 
حنن  قالوا  واألردنيني  جاهزين 
جاهزين والقصة مع سوريا كان 
هو  الفيتو  ولكن  حتل  أن  ميكن 
اقلبوا  أمريكي،  املانع  أمريكي، 
السفرية  كالم  من  الصفحة 
بالدالالت  ستفهمون  األمريكية 
مينع  كان  من  هو  األمريكي  أن 
من  لبنانيني  يا  عنكم  الكهرباء 
لكم،  واآلن سيسمحون  سنوات 

هي تدين نفسها أساسا.
أنه  أقرتح  أنا  حال،  كل  على 
إدارتها  أو  السفرية  هي  إذا 
للسفارة  الصديقة  القوى  أو 
يعطلوا  أن  مهتمني  األمريكية 
النفطية  املشتقات  قافلة  آثار 
جيب  اآلن   - ايران  من  اآلتية 
سفينة  وليس  قافلة  نقول  أن 
أو سفينتني - يذهبوا ويبادروا، 
من  أسرع  وقتها  أشياء  هناك 
إىل  حتتاج  القصة  هذه  ذلك، 
أشياء  هناك  متت،  وإذا  سنة 
مطلوب  وغري  ذلك  من  أسرع 
من األمريكي أن يدفعوا »فلس 
أن  مطلوب  وغري  يدهم«  من 

متن  هي  أنها  لنا  »يشحدوا« 
مع  ستتحدث  أنها  اآلن  علينا 
البنك الدولي، أنتم فقط ارفعوا 
الفيتو، فقط ارفعوا املنع، هناك 
دول يف العامل وهناك دول يف 
السعودية،  غري  لكن   - اخلليج 
إذا  فلس  تدفع  ال  السعودية 
سياسي،  توظيف  هنالك  ليس 
قاسي  موقف  أخذت  السعودية 
مليار  عشرين  ألن  لبنان  من 
يف  شيء  حتصل  ومل  دوالر 
بصراحة  القصة  هذه  لبنان، 
اخلليج  يف  دول  هناك  لكن   -
دول  هناك  تساعد،  أن  جاهزة 
يف العامل ميكن أن تأتي وتضع 
يساعد  املركزي  بالبنك  وديعة 
البنك املركزي، ممكن أن تعطي 
قرضا أو تستثمر أو تقدم هبة، 
هناك كثري من الدول، لكن أنتم 
الذين متنعون، أنتم األمريكيون 
معلومات،  أحتدث  أنا  متنعونها، 
حتى  اآلن  الدول  أمسي  ال  أنا 
دول  معنا  حتدثت  أحرجهم،  ال 
عندنا  ولكن  جاهزين  حنن  أنه 
مشكلة أمسها الفيتو األمريكي، 
أن  تريد  األمريكية،  العقوبات 
ختدمي لبنان يا سعادة السفرية 
احملرتمة قولي إلدارتك أن ترفع 
ترفع  العامل،  عن  الفيتو  فقط 
فقط املنع، ال نريد أموالكم وال 
جهودكم  نريد  وال  وساطاتكم 
تتصلوا  وال  أنفسكم  تتعبوا  وال 
ليس  للعامل  قولوا  فقط  بأحد، 
يريد  الذي  مشكلة،  هنالك 
اإلدارة  حنن  لبنان  يساعد  أن 
مشكلة،  عندنا  ليس  األمريكية 
على  اتكلوا  عليكم؟  هذه صعبة 
اهلل اعملوا ذلك إذا حقا تريدون 
أن تساعدوا اللبنانيني وتعاجلوا 

مشكلتهم.
وإياكم  حنن  اآلن  كل،  على 
سنتابع، حنن بقلب املعركة، ما 
مثل  نريد  املعركة،  بقلب  زلنا 
العاشر،  يوم  خبتام  حتدثنا  ما 
والتحمل  والبصرية  الصرب  نريد 
والوعي، جيب أن نتحمل بعضنا 
كبار  العقالء،  احلكماء،  البعض، 
األساتذة،  العلماء،  السن، 
أنه  نفسه  يعترب  أحد  ال  النخب، 
إذا هناك فوضى جمتمعية تنتشر 
الضيعة  وبهذه  الضيعة  بهذه 
أننا  احلي  وبهذا  املدينة  وبهذه 
غري معنيني، ال، طبعا حنن غري 
بوجه  سالح  حنمل  أن  معنيني 
بشكل  املوضوع  ونعاجل  بعضنا 
أمين، هذا نتحدث به مع الدولة، 
نتواصل  أن  معنيني  ولكن حنن 
بني  ونصاحل  العامل  ونهدئ 
لنستطيع  العامل  ونصرب  العامل 

أن نعرب هذه املرحلة.
أن  أريد  الذي  األخري  الشيء 
أذكر به، كل يوم نسمع - هذه 
من تبعات هذه املعركة أيضا - 
اليوم مسعنا خرب استشهاد بعض 
اجلرحى من حادثة التليل، أمس 
كان هناك شهداء أيضا، هناك 
شهداء،  إىل  يتحولون  جرحى 
أنه  وأخواتي  إخواني  تالحظون 
املأساوية  بهذه  حادثة  بسرعة 
بعد  على  املاضي  من  أصبحت 
قليلة،  أيام  بعد  على  أيام، 
املقصر؟  من  أين؟  التحقيق 
يتحمل مسؤولية هذه  الذي  من 
يتابع؟  ال  أو  يتابع  اجملزرة؟ 
أحد؟  عنهم  سأل  الناس  هؤالء 
اجلرحى  وهؤالء  الشهداء  هؤالء 
أو  أحد  عنهم  سأل  والعائالت 
ساعدهم؟ هذه مسؤولية الدولة، 
حنن نبحث عن طريقة للتواصل، 
نعمل حساسية  أن  نريد  حنن ال 
ال  حنن  صراحة،  بكل  أحد،  مع 

نريد أن نضع أنفسنا يف بعض 
أنه  الشبهة  موضع  املناطق يف 
نزايد على أحد أو نعمل سياسة 
أو نوظف بالدم أبدا، حنن مشاعرنا 
عائالت  العائالت،  هذه  اجتاه 
والعائالت  واجلرحى  الشهداء 
انسانية  مشاعر  هي  املنكوبة 
ومشاعر أخوية، وأنا عندما قلت 
حقيقة  خبدمتهم  سنكون  حنن 
حنن سنكون خبدمتهم، لكن حنن 
مل نسارع حتى ال أحد يعترب أننا 
أو  أحد  ننافس  أو  أحد  نستبق 
أريد  اليوم  أنا  أحد،  على  نزايد 
أذكر  احلادثة،  بهذه  أذكر  أن 
بها من باب التعاطف االنساني، 
التحقيق  باب  من  بها  أذكر 
ال  حتى  املسؤوليات  وحتميل 
تتكرر، أذكر بها من حيث حتمل 
هؤالء  اجتاه  مسؤوليتها  الدولة 
الناس وأيضا اجتاه تعاطف بقية 

اللبنانيني مع هؤالء الناس.
بكل األحوال، هذه املعركة حنن 
وإياكم سنكملها وسننتصر فيها 
وعدونا سيصل ملكان سريى أن 
النهاية،  هذه  يعين   - خسائره 
النتيجة، اخلالصة - سيكتشف هذا 
ومن  األمريكيون  وهؤالء  العدو 
السياسية  خسائرهم  أن  معهم 
وغريها  واإلقتصادية  والشعبية 
- هم وأدواتهم يف لبنان - أن 
جدا يف  كبرية  خسائره ستكون 
أن  يستطيع  مل  الذي  الوقت 
أن  أو  املقاومة  هذه  يضعف 
يركع  أن  أو  إرادتها  من  يهز 
ال  هنا   - لبنان  يف  الوطنيني 
أحتدث عن حزب أو مجاعة معينة 
- كل الوطنيني الذين يرفضون 
األمريكية  والشروط  اهليمنة 
سيكتشفون  واإلسرائيلية 
يؤدي  مل  مبشروع  دخلوا  أنهم 
بالعكس  بل  نتيجة  أي  إىل 
الساحر،  على  السحر  سينقلب 
أقوى  متوز  حرب  بعد  املقاومة 
أو  صحيح  متوز،  حرب  قبل  من 
وبعد  أقوى،  املعايري  بكل  ال، 
وجه  يف  خيضت  معركة  كل 
املقاومة، كانت املقاومة حتافظ 
على وجودها وخترج أقوى، وأنا 
أقول لكم إن شاء اهلل بصربكم 
وحتملكم  ووعيكم  وبصريتكم 
وحبثنا  وجديتنا  مجيعا  وعملنا 
الليل  يف  وجهدنا  البدائل  عن 
هذه  يف  سنربح  النهار  ويف 
وسنخرج  وسيفشلون  املعركة 
بنتيجة  وسنخرج  قوى  أكثر 
وهو  شيئا  تكرهوا  أن  »عسى 
حنن  اليت  النتيجة  لكم«،  خري 
حنن  وقت  يأتي  أن  هلا  نتطلع 
الشعب اللبناني كلنا نقتنع أنه 
اقتصاد  عندنا  يصبح  أن  جيب 
منتج، ال نعيش على الديون، ال 
نعيش على القروض، ال نعيش 
على املساعدات، ال تكون مفتاح 
احلنفية عند أعدائنا، لنتكل على 
ومياهنا  أرضنا  على  أنفسنا، 
أقول  وغازنا،  ونفطنا  وخرياتنا 
جاء  إذا  ذلك،  من  أكثر  لكم 
أيضا  عالقة  هلا  هذه   - وقت 
ليس  إذا   - والغاز  بالنفط 
أن  »مسرتجية«  شركات  هنالك 
ومن  اسرائيل  من  خائفة  حتفر، 
العقوبات األمريكية، حنن جاهزين 
عندها  ايرانية  بشركة  نأتي  أن 
لتبحث  باحلفر  جدا  عظيمة  خربة 
وليضربها  والغاز  النفط  عن 
والغاز  النفط  هذا  االسرائيلي، 
أن خيرج،  اللبنانية جيب  باملياه 
األرض،  يبقى حتت  أن  ال جيوز 
علينا،  يكذبون  املاء،  حتت 
بعض  عن  قالوا  عندما  يكذبون 
فيها  يوجد  ال  هذا  املربعات 

كالم  هذا  جتاريا،  يكفي  شيء 
سبحان  بصحيح،  وليس  فارغ 
فلسطني  ومبقابل  قربص  اهلل، 
وكل  وبرتكيا  وبسوريا  احملتلة 
العامل  املتوسط  األبيض  البحر 
هائلة  ثورة  ألنه  عليه  تتقاتل 
مقابل  إال  والغاز  النفط  من 
»ناشفة  اللبنانية  الشواطئ 
أيصدق ذلك،  القصة« معقول، 
هذا  وجغرافيا،  جيولوجيا  هذه 
حتى  أيضا  اآلن  من  أنا  واحد. 
أرفع العيار قليال ال تبقى القصة 
أقرتح  أنا  نستورد،  نبقى  أن 
على احلكومة اللبنانية اآلتية إذا 
تقبلون حنن لدينا شركات لديها 
العقوبات  من  ختاف  وال  اجلرأة 
اسرائيل،  ولتقصفها  األمريكية 
وال  والغاز  النفط  لكم  لتخرج 
عند  من  وغاز  نفط  تستوردوا 
مشكلتكم  حتلون  بل  أحد، 
وتبيعون أيضا، حنن بهذا االجتاه 
جيب أن نذهب، جيب أن نصبح 
منتج  زراعيا،  منتج  منتجا،  بلدا 
اآلن  نفطيا،  منتج  صناعيا، 
شعبنا كله قاعد يف لبنان وأين 
ينظر؟ ينظر إىل البحر، إما على 
تنتظر  اليت  الشركات  سفن 
املركزي  البنك  من  االعتمادات 
االيرانية  السفن  على  وإما 
القادمة اليت حتمل معها مازوت 
معقول  بنزين،  معها  وستحمل 
قاعد  شغلته  شعبا  نصبح  حنن 
ذلك  بعد  البحر؟!  على  ينتظر 
إذا تلك الشركات وتلك السفن 
جاءت  االعتمادات  تنتظر  اليت 
أن يصلوا  إذا ميكن  معلوم  غري 

للناس.
من  جزء  هذا  األحوال،  بكل 
وأخواتنا،  إخوان  يا  املعركة 
لسنا  عليها، حنن  قادرون  حنن 
أقول  أنا  شجرة،  من  مقطوعني 
دائما تعالوا نستعني بأصدقائنا 
من أجل خري لبنان، حنن نستعني 
لبنان،  خري  أجل  من  بأصدقائنا 
ايران  يف  بأصدقائنا  استعنا 
خري  أجل  من  سوريا  ويف 
اجلنوب،  حترير  أجل  من  لبنان، 
اهلزمية  إحلاق  األرض،  حترير 
األسرى،  حترير  باإلسرائيلي، 
التهديدات  إزاء  لبنان  محاية 
اإلسرائيلية واألطماع اإلسرائيلية 
ويف أمور كثرية. حسنا، بامللف 
الصعبة  الظروف  كل  رغم  هذا 
إليران والظروف الصعبة لسوريا 
بلدنا  نستعني بصديق لنستنقذ 
وحنمي بلدنا وحنافظ على كرامة 
استعنتم  مباذا  أنتم  أما  شعبنا، 
من  أتيتم  مباذا  بأصدقائكم؟ 
هلذا  قدمتم  وماذا  أصدقائكم 
فقط  الشعب؟  وهلذا  البلد 
من  واحد  هناك  عليهم؟  دلوني 
»مشوهم  يقول  كان  إخواننا 
قدامي فرجوني على هؤالء الذين 

تتحدثون عنهم«.
التهويل  أيا يكن  حنن على كل 
والكالم  واالتهامات  والتشويه 
الفارغ لن يغري شيئا يف إرادتنا 
اليوم  بالعكس  عزمنا،  ويف 
هذه  دخلنا  حنن  لكم  أقول  أنا 
بعزم،  بأفق،  بأمل،  املعركة 
عندما  سننتصر،  بأننا  بيقني 
نؤدي تكليفنا ونتوكل على اهلل 
سبحانه  اهلل  وتعاىل،  سبحانه 
ال  آفاق  للبنان  سيفتح  وتعاىل 
ختطر حتى يف البال، يف العسكر 
اآلفاق  هذه  مجلة  من  هكذا، 
الشهيد  اليتامى  عباس  كان 
اآلفاق  هذه  مجلة  من  القائد، 
هؤالء القادة، من قال بأن من 
من  الفقراء،  بيوت  من  بيوتنا، 
يقول  كان  كما  البؤس  أحزمة 

خبري،  اهلل  أعاده  الصدر  اإلمام 
احملرومة  املناطق  هذه  من 
خيرج  واملرتوكة،  واملهملة 
عقوهلم  يصبح  ورجال  شباب 
وتارخيهم واجنازهم أهم من أكرب 
اهلل  شغل  هذا  العامل،  جنراالت 
سبحانه  اهلل  وتعاىل،  سبحانه 
وتعاىل الذي نتكل عليه ونعتمد 
ويهدينا  يعلمنا  الذي  هو  عليه 
أمامنا  ويفتح  ويسددنا  السبل 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  اآلفاق، 
يا  اللهم  ونقول:  خناطبه  الذي 
هذا  األمور،  تضايقت  إذا  من 
دعاؤنا كان يف حرب متوز - من 
أجل أن يعرف العامل ماذا ندعو - 
هذا كان دعاؤنا يف حرب متوز، 
من مجلة أدعيتنا: » اللهم يا من 
إذا تضايقت األمور فتح هلا بابا 
مل تذهب إليها األوهام«، عندما 
اهلل يريد أن حيل قصة أو مشكل 
يأتي باحلل بطريقة ال ختطر ببال 
خبيال  وال  أحد  بوهم  وال  أحد 
أحد، أبدا، » يا من إذا تضايقت 
األمور فتح هلا بابا مل تذهب إليه 
وآل  حممد  على  صل  األوهام 
املتضايقة  لألمور  وافتح  حممد 
يا رب  إليه وهم  بابا ال يذهب 
بهذه  الروحية  بهذه  العاملني«، 
معاركنا  كل  خضنا  الثقافة 
آفاق  لنا  فتح  واهلل  وانتصرنا 
من  عنا  وفرج  حلوال  لنا  وقدم 
أبواب ما كانت ختطر ال يف بالنا 
هنالك  وليس  أوهامنا  يف  وال 
جتارب  لكم  أقول  حتى  وقت 
وقصص، لكن هذا بالنسبة لنا 
هذا يقيين، هذا شهودي، هذا 
أصبح  باليد، حنن  حنن المسناه 
عاما،   40 التجربة  بهذه  عمرنا 
وهذه كل سنة عندنا جتربة من 
هذا النوع، فلنثق بربنا ولنتوكل 
عليه، فلنثق بأنفسنا وبقدراتنا، 
ونعرب  بأصدقائنا ومنشي  فلنثق 

إن شاء اهلل.
أريد أن أعلق على مشهد دقيقة 
غزة  يف  اجلدار  مشهد  فقط، 
جدار  يعين  فتحة  فيه  والذي 
شريط  وفوقه  عالي  باطوني 
وغرف  تالل  وورائه  شائك 
فتحة  فقط  وتاركني  حمصنة 
اإلسرائيلي  اجلندي  منها  ليمد 
الشباب  هؤالء  رشاش، 
الفلسطينيني يف ريعان الشباب 
عزل  وهم  اجلدار  إىل  يصلون 
يسحبوا  كيف  أنه  وخيططوا 
عليه  احلبل  يرمي  ملا  البندقية 
ليسحب منه البندقية وعندما ال 
املسدس،  هذا  منظر  يستطيع 
مسدس  حيمل  الذي  الشاب 
للجندي  الطالقة  على  ويطلق 
جيب  املشهد  هذا  اإلسرائيلي، 
أن يدخل التاريخ، هذا يعرب عن 
ثقافة، يعرب عن إرادة، يعرب عن 
روح، يعرب عن أمل، يعرب عن أفق 
يف هذه املعركة، هنا سر القوة، 
الشباب العزل يذهبون إىل أين؟ 
على اخلط األمامي، ومن املختبئ 
الشائك  والشريط  احلائط  خلف 
من  واجلبال  احملصنة  والغرف 
اجلندي  املختبئ؟  من  الرمال، 
اإلسرائيلي املدجج بالسالح، من 
ينتصر يف هذه املعركة؟ ينتصر 
عباس  ورفاق  اليتامى  عباس 
يف  يسريون  والذين  اليتامى 
نفس الدرب الذي استشهد فيه 

عباس اليتامى.
عظم اهلل أجركم مجيعا بارك اهلل 
وعزائي  تربيكي  جمددا  فيكم 
احلبيب  القائد  الشهيد  بهذا 
اهلل  ووفقنا  مجيعا  لكم  العزيز 
ومسريه  طريقه  لنتابع  وإياكم 

حتى النصر إن شاء اهلل.« 
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مــقاالت وتـحقيقات

إعالن السيد حسن نصر اهلل ميّثل نصرًا حلزب 
اهلل وهزمية إضافية لـ »إسرائيل«، وجناحًا له 
يف فرض معادلة اشتباك جديدة تتجاوز معادلة 
االشتباك برًا عرب احلدود الشمالية اللبنانية مع 
فلسطني احملتلة، وإمنا فرَض هذه املرة معادلَة 

ردع يف عرض البحر.
السيد  اهلل،  حلزب  العام  األمني  إعالن  شّكل 
أوىل  إيرانية  سفينة  إحباَر  اهلل،  نصر  حسن 
السواحل  جتاه  النفطية  باملشتّقات  لة  حممَّ
وصرحيًا  واضحًا  حتذيرًا  إطالقه  مع  اللبنانية، 
لكّل من األمريكّيني واالحتالل اإلسرائيلي من 
مغّبة املساس بها؛ شّكل مفاجأة أحدثت حالة 
إرباٍك كبري لعدد من األطراف، اليت تقف وراء 
سياسيًا  أشهر،  منذ  املمتدة  اللبنانية،  األزمة 
واقتصاديًا، بل إن جزءًا منها يشارك يف هذه 
أجل  من  اللبنانيني،  على  االقتصادية  احلرب 
فرض خيارات ال تتالَءم مع مصاحلهم الوطنية. 
حلزب  ل  يسجَّ والتداعيات،  للموقف  قراءة  يف 
األشهر  مدى  على  حتّلى،  أنه  اللبناني  اهلل 
َفس الطويل،  املاضية، باسرتاتيجية الصرب والنَّ
لكّن مسار األحداث يف لبنان، داخليًا وخارجيًا، 
منذ أسابيع قليلة، ُيالَحظ أنه بدأ يتصاعد يف 
اإلسرائيلي  اخلرق  آخرها  كان  اجتاهات،  عدة 
وحماولة كسر قواعد االشتباك، ثم الرّد الذي 
قام به حزب اهلل بقصف األراضي احملتلة بعدد 
من الصواريخ وتثبيت املعادلة، ناهيك بتصاُعد 
أزمات داخلية، أبرزها أزمتا الوقود والكهرباء.

إعالن السيد حسن نصر اهلل ميّثل نصرًا حلزب 
وجناحًا  »إسرائيل«،  لـ  إضافية  وهزمية  اهلل 
تتجاوز  جديدة  اشتباك  معادلة  فرض  يف  له 
الشمالية  احلدود  عرب  برًا  االشتباك  معادلة 
اللبنانية مع فلسطني احملتلة، وإمنا فرَض هذه 
ُيَعّد  املرة معادلَة ردع يف عرض البحر، وهذا 
حتديًا جديدًا ينجح حزب اهلل يف فرضه، انطالقًا 
من اسرتاتيجية القوة والنّدية يف التعامل مع 
اللبنانية،  الساحة  يف  واملتغرّيات  األحداث 
على  املفروض  للحصار  رفضًا  أيضًا  وجيّسد 
شكله  يف  احلصار،  استمرار  إن  إذ  لبنان، 
العدوان  أشكال  من  شكل  مبثابة  هو  احلالي، 
على الشعب اللبناني يف كل أطيافه من دون 

استثناء.
جتاه  أكثر  ز  تتعزَّ لبنان  يف  األحداث  مآالت 
األخري  اخلطاب  بعد  وما  »احلسم«.  سيناريو 
نصر  حسن  السيد  اهلل،  حلزب  العام  لألمني 
قبله،  كما  ليس  عاشوراء،  ذكرى  يف  اهلل، 
مدروسًا  جريئًا  قرارًا  أن  واضحًا  بات  فلقد 
ذه احلزب، وأن بداية مرحلة احلسم بدأت،  اتَّ
فلم يعد هناك وقٌت لكسر شوكة املقاومة يف 
لبنان بعد استفحال األزمة االقتصادية احلادة، 
تعبث  أجنبية  أيادَي  أن  من  اهلل  حزب  ن  وتيقَّ
بلبنان، على رأسها فرنسا و »إسرائيل«، إىل 
جانب أدوات داخلية أخرى. وبالتالي، فإن مثل 
هذا القرار سيقطع الطريق على كل َمن حيشد 
حلصار املقاومة اإلسالمية اللبنانية، وحتميلها 

ما آلت إليه األوضاع. 
تصرحيات السيد نصر اهلل األخرية جتاه األزمة 
ت، ومل  اللعبة تغريَّ أن قواعد  لبنان تعين  يف 
يعيشه  مرير  واقع  أمام  مقبواًل  الصمت  يعد 
انتهت،  والدفاع  الصمت  مرحلة  وأن  لبنان، 
وبدأت مرحلة احلسم واجلرأة والندية من جانب 
حمور املقاومة، وأن املصادقة حلماية السفينة 
َذ،  ِ اتخُّ هلا  التعرخُّض  مّت  حال  يف  عنها  والدفاع 
ل مسؤولية وتداعيات  وأن حزب اهلل جاهز لتحمخُّ

ذلك.
إرسال السفينة اإليرانية، اليت حتمل مشتقات 
الُبعَد  تداعياته  ستتجاوز  لبنان،  إىل  نفطية، 
االقتصادي. وهي خطوة تشّكل عنوانًا ملرحلة 
وإسنادًا  حتالفًا  تعكس  لبنان،  دخلها  جديدة 
واضَحني من حمور املقاومة عرب إيران، وجتاه 
الذي  الفراغ  سّد  أجل  من  املرة،  هذه  لبنان 

الباخرة اإليرانية إىل لبنان..
هل بـدأ حـزب اهلل مـرحلة الـحسم؟

شرحبيل الغريب
وخصوصًا  اللبنانية،  الرمسية  الدولة  تركته 
احلرب  أن  اهلل  نصر  حسن  السيد  إعالن  مع 
وراءها  تقف  لبنان  يعيشها  اليت  االقتصادية 
أمريكا و »إسرائيل«، فال ميكن إليران، الدولة 
املقاومة،  ورأس هرم حمور  واملؤّثرة  الكبرية 
أن ترتك لبنان يتيمًا يف أزمته. كما أنها لن 
تسمح بأّي تهديد يزعزع االستقرار، وميكن أن 
بأي  العزيزة،  سوريا  خاصرة  خسارة  يشّكل 
مثن، أمام حرب اقتصادية مفتَعلة ومصطَنعة.

إيران،  جانب  من  اجلريئة  اخلطوة  هذه  ُتَعّد 
على الرغم من احلصار األمريكي عليها، حتديًا 
هيمنتها،  لسياسة  وكسرًا  ألمريكا  واضحًا 
ذوا قرارًا  وانتصارًا إلرادة اللبنانيني، الذين اتَّ
يتمّثل باخلالص من احلصار، والتصدي للحرب 
كما  وراءها.  يقف  من  يكن  أيًا  االقتصادية، 
أنها متّثل ضربة يف الصميم ألدوات أمريكا، 

من جهة أخرى.
أّما إسرائيليًا، فاملوقف مرتبك والصمت ُمْطبق، 
إذ يأتي توقيت إرسال السفينة متزامنًا مع بدء 
رئيس وزراء »إسرائيل« نفتالي بينيت زيارته 
األوىل لواشنطن. وما بني زيارة رئيس وزراء 
لواشنطن  األوىل  بينيت  اإلسرائيلي  االحتالل 
الصورة  ستبقى  اإلسرائيلي،  اإلرباك  وحالة 
غري  والسيناريوهات  ما،  حد  إىل  ضبابية 
إليه  معلومة بشأن مستقبل مسار ما ستؤول 

األحداث.
ارتدادات إعالن األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل جاءت سريعًا ومل تتأخر كثريًا، 
فسارعت السفرية األمريكية يف لبنان، دوروثي 
على  للعمل  أمريكا  استعداد  إعالن  إىل  شيا، 
استجالب الطاقة الكهربائية إىل لبنان من مصر 
واألردن عرب سوريا، وهو ما ميكن قراءته على 
أنه إقرار صريح مبسؤولية أمريكا و«إسرائيل« 
عن األزمة االقتصادية واحلصار املفروض على 
ذلك،  من  واألهم  فيهما.  وتوّرطهما  لبنان، 
أن البدء بتنفيذ املقرتح األمريكي اجلديد ُيَعد 
كسرًا لقانون قيصر املفروض على سوريا منذ 
سنوات. والتحرك األمريكي يف هذا التوقيت 
إيران  نفوذ  تقويض  وهو  مكشوف،  هدفه 
الفرصة  إتاحة  وعدم  اللبنانية،  الدولة  داخل 

حلزب اهلل يف التوسع أكثر. 
خطوة  اإليراني  الوقود  استجالب  قرار  يشّكل 
اهلدف  حيث  من  اهلل،  حلزب  حُتَسب  حكيمة 
والتوقيت، وخصوصًا أنها تهدف إىل مساعدة 
عن  بعيدًا  جانبهم  إىل  والوقوف  اللبنانيني، 
وتعكس  طائفية،  أو  سياسية  اعتبارات  أّي 
اإلسالمية  املقاومة  لقيادة  عالية  مسؤولية 
اللبنانية، واستشعارًا باملسؤولية وخبطورة ما 
متّثل  أنها  كما  لبنان.  األوضاع يف  إليه  آلت 
خطَّ الدفاع األول عن لبنان، ورفض استباحته 
من كل األطماع اإلسرائيلية واالمريكية، ناهيك 
حبماية املقاومة للجبهة الشمالية مع فلسطني 
عام  لبنان  جنوبي  من  »إسرائيل«  طرد  بعد 
2000، وانتصارها يف متوز/يوليو عام 2006، 
وتثّبت  أخرى،  إجنازاٍت  اليوم  تسّجل  وهي 

معادالت القوة والردع.
الباخرة  اعرتاض  األطراف  أّي من  ما مل يعلن 
األحداث  فإن  رمسية،  بصورة  اإليرانية 
اللبناني.  املشهد  تنتظر  تبقى  واملفاجآت 
يف  بريوت  إىل  اإليرانية  السفينة  فوصول 
األيام املقبلة، من دون املساس بها، سيكون 
مبثابة ضربة اسرتاتيجية ثانية لصورة  واشنطن 
وهيبتها يف املنطقة، بعد هزميتها األوىل يف 
أفغانستان، وفرار قّواتها منها بعد احتالل دام 

عشرين عامًا.
السيد  أعلنه  الذي  للتحدي  أن  دام  ما  أخريًا، 
العسكرية  القوة  من  رصيدًا  اهلل  نصر  حسن 
ومعها  أمريكا،  فسُتهَزم  والصواريخ، 
صّفهما،  يف  يصطّف  َمن  وكل  »إسرائيل«، 

وستصل السفينة إىل مرساها بسالم.
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احلكومة  رئيس  تقديم  عن  ُيشاع  ما  رغم كل 
إىل  حكومية  تشكيلة  ميقاتي  جنيب  امُلكّلف 
رئيس اجلمهورية ميشال عون، مل تكن دوائر 
أي طلب  أمس  حتى مساء  تبلغت  قد  القصر 
من ميقاتي لزيارة القصر اجلمهوري. فعليًا، ال 
تقّدم ُيذكر يف مسألة التشكيل، بل ما زالت 
أي  أسبوع،  قبيل  عليه  كانت  ما  على  األمور 
عند الزيارة األخرية مليقاتي حيث »قّدم تصّورًا 
وبني  بينه  عليه  االتفاق  جرى  ما  كل  ينسف 
عون مما أعاد األمور إىل النقطة الصفر«، على 
اإلجيابية  فاألجواء  ُمّطلعة.  مصادر  تقول  ما 
اليت رافقت اتفاق عون وميقاتي على توزيع 
احلقائب على الطوائف بانتظار إسقاط األمساء 
عليها، تبدلت سريعًا االثنني الفائت مع تقديم 
ميقاتي صيغة خمالفة متامًا، مما وضعته مصادر 
مقربة من القصر يف إطار »أمر عمليات بوقف 
احلكومة«. ولغاية اآلن، »ال مؤشرات على أن 
التدخل خارجي يف حني أن واشنطن وباريس، 
واألخرية بشكل خاص، تضغطان باجتاه تشكيل 
حكومة. وال ميكن مليقاتي بأي حال من األحوال 
برفع  التذّرع  أما  الفرنسية«.  الرغبة  خمالفة 
السيد حسن نصراهلل  العام حلزب اهلل  األمني 
استقدام  بإعالنه  الغرب  مع  املواجهة  سقف 
سفن نفط إيرانية، فـ«ليس يف حمله«، على 
يفّجر  ال  اهلل  »حزب  ألن  املصادر،  ترى  ما 
ولديه  تشكيلها  على  حريص  وهو  احلكومة 
كل أدوات التسهيل«. بالتالي، ال يبقى يف 
السابقني  إال تدخل رؤساء احلكومات  امليدان 
سؤااًل  يطرح  ما  احلريري،  سعد  رأسهم  على 
أساسيًا: »هل أصبح ميقاتي أسري وحش نادي 
نشأته؟«.  ساهم يف  الذي  احلكومات  رؤساء 
وتلص املصادر إىل أن »الرئيس عون ينتظر 
املشكلة  حبّل  وعد  الذي  ميقاتي  سيقّدمه  ما 
اليت نشأت نتيجة التغيري يف االتفاق... لكنه 

من يومها ذهب ومل يعد«!
تراوحت االفرتاضات يف شأن والدة احلكومة 
التقين  ــــ  السياسي  االتفاق  بأن  اجلزم  بني 
قبل  العقبات  آخر  تذليل  يف  ُقدمًا  ميضي 
اإلفراج عنها يف غضون أيام، وبني تكهنات 
فيما  مناورة.  جمّرد  املفاجئة  اإلجيابية  بأن 
نشطت، أمس، التسريبات ِمن جانَب الرئيسني 
ميشال عون وجنيب ميقاتي، ُمتحدثة عن ورقة 
جديدة، إما أن ُتفضي مع نهاية األسبوع إىل 
حكومة توّفر احلد األدنى من مقومات إمرار هذه 
مع  االندفاعة  فرملة  وإما  احلساسة،  املرحلة 
إطالق العنان لتوقعات حول تداعيات الفشل، 
األكيد أن االعتذار ليَس بينها. إذ أن اتفاق 
اإلطار الذي وِضع للحكومة، ووافق الرئيسان 
عليه، يعين أن شّد احلبال يبقى »ضمن حتسني 
الشروط«، ِمن دون أن يِصل إىل حد تهديد 
احلكومية  اخلريطة  عليها  ُبنيت  اليت  الركائز 
احلقائب  يف  املداورة  عدم  إىل  »العدد  من 
ألي  املعطل  الثلث  إعطاء  وعدم  السيادية، 
فريق«. لذا تضع دوائر سياسية التعّثر الذي 
أصاب مسار التأليف يف إطار »حماولة تأمني 
وضعها  اليت  لالعرتاضات  امُلمكنة  املخاِرج 
األمساء  بعض  على  وميقاتي  عون  من  كل 
كشف  الدوائر  هذه  تشأ  مل  وإذ  املتبادلة«. 
املخارج اليت جلأ إليها الرئيسان، بدت مطمئنة 

إىل أن احلكومة تشّق طريقها إىل األمام.
تغيريات  إىل  الدوائر  هذه  ُتشري  املبدأ،  يف 
طرأت على األمساء اليت وضعها كل من عون 
بني  أخريًا  ُحِصرت  العقد  ففيما  وميقاتي. 
أكدت  والداخلية،  والعدل  الطاقة  وزارات 
وضع  اجلمهورية  »رئيس  أن  مطلعة  مصادر 
ثالثة أمساء جديدة لوزارة الطاقة، بعدما اقرتح 
رئيس  ورفضه  خوري  بيرت  املستشار  سابقًا 
وزارة  إىل  بالنسبة  أما  املكلف«.  احلكومة 
رئيسة  اسم  ميقاتي  رفض  »فبعد  العدل 
جويل  القاضية  واالستشارات  التشريع  هيئة 
فواز اليت اقرتحها عون، جرى التداول بثالثة 

 ال حـكومة... وال اعـتذار
مـيسم رزق

أمساء جديدة؛ من بينها حبيب رزق اهلل وأنطون 
إقليموس، طرحها ميقاتي ورّدها عون باقرتاح 
اسم مالك صعيب«، أما بالنسبة إىل الداخلية 
واللواء  زين  »مروان  بني  تزال  ال  فاملنافسة 
إبراهيم بصبوص«، وال اسم حمسومًا حتى اآلن 

يف الوزارات الثالث.

    عدد من امللفات تشغل ميقاتي بينها مصري حاكم 
مصرف لبنان وبواخر املحروقات اإليرانية

األجواء  لتسويق  احلكومية  احملاوالت  أحدث 
اإلجيابية سرعان ما عادت إىل حجمها الطبيعي 
للمعطيات  وفقًا  وذلك  املبالغات،  عن  بعيدًا 

اآلتية:
الدوائر املعنية يف بعبدا قد  أواًل مل تُكن  ــــ 
طلب  أي  املكلف  الرئيس  جانب  من  تبّلغت 
بأن  راجت معلومات  بعدما  اليوم،  لعقد موعد 
حاماًل  اجلمهوري  القصر  يقصد  قد  ميقاتي 

تشكيلة جديدة.
ــــ ثانيًا، ترفض بعبدا خوض النقاش يف غري 
الوزارات املعروف أن هناك خالفًا على األمساء 
فيها، أي الطاقة والعدل والداخلية، ويف حال 
تتضمن  ميقاتي  حيملها  اليت  التشكيلة  كانت 

تغيريات إضافية فهي مرفوضة.
طرف  أي  حصول  عدم  على  االتفاق  ثالثًا  ــــ 
على الثلث املعطل، يبقي عقدة أساسية عالقة 
جانب  فإىل  املسحيني.  الثالثة  الوزراء  بشأن 
حصة  من  و2  عون،  حصة  من   7 الـ  الوزراء 
أخرى  مسيحية  أمساء   3 تنتظر  »املردة«  تيار 
البت بها. صحيح أن هؤالء الوزراء سيتولون 
األمساء  على  احلرب  لكن  »اليت«،  وزارات 
جملس  داخل  بعد  ما  يف  بالتصويت  ترتبط 
ولن  دقيقة  عملية  األمساء  فاختيار  الوزراء. 
يكون التوافق حوهلا سهاًل ألنها ستحسم الثلث 

املعطل بشكل مقّنع.
وبناء عليه، فإن النربة اليت حتدثت بها مصادر 
تُكن  مل  بالتأليف  املعنية  السياسية  القوى 
بالتفاؤل نفسه الذي سارَع البعض اىل نشره، 
رئيس  مصادر  اليوم.  احلكومة  أن  لو  كما 
»الرئيس عون  أن  إىل  لفتت  اليت  اجلمهورية 
ينتظر التشكيلة املوعودة«، أكدت أن »أبواب 
إليها  ميقاتي  الرئيس  وجَد  إن  مفتوحة  بعبدا 
سبياًل«. ويف وقت تتكّتم فيه مصادر ميقاتي 
على كل ما له عالقة بشأن التشكيلة أو األمساء 
أو املوعد الذي سيزور فيه بعبدا، شددت على 
األكثر  االحتمال  هذا  يبقى  اعتذار«.  »ال  أن 
خالل  عون،  »الرئيس  أن  وخاصة  واقعية، 
أنه  ميقاتي  أمام  أكد  األخريين،  االجتماعني 
يرفض فكرة االعتذار«، وهو ما أبلغه ميقاتي 
يف  دريان  اللطيف  عبد  »املفيت  إىل  بدوره 
ارتياحه من جتاوب عون  لقاء معه، معربًا عن 

وتعاونه« حبسب معلومات »األخبار«.
تأليفها حتى  الذي مينع  ما  إذًا؟  احلكومة  أين 
اآلن؟ إذا كانت مشكلة الرئيس سعد احلريري 
به  خاصة  ألسباب  التأليف  على  قدرته  عدم 
كانت تدفعه اىل محل صيغ مرفوضة مسبقًا، 
إزاء  ميقاتي؟  عند  املوجودة  العوائق  فما هي 
تأليف  بورصة  يف  واهلبوط  الصعود  هذا 
احلكومة، حتدثت معلومات عن مستجدات تقلق 
فبحسب  »التأني«.  اىل  تدفعه  وقد  ميقاتي 
مصادر بارزة »يستشرف الرئيس املكلف منذ 
الرئيس  بينها  القوى،  من  عدد  مواقف  أيام 
بواخر  بشأن  القضايا،  من  عدد  حول  عون 
حاكم  وضع  إيران،  من  اآلتية  احملروقات 
سياسات  سالمة،  رياض  املركزي  املصرف 
الدعم وامللفات اخلاصة به املوجودة يف عهدة 
القاضية غادة عون«. وقد توفت املصادر من 
تأّني ميقاتي يف عملية التأليف حاليًا، من دون 
أن يذهب اىل االعتذار فـ«يرتك هذه القنابل 
املوقوتة يف وجه حكومة تصريف األعمال إىل 
املسار  بشأن  السياسي  النصاب  يتوافر  أن 

الذي ستسلكه هذه امللفات«!
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مــقاالت وتـحقيقات

بنظام  سيعرتف  من  أول  إردوغان  يكون  قد 
سيحاول  كما  رمسيًا،  عنه  اإلعالن  بعد  »طالبان« 
زيارة كابول قبل أي زعيم آخر، بعد أن يعد احلركة 
مساعي  بذلك  متحديًا  وشاملة،  واسعة  مبساعدات 

صينية مماثلة.
واملستوى  السكان  وعدد  التاريخ  لديها  »تركيا 
املتوسط من النمو االقتصادي والتماسك الوطين 
دولة  تكون  لكي  والكفاءة  العسكرية  والتقاليد 
مهمة، ولكن أتاتورك حرم اجلمهورية الرتكية من أن 
تؤدي مثل هذا الدور، بعد أن حدد مالمح هذه الدولة 
بنظامها العلماني. وعند نقطة ما، ميكن لرتكيا أن 
تكون مستعدة للتخلي عن دورها احملبط واملهني، 
وأن  الغربي،  األوروبي  النادي  إىل  تتوسل  وهي 
كمتحدث  تأثريًا  األكثر  التارخيي  دورها  تستأنف 
رئيسي باسم اإلسالم. لذا، عليها أن تتخلى عن 
وبالتالي  وجودها،  عن  غريب  كشيء  العلمانية 
إىل  حضارتها  منبوذة يف  دولة  من  نفسها  حتول 
دولة زعيمة هلا، ولكنها لكي تفعل ذلك، ال بدَّ هلا 
من أن تتخلى عن تراث أتاتورك، وعلى حنو أمشل 
عليها  لينني، كما  تراث  روسيا عن  به  مما ختلت 
أيضًا أن جتد زعيمًا حبجم أتاتورك جيمع بني الدين 
وحتويلها  تركيا  بناء  ليعيد  السياسية،  والشرعية 

من دولة ممزقة إىل دولة مركز«.
هذا ما قاله صموئيل هنتنغتون يف كتابه »صدام 
قبل  أي   ،1996 العام  يف  الصادر  احلضارات« 
والتنمية«  »العدالة  حزب  استالم  من  سنوات   6
تشرين  انتخابات  بعد  السلطة  إردوغان  بزعامة 
أوغلو،  داوود  أمحد  وكان   ،2002 الثاني/نوفمرب 
له  مستشارًا  االسرتاتيجي«،  »العمق  كتاب  مؤلف 
بأجماد  واحلني  احلني  بني  ليذكره  البداية،  منذ 
اإلمرباطورية العثمانية وما سبقها من تاريخ قديم 
مؤسس  خان،  جنكيز  أمثال  من  األتراك،  ألجداد 
بغزو  )قام  لينك  وتيمور  املغولية،  اإلمرباطورية 
دمشق ثم مصر(، وهوالكو )دمر بغداد(، وصواًل 
إىل السلطان سليم الذي قام بغزو سوريا، ليصل 
عربها إىل فلسطني، ثم مصر، ويعود منها خليفة 
للمسلمني يف كانون الثاني 1517. وإحياًء لذكراه، 
أدخل إردوغان اجليش الرتكي إىل سوريا يف 24 
آب 2016، أي بعد 500 سنة بالتحديد على انتصار 
وهي  دابق،  مرج  معركة  املماليك يف  على  سليم 
على بعد 50 كم من جرابلس، والسؤال: ملاذا هذه 

املقدمة؟
ولكن   ،2002 العام  نهاية  السلطة  استالمه  بعد 
بشكل خاص بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية يف 
العام 2014، ثم تغيريه للنظام السياسي برّمته يف 
نيسان/أبريل 2017، ليصبح احلاكم املطلق للبالد، 
هنتنغتون  متنيات  حتقيق  يف  إردوغان  يتأخر  مل 
الذي توقع لرتكيا »أن تعود إىل ماضيها العريق«، 
وراح يستفزها ويتحداها،  أوروبا،  ابتعد عن  فقد 
العلماني  أتاتورك  إرث  من  للتخلص  وسعى 
أن  وشك  على  وهو  وثقافيًا،  واجتماعيًا  سياسيًا 
والشرعية  الدين  بني  مجع  وأخريًا  أهدافه،  حيقق 
اإلسالم  محى  »حامي  نفسه  ليعلن  السياسية، 
واملسلمني يف العامل«، بعد أن قال إنه »امتداد 
لكل احلضارات واإلمرباطوريات الرتكية العثمانية«. 
شكل  على  وهو  شتويًا،  قصرًا  لنفسه  بنى  وقد 
السالجقة  ملك  منه  دخل  الذي  املكان  يف  خيمة، 
آلب أرسالن أرض األناضول يف العام 1071، بعد 

معركة ماالزغريت اليت ُهزم فيها البيزنطينيون.
سياسات إردوغان يف املنطقة العربية ميكن أن نراها 
يف هذا اإلطار، وهو ما حتدث عنه شخصيًا، وأكثر 
من مرة، متغنيًا بأجماد السلطنة واخلالفة العثمانية، 
ومن دون أن يهمل احلديث بني احلني واحلني عن 
الفارسي  اإليراني  »للمد  التصدي  بالده يف  دور 
ما  وهو  واملنطقة«،  والعراق  سوريا  يف  الشيعي 
قاله يف مقابلته مع قناة »اجلزيرة« يف 19 نيسان/

أبريل 2017، وقبل 10 أيام من القمة األطلسية يف 
التصدي  أيضًا ضرورة  فيها  أكد  اليت  إسطنبول، 
 »RTP« هلذا املد، وهو ما كرره يف مقابلته مع قناة

الربتغالية يف 14 حزيران/يونيو 2017.
كّل ذلك على الرغم من اّتفاقه مع روسيا وإيران 
على حل األزمة السورية يف إطار ما يسمى مسار 
أستانة )كانون الثاني 2017( وما ترتب عليها من 
خالهلما  من  إردوغان  حّقق  وقد  سوتشي.  اتفاق 
معظم أهدافه يف سوريا، وعربها يف ليبيا واملنطقة 
»اإلسالم  حركات  من  وبدعم  عمومًا،  العربية 

صدام احلضارات.. هل يتحّدى إردوغان روسيا والصني يف أفغانستان؟
حسني محلي

 2021 آب   28 Saturday 28 August 2021الـسبت 

قد د ال يصعب كثريًا تفسري اسباب ضمور 
التفاؤل بقرب تأليف احلكومة، رغم الكّم الوافر 
والتكهنات  االشاعات  كما  االنطباعات،  من 
واملعلومات حتى، اليت رافقت التبشري بوالدتها 
قبل انقضاء شهر على تكليف الرئيس جنيب 

ميقاتي، بعد غد

مع ان داللة االستعاضة عن االجتماعات املباشرة 
ما بني رئيس اجلمهورية ميشال عون والرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي واالكتفاء بتبادل الرسائل 
انها تعكس  عرب موفدين توحي بالسلبية، اال 
يف املقابل اشارة اجيابية، تفيد بأنهما يريدان 
ما  واملواجهة على حنو  العلين  اخلالف  تفادي 
كالهما  احلريري.  الرئيس سعد  تكليف  رافق 
مصر على ارسال عالمات صحية اىل استمرار 
حوارهما وعدم بلوغه احلائط املسدود. وهو ما 
فعله رئيس اجلمهورية البارحة ايضًا. كالهما 
ايضًا مل يستنفدا احلوار، وإن تباينا اخريًا يف 
بعض  يف  االمساء  بعض  منهما  كل  مقاربة 
لعدم  سبب  ال  ان  كذلك،  املعلن  احلقائب. 
تأليف احلكومة ما دامت ال اعتبارات شخصية 
تقف يف طريقهما. كما ان كال الرئيسني يف 
االمكان  يف  يعود  ال  ما  لتفادي  اليها  حاجة 

تفاديه يف ما بعد، وهو االنهيار الشامل.
بعبدا  قصر  زيارة  عن  ميقاتي  انقطع  مذ 
التأليف  جهود  وتعثر  الفائت،  اخلميس  منذ 
دائرة  توّسعت  املنصرمة،  االربعة  االيام  يف 
دوافع  اليها  ُتنسب  ان  املراد  التكهنات 
بضعة  على  اخلالف  جمرد  يتجاوز  مبا  التعثر، 
متامًا  اجنزا  الرئيسني  ان  بدا  بعدما  امساء، 
والقوى  املذاهب  على  احلقائب  توزيع 
يف  املباشر  غري  بتمثيلها  املعنية  السياسية 
احلكومة اجلديدة. يف حسبان البعض املطلع، 
حلزب  العام  لالمني  املتالحقني  املوقفني  ان 
اهلل السيد حسن نصراهلل، اخلميس ثم االحد، 
شّكاًل اضافة غري حمسوبة على اسباب التعثر، 
بعدما كشف عن مفاجأتني انقسم السياسيون 
والرأي العام من صواب توقيتهما او عدمه، 
وارتباطهما املباشر بتأليف قال الرئيسان انه 

صار يف امتاره االخرية.
رغم ان املفاجأة االوىل ليست كذلك بالضرورة، 
بعدما كان نصراهلل حتّدث عنها مرارًا بالتدّرج، 
تلميحًا ثم اقرتاحًا ثم ترغيبًا ثم تأكيدًا، جبرعات 
خمففة، قبل ان جيزم بأنها اضحت حقيقة يف 
طريقها اىل الشاطىء اللبناني، وهي السفينة 
االيرانية االوىل احململة وقودًا، اتى ما افصح 
آن:  يف  وخطرية  صاعقة  مفاجأة  االحد  عنه 
اللبناني  النفط  عن  للتنقيب  ايران  استعداد 

يف محاية سالح حزب اهلل.
كال موقفي نصراهلل مل يتزامنا بفعل مفارقة، 
وال تطابق توقيتهما مع االمتار االخرية احملتملة 
لتأليف احلكومة بفعل مصادفة. االصح انهما 
وتوقيتهما  مضمونهما  صوغ  يف  مدروسان 
انهما  خصوصًا  تداعياتهما،  من  واملتوخى 
يصبان يف مسار واحد، هو تأكيد دور جديد 
للجمهورية االسالمية يف لبنان من خالل احلزب 

بالذات.
ذكرى  احياء  بّرره  اخلميس  موقف  ان  مع 
ذكرى  يف  االحد  موقف  ان  بيد  عاشوراء، 
اليتامى،  عباس  اهلل  حزب  كوادر  احد  اسبوع 
وّجه رسالة حادة اىل الداخل واخلارج يف آن، 
مثار  احلاضر  الوقت  يف  ليست  مسألة  يف 
سجال داخلي او اهتمام رمسي، وهو التنقيب 
يسهبون  الذين  بعض  اللبناني.  النفط  عن 
يف قراءة االشارات، قاربوا رساليت اخلميس 
واالحد على انهما مصّوبتان مباشرة اىل الرئيس 
املكلف، ال حتمًا اىل رئيس اجلمهورية حليف 
احلزب، كما لو ان حتدينينْ اثنني ال يسعه محل 
ُيفرض  ان  ينتظرانه:  تباعًا،  او  معًا  وزرهما، 
التسليم  النور  حكومته  ابصار  قبل  اواًل  عليه 
االراضي  على  ايرانية  وقود  شحنة  بإنزال 
اللبنانية، من دون موافقة السلطات الرمسية 
اللبنانية، ومن ثّم حتّول مّد ايران لبنان بوقود 
نصراهلل.  اكده  ما  وهو  اعتياديًا  يوميًا  شأنًا 

ثم ان ُيفرض عليه يف ما بعد - بعد تأليفها 
جّديًا  ايرانيًا  دورًا  االعتبار  االخذ يف  توّقع   -
االحوال  احسن  يف  او  النفط،  استخراج  يف 
الئحة  من  االسالمية  اجلمهورية  استبعاد  عدم 
الدول احملتملة لدخول سوق التنقيب. مينحها 
اللبناني.  التغلغل يف الشأن  ذلك مزيدًا من 
ادهى ما فيه هذه املرة انه يتوّغل يف العصب 
الشعيب من خالل االقتصاد واهلّم املعيشي، 
والعقائدية  الدينية  بالدوافع  يكتفي  وال 
عالقته  يف  والعسكرية  واالمنية  والسياسية 

حبزب اهلل بالذات.
واقع ما بات عليه تأليف احلكومة، يف معزل 
هذا  واهمية  وحقائب  امساء  على  اخلالف  عن 
اجلانب يف اجتماعات قصر بعبدا، ان الرئيس 
اليوم سالحني مهمني ماضيني  املكلف خيترب 
ظّل  يف  اآلخر،  عن  احدهما  فصل  يصعب 
منذ  املستمرة  القائمة  السياسية  التوازنات 
الدستوري  التوقيع  الوالية: قوة سالح  مطلع 
النور،  احلكومة  تبصر  كي  اجلمهورية  لرئيس 
املعنوي  ُبعده  يف  اهلل  حزب  سالح  وقوة 
املباشر  التأثري  على  قدرة  حامله  منح  الذي 
قيادتها  على  يكن  مل  ما  البالد،  قيادة  يف 
الفعلية يف خيارات غري مسبوقة او مألوفة، او 
يسهل هضمها بالضرورة. املوقفان االخريان 
لنصراهلل قّدما امثولة فعلية وجّدية ملغزى هذا 
ميقاتي  يسع  ال  قد  بدائل،  طرح  التأثري يف 
على  تكون  ان  قبل   - عليه  تداعياتها  حتّمل 

حكومته - السباب ثالثة على االقل:
- اوهلا، ان اي خالف مفرتض - مع انه حاصل 
بال تضخيم - على امساء مستوزرين، ال حيمل 
اي دافع كي ال تتألف حكومة يصّر الرئيسان 
املعنيان يومًا بعد آخر على الرغبة يف التعاون 
معًا، وعلى تبادهلما ختاطبًا الئقًا وحمرتمًا. ال 
يكتم احدهما - يف العلن على االقل - عن اآلخر 
اعرتافه بالشريك الثاني دومنا استئثار بالدور. 
مل ُتثر بينهما منذ تكليف ميقاتي اية احاديث 
وحدودها،  الدستورية  الصالحيات  نطاق  عن 
وال عن االجتهادات يف تفسري مطاط هلا. مل 
فوق  من  تتطاير  ومل  اآلخر،  احدهما  يتجاهل 
رأسيهما فضائح االوراق واالهانات. مؤشرات 
على  التأليف  فرصة  تغّلب  كي  كافية  كهذه 
االعتذار. سّلم ميقاتي بقوة التوقيع الدستوري 
لعون، مقدار اعتقاد عون - اذا كان فعاًل يريد 
فرصة  آخر  هو  ميقاتي  بأن   - جديدة  حكومة 
سّنية له للوصول اىل هذا اهلدف، بغية انقاذ 

ما تبقى من السنة االخرية للوالية.
- ثانيها، اخلشية من ان يكون موقفا نصراهلل 
يف صلب استقطاب امريكي - ايراني جديد، 
مباشرة  وتناحر  لبنان ساحة جتاذب  من  يتخذ 
له. املثري للقلق امُلعرَّض ألن يثري الكثري من 
اآلمن  الوصول  ان  والتكهنات،  التساؤالت 
للباخرة االيرانية اىل الشاطىء اللبناني وافراغ 
الداللة، مقدار  له ما يكفي من  محولتها فيه 
الداللة اليت حيملها استهدافها قبل الوصول 
اىل الشاطىء، او عند رسوها فيه، او منعها 
من اكمال مسارها بعيدًا منه. هو كذلك امتحان 
حزب  سالح  باستخدام  نصراهلل  تهديد  مغزى 
سطح  على  اللبنانية  االرض  عن  للدفاع  اهلل 

الباخرة هذه.
تلقاها  اليت  النصائح  اوىل  ان  مع  ثالثها، 
بعدم  الفرنسيني  من  كانت  تكليفه،  عند 
االعتذار عن عدم تأليف احلكومة ايًا تكن وطأة 
الصعوبات، ستتوافر للرئيس املكلف اسباب 
ظل  يف  الساخن  امللعب  يغادر  كي  شتى 
االستقطاب االمريكي - االيراني، خصوصًا ان 
شريكه الدستوري الذي هو رئيس اجلمهورية 
يف املوقع نفسه حلزب اهلل، يوفر له التغطية 
حتفظ.  بأي  املشوبني  غري  الكاملني  والدعم 
يف  ميقاتي  ارباك  من  يضاعف  الذي  االمر 
نطاق  على  ايضًا  لكن  بداية،  السّنية  بيئته 
الواسعة  ومبصاحله  مباشرة،  به  يرتبط  اوسع 
االنتشار يف البلدان العربية كما يف الغرب. 
جمازفة معاكسة غري مأمونة اجلانب إن مل تكن 

مكلفة.

تأليف احلكومة إىل ما بعد »قطوع« الباخرة
نقوال ناصيف

السياسي« وفصائلها املسلحة املختلفة. واستفاد 
إردوغان من كّل ذلك لتحقيق انتصاراته التكتيكية 
على روسيا يف القوقاز عرب حتالفاته العسكرية مع 
جورجيا وأذربيجان، ويف البحر األسود مع أوكرانيا 
ورومانيا وبلغاريا، ويف البلطيق مع التونيا والتفيا، 
ويف البلقان مع ألبانيا والبوسنة وصربيا وهنغاريا، 

وهي مجيعًا يف اخلندق املعادي ملوسكو.
وحدة  على  الرتكية  التوسعية  »النزعة  خطر  حول 
أراضي روسيا وأمنها«، قال قسطنطني سيفكوف، 
السياسة  »إن  الروسية،  األكادميية  مدير  نائب 
اخلارجية اليت تطبقها القيادة الرتكية باتت تشكل 
تهديدًا مباشرًا لوحدة أراضي روسيا. وعلى الرغم 
ال  اآلن  حتى  الرتكية  اخلارجية  السياسة  أن  من 
تهدد املصاحل الصينية بشكل مباشر، فإّن توجهها 
والصني يف  تركيا  إىل صدام بني  حتمًا  سيؤدي 

ساحات خمتلفة، مبا فيها أفريقيا«.
سياسات  من  الصيين،  ومعه  الروسي،  القلق 
يتواجد  اليت  إدلب  حيمي  اّلذي  إردوغان  الرئيس 
فيها اآلالف من مقاتلي الشيشان واإليغور وغريهم 
آسيا  يف  اإلسالمية  اجلمهوريات  مواطين  من 
الوسطى، يبدو واضحًا أنه سيكتسب طابعًا جديدًا 
ومثريًا مع احتماالت التدخل أو التواجد الرتكي يف 
والباكستاني،  القطري  الوسيطني  عرب  أفغانستان 

حليفي واشنطن...
بنظام  سيعرتف  من  أول  إردوغان  يكون  قد 
سيحاول  كما  رمسيًا،  عنه  اإلعالن  بعد  »طالبان« 
يعد  أن  بعد  آخر،  زعيم  أي  قبل  كابول  زيارة 
مجيع  ويف  وشاملة،  واسعة  مبساعدات  »طالبان« 
مساعي  بذلك  متحديًا  قطري(،  )بتمويل  اجملاالت 
صينية مماثلة، ما دام يعتقد أنه األكثر حظًا بسبب 
األصل  ذات  اإلسالمية  اجلمهوريات  مع  عالقاته 

الرتكي يف آسيا الوسطى واجملاورة ألفغانستان.
عندما  السابقة  عالقاته  أيضًا  إردوغان  وسيستغّل 
الدين  جنم  الراحل  اإلسالمي  للزعيم  مساعدًا  كان 
قيادات  مع  إسطنبول  لبلدية  ورئيسًا  أربكان، 
طالبانية خمتلفة، ومنها قلب الدين حكمتيار وجنل 
من  وآخرون  رباني  الدين  برهان  األسبق  الرئيس 

املؤثرين اآلن يف كابول.
الذين  أجداده  بتاريخ  الذي يتغنى دائمًا  إردوغان 
اليت  الصني  أخافت  عظمى  إمرباطوريات  أقاموا 
بنت سدها املنيع ملواجهتها، يستذكر أيضًا كيف 
سيطرت هذه اإلمرباطوريات على مساحات واسعة 
يف آسيا الوسطى اليت انطلقت منها القبائل الرتكية 

األوىل مشااًل وغربًا وحتى أواسط أوروبا.
إردوغان اّلذي يراقب التحركات الروسية والصينية 
واإليرانية على طريق إقامة وتطوير عالقات من نوع 
جديد مع نظام »طالبان« اجلديد يف كابول سوف 
إقليميًا  حلفائه  من  بدعم  إمكانياته  كّل  يستنفر 
ودوليًا ملواجهة حتركات الثالثي املذكور. وسيحظى 
أّي شك )كما كان  التحرك الرتكي من دون  هذا 
يف املنطقة العربية( بدعم مطلق من واشنطن اليت 
لن تقبل ألعدائها التقليديني، أي الصني وروسيا، 
ومعهما إيران، أن ميلؤوا فراغ اهلزمية األمريكية يف 

أفغانستان، وقريبًا يف العراق. 
لقيادات  اجلديدة  السلوكيات  على  الرهان  ويبقى 
»طالبان«، اليت إن استخلصت الدروس والعرب من 
كّل الذي عاشته خالل السنوات العشرين املاضية 
من االحتالل األمريكي واألطلسي، فاحلظ لن حيالف 
هذا  يف  ومشاريعه  خمططاته  تنفيذ  يف  إردوغان 

البلد االسرتاتيجي بكل مقوماته.
نهجها  إىل  »طالبان«  قيادات  عادت  إذا  أما 
حقائق  وجتاهلت  وطائفيًا،  دينيًا  التقليدي 
أفغانستان الداخلية واخلارجية، فلن يتأّخر إردوغان 
التطورات  من  وكبرية  صغرية  كل  استغالل  يف 
احملتملة، ليكون له هناك موطئ قدم يعود منه إىل 
الوطن األول لألتراك، ليساعده ذلك على إحياء ما 
تبقى له من ذكريات التاريخ، من جنكيز خان إىل 
هوالكو وتيمورلنك وآلب أرسالن وسليم، وآخرهم 
السلطان عبد احلميد، الذي خسر خالل 33 عامًا من 

حكمه كل ما كسبه أجداده.
عبد  قصر  يف  يسكن  الذي  إردوغان  أنَّ  ويبدو 
احلميد يف إسطنبول يسعى السرتجاع كل ذلك، وإال 
ملا قال األسبوع املاضي: »إذا كنت تريد السالم، 
فكن مستعدًا للحرب دائمًا«، وهو ما يفسر تواجد 
حواىل 15% من اجليش الرتكي يف مهمات خارجية، 

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

 2021 آب   28 Saturday 28 August 2021الـسبت 
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شــعر

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

 2021 آب   28 Saturday 28 August 2021الـسبت 

عاشقٌ جاهل     
يـَموء

الفضاء  الرياح  النار  يـُصارعُ 
والسـّيوف

دٌ غليظ جلاّ
بل ضياء بل نسمة

جربوتٌ
ما يـَستكني

إىل أْن يـُخضـِعَ 
يـَكسرَ

كربياَءها                                  
إىل أن تـُلهب الدموعُ أحلمـَها

جفاف
حرمان

نرجسيـّة
إقطاعيـّة قلب

فراغ
وتأتي إليه ..

ها هيَ
ريشُة فنـّان

شاعر
مَلساتُ نحـّات

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

مـُتطايرًة نجومها
تخطو إىل قدِرها بالحذاِء الزجاجيّ

بثوِبهِ املفضـِّل
أسرية آسـِرة

تـُدندُن ألحانـَهُ
شفاهها عـُذريـّة

ريـّة  سـُكَّ
وَتـَصمت 

إىل أن ترفعَ رأسـَها
كلاّي أمامك يا سيـّدي

تفضـّل ..

كلاّي أمامك
راقصني أشواَقكَ شهواتـَكَ واللاّذة

ال تتـَمنـّع
تـَغلغـَل بنَي بساتيني

جـَداولي
قـِمـَمي
أغـواري

مـُغامرًا مـُقتنص الهديـّة

تفضـّل أطلـِق نهمـَكَ
دون رحمة

إنـما ..

رحيُلك داءي
خسارة

ونحرُ الروِح أهوَن
إنـّما

يا سيـّدي
ال حياة لوريدِكَ بـَعدي
خليلة لياليكَ وسادتي

قيودي تحتضنـُكَ
تـَهيمُ بكَ

تمتلُككَ حتـّى الخناق
كَ

ِ
غرورُ هجِركَ اغتياُل كيان

إنتحار
على مرّ النـّـساِء أبقى جنـّتـَكَ

وما تدوسها أقدامـُكَ
ال

ما أنا بكَ أنتهي

ال تغرّت رجولة
أنا املاُء العذبُ ألرضـِكَ

أنا الشمسُ لـِزرعـِكَ
ال يا عشقي وسيـّد الرجاِل

دون أنفاسي
أنتَ صحراٌء منسيـّة

مثلُث برمودا
ضياع

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

 Dr name ,Bogna
 Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر 
عمليات جراحة العيون

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

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

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

للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي.

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

العيون املتدربني.

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل 
سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات 
االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

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

Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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مـقاالت وتحقيقات

الكويكب بينو
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أمام  يوميًا  اللبناني  املواطن  يقف 
طوابري ال تنتهي، خلف اخلبز والبنزين 
الدواء.  وحتى  واملازوت  والغاز 
طوابري كأنها إىل األبد. كل ذلك رهن 
كارتيالت تتحكم باقتصاد البالد، لكن 
األزمة  الذي حّولته  ماذا عن املواطن 

إىل حمتكر صغري أيضًا؟
إذا كنت مواطنًا لبنانيًا أو مقيمًا يف 
ستشعر  تستيقظ  حني  فأنت  لبنان، 
بدرجة احلرارة العالية اليت تتجاوز يف 
صيف هذا البلد الـ30 درجة مئوية، ما 
أنك حباجة إىل جهاز  بالضرورة  يعين 

تربيد، لكن الكهرباء مقطوعة.
أن تغسل وجهك على عجل ألن  بعد 
املياه مقطوعة، قد تذهب إىل الرباد 
الفارغ بطبيعة احلال، ألنك إن وضعت 
فيه شيئًا فهو عرضة ألن يفسد لكثرة 
عن  عدا  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
الثمن،  باهظة  الغذائية  املواد  أسعار 
صباحًا  املعدة  أوجاع  ُتفّضل  قد  إذ 
على دفع مبلغ وقدره، ورمبا ترى أن 
حاجتك  سّد  على  قادرة  واحدة  وجبة 
اختذت  إن  الطعام.  من  األساسية 
قرارًا جريئًا باخلروج من املنزل، عليك 
أن تراجعه جيدًا، هذا ليس خيارًا متاحًا 
إن مل يكن ضروريًا حقًا، ألنك ستقف 
يف طوابري طويلة، وال يزال يدخل كل 
إىل  احلياتية  حاجياتك  من  يوم شيء 

سوق هذه الطوابري.
ثم  اقتصادية،  بضائقة  األمر  بدأ 
أصبح  اليوم  سريع.  فتدهور  بأزمة، 
الذي صّنفه  االنهيار  عمق  لبنان يف 
يف  األسوأ  بني  من  الدولي  البنك 
العامل منذ العام 1850. هذا »اهلبوط« 
الذي يعد جديدًا على جيل الثمانينيات 
مدّويًا  انهاريًا  شّكل  والتسعينيات، 
واملالية  االقتصادية  املنظومات  يف 
احلال.  بطبيعة  والنفسية  االجتماعية، 
يف  السّكان  على  جديدة  مشاهد 
األولية،  احلياة  ملواد  احتكار  لبنان، 
طوابري يف كل مكان، شيء ما حيدث 

يف البالد.
مجيع  يطال  انهيار  من  لبنان  يعاني 
مفاصل احلياة، مل ينُج أّي قطاع من 
انهيار العملة أمام سعر صرف الدوالر، 
ومن الغالء الفاحش يف املواد األولية 
أسعار  تضاعفت  والطبية.  والغذائية 
األشياء، كل األشياء، 5 أضعاف على 
أن  متاحًا  خيارًا  يعد  مل  تقدير.  أقل 
عليك  فعلت،  وإن  لبنان،  مترض يف 
إىل  تذهب  أن  قبل  مرة  تفكر  أن 
طبيب، ومّرات قبل أن تشرتي دواًء، 

إن وجدته أصاًل.
أفرزت األزمة اليت يعاني منها لبنان 
متوقعًا  كان  عريض  احتكار  سوق 
فيه  تسيطر  رأمسالي  نظام  ظل  يف 
القطاعات  غالبية  على  الكارتيالت 
كارتيالت  سيطرت  البالد.  يف 
اليوم  العلنية  النفطية  املشتقات 
اللبنانيني وجيوبهم، أدت  على خناق 
االحتكار  يطفو  أن  إىل  املرة  هذه 
األزمة  سطح  على  احملتكرين  وأمساء 
جانب  إىل  القطاع،  لتماس هذا  نظرًا 
االستشفاء والدواء والقمح، مع حياة 

املواطن اليومية.
هل يشرّع القانون اللبناني االحتكار؟

الوكاالت  اللبناني  القانون  شّرع 
كثرية  دول  أنهتها  اليت  احلصرية 
تعتمد »النظام االقتصادي احلر«، وهو 
النظام املعتمد يف لبنان، وأتاحت جمااًل 
لبنان  فشل  قوانني  ضمن  للمنافسة 
حتى اآلن بإصدارها بسبب »الضغوط 
يعود   .2002 العام  منذ  السياسية« 
لبنان  يف  احلصرية  الوكاالت  ملف 
مرسوم  صدر  حني   ،1967 عام  إىل 
الوكاالت  على محاية  ينص  اشرتاعي 

كارتيالت التّجار وطوابري الناس.. من حيمي احملتكرين يف لبنان؟
فاطمة خليفة

احلصرية يف املادة األوىل، ويعترب أن 
الذي  »التاجر  هو  التجاري«  »املمثل 
يقوم حلسابه اخلاص ببيع ما يشرتيه 
بناء لعقد يتضمن إعطائه صفة املمثل 

أو املوزع الوحيد بوجه احلصر«.
أن  لبنان  يف  أحد  على  ُيفى  وال 
كارتيالت احملروقات والغاز واألدوية 
يصعب على أّي طرف مواجهتها، بالنظر 
وبأسعاره  بالسوق  تتحكم  أنها  إىل 
ومتنع املنافسة فيه، وهو احلال الذي 
تنسحب عليه قضية عدم إقرار قانون 
متارسها  بضغوط  املرتبط  املنافسة 
قطاعات  عدة  يف  الكارتيالت  بعض 

على السياسيني اللبنانيني.
املؤسسات  مئات  حتتكر  وعليه، 
بينها  السلع،  آالف  وتوزيع  استرياد 
الوكاالت  عقود  وثقتها  سلعة   2335
احلصرية بني العامني 2005 و2018، 
وزارة  بيانات  تظهر  ما  حبسب 
فيها  وتعطي  والتجارة،  االقتصاد 
»التوزيع  حق  األجنبية  الشركات 
ملدة  لبنانية  لشركات  احلصري« 
حمددة قابلة للتجديد برضى الطرفني. 
وتتدرج السلع من املشتقات النفطية 
والغاز ومواد البناء واألدوية واآلليات 
واألدوات  غيارها  وقطع  والسيارات 
الكهربائية، إىل العطورات واملنتجات 
الغذائية واملواد البالستيكية والزراعية 
والتقنيات  البرتوكيميائية  واملنتجات 
يشّرع  ما  والزراعية،  الصناعية 
قانونيًا  »سببًا«  ويعطيها  للكارتيالت 
كّلما  املواطنني  على  اخلناق  لتضييق 
مسحت هلا أسعار السوق، والفرصة.

احلماية  إلغاء  قانون  أقّر   ،2004 عام 
جملس  يف  احلصرية  الوكاالت  عن 
الثاني/  كانون  يف  اللبناني  النواب 
 4 بعد  ساريًا  يصبح  أن  على  يناير، 
وأودع  إقراره.  تاريخ  من  سنوات 
مشروع  أيضًا  اللبناني  الربملان 
تنظيم  اىل  يهدف   2007 عام  قانون 
املنافسة، لكنه مل ُيقّر حتى اآلن. عام 
2007، قّدر البنك الدولي الريع الناتج 
من  بأكثر  لبنان  يف  االحتكارات  من 
16% من الناتج احمللي، وهو أكثر من 
الناتج  الصناعي يف  القطاع  مساهمة 
احملّلي. ويضع نصف السوق احمللي 
ثلثها  ويهيمن  االحتكارية  للشركات 

على 40% من احلصة السوقية.
يقوم االقتصاد اللبناني على جمموعة 
السلع  تصريف  حتتكر  كارتيالت 
اللبنانية، ويف ظل االقتصاد املتدهور 
اليوم وعدم وجود نص قانون واضح 
أو  الكارتيالت  عمل  يوقف  وصريح 
مع مصاحل  يتناسب  مبا  أعماهلا  حيدد 
هذه  تتحكم  مصاحلها،  مع  ال  الناس 
وتتحكهم  العباد،  برقاب  الشركات 
مبزاجهم العام، بطريقتهم يف العيش، 

وتتحكم يذائقتهم حتى. 
املواطن أيضًا »محتكر«

مراقبة املشاهد اليومية اليت يعيشها 
خمتلفة  حقائق  تكشف  اللبناني، 
اقتصاد  العام.  املشهد  خلف  خمتبئة 
لبنان مرهون بأيدي كارتيالت تتحكم 
احتكارها  ويفرض  البالد،  باقتصاد 
أساسية  سلع  بأسعار  باهظًا  ارتفاعًا 
عن  ماذا  لكن  حسنًا،  عنها،  بديل  ال 
املواطن الذي حّولته األزمة إىل حمتكر 
صغري يضر البيئة احمليطة فيه ضررًا 
ال يقل عن ضرر الشركات احملتكرة؟

منذ أيام يقوم اجليش اللبناني وقوى 
مستودعات  مبداهمة  الداخلي  األمن 
وخمازن يبئ أصحابها كميات كبرية 
من مادة املازوت والبنزين. الكميات 
تراوحت بني »غالونات«، وبني حمطات 
النفطية  املشتقات  حتتكر  كبرية 
رفع  بعد  أسعارها الحقًا  رفع  بانتظار 

الدعم بشكل كلي. وصل األمر ببعض 
خيالية  كميات  احتكار  إىل  احملتكرين 
مادة  من  ليرت  مليوني  إىل  تصل 
املليون  ونصف  ومليون  املازوت، 
هي  األرقام  هذه  البنزين،  مادة  من 
اجليش  بدأ  منذ  الساعة  حتى  األعلى 
األمر  االحتكار.  مداهمة ملكافحة  محلة 
مواقع  على  مواطنون  عنه  عرب  الذي 
التواصل بأن من يّبئ هذه املادة مل 
مشاركًا  أصبح  بل  حمتكر،  جمّرد  يعد 

يف احلصار على الشعب.
وزير الصحة اللبناني، محد حسن، داهم 
باألدوية  مليئة  أيام مستودعات  قبل 
لكنها  اللبناني  السوق  من  املفقودة 
موجودة بكثرة على الرفوف لدى هذه 
بأسعار  بيعها  بانتظار  املستودعات 
مرتفعة يف السوق السوداء. من بني 
ملرض  أدوية  وجدت  اليت  األدوية 
السكري  لداء  وأدوية  السرطان، 
يستطيع  من  للصرع.  وأخرى  املزمن 
أن يتخيل أن هناك قدرة لدى حمتكر 
من  يعاني  ملريض  دواء  خفاء  على 
نوبة صرع جتعله يصرخ لوقت طويل 
مزيدًا  جيين  لكي  متامًا  وعيه  ويفقد 
من األرباح؟ ينسحب األمر نفسه على 
حمتكر مادة البنزين الذي يقطع أرزاق 
الناس وأرحامهم. يعرف احملتكر جيدًا 
أن  تعين  قد  املادة  هذه  ختزين  أن 
معني  مرض  من  يعاني  طفاًل صغريًا 
أو  الطبيب  إىل  الوصول  يستطيع  ال 
املستشفى وقد يفقد حياته ببساطة. 
هذا حيصل  سورياليًا،  ليس  املشهد 

كل يوم يف لبنان.
»االحتكار« جنحة يف القانون اللبناني 

االحتكار  أن  اللبناني  القانون  يعترب 
جنحة، ال جناية. وهي من أخّف اجلرائم 
التوقيف  جتيز  ال  فالعقوبة  عقوبة. 
تطبيق  القاضي  أراد  إذا  االحتياطي 
النص على حرفيته إذا كانت العقوبة 

ال تتجاوز السجن لسنة واحدة.
يف املادة 685 من قانون العقوبات، 
يكون  عندما  احملتكر  على  تنطبق 
قادرًا على التأثري يف سعر السوق 
عرب ضبط البضاعة للتالعب بالعرض 
والطلب. هذه املادة ترتاوح العقوبة 
إىل  أشهر   6 من  باحلبس  فيها 
حددت  وقد  مالية.  وبغرامة  سنتني 
االشرتاعي  املرسوم  من   43 املادة 
االحتكار  جرائم  عقوبة   38/37 رقم 
مئة  إىل  بالغرامة من عشرة ماليني 
مليون لرية، وبالسجن من 10 أيام 
هاتني  بإحدى  أو  أشهر،  ثالثة  إىل 
تضاعف  التكرار  وعند  العقوبتني، 

العقوبة.
بانتظار أن يعيد لبنان بشقه السياسي 
النظر يف مواد القانون اليت ال تعترب 
أننا  يبدو  جنحة،  جمّرد  إال  االحتكار 
سنشهد تغريات يف اجملتمع اللبناني 
نفسه بعدما ساهمت األزمة يف تعميق 
البون بني الطبقات االجتماعية، فزاد 

الفقري فقرًا والغين ثراًء.
أخالقيًا، ال ضابطة على ما حيصل اليوم 
يريدون  ُكثر  اللبناني.  اجملتمع  يف 
الفوز أواًل بـ«غالون« مازوت حلفظه 
»أليام القحط واجلوع«. وكثر أيضًا من 
يريدون االحتفاظ بالدواء لبيعه بسعر 
أعلى يف السوق السوداء، ولو على 
حساب أن يودي ذلك حبياة أحدهم. 
ستكشف األيام املقبلة كيف ستؤثر 
هذه األزمة على األفراد واجملتمعات، 
آخر، لكن املؤّكد  ولنا يف هذا حبث 
عن  ومينعها  البضائع  حيتكر  من  أن 
الناس يشارك يف صناعة همومهم، 
املأساة  صنع  يف  بالتالي  ويشارك 
مداخل  على  اللبنانيون  يعيشها  اليت 

الطوابري كل يوم. 

تكليف  جنيب  على  شهر  مرور  بعد 
يدخل  مل  احلكومة   ب تشكيل  ميقاتي  
لبنان بعد مرحلة حسم التأليف، وقبيل 
زيارة رئيس احلكومة املكلف اىل القصر 
)أمس(،  اجلمعة  املفرتضة  اجلمهوري، 
ستحمل  »ماذا  اىل  األنظار  تشخص 
هذا  ال  أم  تأليفًا،  أم  إعتذارًا  زيارته، 

وال ذاك«؟.
ختتصر مصادر مطلعة على أجواء رئيس 
االجابة  ميقاتي  جنيب  املكلف  احلكومة 
بالتأكيد أنها »ستكون زيارة تشاور لن 
حتمل معها جديدًا«، مؤكدة على عكس 
كل التحليالت أن »ميقاتي لن يلجأ اىل 
االعتذار حتى ولو مل تتأّلف احلكومة يف 
القريب العاجل وهو ال يسري على ضوء 
وأمام  إذا  حاليًا«...  معينة  زمنية  مّدة 
أين  األبرز  السؤال  يبقى  املشهد  هذا 

تكمن العقد؟.
يف تفاصيل عملية التأليف تشرح مصادر 
مطلعة عرب »النشرة« أن »احلكومة مؤلفة 
من 24 وزيرا، 8 وزراء من حصة رئيس 
من  وزراء   8 عون ،  اجلمهورية  ميشال 
ورئيس  احلزب  والسنة  ميقاتي  حصة 
احلكومة  ورئيس  االشرتاكي   التقدمي 
السابق  سعد احلريري  و8 وزراء آخرين 
واحلزب  الشيعي  الثنائي  حّصة  من 
القومي واملردة«، الفتة اىل أن »احلذر 
يكمن يف أن يقوم أحد األطراف بتمرير 
من  يكون  االمساء  قلب  يف  إسم  أي 

حّصة أي من 8 البقية«.
»حاليًا عادت مشكلة حقيبة وزارة العدل 
رئيس  حّصة  من  وهي  الواجهة  اىل 
املصادر،  تؤكده  ما  هذا  اجلمهورية«. 
اجلمهورية  رئيس  »طرح  أن  اىل  الفتة 
ميشال عون طرح القاضية جويل فواز 
لتولي هذا املنصب قوبل بالرفض يف 
املقابل طرح ميقاتي اسم القاضي جان 
اجلمهورية  رئيس  بعده  عاد  طنوس 
جهاد  مرشحا  فواز  جويل  اسم  لسحب 
وسحبه  وعاد  املنصب  هلذا  الواوي 
لريسو على اسم قاض كان يف جملس 
شورى الدولة سابقا، واالتفاق مل يتم 

بعد يف هذا الشأن«.
أيضًا اخلميس املاضي وحبسب املصادر 
قام رئيس اجلمهورية بسحب اسم سفري 
لبنان السابق يف واشنطن عبد اهلل بو 
حبيب حلقيبة وزارة اخلارجية واستبدله 
باسم السفري بطرس عساكر، مضيفة: 
»يف موضوع حقيبة وزارة الطاقة مّسى 
ميقاتي أرثوذوكسيا موجودا يف فرنسا 

ليتوىل هذه احلقيبة«.
عقدة  عقدة مستجدة هي  هناك  كذلك 
االقتصاد ، وهنا تشري املصادر  وزارة 
القومي  السوري  » احلزب  أن  اىل 
الشامي  سعادة  مّسى  اإلجتماعي  
امين  اسم  يطرح  عون  ولكن  للوزارة، 
حصة  من  حُيسب  أن  على  هلا  حداد 
اإلجتماعي«،  القومي  السوري  احلزب 
على  إعرتض  »ميقاتي  أن  اىل  الفتة 
االسم أواًل ألنه يعترب أنه جيب أن يكون 
له رأيه يف وزير االقتصاد املقبل كونه 
سيكون من فريق عمل رئيس احلكومة، 
وثانيا خمافة أن يكون مترير إسم حداد 
هو للحصول على الوزير التاسع لفريق 
رئيس اجلمهورية عرب وزارة االقتصاد«، 
مؤّكدة أنه »خالل زيارته غدًا اىل بعبدا 
هذا  يف  عون  الرئيس  مع  سيبحث 

املوضوع«.
الوقت  يف  »نلعب  احملّصلة  يف  إذًا 
املصادر  حبسب  والواضح  الضائع« 
أن »القرار باالقالع بتأليف احلكومة مل 
يتخذ بعد وكل ذلك يتوقف على القرار 
مل  الذي  السياسي  واجلو  السياسي 
ينضج بعد«.... فهل من حلول قريبة؟ 
خطى  على  سيسري  ميقاتي  أن  أم 

احلريري ويعتذر؟.

ال جديد حكومياً و«اإلقتصاد« عقدة 
جديدة ُتضاف اىل العقد الكثرية

باسكال أبو نادر

خالل حتقيق فتحته  املديرية العامة ألمن 
رمسية  مستندات   مبلف  تزوير  الدولة  
من  عناصر  كان  وبينما  وإستعماهلا، 
املديرية يقومون بإستجواب خالده عوده 
حممد  شقيق  وهو  اجلنسية(  )سوري 
عوده أحد أبرز اإلرهابيني املوقوفني يف 
لبنان بسبب أحداث عرسال، تلقى خالد 
رسالة على هاتفه اخللوي من خمتار بلدة 
البداوي الشمالية حسام البداوي وفيها 
اليت سبق  البطاقات  بأن  املختار  أبلغه 
رسالة  جاهزة.  أصبحت  منه  طلبها  أن 
أمن  عناصر  يتوسع  كي  كافية  كانت 
تنكشف  وكي  بالتحقيق،  معه  الدولة 

احلقيقة الصادمة.!
احلقيقة الصادمة أن خمتار البداوي يبيع 
وفلسطيني  لسوريني  تعريف  بطاقات 
على أنهم لبنانيون مكتومو القيد. على 
الدولة  أمن  من  دورية  دهمت  الفور 
كما  وأوقفته،  املذكور  املختار  منزل 
عثرت معه على عدد كبري من إخراجات 
وفلسطنيني  لسوريني  العائدة  القيد 
وعلى رزمة من بطاقات تعريف بيضاء 
قد  كان  الرجل  وكأن  القيد،  ملكتومي 
وتوزيعها  لكتابتها  البطاقات  هذه  أعد 

على من طلبها منه.
الشمال  يف  األول  التحقيق  قاضي 
البداوي  خمتار  أوقفت  نصار  مسرندا 
فرسان  حسن  ومعهما  عوده  وخالد 
من  كل  وعلى  عليهم  وإدعت  كنجو 
امللف.  بهذا  تورطه  التحقيق  يظهر 
كذلك أوقفت نصار املختار عن العمل 
إنتهاء  حني  اىل  األختام  منه  وسحبت 
اىل  وزارة  قرارها  وأبلغت  التحقيق 

الداخلية والبلديات .
أخطر ما يف هذا امللف هو أن كل سوري 
أو فلسطيين حيصل على بطاقة تعريف 
تكون  القيد،  مكتوم  لبناني  أنه  على 
اجلنسية  على  باحلصول  األفضلية  له 
اللبنانّية عند صدور أول  مرسوم جتنيس  

يوقعه رئيس اجلمهورية.
من األمور اخلطرية أيضًا يف امللّف هو 
ما كشفته  التحقيقات  عن أّن عدد الذين 
حصلوا على بطاقات مكتومي القيد من 
هذا  ويف  قلياًل،  ليس  البداوي  خمتار 
»النشرة«  مصادر  تكشف  السياق 
أن حتقيقات القاضية نصار يف املرحلة 
أساسية  نقطة  على  سترتكز  املقبلة 
هوية  املخاتري   كشف  وهي  وجوهرية 
ومعرفة  امللف  هذا  يف  املتورطني 
سوريني  على  املوزعة  البطاقات  عدد 
وفلسطينيني، وإستعادتها من أصحابها 
اإلستفادة منها وتسجيلها  ملنعهم من 
يف مديرية األحوال الشخصية يف وزارة 

الداخلية والبلديات.
مكتوم القيد هو شخص غري قادر على 
وغري  سفر   و جواز  هوّية  على  احلصول 
يعيش  الذي  البلد  ترك  على  قادر 
فيه. مكتوم القيد يعين الشخص الذي 
الثابتة  اإلقامة  وضعه  عليه  يفرض 
أكثر  تعرفوا  أن  أردمت  وإذا  هو.  حيث 
ارتكبه  الذي  اجلرم  خطورة  عن  فأكثر 
اىل  العودة  تكفي  البداوي،  خمتار 
العامة  املديرية  يف  األجانب  سجالت 
الداخلية  وزارة  يف  الشخصّية  لألحوال 
نسبة  بأن  تفيد  واليت  والبلديات، 
السوريني   72% من والدات  النازحني 
مسجلة  غري  و2021   2020 عامي  خالل 
املديرية  تبذهلا  اليت  اجلهود  رغم  على 
و وزارة  الالجئني   شؤون  مع  مفوضية 
الفجوة  هذه  لسد  اإلجتماعية   الشؤون 
النتيجة  وماذا ستكون  قانوني.  بشكل 
إذا جلأ عدد كبري من هؤالء اىل خماتري 
بطاقات  ويبيعون  القوانني  يالفون 

مكتومي القيد ألي كان؟.
هنا يطرح السؤال هل حنن امام جتنيس 
بأختام  والفلسطنيني  للسوريني  مقّنع 
رمسّية يستعملها بعض املخاتري للتجارة 

وحتقيق أرباح غري مشروعة؟.

خمتار يبيع بطاقات مكتومي قيد 
للسوريني والفلسطينيني... فهل حنن 

أمام جتنيس مقنع؟
مارون ناصيف
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قال الّراوي ..
كانت ترقص
حتت سياط 

اللحن الّصاخْب 
يتخّللها الّضوء الكاذْب 

يف جوقتها 
حشد سكارى 

من أبواق الّشعر الواجْب 
شعراٌء يف اخليبة أخوْة 
رمسوها بقصائَد رخوْة

حّتى انهار املعنى 
يف خلخاٍل 
شّد اللحَم 

وقاد العرَي 
الّطنِي  تأويل  إىل 

األوسْط
قال الّراوي ..

يف  راقصٍة  أمجل  كانت 
الّشرق 

احملبْط..

قـال الـّراوي ..

أين أصبح الوطن وهل أصبح لبنان من خرب كان؟ 
لألسف الشديد لقد أصبح لبنان يف هذه األيام  منهكا 

ومريضا وحمروما ومهدوما. 
تلوث يف املاء وكورونا يف اهلواء 

  ال كهرباء وال طعام وال دواء 
  ال فلوس ال شفاء ال وجود ال بقاء

 ال بنزين ال مازوت للطبخ وتدفئة يف الشتاء
  أصبح وّطنا يف العراء وشعبه 

 ميوت من احلرمان والشقاء 
 أصبح األطفال ينامون ال غداء

 وال  عشاء من كثرة البالء
أنها جبهة حرب تهدد عدم البقاء 

انه مرض عضال جيتاح الناس الضعفاء والفقراء
ملاذا نعيش يف وطن اجتاحه الذعر والغباء   

انه جوع كافر حيصد وطنًا أين الضمري أين الوفاء
جمنونة  بنا  تعصف  حربا  ويردع  الينا  ينظر  أحد  ال 

محقاء
الناس  وموت  الوطن  حلرق  املسبب  كان  من 

الضعفاء 
حتى  شيء  كل  مفقود  أصبح  شيء  كل  يشتهون 

اهلواء 
ال أعتقد انه جنون او إنه مرض البؤساء 

أمطروا علينا شعوبا وسرقوا األرض يف اخلفاء 
من هم الذين أحرقوا وهدموا حضارتنا غري السفهاء 

من الذين نهبوا فلوسنا غري الغرباء 
النار يف الدار تأكلنا ال نرى غري اجلفاء 

أعلى  يف  األثري  عرب  أمحر  دخانا  الدماء  أصبحت 
السماء

ويّل ألمة حتيا وليس لديها عقول حكماء
واجلهالء                                               األمّية  عصر  اىل  نعود  ان  نريد  ال 
من هو الذي يفرض وجوده على شعب يعيش يف 

احلزن والدموع والبكاء 
أنهم  او  هل أصبحوا  ال يرون شعبا خيتنق وميوت 

ولدوا عيون عمياء
احملبة  وطّن  يف  معًا  وحنيا  نعود  ان  منه  أطلب 

والرخاء
والتسامح  احملبة  يكن شعاره  ان مل  بدين  أؤمن  ال 

والعطاء 
مريضة  عقول  يف  تعيش  لشعوب  األوان  فات 

بغضاء
احلروب  علينا  ستقضي  بعضنا  وحنب  نعد  مل  ان   

املشتعلة احلمقاء 
ال نريد ان يكون اجلوع والفقر والقتل شعارنا فاملوت 

أشرف من حب احلياة وّذل البقاء. 

سيدات  إىل  حتية  باريس  يف  العربي«  العامل  »معهد  يوّجه 
والسينما  املوسيقى  ثورة يف  أحدثن  اللواتي  والشاشة  الغناء 
األسطورة  إىل  وفريوز،  كلثوم  أم  العمالقتني  من  العربيتني، 
داليدا، من خالل معرض يقيمه عن هؤالء النجمات اللواتي كانت 

هلّن مساهمة نسوية ومواقف من قضايا سياسية.

لوكالة  بوغامن،  هانا  املعرض،  على  القّيمتني  إحدى  قالت 
بشخصيات  التعريف  يف  تتمثل  »الفكرة  إّن  برس«  »فرانس 
العصر  يف  والسينما  املوسيقى  يف  ثورة  أحدثت  استثنائية 
العربي، كأم كلثوم وفريوز ووردة وأمسهان،  للعامل  الذهيب 
الذكورية،  اهليمنة  من  وحتررن  أيقونات  أضحني  نساء  وهن 

وحققن النجاح بفضل شجاعتهن يف عيش أحالمهن«.
يستمر معرض »ديفا« لغاية 26 أيلول )سبتمرب( املقبل، ويضم 
املوسيقية  حفالتهن  من  ومقتطفات  للنجمات  وأزياء  ملصقات 
األدبية،  الصالونات  لبعض  تكوينها  معاد  ومناذج  احلاشدة 

وصورًا جمسمة.
بـ  ُلقبت  اليت  فاملطربة  كلثوم.  ألم  بارزًا  جانبًا  املعرض  أفرد 
»اهلرم الرابع« وُتعترب أشهر صوت يف العامل العربي، ليست 
جوهرة مصرية فحسب. وعندما توفيت يف العام 1975، شارك 
حبر من الناس يف تشييعها يف القاهرة لكّن احلزن عليها عّم 
من بغداد إىل الدار البيضاء. وكان العامل العربي برّمته يستمع 

إىل حفالتها أّول مخيس من كل شهر عرب إذاعة القاهرة.
ذات  شخصيات  أيضًا  هّن  املعرض  يتناوهلن  اللواتي  النساء 
»فأم كلثوم كانت جتسيدا للعروبة« يف زمن  تأثري سياسي، 
»محلت  حني  الناصر، يف  عبد  مجال  الراحل  املصري  الرئيس 
وردة من خالل أغنياتها قضية إنهاء استعمار اجلزائر، ورفعت 
أمسهان  وتعاونت  الفلسطينية،  القضية  لواء  فريوز  اللبنانية 
مع احللفاء خالل احلرب العاملية الثانية«، على ما شرحت هانا 

بوغامن.
وإذا كانت أم كلثوم وّحدت العامل العربي كله، فإّن »فريوز 
جعلت هي األخرى مجيع اللبنانيني« يتفقون، على ما رأى عازف 
إبراهيم معلوف يف وثائقي حديث بعنوان  اللبناني  الرتومبيت 
»ديفا«. وشّكلت »سفرية لبنان إىل النجوم« عاماًل نادرًا للوحدة 

الوطنية يف بلد مل ُيشَف بعد من االنقسامات اليت مزقته.
فريوز هي الوحيدة اليت ال تزال على قيد احلياة من بني النجمات 

اللواتي يشملهن املعرض، وتبلغ اليوم السادسة والثمانني.
حتررن  اللواتي  النجمات  من  اجلزائرية«  »وردة  كانت  كذلك، 
املسرح  إىل  عادت   ،1972 العام  ففي  اجملتمعية.  القيود  من 
لالحتفال بالذكرى العاشرة الستقالل اجلزائر بعدما توقفت عن 
الغناء بناء على طلب زوجها الضابط يف اجليش. ثم تطلقت 
إلكمال مسريتها الفنية اليت بدأت يف سن احلادية عشرة يف 
باريس، وعادت إىل مصر حيث  »تام تام« يف  ملهى والدها 

كانت دخلت أيضًا عامل السينما.
ويف املعرض أيضًا مساحة ألمسهان اليت كانت حياتها القصرية 
والكحول  بعشاقها  تتعلق  فضائح  من  فيها  مبا  رواية،  مبثابة 
وعلى  امليكروفون  وراء  كنجمة  ومسريتها  وغريها،  والبوكر 

الشاشة، ناهيك بتجسسها لصاحل احللفاء.
وقد عاجلها املوت باكرًا وهي بعد يف السابعة والعشرين، يف 
ظروف ال تزال غامضة، إذ عثر على سيارتها يف نهر النيل...

املعرض  إليهن  يتطرق  اللواتي  األخريات  النساء  أبرز  ومن 
على  منافستها  دور  داليدا  أدت  اليت  مجال  سامية  املصرية 
إنتاج  غمرة  )1954(، يف  وكاس«  »سيجارة  فيلم  زوجها يف 
مبثابة  كانت  اليت  القاهرة  تشهده  كانت  مزدهر  سينمائي 

»هوليوود الشرق«.
يف هذا اإلطار، قالت هانا بوغامن إّن ختصيص جناح لداليدا يف 
املعرض يتيح استقطاب اجلمهور الفرنسي العريض »الذي ال 

يعرف بالقدر نفسه كل هؤالء النجمات العرب«.
وأضافت: »أردنا التعريف بها يف سياقها املصري، من فيلم 
1954 إىل الفيلم الدرامي +اليوم السادس+ الذي مثلت فيه 
بإدارة )املخرج واملنتج املصري( يوسف شاهني عام 1986«، 

قبل عام من وفاتها.

 معهد العامل العربي:
حتية إىل جنمات من الشرق

أين أصبح الوطن وهل أصبح 
لبنان من خرب كان؟ 
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احتمال عقد لقاء...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الوزارات، وقد حصل  الرئيس ميقاتي توزعت على  امساء اقرتحها 
نقاش فيها ومل حتسم مجيعها، وإثر ذلك جرى تبادل مالحظات على 
اليت  االمساء  من  بديلة  أمساء  اقرتاحات  تبادل  جرى  كما  األمساء، 

عليها عالمات استفهام من قبل اجلانبني.
 واتفق الرئيسان على لقاء آخر يوم اجلمعة )أمس( الستكمال البحث، 
ويف احلصيلة ال توافق بعد على تاليف احلكومة، ولقاء غد الرابع عشر  

لناظره قريب.
ميشال  اجلمهورية  رئيس  لقاء  أجواء  على  مّطلعة  مصادر  وأشارت 
»مت  أنه  اىل  للنشرة،  ميقاتي   املكلف  جنيب  احلكومة  ورئيس  عون  
التداول اليوم )أمس األول( بالطرح الذي محله ميقاتي إىل الرئيس 
عون، ومت تقديم أمساء بديلة حول الوزارة اليت حوهلا إشكالية، وذلك 
لتقريب وجهات النظر«، الفتًة إىل أن »هناك احتماال أن حيصل لقاء 

جديد بني عون وميقاتي اجلمعة )أمس(«.
ولفتت املصادر إىل أن »هناك أمساء متفق عليها، وتوزيع بعض 
احلقائب على األفرقاء ليس ثابتا بعد«، مؤكدة يف الوقت نفسه أنه 
»متت احملافظة على التوزيع الطائفي للحقائب، إال إذا كان تعديل 

االمساء يستوجب تعدياًل بالتوزيع الطائفي للحقائب«.
وزيرين  على  املردة«  »تيار  سيحصل  الساعة  »حتى  واضافت: 
موارنة، ومل حتدد بعد ما هي احلقائب اليت ستسند اليهم«، الفتة 
إىل أنه »الزال هناك 3 إىل 4 نقاط خالفية وهي العدل، الداخلية، 

نائب رئيس احلكومة والشؤون االجتماعية واالقتصاد«.
 رسالة من بوريل للرئيس عون

اىل ذلك، حض املمثل األعلى لالحتاد األوروبي جوزيب بوريل رئيس 
على  اللبنانية،  السياسية  والطبقة  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
»تشكيل حكومة يف أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع لالجراءات 
اىل  وتطرق  احلالية«،  أزمته  من  لبنان  إلخراج  الالزمة  واالصالحات 
املاضية  السنوات  طيلة  للبنان  االحتاد  قدمها  اليت  »املساعدات 
وعقب انفجار مرفأ بريوت«، وأكد »إمكان مناقشة تقديم حزمة أخرى 

من املساعدات بعد تشكيل احلكومة«.
ورأى بوريل أن »لبنان ينهار وخطر االضطراب االجتماعي فيه وعدم 
االستقرار يزداد«، معتربا أنه »على رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة 
املكلف أن يتفقا على التشكيل بشكل طارئ من أجل مصلحة الشعب 

اللبناني«.
مواقف املمثل األعلى لالحتاد األوروبي جاءت يف رسالة عاجلة اىل 
رالف  األوروبي  االحتاد  اليوم سفري  اليه ظهر  الرئيس عون محلها 

طراف.
طراف

بعد اللقاء، حتدث السفري طراف اىل الصحافيني، فقال: »التقيت 
برئيس احلكومة املكلف جنيب  األول اخلميس(  )أمس  الصباح  هذا 
وسأزور  عون  ميشال  الرئيس  فخامة  مع  االن  واجتمعت  ميقاتي، 
انه حيمل  اليوم أيضا«، الفتا اىل  النواب نبيه بري  رئيس جملس 

»رسالة عاجلة من املمثل األعلى لالحتاد األوروبي جوزيب بوريل«.
اضاف: »اننا نشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع لالزمة االقتصادية 
واملالية واألمنية واالجتماعية. وتعاني الدولة يف قدرتها على تقديم 
اخلدمات واالمدادات األساسية، كما ان اللبنانيني يعانون. وانفجار 
فبعد  السياسي.  التقاعس  مثن  الناس  دفع  على  آخر  مثال  عكار 
أسبوعني تقريبا من وقوع هذه املأساة، حيزنين ان امسع عن املزيد 

من الضحايا واتقدم بالتعازي لعائالتهم«.
وتابع: »ادعو مرة أخرى أصحاب القرار اىل تشكيل حكومة واختاذ 
احلالية.  ازمته  من  لبنان  الخراج  الضرورية  واإلصالحات  اإلجراءات 
ومبجرد تشكيل احلكومة، سيعيد االحتاد األوروبي اطالق املفاوضات 
مساعدات  حزمة  يف  وسننظر  لبنان،  مع  شراكتنا  أولويات  حول 
مالية، اذا مت وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما اننا 
مستعدون لدعم العملية االنتخابية يف 2022. يستمر االحتاد األوروبي 
يف تقديم مساعدات كبرية للشعب اللبناني. ميكنكم االعتماد علينا 
يف هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيني أيضا 
حتمل مسؤولياتهم. »ما عاد يف وقت«. )مزيد من التفاصيل على 

الصفحة 3(
غوترييس

ويف االطار ذاته دعا األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييس 
»كل القادة السياسيني يف لبنان اىل تشكيل حكومة فاعلة بشكل 
عاجل«. وشدد يف بيان أصدره املتحدث بامسه ستيفان دوجاريك، 
الفورية  اإلغاثة  تقديم  من  حكومة  هكذا  تتمكن  أن  »ضرورة  على 
وكفالة العدالة واملساءلة لشعب لبنان وقيادة مسار إصالح طموح 
وهادف، الستئناف اخلدمات األساسية واستعادة االستقرار، وتعزيز 

التنمية املستدامة وبث األمل يف مستقبل أفضل«.
واعرب عن »قلقه العميق إزاء تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي 
السريع يف لبنان«. ولفت إىل ان »الشعب اللبناني يعاني كل يوم 
من تضخم مفرط ونقص حاد يف الوقود والكهرباء واألدوية وحتى 

من عدم توافر املياه النظيفة«.
البيطار يدعي على دياب

على صعيد التحقيقات يف كارثة تفجري مرفأ بريوت مل ميثل رئيس 
أمام  االول  امس  دياب  حسان  الدكتور  األعمال   تصريف  حكومة 
بعد استدعائه كمدعى عليه  البيطار  القاضي طارق  العدلي  احملقق 
يف ملف املرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار يف حقه وأرجأ اجللسة 

اىل 20 أيلول املقبل.
يذكر أن اإلدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثالثة علي حسن 
خليل وغازي زعيرت ويوسف فنيانوس كان قد سطرها احملقق العدلي 

بتهمة  البيطار،  القاضي  وتبناها  صوان  فادي  القاضي  السابق 
وذلك  األشخاص،  مئات  وجرح  بوفاة  والتسبب  والتقصري  اإلهمال 
بعد التثبت من إحالة مراسالت خطية عدة اىل املدعى عليهم حتذر 
من املماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيرتات األمونيوم 

من حرم املرفأ.
البيطار  طارق  القاضي  العدلي  احملقق  خطوة  ضد  لسنا  إننا  ومع 
كمدعى  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  باستدعاء 
عليه يف ملف تفجري )وليس انفجار( املرفأ، اال اننا نرى انتقائية 
احلكومات  سائر  يشمل  مل  كونه  االستدعاء  هذا  يف  »فاقعة« 
السابقني من الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، الذي دخلت النيرتات 
سعد  السابَقني  احلكومة  رئسي  اىل  للحكومة،  رئاسته  عهد  على 
املواد  هذه  الخراج  ساكنا  حيّركا  مل  اللذين  سالم  ومتام  احلريري 
القاضي  التمييزي  العام  املدعي  اىل  واالنفجار  لالشتعال  القابلة 
غسان عويدات الذي ارسل له الضابط جوزيف النداف رسالة حتذر 
من ان بقاءها يف املرفأ قد يؤدي اىل انفجارها، وبدال من ان يعمد 
اىل اصدار قرار بازالتها قام بزج النداف يف السجن، اىل غريه من 

السياسيني ومسؤولي املرفأ.
رؤساء الحكومات السابقون

ويف خطوة تعترب استباقية لئال يصل »موس« االستدعاء اىل 
هجوما  وشنوا  احلكومات  رؤساء  اجتمع »نادي«  »ذقونهم« 
علنية  وإهانة  قراره مسيسا  معتربين  البيطار  القاضي  على  حادا 
احلكومة  لرئيس  مرفوضا  واستضعافا  احلكومة،  رئاسة  ملوقع 
العدلي من  التحقيق  ادارة ملف  واعالنا مفضوحا عن  املستقيل، 

أروقة قصر بعبدا.
رئيس  حبق  إحضار  ورقة  لبنان  تاريخ  يف  ل  سجِّ ان  يسبق  مل   
اللبنانية على صورة اإلحضار الذي خطه احملقق العدلي  احلكومة 

جبرمية تفجري املرفأ القاضي طارق البيطار.
هذه السابقة خطرية بكل األبعاد السياسية والوطنية والدستورية، 
وتنم عن إجراء غري بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا 
باجلرمية املدوية، لينال من موقع رئاسة احلكومة دون سواها من 
جهارا  نهارا  اليها  يشار  اليت  اللبنانية  الدولة  العليا يف  املواقع 

مبسؤولية وقوع هذه اجلرمية.
مع  يتقاطع  ألنه  السياسية،  بالشبهات  حمفوف  اإلجراء  هذا  ان 
حماوالت مل تتوقف من سنوات لالنقالب على اتفاق الطائف وكسر 
هيبة رئاسة احلكومة وتطويق مكانتها يف النظام السياسي، وهي 
أفعال تشهد عليها املمارسات القائمة منذ عامني لتعطيل تشكيل 

احلكومات وتطويق الصالحيات الدستورية للرؤساء املكلفني.
ان  للحكومة  السابقون  الرؤساء  يرى  تقدم  ما  خامسا: يف ضوء 
العدالة  تطبيق  اىل  الرامي  القانون  القرتاح  التجاهل  استمرار 
الكاملة على اجلميع دون متييز او انتقائية يعترب اعتداء موصوفا 
على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى املؤسسات الدستورية. 
احلكومة،  رئاسة  ملوقع  علنية  اهانة  يشكل  كونه  عن  فضال  هذا 
واستضعافا مرفوضا لرئيس احلكومة املستقيل، واعالنا مفضوحا 

عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا.
سادسا: هذا ما جيب ان يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه امامهم 
االوىل  وبالدرجة  يدركه  ان  ما جيب  وبشكل واضح، وهو كذلك 
اهالي الضحايا، فال تأخذهم العدالة املقنعة اليت يبدو انها أصبحت 
تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصري اإلداري وليس على كامل 
جوانب هذه القضية املريبة واخلطرية، وبالتالي اىل ما يأخذ أهالي 
الضحايا اىل املشاركة وعن غري قصد يف دفن احلقيقة واالكتفاء 

حبلقات التشهري السياسي.
لرئاسة  للتعرض  ال  املسيس،  للقضاء  ال  االنتقائية،  للعدالة  ال 
للتحقيق  نعم  واملراكز..  الرئاسات  من  غريها  دون  احلكومة 
القضائي الكامل والنزيه والشفاف واحملرر من التدخالت والقيود 

السياسية والطائفية«. )التتمة على الصفحة 4(
نعم اننا نرى ان قرار البيطار مسيسا النه كان عليه، أواًل بأول، 
أن يستدعي املسؤولني املباشرين عن عملية التفجري اي الرؤساء 
ادخال  عن  سكوتهم  اما  خالل،  من  وسالم،  واحلريري  ميقاتي 
النيرتات املرفأ ام من خالل سكوتهم عن ختزينها فيه حواىل تسع 
سنوات كون السلطات التنفيذية كلها يف يدهم ويف يد رؤساء 
الرئيس  استدعاء  يتم  ذلك  وبعد  احلكومات..  تلك  االشغال يف 

دياب.

بايدن: أحتمل مسؤولية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف أفغانستان، والذي نّفذ هجومًا مميتًا يف كابول«.
وأشار بايدن إىل أنه حنن على معرفة بقادة »داعش« الذي وجهوا 

هذا اهلجوم يف كابول وسنالحقهم. 
وتابع »لن يردعنا اإلرهابيون عن الرتاجع عن اسرتاتيجيتنا وعن عملية 
اإلجالء، ومهّمتنا ستستمر«، مضيفًا »لدينا ثقة كبرية جبيشنا الذي 
سُينهي مهمتنا هناك، ويف استطاعتنا إنهاء مهمتنا يف أفغانستان 

بنجاح«.
حدث  ما  كل  عن  أساسية  »بصورة  املسؤولية  يتحمل  بأنه  وصرح 

مؤخرًا«.
وقال بايدن إن »ال أحد يثق بطالبان، لكننا نراهن على مصاحلهم 
يف طريقة تعاملنا معهم، ومن مصلحتهم مغادرة القوات األمريكية«، 
مشريًا إىل أن لدى »طالبان مصاحل، ومنها اإلبقاء على مطار كابول 

مفتوحًا«. 
اإلجالء، وال  »أننا مستمرون يف عملية  الرئيس األمريكي  أكد  كما 

تزال الفرصة قائمة ملن يريد مغادرة أفغانستان حتى 31 آب«.

وقال بايدن إن »تقييمات اجليش األمريكي هي أن قاعدة باغرام 
األمريكية مل تكن لتضيف قيمة كبرية إىل عملية اإلجالء، وكان من 

احلكمة الرتكيز على مطار كابول«. 
وتابع: »مل يتم شّن هجوم على األمريكيني يف السابق بسبب وجود 

اتفاق بني حركة طالبان واإلدارة السابقة«.
وقال بايدن إن الرئيس األمريكي السابق أبرم صفقة مع »طالبان« 
تقوم على إخراج القوات األمريكية من أفغانستان، مشريًا إىل أن 

»الوقت حان إلنهاء حرب امتدت 20 عامًا«. 
وأشار الرئيس األمريكي إىل »أننا يف موقف ورثناه مسّبقًا، وانهيار 
اجليش األفغاني خالل 11 يومًا أحد أسبابه«، مؤكدًا أنه »يتعني علينا 

مغادرة أفغانستان َوفق املهلة الزمنية احملددة« يف 31 آب.
وطالبت شخصيات سياسية أمريكية الرئيَس األمريكي، جو بايدن، 
مطار  خارج  وقعا  ذين  اللَّ االنتحاريني  اهلجومني  عقب  باالستقالة، 

كابول، واللذين وصفتهما بـ »اجملزرة«.
املركزية  القوات  قائد  أكد  كابول،  مطار  قرب  التفجريين  وبعد 
األمريكية اجلربال كينيث فرانك ماكينزي، أن منفَذي اهلجومني هما 
من »داعش«، وأن التفجريين لن يردعا واشنطن عن تنفيذ مهمتها، 

متوقعًا استمرار اهلجمات.
يوم  وقع  الذي  اهلجوم  عن  مسؤوليته  »داعش«  تنظيم  وتبّنى 

اخلميس، خارج مطار كابول.
من  متّكن  اإلسالمية  الدولة  من  »مقاتاًل  أن  شارحًا  التنظيم  وتابع 
الوصول إىل جتمع كبري  األمنية، واستطاع  التحصينات  اخرتاق كل 
باران قرب  للمرتمجني واملتعاونني مع اجليش األمريكي عند خميم 

مطار كابول، وفّجر حزامه الناسف بينهم«.
وأّكد املتحدث باسم »البنتاغون« وقوع انفجارين خارج مطار كابول، 
مسؤول  عن  نقاًل  »رويرتز«،  وأفادت  األفغانية.  العاصمة  يف 
أمريكي، بأن »التقارير األولية تشري إىل أن االنفجار ناجم عن تفجري 

انتحاري«.
قتلى  عدد  ارتفاع  إىل  األمريكية،  نيوز«  »فوكس  ولفتت  شبكة 
اجلنود األمريكيني إىل 10 على األقل يف حميط مطار كابول، بينما 
قال »البنتاغون« إنه سقط 12 قتياًل و15 جرحيًا يف صفوف اجلنود 

األمريكيني.

قائد القوات املركزية األمريكية
فرانك  كينيث  األمريكية  املركزية  القوات  قائد  أعلن  ذلك  اىل 
ماكينزي، بعد التفجريين قرب مطار كابول، )أمس االول اخلميس( 
يردعا  لن  التفجريين  وإن  »داعش«،  من  هما  اهلجوم  منفَذي  إن 

واشنطن عن تنفيذ مهمتها، متوّقعًا استمرار اهلجمات.
فرانك  كينيث  اجلنرال  األمريكية،  املركزية  القوات  قائد  قال  فقد 
أعقبتهما  كابول  األفغانية  العاصمة  يف  التفجريين  إن  ماكينزي، 
تنظيم  إىل  ينتميان  ني  »االنتحاريَّ أّن  إىل  مشريًا  باألسلحة،  معركة 
ذا اهلجوم، وفّجرا نفسيهما عند بوابة »أبيي غايت« يف  داعش، ونفَّ

مطار كابول وفندق بارون اجملاور«.
يأتي ذلك بالتزامن مع تبين »داعش« التفجري قرب مطار كابول.

وإذ شّدد ماكينزي على أن »داعش لن يردع الواليات املتحدة عن 
اإلجالء من كابول ستتواصل  »عمليات  أن  أوضح  تنفيذ مهمتها«، 
يف  »داعش«  هجمات  استمرار  وتوقع  حدث«.  مما  الرغم  على 

أفغانستان.
ولفت ماكينزي إىل أن »التقديرات تشري إىل أن حنو ألف مواطن 
أمريكي ال يزالون يف أفغانستان«، وأوضح أن »التهديدات احملتملة 
قرب مطار كابول هي هجمات صاروخية، وعبوات ناسفة«، كاشفًا 

»أننا نشارك طالبان يف هذه املعلومات«.
وأكد أن »الواليات املتحدة عازمة على الرد على تنظيم داعش بعد 

اهلجوم على مطار كابول«.
اهلجوم،  حبدوث  مسحت  »طالبان«  أن  أعتقد  »ال  ماكينزي  وقال 
نظرًا إىل هدفها املشرتك مع واشنطن يف رؤية خروج قواتنا من 

أفغانستان«.
واعترب أنه »حدث فشٌل يف مكان ما أتاح الفرصة للمهاجم االنتحاري 

يف الوصول إىل مكان مشاة البحرية املارينز«، 
من جهتها، حتدثت وزارة الدفاع األمريكية )»البنتاغون«( عن سقوط 

12 قتياًل، و15 جرحيًا، يف صفوف اجلنود األمريكيني يف كابول.
ونقلت وكالة »فوكس نيوز« عن مصدر قوله إن »املئات من عناصر 
ح استمرار  داعشـ  ُخراسان ما زالوا يف حميط مطار كابول، ومن املرجَّ

اهلجمات«.
وأشارت الوكالة إىل أن سفرية الواليات املتحدة السابقة يف األمم 
املتحدة، نيكي هايلي، ومجهوريني آخرين يطالبون الرئيس األمريكي 
جو بايدن باالستقالة بعد »اجملزرة« قرب مطار كابول. بينما طالب 
»باستقالة  بالكبرين  مارشا  السيناتور  املسلحة  القوات  جلنة  عضو 

مجاعية لكبار املسؤولني األمريكيني«.
حركة  يف  الثقافية  اللجنة  أعضاء  أحد  بلخي،  القهار  عبد  واعترب 
يستحق  إرهابي  »عمل  كابول  مطار  على  اهلجوم  أن  »طالبان«، 
التنديد العاملي«، مشريًا إىل أن سببه هو »وجود القوات األجنبية 

يف البالد«.
وأدانت »طالبان« بشدة االنفجار الذي استهدف مدنيني قرب مطار 

كابول مساء امس االول اخلميس.
ويف السياق، دعا األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، 
»ملناقشة  اجتماع  إىل  الدولي  األمن  جملس  الدائمني يف  األعضاء 

الوضع الفوضوي يف أفغانستان«، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وبعث غوترييش رسائل رمسية يدعو فيها الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وروسيا والصني إىل اجتماع ُيعقد اإلثنني )بعد غد(، حبسب 

ما قال دبلوماسيون لوكالة »فرانس برس«.
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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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ســيارات

علنت نيسان عن إطالق سيارة كيكس 2021 يف الشرق األوسط 
بعد أن خضعت لتحديثات يف التصميم وزّودت برتقيات تكنولوجية 
مصممة لتلبية االحتياجات املتنامية للعمالء الذين يتطّلعون إىل منط 
حياة يتناغم مع متطلبات احلياة العصرية. ومت الرتكيز يف السيارة 
والتخصيص  واالبتكار  االتصالية  تعزيز  اجلديدة بشكل كبري على 
أسلوبه  عن  بالتعبري  للسائق   2021 كيكس  نيسان  تسمح  حيث 
الشخصي أثناء قيادته السيارة عرب املدينة بفضل الدقة يف التحّكم 

ومزايا مساعدة السائق املتقدمة.
من  املزيد  لتوفري  بتحديثات   2021 كيكس  نيسان  تزويد  ومت 
يبحث  اليت  والقيمة  املبتكرة،  واملزايا  والتكنولوجيا  اخلصائص، 
عنها العمالء يف سيارة كروس أوفر صغرية احلجم. يتميز اهليكل 
شبك  خالل  من  التصميم  إىل  مجااًل  يضفي  بتحديث  اخلارجي 
V-motion املزدوج، واملصدات األمامية واخللفية اجلديدة وجمموعة 
من األلوان اجلريئة مبا فيها جمموعات ثنائية اللون جديدة. ومتتاز 
املقصورة الداخلية احملدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، 
 )®Apple CarPlay( وملسات ممّيزة، باإلضافة إىل نظام آبل كاربالي
ونظام أندرويد أوتو )Android Auto™( ومكربات صوت BOSEيف 

مسند الرأس.
كما تتضمن نيسان كيكس 2021 عددًا من مزايا التنقل الذكي من 
الشاملة  الرؤية  نظام  مثل   )Nissan Intelligent Mobility( نيسان 
الذكي، باإلضافة إىل نظام التنبيه من االصطدام األمامي، ونظام 
ونظام  العمياء،  النقاط  من  والتحذير  اآللية،  الطوارئ  فرامل 
استشعار السيارات القادمة من اخللف. ويكّمل هذه املزايا الرائدة 
يف فئتها حتكم مطّور باهليكل لتوفري الراحة املطلقة والثبات أثناء 

القيادة.
تصميم خارجي جديد يعكس الجرأة

الصغرية  أوفر  الكروس  مقاييس  على  اجلديدة  كيكس  حتافظ 
املناسب  الرشيق  اخلارجي  وتصميمها  الرحبة،  الداخلية  مبساحتها 
اخلارجية  التغيريات  أّن  إال  بها،  التحكم  سهولة  لضمان  للمدينة 
الشاملة متيز كيكس فورًا عن غريها. تتوفر نيسان كيكس 2021 
 ،S املعاد تصميمها بثالثة طرازات جمهزة جتهيزًا الفتًا وهي كيكس

.SL وكيكس ،SV وكيكس
االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  مظهر  كيكس  وتكتسب 
بفضل مقدمتها البارزة واملصد األكثر وضوحًا الذي يندمج مع شبك 
V-motion األمامي املزدوج. وتوفر مصابيح LED األمامية اجلديدة 
ملسة عالية التقنية وحديثة ومتميزة تربز بوضوح أكرب يف تصميم 
 SL كما تشمل فئة .SL املتعددة الرفيعة يف فئة LED عاكسات

مصابيح ضباب LED قياسية.
على  فاخرة  خارجية  وملسات  جديد  مبصد  األنيقة  اخللفية  وتتميز 
الباب اخللفي ومبجموعة مصابيح LED متتد من جانب إىل آخر، مما 
يشّكل خطًا أفقيًا الفتًا ُيربز اهليكل اخللفي العريض ملركبة كيكس. 
وعلى غرار املقدمة، يضفي املصد اخللفي املعاد تصميمه انطباعًا 

بكرب حجم السيارة وشعورًا بالفخامة.
كما تّتسم كيكس 2021 بسقفها االنسيابي مع حاجب رياح وزجاج 
جانيب التفايف. ويبدو العمود C العريض خمفيًا مع ملسات باللون 
األسود تندمج مع زجاج الباب اخللفي وتتيح لكافة الركاب مستوى 

أعلى للرؤية.
وتشمل املزايا اخلارجية القياسية املصابيح األمامية األوتوماتيكية 
الذكية مع حساسية وتوقيت قابلني للتعديل إضافة إىل مساحات 
وجناح  مدجمة  انعطاف  ومؤشرات  سقف،  وقضبان  خلفية،  زجاج 

خلفي يف السقف.
وتعترب األلوان عنصرًا مميزًا يف نيسان كيكس اليت تتوفر مبجموعة 
ألوان متنوعة ونابضة باحلياة وتشمل لعام 2021 ثالثة ألوان جديدة 
هي األزرق الكهربائي املعدني، واألمحر الكهرماني القرمزي )لون 
اللون  اىل  باإلضافة  هذا  الصاخب.  اللؤلؤي  والرمادي  متميز(، 
غري  األبيض  واللون  الفائق،  واألسود  الداكن،  املعدني  الفضي 

الالمع )لون متميز(، واألبيض اللؤلؤي، واللون الفضي الالمع.
ثالثة  فيها  مبا  اللون  ثنائي  طالء  جمموعات  مخس  أيضًا  وتتوفر 
األسود  باللون  سقف  مع  قرمزي  كهرماني  أمحر  جديدة:  خيارات 
الفائق، وأزرق كهربائي معدني مع سقف باللون األسود الفائق، 
الفائق.  األسود  باللون  سقف  مع  صاخب  لؤلؤي  رمادي  ولون 
هذا إىل جانب خيار األسود الفائق مع اللون األبيض غري الالمع، 

واألسود الفائق مع الربتقالي امللكي املعدني.
مقصورة داخلية ذكية وأنيقة معاد تصميمها

تتميز املقصورة الداخلية لسيارة نيسان كيكس 2021 بطابع أنيق 
وفاخر يربز من خالل لون املقاعد اجلديد وتصميم ملسات األبواب 

.SL ووحدة التحكم املركزية مع مسند الذراع يف فئات
خالل  من  الرياضي  الطابع  املرنة  الداخلية  املقصورة  تعكس  كما 
الذي  املريح  السائق  ومقعد   ،D حرف  شكل  يتخذ  الذي  املقود 
ميكن تعديله بست طرق، ومقعد الراكب األمامي القابل للتعديل 
بأربع طرق واملقعد اخللفي القابل لإلمالة جزئيًا إىل أسفل بنسبة 

.40/60
وعلى غرار طرازات السنوات السابقة، توفر كيكس 2021 مساحة 
مساحة  ذلك  يف  مبا  املقصورة  أحناء  مجيع  يف  للركاب  واسعة 

للقدمني يف املقعد األمامي هي األفضل يف فئتها.
ولضمان راحة البال، يتوفر يف كيكس درع السالمة القياسي من 

نيسان الشرق األوسط تطلق سيارة كيكس 2021 اجلديدة
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 Nissan Safety( نيسان 360 
يتضمن  الذي   )360  ®Shield
نظام فرامل الطوارئ اآللية، 
االحنراف  التحذير من  ونظام 
ونظام  السري،  حارة  عن 
العمياء  املناطق  من  التحذير 
املستند إىل الرادار، ونظام 
القادمة  السيارات  استشعار 
التقنيات  ومن  اخللف.  من 
داخل  املوجودة  األخرى 
كيكس نظام الرؤية الشاملة 
رؤية  يوفر  الذي  الذكي 
درجة   360 قدرها  بزاوية 

حمليط السيارة.
 SL كيكس  طراز  ويتضمن 
مكربات   Premium Package
صوت Bose حصرية تستخدم 
مثانية مكربات ومعاجلة إشارات 
Bose لتوفري ما يسمى بتجربة 

اإللكرتونية واليت ميكن أن ختفف من األعباء امللقاة على السائق يف 
مواقف معينة. تتضمن كيكس أيضًا وحدة حتكم ديناميكية متكاملة 
بالثبات  الذكي  التحكم  ونظام  النشط،  احملرك  كبح  نظام  تشمل 

لتوفري متعة أكرب أثناء القيادة.
يتم توفري التحكم السريع بالسيارة من خالل نظام التعليق األمامي 
اخللفي  التعليق  ونظام  التوازن  وقضيب  املصدات  مع  املستقل 
الذي يتميز بقضيب التوائي وممتص صدمات ثنائي األنبوب. هذا 
وزّودت كيكس الفئة S بعجالت أملنيوم قياس 16 بوصة وإطارات 
 SLو SV 60. أما الفئتانR16/205 مناسبة لكل الفصول من فئة
لكل  مناسبة  وإطارات  بوصة   17 قياس  أملنيوم  بعجالت  فزّودتا 

.55R17/205 الفصول من فئة
نظام  قياسيًا  ويتوفر  هوائية  وسائد   10 أيضًا  كيكس  تتضمن 
التحذير الذكي للسائق ونظام التنبيه من عدم إغالق الباب اخللفي 

.SL يف الفئة

2021 قياسيًا نظام آبل كاربالي )Apple CarPlay®( ونظام أندرويد 
.SLو SV يف الفئتني )™Android Auto( أوتو

سيارة كروس أوفر مناسبة للمغامرين
األسطوانات سعة  رباعي  زودت كل سيارة كيكس 2021 مبحرك 
ونظام  مزدوج  علوي  كامات  عمود  بنظام  صمامًا   16 و  لرت   1.6
التحكم املستمر يف التوقيت املتباين للصمامات. يوّلد احملرك 118 
 Xtronic حصانًا وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن مرت مع ناقل حركة

سلس يشّغل العجلتني األماميتني.
حتكم  ونظام  اجلّر،  يف  للتحكم  قياسيًا  نظامًا  كيكس  وتتضمن 
ديناميكي بالسيارة، ونظام مساعدة صعود التالل، ونظام مكابح 
مانعة لالنغالق مع مكابح قرصية أمامية واسطوانية يف اخللف )الفئة 
S( وتوجيهًا كهربائيًا. وأضيفت مكابح قرصية خلفية جديدة يف 

.SLو SV فئيت
واجلديد لعام 2021 كسمة قياسية يف فئة SL هي مكابح الركن 

تقنية »فورد« جتنب السائقني عواقب نسيان طفلهم أو 
حيوانهم األليف يف مقعد السيارة اخللفي

ميكن  وال  عطالتنا  خالل  املقرب  رفيقنا  سياراتنا  تعترب 
خالل  العطلة  تلك  كانت  سواًء  عنها  االستغناء  ملعظمنا 

نهاية األسبوع أو بهدف القيام برحلة خارج املدينة.
األليفة  واحليوانات  األطفال  من  العديد  سنويًا  ويتعّرض 
لضربة حر مميتة مع نسيانهم داخل السيارات اليت تزداد 
درجات حرارتها الداخلية بسرعة عند ركنها لتتخّطى تلك 
احلوادث  هذه  مثل  وقوع  وميكن  اخلارج.  يف  املسّجلة 
نهاية  رحالت  خالل  فقط  وليس  يوم  أي  يف  املأساوية 

األسبوع.
جديدة  تقنية  تطوير  على  »فورد«  شركة  حرصت  لذلك 
»تنبيه  وهي  املأساة  تلك  تفادي  للمساعدة يف  مصّممة 
الراكب اخللفي« Rear Occupant Alert، اليت تنبه السائقني 
للتحّقق من املقاعد اخللفية يف نهاية الرحلة عندما تكون 

بفحص املقاعد اخللفية قبل اخلروج من السيارة. وباإلضافة إىل 
تذكري  أيضًا  للنظام  ميكن  أليف،  حيوان  أو  طفل  لوجود  تنبيهه 
السائق إذا كان قد وضع مقتنيات قيمة يف املقعد اخللفي على 
غرار جهاز احلاسب الشخصي أو حقيبة أو أي شيء مثني ميكن أن 

يتعرض للسرقة يف حال نسيانه يف السيارة.
وتتوّفر هذه التقنية يف شاحنة F-150 اليت أطلقتها فورد مؤخرًا، 
الشرق  يف  ولينكون  فورد  سيارات  من  خمتارة  طرازات  وضمن 
طرازات  إطالق  مع  السيارات  بقية  مع  تقدميها  وسيتم  األوسط، 

جديدة.

الصوت الغامر الشامل بفضل زوج من مكربات صوت 
خفيفة الوزن مقاس 2.5 بوصة   ™Bose UltraNearfield

مدجمة يف مسند رأس سائق كيكس.

هذا ومّت دمج ميزة Bose PersonalSpace Control يف 
والرتفيه، مما  املعلومات  نظام  الصوت يف  إعدادات 
الصوت  للتعديل كرتكيز  قابلة  استماع  خيارات  يوفر 
يف األمام أو االنتقال إىل جتربة استماع أوسع وأكثر 
بست  رقميًا  صوت  مكرب  النظام  يشمل  كما  مشواًل. 
النظام  ومعاجلة  املخصصة  املعادلة  يتيح  قنوات 

الرقمي.
وليبقى السائق على اتصال، يتوفر يف نيسان كيكس 

أبواب السيارة اخللفية قد استخدمت بالفعل يف بدايتها.
كيف تعمل

لتفادي  السيارة«  إقفال  قبل  »بالتحّقق  السائقني  اخلرباء  ينصح 
»تنبيه  تقنية  تعمل  لذلك  داخلها.  أليف  حيوان  أو  طفل  نسيان 
الراكب اخللفي« كتذكري يف تلك احلاالت اليت فتح فيها السائق 
بعد  التقنية  تفعيل  يتم  حيث  الرحلة،  بداية  يف  اخللفية  األبواب 

توّقف السيارة وإطفاء احملّرك.
ويظهر تنبيه مرئي على الشاشة الرئيسية للسيارة ملّدة عشر ثواٍن 
السائق  لتذكري  حتذيري  صوت  يصدر  كما  إلغاؤه.  يتم  حتى  أو 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
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يضفي الثوم نكهة مميزة للعديد من األطباق واملأكوالت، كما 
أن له فوائد عديدة على الصحة.

من  له  ملا  الغذائي  نظامنا  إىل  الثوم  بإضافة  األطباء  وينصح 
فوائد عظيمة وخصوصا بالنسبة جلهاز املناعة.

فوائد غذائية عظيمة
حيتوي فص الثوم على 14 سعرة حرارية و0.57 غرام من الربوتني 

وحوالي 3 غرامات من الكربوهيدرات.
باملكونات  غنية  أنها  إال  الواحدة،  الثوم  حبة  حجم  ورغم صغر 
ميليغرام،   2.81 حوالي  »سي«  فيتامني  مثل  املفيدة  الغذائية 
والسلينيوم 1.28 ميكرو غرام، واملنغنيز 0.15 ميليغرام، واحلديد 

0.15 ميليغرام.
ورغم فوائده العظيمة، إال أنه ال ينبغي املبالغة يف إضافة الكثري 
من الثوم إىل نظامنا الغذائي بسرعة كبرية، حيث تقول خبرية 
التغذية يف جامعة جورجيا األمريكية، تريسي بريغمن: »يرتاوح 

أقصى معدل تناول للثوم يوميا بني فص إىل فصني«.
تريسي، فإن جتاوز  إنسايدر« عن  »بزنس  نقل موقع  وحسبما 
الكمية املسموح بها بالنسبة للثوم، قد يسبب آالما يف املعدة 

أو اإلسهال أو االنتفاخ أو رائحة الفم الكريهة.
تتميز أبصال الثوم املوجودة يف نهاية النبات بأنها غنية مبركبات 
مغذية تدعى األليسني واألليناز، واليت تساعد على تقوية جهاز 

املناعة.
ووفق دراسة نشرت نتائجها يف جملة »علم املناعة«، فإن الثوم 
حيفز اخلاليا املناعية يف اجلسم، ويزيد من قدرتها على مكافحة 
االلتهابات، كما أنه قد يساعد على منع اإلصابة بنزالت الربد 

واإلنفلونزا.

تقليل خطر اإلصابة بأنواع معينة من السرطان
اخلاليا  محاية  على  الثوم  منها  يتكون  اليت  املركبات  تعمل 
أنواع  ببعض  اإلصابة  خطر  تقليل  جانب  إىل  هذا  التلف،  من 

السرطان.
دراسات  فإن  الثوم،  يف  النباتية  الكيميائية  املواد  وبفضل 
تشري إىل أنها تقلل من خطر اإلصابة بسرطان املعدة والقولون 
واملستقيم، رغم اقتصار البحوث ذات الصلة على احليوانات، 

وعدم تطبيقها على البشر.

صحة القلب
وجدت دراسة نشرت نتائجها يف جملة »الطب التجرييب والعالجي«، 
أن تناول كبسولتني من مستخلص الثوم يوميا لشهرين، ميكن 

أن خيفض ضغط الدم ويقلل من تصلب الشرايني.
وتوصلت دراسة أخرى إىل أن الثوم خيفض نسبة الكوليسرتول 
األوعية  يف  الدهون  تشّكل  دون  وحيول  الدم،  يف  الضار 

الدموية.

تعزيز النشاط الرياضي
يطلق الثوم أوكسيد النيرتيك، وهو مركب يريح األوعية الدموية 
أثناء  املركب  هذا  إطالق  يتم  ما  وغالبا  الدم.  وخيفض ضغط 

اجلري لتزويد العضالت باملزيد من األوكسجني.
كما أجريت دراسات على فئران، أثبتت حتسني الثوم لقدرتها 
جمهودا  تتطلب  رياضية  لتمارين  إخضاعها  عند  التحمل  على 

بدنيا.

رغم رائحته الكريهة.. 5 فوائد 
عظيمة للثوم بـ«كوفيد19-«  إذا كنت أصبت  ما  أنه ميكن معرفة  يقرتح اخلرباء 

سابقا من خالل النظر إىل أظافرك.
أصابع  أظافر  الغريبة يف  التغيريات  من  قليل  عدد  توثيق  ووقع 

اليدين والقدمني على مدار الوباء.
ومن املعروف بالفعل أن مشاكل اجللد تؤثر على ما يصل إىل 20% 

من املصابني بـ«كوفيد19-«.
مغطاة  تكون  وأحيانا  أظافرهم،  الناس  يفحص  ما  نادرا  ولكن، 
بالطالء لدى النساء، وبالتالي قد ال يكونون على دراية باالختالفات 

الدقيقة اليت يسببها الفريوس.
وتنمو أظافر األصابع يف دورات مدتها ستة أشهر تقريبا، وبالتالي 

فإن أي تغيري يف املظهر بسبب فريوس كورونا قد يتأخر.
وميكن أن تنتج تشوهات األظافر عن مجيع أنواع املشاكل، مبا يف 
ذلك نقص الفيتامينات أو األمراض اجللدية أو مرض السكري أو 

الصدمات، مثل إغالق الباب على يدك.
ولكن أطباء األمراض اجللدية أشاروا إىل أنه ليس من قبيل الصدفة 
اختبار  بعد  األظافر  تغريات يف  من  عانوا  األشخاص  من  عددا  أن 

كوفيد اإلجيابي.
وكتب اخلرباء: »هناك جزء آخر من اجلسم يبدو أن الفريوس فيه 
ال  أنه  إىل  املتاحة  األدلة  تشري  وحاليا،  األصابع.  أظافر  تأثري: 
يوجد ارتباط بني شدة عدوى »كوفيد19-« ونوع أو مدى تغريات 

الظفر«.
وهنا بعض العالمات اليت جيب فحصها ملعرفة ما إذا كانت لديك 

أي مشكلة:

1. اخلطوط
أشار بعض اخلرباء إىل أن الناجني من »كوفيد19-« لديهم خطوط 

أفقية عرب األظافر بعد اإلصابة.
وسلط الضوء على ذلك من قبل الربوفيسور تيم سبيكتور، الباحث 
الرئيسي يف دراسة األعراض الرئيسية بني كينغز كوليدج لندن 

.ZOE وشركة الصحة
وُتعرف هذه احلالة باسم خطوط ميس، وميكن رؤيتها أيضا نتيجة 
الغدد  وسرطان  املالريا  مثل  املعدية  واألمراض  القلب  لفشل 

الليمفاوية.
لـ  نتيجة  يكون  فقد  أخرى،  واضحة  أسباب  وجود  عدم  مع  ولكن 

»كوفيد19-«.
47 عاما يف  العمر  يبلغ من  إسباني  وأفادت ورقة عن حالة رجل 
يونيو املاضي، والذي طور شرائط بيضاء مسيكة يف وسط أظافره 

بعد 45 يوما من اختباره إجيابيا لـ »كوفيد19-«.
وقال الباحثون، من إسبانيا، إنهم يعتقدون أن مثل هذه التغيريات 

يف األظافر لدى عامة الناس »رمبا مل يتم اإلبالغ عنها«.

2. النتوء
خبطوط  طبيا  تسمى  األظافر،  يف  دقيقة  نتوءات  عن  اإلبالغ  مت 
العاشق، يف مرضى »كوفيد19-«، وهي عبارة عن احندارات أفقية 

أو عرضية يف الظفر.
ووصفها األطباء الكنديون مؤخرا يف رجل يبلغ من العمر 45 عاما، 
حيث كان لديه نتوءات يف مجيع أظافر يديه وقدميه، على بعد حنو 

5 مم من فراش الظفر.
وقال اخلرباء إن وضع خطوط العاشق كان يعكس حقيقة أن اختبار 

الرجل إجيابي لـ«كوفيد19-« قبل ثالثة أشهر.

3. هالل أمحر
بعض  ويف  أظافره.  فراش  على  هالل  شكل  لديه  شخص  كل 

5 أعراض بأظافرك قد تكشف إذا كنت مصابا بفريوس كورونا

الناس، مت متييز هذا باللون األمحر بعد »كوفيد19-«.

وشوهدت حاالت »متعددة«، وفقا لباحثني أمريكيني ومكسيكيني 
وصفوا حالة امرأة تبلغ من العمر 37 عاما، ورأت شريطا أمحر يظهر 
على شكل هالل بعد يومني فقط من ظهور أعراض »كوفيد19-«. 

واستمر هذا  ملدة أسبوع واحد فقط قبل أن يعود إىل طبيعته.
األوعية  التهاب يف  ناجتا عن  أن يكون  إنه ميكن  الباحثون  وقال 

الدموية.

4. أطراف برتقالية لألظافر
قد تكون األطراف الربتقالية للظفر عالمة أخرى على اإلصابة مبرض 

»كوفيد19-«.
أثناء  بالفريوس  أصيبت  مسنة  امرأة  يف  العارض  هذا  وشوهد 

وجودها يف دار رعاية يف إيطاليا.
ومل يتطور اللون حتى 16 أسبوعا بعد تشخيصها واستمر ملدة شهر 

على األقل بعد ذلك.
وقال اخلرباء إنهم أجروا اختبارات أثبتت وجود األجسام املضادة 
لـ«كوفيد19-«، مضيفني أن شكل التلوين يشري إىل أن السبب 

»نظامي«، أي يف هذه احلالة، ناجم عن مرض.
وكتب الباحثون: »من املالحظ أن تشوهات األظافر ميكن أن توفر 
معلومات مفيدة بشأن األمراض اجلهازية الكامنة. على سبيل املثال، 
ميكن أن تكون األظافر الصفراء وتوسع الشعريات يف فراش الظفر 
عالمات على مرض االنسداد الرئوي املزمن، يف حني ميكن رؤية 

التعجر والتهاب اجللد يف االلتهابات الفريوسية«.

5. تساقط األظافر
مت االفرتاض أيضا أن تساقط األظافر )Onychomadesis( ناتج عن 

عدوى فريوسات تاجية.
ويبدو كما لو أن الظفر قد انفصل إىل قسمني، وُيعتقد أنه حيدث 

بسبب توقف مؤقت يف منو الظفر.
وشوهدت هذه احلالة بالفعل مع عدوى أخرى، أبرزها احلمى القالعية 

وأمراض املناعة الذاتية واألدوية.
»األوىل«  أنها  على  الطبية  األدبيات  واحدة يف  امرأة  ومت وصف 
اليت تعاني من هذه احلالة بعد »كوفيد19-«، واليت مت إدخاهلا إىل 

املستشفى لثالثة أشهر.
وقالت املستندات إن أظافرها القدمية »انفصلت« وأن أظافر جديدة 

كانت تنمو من القاعدة.
وكتب الباحثون: »كان ُيعتقد أن األظافر هي خزان للفريوس مع 
إمكانية أن تلعب دورا يف انتقاله من قبل بعض امل املرضى، على 

الرغم من أن هذا غري واضح بعد«.

 2021 آب   28 Saturday 28 August 2021الـسبت 
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It has been another night-
mare day for embattled 
NSW, with Gladys Berejik-
lian confirming 818 new 
cases overnight, and three 
deaths.
NSW Premier Gladys Bere-
jiklian has described Sun-
dday’s cases as “another 
huge number”, with the 
death toll also rising by 
three.  
Ms Berejiklian also warned 
that “at least” 42 people 
were infectious in the com-
munity – a grim sign for the 
case numbers to come in 
the days ahead.
Meanwhile, health experts 
are growing increasingly 
concerned at the amount 
of younger people being 
struck down with severe 
illness, with a quarter in 
ICU now aged under 40. 
‘Huge number’: Gladys’ 
warning
The NSW Premier has de-
scribed today’s 818 cases 
as “another huge number”, 
and has warned that “at 
least” 42 people were in-
fectious in the community. 
That’s a worrying indica-
tion cases will continue to 
climb in the days ahead.
Embattled NSW is “rac-
ing against time” to get as 
many jabs in arms as pos-
sible as cases explodes 
and the death toll steadily 
climbs.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian said it was crucial 
to “accept the reality of 
Delta” and that we “can’t 
pretend we’re somehow 
extremely special from ev-
erywhere else in the world 
and we can’t pretend that 
any amount of lockdown 
alone is going to help the 
situation”. 
“The vaccinations are key. 
We’ve been saying that 
from the outset. We said it 
months ago,” she said.
“And that’s why we are re-
ally racing against time to 
get the vaccine rates up, 
whilst we’re dealing with 
the current outbreak. 
“And of course, we want to 
see those case numbers go 
down. But for us, the more 
important figure is getting 
those vaccination rates up 
and not going through the 
emotional rollercoaster ev-

ery day. 
“Because once we get to 
70 per cent, the Doherty 
report says you enter a pe-
riod of transition. The Do-
herty report recommends 
that we don’t talk about 
cases but you focus on 
people in hospital and the 
vaccination rates which is 
what matters. 
“That’s what we’ll be doing 
according to the national 
plan that every single state 
has signed up to.”
The Premier has again 
described cases of entire 
families being struck down 
with Covid due to the trans-
missibility of the Delta vari-
ant.
She urged the community 
to come forward and get 
vaccinated to protect their 
loved ones.
“We can’t do it on our own. 
The higher vaccination 
rates will put less people 
in hospital. Will prevent 
families succumbing,” she 
said.
“What breaks our heart is 
the because of the high 
transmissibility of Delta, 
once it gets into a house-
hold, everybody is getting 
it.
“If the household is not 
vaccinated, if the adults 
aren’t vaccinated in that 
household, everybody in 
that household is getting 
it.
“And when you have in 
some situation, multiple 
generations living in the 
one home, you’re seeing 
everybody who is not vac-
cinated succumb.
“And that’s why we re-
ally urge the community to 
work with us, as you have 
been.”
Suburbs of ‘great concern’
Greater Western Sydney 
is still battling the highest 
number of cases in NSW, 
as the state grapples with 
its ever-growing outbreak.
She said Guildford, Auburn, 
Greystanes, Blacktown, 
Greenacre and surround-
ing suburbs still had the 
highest number of cases. 
The 27 has refused to iso-
late after testing positive, 
and provided police with 
a fake address, with his 
current whereabouts un-

Gladys issues warning as NSW records 818 new cases (22nd of August)
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Mr Morrison has taken a 
swipe at those who are 
against the reopening 
plans and questioned 
what their motives are.
He said the plan had been 
put together with some of 
the best medical advice 
available to any govern-
ment in the world.
“It puzzles me why any-
one would want to go 
against a plan that has 
been so carefully pre-
pared base on that ad-
vice,” he said. 
“I think the greater con-
cern in that environment 
would be that lockdowns 
would be being applied. 
That is the greater risk to 
people in that scenario.”
He was asked by a report-
er whether he was refer-
ring to state premiers like 
those in WA and Queen-
sland who have signalled 
they may do their own 
thing.
“I wasn’t specifically re-
ferring to anybody. I have 
been around this place a 
long time and when Gov-
ernments put forward 
plans to get things done 
there will be always those 
that seek to undermine it 
for their own purposes,” 
he said.
“It happens in this place 
every day. My point is 
simply this, there are 
a number of things we 
have to overcome as we 
go forward with the plan.
“Of course there will be 
those who will undermine 
it for political purposes 
and there is no great sur-
prise about this and Aus-
tralians will judge them 
accordingly.”
‘This is not a sustainable 
way to live in this coun-
try’
“Our goal must be to help 
people overcome those 
fears and not give in to 
them, because this can-
not go on forever,” he 
said.
“This is not a sustainable 
way to live in this country, 
without those freedoms 
that we all cherish.

“We understand, all sen-
sible Australians under-
stand, that there’s had 
to be restrictions, there’s 
had to be curtailment of 
what we can do during 
the course of a global 
pandemic.
“The virus doesn’t re-
spect ideologies, it 
doesn’t respect any of 
these things.
“It’s just a virus, and we 
have to deal with it, and 
Australians get that. But 
equally, they also know 
there has to be a plan out, 
there is a plan out, and 
we need to move forward 
with that plan.”
PM fires up over reopen-
ing
Scott Morrison has fired 
up saying that Australia 
needs to open up when 
we hit our vaccination 
targets because we “can’t 
go on like this”.
He said we have to “live 
with the virus, not in fear 
of it”.
He said when 70-80 per 
cent of the eligible popu-
lation has been vacci-
nated, “we have to move 
forward.” 
“If not at 70 per cent or 
80 per cent, then when?” 
Mr Morrison said. 
He said we cannot live in 
fear of the virus.
“We should not fear it, we 
should embrace it and we 
should move forward to-
gether,” he said. 
“There will be those who 
will seek to undermine 
the national plan. 
“There will be those who 
will seek to undermine 
confidence in it. I think 
their motives are clear.”
He said lockdowns are 
taking a heavy toll and so 
they must only continue 
for as long as they are 
absolutely necessary and 
“not a day more”. 
“It is always darkest be-
fore the dawn and I think 
these lockdowns are dem-
onstration of that but the 
dawn is not far away  and 
we are working towards 
that dawn,” he said.

PM questions those 
against the plan

Victoria recorded 71 local 
cases, which is the high-
est total since September 4 
2020 – almost a year ago. – 
when the state also record-
ed 71 cases.
Of Sunday’s 71 local cases, 
49 are linked to known out-
breaks and 22 are under in-
vestigation.
Premier Daniel Andrews said 
at least 16 of today’s cases 
were isolating throughout 
their infectious period.
Mr Andrews said the large 
number of infected people 
in the community is a “sig-
nificant concern to us”.
Covid spreading to new ar-
eas
Mr Weimar said the state 
has again seen a spread 
into new suburbs in Mel-
bourne, including Essen-
don West, Camberwell, 
Thornbury, Fitzroy North, 
Maidstone, and then all the 
way down to Sorrento.
He said 112 of the state’s 
494 active cases are under 
the age of 10, 100 are be-
tween the ages of 10 and 
19, and 79 are in their 20s.
“Again, it’s a very, very 
young age profile,” Mr Wei-
mar said. 
Another worrying factor in 

the situation in Victoria is 
the increase in the number 
of people being hospital-
ised.
Testing Commander Jeroen 
Weimar says the number of 
people ending up in hospi-
tal has “shifted significant-
ly” in the past few days.
There are 29 people cur-
rently in hospital. Nine of 
those are in ICU and five 
are on ventilators. 
“Of the 29 people currently 
in hospital or in hospital 
with Covid, 21 are under 
the age of 50 and there is 
one infant among those 
people,” Mr Weimar said. 
“Within ICU, we have one 
person in their 20s, one in 
their 30s, five in their 40s, 
and two in their 50s and 
again, very young age pro-
file for an ICU unit. Nobody 
who is an ICU has been 
vaccinated at this point in 
time. “ 
Mr Andrews said the large 
number of infected people 
in the community is a “sig-
nificant concern to us”.
There’s now 29 people in 
hospital, including nine 
people in intensive care. 
and we are working towards 
that dawn,” he said.

Victoria records worst case total 
in almost a year (22nd of August)

known.
“There is extensive police 
tasking is around this gen-
tleman,” Deputy Commis-
sioner Gary Worboys said. 
“We would like him to come 
forward and hand himself 
in. There was some sug-
gestion it would happen. 
“It didn’t for whatever rea-
son but we are asking peo-
ple, if they know where Mr 
crown is, they should ring 
Crime Stoppers or Triple 
Zero. We are really asking 
this person to come for-
ward right now.”
“Please know that our 
health experts in particular 
are working with how the 
HSC can be done safely 
was not working on what 
cohorts of children it is 
safe to go back at particu-
lar times,” she said. 
“So all of that detail is be-
ing worked through, and I 
think the community pre-
fers advice over specula-

tion.” 
New freedoms for vacci-
nated coming soon
Ms Berejiklian has revealed 
some new freedoms for 
vaccinated residents will 
be announced this week 
after the state reaches its 
six million jabs target.
It will be cold comfort to 
thousands of younger 
people, who are still barred 
from accessing the Pfizer 
vaccine. 
“We plan on giving advice 
later this week on what we 
can do at 6 million jabs,” 
the Premier said. 
“We have always said will 
provide advice was the end 
of August and what is pos-
sible in September, Octo-
ber.
“We will stick to that was 
not towards the end of the 
week, people will know, if 
they are fully vaccinated, 
what they can do in Sep-
tember, October.”
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NSW has reported 753 
new local cases on Tues-
day, as the state hit its 
target of 6 million doses 
of the COVID-19 vaccine 
administered.
Premier Gladys Berejiklian 
said the vaccination mile-
stone equated to roughly 
30 per cent of the popula-
tion being fully vaccinated 
and 60 per cent with one 
dose.
Tuesday August 24: NSW 
has recorded 753 new 
locally acquired cases 
of COVID-19 to 8pm om 
Monday night, as the state 
reached its vaccine target 
of 6 million jabs.
Ms Berejiklian said she 
was “pleased and grate-
ful” the state had hit the 
target, and she looked 
forward to making an an-
nouncement on Thursday 
or Friday about additional 
freedoms available to fully 
vaccinated people in the 
state from September, as 
well as a plan to return to 
children to school.
Fully vaccinated residents 
had been promised ad-
ditional freedoms once 
NSW hit the 6 million dose 
target. The Premier said 
in interviews on Monday 
night this group would be 
allowed to enjoy “at least 
one thing” banned under 
the current restrictions.
With the number of fully 
vaccinated people in Syd-
ney significantly higher 
in wealthier suburbs with 
older populations, Chief 
Health Officer Kerry Chant 
said she wanted the vac-
cine rollout to have a 
“strong equity focus”, not-
ing the spread of the Delta 
variant within households 
had informed NSW’s focus 
on vaccination.
“We want to vaccinate 
people that are in critical 
industries where they have 
to function, they have to 
keep going to work ... this 
is the whole basis of our 
targeted immunisation 
strategy,” she said.
The source of infection 
of 619 of the new cases 
remains under investiga-

tion and health authorities 
have confirmed only 73 of 
the cases were isolated for 
their entire infectious pe-
riod.
Fifty new cases were re-
corded in NSW’s west and 
far west in the 24 hours 
to 8pm last night, includ-
ing 23 in Dubbo, five in 
Parkes and cases in Wel-
lington, Gilgandra and 
Narromine. An additional 
14 cases were recorded 
in Wilcannia, in the state’s 
far west.
Although the 753 figure 
is a drop in case numbers 
in recent days, Dr Chant 
said NSW was “in for the 
long haul” and the effects 
of last week’s vaccination 
push on case numbers 
would not be felt until mid-
September.
There are 608 COVID-19 
cases admitted to hospi-
tal in NSW, including 107 
people in intensive care. 
Thirty-four people require 
ventilation.
Dr Chant said 95 of the 
107 people in ICU were 
not vaccinated and 12 had 
received one dose of a 
COVID-19 vaccine.
“The vaccines are highly 
effective I urge everyone 
to get their two doses as 
quickly as possible,” she 
said, repeating her call for 
people to bring forward 
their second AstraZeneca 
dose.
NSW Health Deputy Secre-
tary Susan Pearce said the 
number of bookings for 
the Pfizer vaccine made 
by people aged 16 to 39 
in the 12 local government 
areas of concern was ap-
proaching 300,000 as the 
ministry pushes to admin-
ister 500,000 vaccines in 
this age group over the 
past fortnight.

“As we said earlier in the 
week, we still have well 
over 200,000 spots avail-
able for people in those 12 
LGAs. Don’t delay,” she 
said.
Dr Pearce said people from 
the 12 local government 
areas of concern are being 
encouraged to wear their 
sporting team colours this 
Sunday when getting vac-
cinated and posting a self-
ie to social media.
“The sporting codes will 
be announcing a competi-
tion to see which code can 
get the most vaccinations 
completed,” she said.
Data published by the fed-
eral government on Mon-
day showed regions of 
western and south-west 
Sydney have the fastest 
growing rates of vaccina-
tion coverage in the coun-
try.
In Blacktown, 64.8 per cent 
of people aged 15 and over 
have now received a first 
dose of a COVID-19 vac-
cine, up 11.2 percentage 
points in a week.
Parramatta came in sec-
ond with just over 58 per 
cent first dose coverage 
after recording 47.7 per 
cent coverage the previ-
ous Monday.
Regions in NSW took out 
nine of the top 12 rankings 
for statistical areas nation-
wide.
NSW Deputy Premier John 
Barilaro praised certain 
regional communities for 
their high vaccination 
rates responding to the vi-
rus threat. 
He said the “biggest mover 
for the week” was Gilgan-
dra, which went from 22.5 
per cent of people hav-
ing a first dose to 51 per 
cent in under a week.“We 
continue to strive to get a 
70 and then 80 per cent 
vaccination rate in the re-
gions,” he said.
Meanwhile, there were 50 
new local cases report-
ed in Victoria. Ten of the 
cases were under investi-
gation when reported on 
Tuesday morning.
Only 11 of the new Victo-

NSW hits 6 million jab target as state records 753 new cases ( 23rd of August)
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rian cases were isolated 
for their entire infectious 
period.
Queensland reported six 
new local cases on Tues-

Annastacia Palaszczuk 
criticised the NSW ap-
proach to containing its 
Covid-19 crisis after Glad-
ys Berejiklian said driving 
infections down to zero 
was “completely unreal-
istic”.
The Queensland Premier 
said she reserved the right 
to impose lockdowns on 
her constituents to control 
future outbreaks, even if 
80 per cent of the state’s 
population was fully vac-
cinated.
Ms Palaszczuk also de-
fended the approach to 
go hard and early to sup-
press virus threats in re-
sponse to a swipe from 
the Prime Minister, where 
he declared “we can’t stay 
in the cave forever”.
“Have a look out in Queen-
sland at the moment,” the 
state premier told report-
ers on Tuesday morning.
“You can go to work, you 
can go school, you can go 
and watch sport, you can 
play community sport, 
you can go to a restau-
rant, you can go out.
“We haven’t given up. 
“We come out here every 
day and Queenslanders 
are doing such a good 
job in making sure that 
when we go hard and go 
fast, people abide by what 
we’re asking them to do.
“And look where we’re liv-
ing.”
Ms Berejiklian told ABC’s 
7.30 on Monday she 
would forge ahead with 
her plan to lift restrictions 
when NSW reaches 70 
per cent of eligible vacci-
nations, regardless of the 
number of active cases in 
the community.
“You do need to see if you 
can suppress the virus, if 
you can, and reduce the 
case numbers but you 

have to be realistic about 
it,” she said.
“To have zero cases, no 
deaths and get to com-
plete vaccination, that is 
not the real world.”
But Ms Palaszczuk bluntly 
declared her approach 
would differ, suggesting 
her counterpart in the 
neighbouring state had 
given up attempting to 
control soaring case num-
bers and deaths.
“I don’t think the people 
in NSW want to give up 
on trying to get on top of 
their current outbreak,” 
she said. 
“Look at the number of 
cases in NSW, Queen-
slanders don’t want to see 
those cases.”
The Queensland Premier 
remained defiant on her 
approach, despite criti-
cism from Scott Morrison 
who declared rolling lock-
downs were “not sustain-
able” and that “we have to 
move forward”.
The Prime Minister is ex-
pected to present new 
modelling from the Do-
herty Institute to state 
leaders at national cabi-
net on Friday, which will 
outline how the country 
will fare under 70 per cent 
vaccine coverage.
The current projections 
said there would be 
would will be 2737 infec-
tions and 13 deaths in six 
months across the coun-
try when the vaccination 
rate hits the target of 80 
per cent, with “optimal 
public health measures” 
and no lockdowns, de-
claring there would be no 
“freedom day” or “Covid-
zero”.
Instead, with enough vac-
cination, Covid-19 will be-
come less of a burden on 
the health system and citi-

zens will learn to live with 
it like they do influenza.
But Ms Palaszczuk re-
fused to speculate about 
the findings, accusing the 
Prime Minister of lacking 
transparency and reserv-
ing the right to lockdown 
Queensland.
“I haven’t seen the model-
ling,” she said. 
“Apparently the Prime 
Minister has seen the 
modelling — share it with 
us. Don’t just drop it on the 
Friday morning, how about 
send it out now so we can 
all have a look at it.
“If the Prime Minister 
can get that modelling as 
quick as he possibly can 
and get it out to the pre-
miers so we can read it, 
not on the Friday morning 
when we get into national 
cabinet, I think we’d all be 
better for it.”
In response to Mr Mor-
rison’s comments about 
the damage imposed by 
lockdowns, Ms Palaszc-
zuk said she understood 
how catastrophic stay-at-
home orders were for the 
economy, airline industry, 
tourism and the business 
sector more broadly.
“But the reality is, we are 
in a pandemic,” the Pre-
mier said.
Citing previous advice 
from the Doherty Institute, 
Ms Palaszczuk said pan-
demic policy response 
would still require “some 
restrictions and lock-
downs” even when the 
vaccination rate reaches 
80 per cent.
“That may be specific lo-
calities or specific regions 
so that is nothing new,” 
she said.
“But that was all predi-
cated on 30 cases across 
Australia, not 13,000 cas-
es.”

day, including two under 
investigation. Two truck 
drivers have tested posi-
tive in NSW after being 
in the sunshine state, but 

Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk said 
she was “not overly con-
cerned” as they had not 
visited many sites.

Queensland Premier Palaszczuk’s swipe at 
NSW’s handling of Delta outbreak
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NSW has reached a bleak 
new Covid-19 record, with 
919 new infections con-
firmed in the 24 hours to 
8pm last night.
It comes as officials pre-
pare to hold a crisis cabi-
net meeting today to de-
cide which restrictions will 
ease now that the state has 
reached six million vac-
cinations, with nail salons 
and hairdressers likely to 
be among some of the first 
retailers to open.
“Because we have hit the 
milestone and I look forward 
to making the announce-
ment on Thursday or Friday 
this week as to what fully 
vaccinated people will be 
able to do from the month 
of September because of 
the target we have set,” 
Premier Gladys Berejiklian 
said on Tuesday.
Deputy Premier John Ba-
rilaro told Sunrise an an-
nouncement on the easing 
of restrictions would be 
coming “shortly”  and any 
rules that change would 
be “practical”.
NSW records 919 new 
cases
NSW has recorded 919 
new Covid-19 cases int 
he 24 hours to 8pm last 
night.
The state also recorded 
two new deaths, a woman 
in her 30s in Sydney’s west 
which was announced ear-
lier and a man in his 80s 
from Sydney’s north.
The man acquired his in-
fection at the Greenwood 
Aged Care in Norman-
hurst. His is the third death 
linked to an outbreak at 
this aged care facility.
Of today’s new cases, 106 
were in isolation through-
out their infectious 
period,18 were in isolation 
for part of their infectious 
period and 37 cases were 
infectious in the commu-
nity. The isolation status 
of 758 cases remains un-
der investigation. 
Do we need a covid spe-
cific hospital?
Chief health officer Dr Ker-
ry Chant has dismissed 
the idea of establishing 

a field hospital or Covid-
only hospital in NSW.
“In general, field hospi-
tals are really not what 
we need in Sydney. Field 
hospitals are for particu-
lar circumstances where 
you might be in rural and 
remote, you might have it 
has a staging post to sta-
bilise people. That is the 
concept of a field hospi-
tal,” she said.
“For covid patients we 
need oxygen. We need co-
pious oxygen supplies, we 
need a safe environment, 
we need social distancing, 
we need beds, we need 
ability feed, access to 
drugs, access to IV thera-
pies and ICU.”
Health Minister Brad Haz-
zard said he “reasonably 
certain” that a number of 
people who attended lock-
down protests were later 
hospitalised with Covid-
19.
“A demonstration is com-
pletely wrong when you 
are in the middle of a pan-
demic and to think there 
were people who went 
along in vast numbers and 
thought it was OK to go 
and demonstrate against 
the sorts of safeguards 
put in place is just ridicu-
lous,” he said.
“I have no doubt, no doubt, 
there are probably some 
people sitting in a hospi-
tal system at the moment 
requiring our health staff 
to put their lives at risk 
to look after them when 
they thought it was OK to 
go along to a demonstra-
tion.”
“I have seen graphs that 
show by the time we get 
to 70%, we could have up 
to 4000 people in hospital. 
Can we cope with that?” 
one reporter asked.
Mr Hazzard said NSW 
health system is “probably 
the best in the world”.
“All the information given 
to me from the doctors 
and nurses and our public 
health staff is that the sys-
tem is coping,” he said.
“You have to understand 
that the individual hospi-

NSW hits bleak covid record with 919 new cases (24th of August)
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Victoria has seen a rise 
mystery infections and 
cases out in the commu-
nity, but the lockdown 
could end sooner than we 
think. 
There’s been a positive 
reduction in the over-
all number of new daily 
Covid infections in Vic-
toria — but the state has 
also detected more mys-
tery cases and cases who 
were out in the commu-
nity.
Of the 45 local cases re-
ported in the state, 28 of 
the new cases were out in 
the community, and nine 
new mystery cases were 
detected.
Because of the stubborn 
number of mystery cas-
es and infected people 
who are not in isolation 
-it appears unlikely that 
Victoria will emerge from 
lockdown on September 
2. However, there may be 
a new way forward for the 
state.
The premier Daniel An-
drews has repeatedly 
said he wants to see mul-
tiple days of zero cases 
in isolation before lifting 
the lockdown, but Health 
Department sources 
have reportedly said they 
may now be looking at a 
broader goal. 
It means the state may not 
need to wait until there 
are single digit case in-
creases each day before 
the lockdown lifts.
Deputy premier James 
Merlino is speaking now. 
He said one of the key 
cohorts he wants to see 
vaxxed is Year 12 stu-
dents.
“I can announce that the 
priority for us is to make 
sure that all final year stu-
dents have received their 

vaccination before they 
start sitting their exams 
on 4 October,” he said. 
“That is our priority. Ev-
eryone 16 and over but 
particularly those Year 
12 students, we want to 
make sure that they’re 
vaccinated before their 
exams start.”
Mr Foley said it’s “heart-
ening” to see a reduction 
of cases over the last cou-
ple of days in Victoria. 
However, he said a 
“steady rise in mystery 
cases every day” and the 
numbers of infectious 
people in the community 
shows there is still a lot of 
work to do.
He also stressed that 
the numbers can bounce 
around. 
“It is the trend that the 
public health officials in 
particular frame their ad-
vice to government and 
their decisions around,” 
he said. 
“It’s our public health of-
ficials who still tell us 
there is a lot of work to do 
to make sure that as we 
take vaccination rates up 
we bring infection levels 
down. 
“Chief amongst our con-
cerns at the moment con-
tinue to be those high risk 
areas of transmission in 
and around the Newport 
cluster and the Altona 
North group, the steady 
rise in mystery cases 
every day, even though 
further work quite regu-
larly over subsequent 
days brings those cases 
down out of the mystery 
category and, of course, 
the numbers of days of 
which people are infec-
tious in the community 
before their status of be-
ing Covid positive.”

Victoria covid lockdown updates and 
Melbourne cases 24th of August)

tals from time to time will 
all be under some sort of 
stress, especially in the 
epicentre of the breakout 
which is in western and 
south-western Sydney. 
“It may move to another 
area but we hope by peo-
ple getting their vaccine, 
we will be able to turn that 
down.”
Premier Gladys Berejiklan 
said new freedoms for fully 
vaccinated NSW residents 
could be announced as 
early as tomorrow (Thurs-
day), with the final details 
being worked out now.
She said vaccination was 

still the most important 
figure moving forward.
“As soon as we had all 
those milestones, we will 
have those extra freedoms. 
We’re looking forward as a 
team to announce tomor-
row or the day after what 
those are for those who 
are fully vaccinated,” Ms 
Berejiklian said.
“When you get 70 per 
cent double dose, as the 
Doherty report states, you 
start to transition into talk-
ing about the rate of hos-
pitalisation, not the num-
ber of cases. The number 
of cases becomes less 

relevant. 
“Don’t get me wrong. Ev-
ery day we want to see 
case numbers go down, 
not up. 
“Moving forward the most 

important number for us 
is how many people are 
protected and have that 
suit of armour because we 
know that keep people out 
of hospital.

Queensland premier An-
nastacia Palaszczuk has 
put a sudden pause on 
all arrivals from NSW, the 
ACT and Victoria for at 
least two weeks.
Queensland premier An-
nastacia Palaszczuk has 
announced any and all 
arrivals from NSW, the 
ACT and Victoria will be 
banned from entering 
the Sunshine State from 
midday Wednesday after 
being “overwhelmed” by 
arrivals.
Taking to Twitter, the pre-
mier said the pause on ar-
rivals from the three juris-
dictions was in response 
to people “relocating to 
escape interstate lock-
downs, placing huge 
pressure on our hotel 
quarantine system.”
“We’re pausing interstate 
hotspot arrivals immedi-
ately. This is about keep-
ing Queenslanders safe 
from the Delta variant.
“We do not have any room 
at the moment. Queen-
sland is being loved to 
death.”
Queensland recorded no 
new Covid cases and two 
truck drivers who tested 
positive on Tuesday are 
now being classified as 
false positives.
Ms Palaszczuk said she 
was forced to implement 

the new rules because the 
state was “scrambling” 
for quarantine hotels.
“We are really concerned 
about the pressure that 
the hotel quarantine sys-
tem is putting on our re-
sources,” she said,
“We are scrambling for 
hotels … this has got to 
stop. It is too much pres-
sure, so we have to put 
a pause, it is putting our 
work is at risk, and it is 
also putting our commu-
nity at risk as well. So, 
starting from noon today, 
we are pausing arrivals 
into hotel quarantine for a 
period of two weeks.”
The premier said there will 
be an exemption for those 
people who are coming 
here on compassionate 
leave or if they have a 
medical procedure.”
The new rules mean that 
people would need to 
book a room in a hotel 
quarantine before they 
travelled to Queensland.
As of Tuesday, 5114 were 
in 22 quarantine hotels – 
3257 from interstate and 
1857 from overseas.
The premier said be-
tween August 9-20, 2750 
people were granted bor-
der passes to relocate to 
Queensland and nearly 
2000 of those were in a 
single week.

Queensland ’pauses’ all arriv-
als into the state from NSW, 
ACT and Victoria
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Prime Minister Scott Mor-
rison has angered an en-
tire state by appearing to 
liken its residents to cave-
men. 
Scott Morrison was dis-
cussing Covid-19 vaccina-
tion rates when he said it 
was “absurd” for any state 
to think they could protect 
themselves from the Delta 
strain forever, in a clear 
dig to states like WA.
“Now it’s like that movie 
The Croods,” he told The 
Today Show on Tuesday, 
in reference to the chil-
dren’s film about cave-
men.
“Some wanted to stay in 
the cave and the young 
girl wanted to deal with 
the challenges of living 
in a different world. Covid 
is a different world ... we 
can’t stay in the cave.”
WA Premier Mark McGow-
an said the Prime Minis-
ter’s comments were “an 
odd thing to say”. 
“We are not in lockdown, 
we are the freest commu-
nity anywhere in Austra-
lia, perhaps anywhere in 
the world. We don’t have 
any restrictions,” he told 
reporters.
“Sometimes people are 
too focused on where they 
are and they don’t realise 
that outside of NSW it’s 
a very different situation. 
Australia is bigger than 
just NSW.
“We are not living in caves 
— we are living a normal 
life.”
Mr McGowan also noted 
WA was providing a great 
deal of the revenue being 
used to help NSW during 
its outbreak.
Meanwhile, many people 
took to social media to 
poke fun at the Prime Min-
ister’s unusual film refer-
ence.
“NSW should have 
watched The Croods ear-
lier and harder, and saved 
the entire country from 
this mess,” Naaman Zhou 
wrote.
Several people also joked 

about getting a copy of 
the film on DVD when vac-
cination rates reached 80 
per cent.
Others humorously com-
pared Mr Morrison’s com-
ment to famous quotes 
by other world leaders in 
the past, such as Winston 
Churchill.
During a series of media 
appearances on Tuesday, 
Mr Morrison spoke about 
the vaccination rollout, 
lockdowns and reopening 
the country.
He said there was no rea-
son families could not be 
reunited for Christmas — 
but only if all states stuck 
to the agreed national vac-
cination plan.
“Let me be clear, there is 
nothing more powerful to 
deal with Covid-19 than 
the vaccine,” the Prime 
Minister told Sunrise.
“There is no government, 
no individual, no set of 
border protections that is 
more powerful than the 
vaccine.
“Once the vaccine is there 
at 70 and 80 per cent, you 
do more harm than good 
to your people by locking 
them down and locking 
them up and keeping them 
in the cave.”
Mr Morrison said if the 
plan was followed then 
there was “no reason” 
why Australians couldn’t 
be reunited for Christmas. 
“I believe we will be able 
to be in that position if we 
had those marks of 70 per 
cent and 80 per cent be-
cause there is no reason 
why you shouldn’t be,” he 
said. 
Aside from WA being an 
obvious blocker to the 
plan, Queensland has also 
shown some hesitancy.
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk on 
Monday said “the goal-
posts have changed” 
since she agreed to the 
plan. 
The plan, Ms Palaszczuk 
argued, was modelled on 
an initial outbreak of 30 

cases, noting there were 
now thousands of cases 
across Australia. 
“This is a book that hasn’t 
been written, folks. This is 
uncharted territory,” she 
said. 
But late Monday evening, 
the Doherty Institute – 
which mapped Australia’s 
way out of the pandemic – 
said reopening the coun-
try was still safe despite 
higher case numbers. 
“There is light at the end 
of the tunnel – once we 
achieve 70 per cent to 80 
per cent vaccination we 
will see less transmission 
of Covid-19 and fewer 
people with severe illness, 
and therefore fewer hospi-
talisations and deaths,” a 
statement read. 
“Covid-19 won’t go away 
but it will be easier to con-
trol in the future.
“This level of vaccination 
will make it easier to live 
with the virus, as we do 
with other viruses such as 
the flu.
“However, it won’t be pos-
sible to maintain a situ-
ation where there are no 
cases at all.”
The Doherty Institute es-
timated at phase B – or 
70 per cent – Australia 
could see 385,983 symp-
tomatic cases of Covid-19 
and 1457 deaths over six 
months. 
Testing and tracing cases 
as well as isolating and 
quarantining those who 
test positive, will assist 
in keeping the numbers 
down. 
Mr Morrison said the re-
strictions in this phase was 
just “common sense”. 
“There is not zero restric-
tions, there are common 
sense baseline level re-
strictions and I wouldn’t 
even call them restric-
tions, it’s just common 
sense behaviour,” he told 
the Today Show. 
“Washing your hands and 
maintaining good hygiene 
and doing all that sort of 
common sense stuff.”

Scott Morrison’s caveman com-
ments alienate Western Australia

Victoria has detected 80 new 
cases of Covid-19 - mark-
ing a stark increase from 
Wednesday’s 45 cases.
There were 13 mystery cas-
es and 41 cases active in 
the community.
It means that, of the 80 lo-

cal cases, 67 are linked to 
current outbreaks and 39 
have been in quarantine 
throughout their infectious 
period. There were 33,932 
vaccine doses administered 
and 56,248 test results re-
ceived.

Victoria covid lockdown updates and 
Melbourne cases ( 25th of August)

The Premier has announced 
extra freedoms for fully 
vaccinated residents, as 
NSW confirms another re-
cord day of infections. 
NSW Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant has confirmed 
an additional three deaths 
amid the state’s worsening 
COVID-19 crisis. “Tragical-
ly, we have had to…
NSW has reached a grim 
new Covid-19 record, with 
1029 cases and three 
deaths confirmed on 
Thursday.
Despite the spike in infec-
tions, Premier Gladys Be-
rejiklian has announced a 
raft of easing restrictions 
for vaccinated residents 
surrounding outdoor gath-
erings, which will come into 
effect on September 13.
A  number of other re-
strictions will also ease 
from next week, with rules 
around funerals, single 
bubbles and real estate to 
change from Monday.
Eased restrictions for vac-
cinated residents
Premier Gladys Berejiklian 
has announced additional 
freedoms for fully vacci-
nated NSW residents.
From 12.01am on Sep-
tember 13, the following 
changes will come into ef-
fect: 
• Those who live outside of 
the LGAs of concern will 
be allowed to have outdoor 
gatherings of up to five 
people, including children, 
so long as all adults are 
fully vaccinated. The gath-
ering must occur within 
their LGA for within 5km 
from home.
• For those who live in the 
LGAs of concern, house-
holds with all adults vacci-
nated will be able to gather 
outdoors for recreation, in-
cluding picnics, within the 
existing rules. This means 
for one hour only, outside 
curfew hours and within 
5km of home. This is in ad-
dition to the one hour al-
lowed for exercise.
“We know people coming 
together is what people 
miss the most. From the 
various options we looked 
at, that was the option 

that met the mental health 
needs and wellbeing of our 
community, but also pro-
vided the lowest-risk set-
ting,” Premier Gladys Be-
rejiklian said.
She then asked residents 
and businesses to prepare 
for the community to open 
up even further in the com-
ing months.
“NSW is calling on industry 
and citizens to get ready for 
when we are 70 per cent 
double-vaccinated. That’s 
when things will start to 
open,” she said.
“The NSW Government will 
start conversations with in-
dustry, but we do say that 
the condition of you par-
ticipating in what will be 
reopening is on you being 
vaccinated. Because when 
you start opening at 70 
per cent, there are certain 
activities only vaccinated 
people can do.”
ScoMo to green light Pfizer 
for kids
Children aged 12 and over 
will soon be able to receive 
a Covid-19 jab.
Senior members of the 
government are meeting 
on Thursday to discuss the 
plan to get schoolkids vac-
cinated.
Prime Minister Scott Morri-
son said the national secu-
rity committee would meet 
with the head of the vac-
cine task force to discuss 
the next steps.
“12 to 15 year old is in 
Australia will be vaccinat-
ed,” he said.
“Later today the national 
security committee of cabi-
net, which meets on covid 
matters specifically, will be 
considering that plan.
“You can see that when we 
can get 1.8 million doses in 
just a week, then the task of 

NSW restrictions to ease as in-
fections surge 25th of August)

ensuring that we can also 
in parallel vaccinate 1.2 
million 12 to 15-year-olds 
and achieve the level that 
we would need to achieve 
there.
“That is a task that is cer-
tainly well within the ca-
pability of the vaccination 
program.”
Mandatory vaccines for 
health care staff
Health Minister Brad Haz-
zard has announced Covid-
19 vaccines will be manda-
tory for health staff in state 
run facilities.
Mr Hazzard announced 
he had signed the health 
orders as the NSW press 
conference was drawing to 
a close.
“Can I also add one final 
thing? That is that I have 
just signed orders this 
morning which ensure that 
the medical staff in our 
hospitals will be required 
to get vaccinated. And, of 
course, also sign the or-
ders that the Federal Gov-
ernment have asked to be 
signed in regards to aged 
care,” he said.
“Again, it will be mandatory 
for staff, except with medi-
cal conditions and related 
matters, to actually get 
vaccinated. And I just ask 
all of our staff who haven’t 
yet been vaccinated – the 
majority have – please get 
out and take an opportu-
nity to get vaccinated as 
well.
“Because it’s absolutely 
critical that each one of 
the health staff look after 
themselves, as Dr Skinner 
said – they’re all obviously 
exposed to the challenges 
in that regard. And looking 
after patients. And the saf-
est thing you can do is to 
get vaccinated.”
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي
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