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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الرئيس عون وّقع مرسوم تأمني االعتماد لشركة »الفاريز ومارسال« لبدء التدقيق املالي اجلنائي
رئاسة اجلمهورية: لعدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئاسة وال بالرئيس للتعمية على أهداف خاصة مضلِّلة

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791
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رئاسة الجمهورية: لعدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئاسة وال بالرئيس

البارز على الساحة اللبنانية 
هو توقيع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون مرسوم 
احتياطي  من  اعتماد  نقل 
العامة اىل موازنة  املوازنة 
لتمويل  املالية  وزارة 
»الفاريز  شركة  حتقيق 
التدقيق  لبدء  ومارسال« 
اجلنائي املالي يف حسابات 
يوحي  مما  لبنان،  مصرف 
بأن التدقيق اجلنائي املالي 
عاد ليسلك طريقه للتنفيذ 
بعد حماولة عرقلته من قبل 
وزني  غازي  املال  وزير 
رصد  مرسوم  توقيع  بعدم 

املال املطلوب للشركة.
يطالب  ما  ان  يعين  وهذا 
جلهة  اجلمهورية  رئيس  به 
وحتويل   اجلنائي  التدقيق 
اىل  والناهبني  الفاسدين 
احملاكمة من املمكن وضع 
اىل  دواليبه  يف  العصي 
مبقدور  ليس  ولكن  حني 

أحد إيقافه.
سفينة  خيص  وفيما 
الوقود االيرانية اىل لبنان 

»فارس«  وكالة  كشفت 
»الباخرة  إن  الرمسية  شبه 
اإليرانية احململة باملازوت، 
اإلقليمية  املياه  دخلت 
السورية األربعاء«، مضيفة 
أن »محولة الباخرة سُتنقل 
بالصهاريج من سوريا إىل 

يف  تفريغها  بعد  لبنان، 
السورية«،  املوانئ  أحد 
من  خماوف  ووسط 
لعرقلة  االمريكي  الضغط 
وفد  اكد  حيث  وصوهلا 
األمريكي  الكونغرس  من 
للبنان  اختتام زيارته  خالل 

أن  املاضي  األربعاء  يوم 
سوريا  عرب  مير  وقود  »أي 
العقوبات  إىل  سيتعرض 
املفروضة من الكونغرس«، 
اإليراني  السفري  أعلن  
»لن  فريوزنيا   جالل  حممد 
نسمح ألي جهة إقليمية أو 

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

غجر يعلن موعد وصول الفيول العراقي إىل لبنان... السفري اإليراني: لن نسمح ألي جهة إقليمية أو دولية مبنع وصول البواخر اإليرانية اىل لبنان

زاخاروفا: ندرس إمكانية االعرتاف 
بسلطة »طالبان« بعد تشكيل حكومة

الغارة  روسيا  دانت 
اليت  األخرية  األمريكية 
أسفرت عن سقوط ضحايا 
العاصمة  يف  مدنيني 
وأكدت  كابول،  األفغانية 

تقديم  إمكانية  تبحث  أنها 
مساعدات إنسانية إىل هذا 

البلد.
باسم  املتحدثة  وأشارت 

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

Granny 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

دولية مبنع وصول البواخر 
اإليرانية اىل لبنان«.

أشار  النفطي  االطار  ويف 
حكومة  يف  الطاقة  وزير 
رميون  األعمال،  تصريف 
من  له  تصريح  يف  غجر، 
بعد جلسة  النواب،  جملس 
لـ »اللجان املشرتكة«، أن 
الفيول  »مناقصة استرياد 
على  رست  العراق،  من 
اإلماراتية،  إينوك  شركة 
 63 بـ  لبنان  ستزود  اليت 
الف طن من الفيول والغاز 
أيلول   20 و   5 بني  اويل 
»بعد  أنه  الفًتا  احلالي«، 
هناك  سيكون  ايام   10
شهر  وكل  اخرى  مناقصة 
مناقصة  هناك  سيكون 
تزودنا  شركات  الختيار 

بالفيول العراقي«.
»العراق  أن  غجر  واكد 
مدى  على  لبنان  سيزود 
من  طن  مبليون  سنة 
النفط واليت سنحوهلا اىل 
وهي  اويل،  وغاز  فيول 
ستعطينا تغذية من 4 إىل 

أننا  وكشف  ساعات«.   6
السترياد  طلبًا  نتلقَّ  مل   «

الوقود اإليراني«.
التدقيق الجنائي املالي

اجلمهورية  رئيس  وّقع 

قبل  عون  ميشال  العماد 
ظهر أمس االول اخلميس، 
املرسوم الرقم 8360 تاريخ 
القاضي   ،2021 ايلول   1

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

واشنطن: لن نرفع العقوبات عن 
طالبان.. وحنكم على األفعال

امس  األبيض،  البيت  أكد 
إدارة  أن  اخلميس،  االول 
جو  األمريكي  الرئيس 
العقوبات  ترفع  لن  بايدن 
مشريا  طالبان،  حركة  عن 

ستحكم  اإلدارة  أن  إىل 
يف  احلركة  أفعال  على 

املستقبل.
باسم  املتحدثة  وأوضحت 
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االحتاد األوروبي: أزمة أفغانستان 
بينت ضعف أوروبا عسكريا

وزارء  اجتماع  انتهاء  عد 
دفاع دول االحتاد األوروبي 
يف سلوفينيا، امس االول 
مسؤول  شدد  اخلميس، 
السياسة اخلارجية لالحتاد، 
أن  على  بوريل  جوزيف 
إىل  تتجه  األوروبية  الدول 

ملف  من  العربة  استخالص 
أفغانستان من أجل تشكيل 
قوة ردع عسكرية أوروبية، 
وتطوير العمل يف الساحل 

اإلفريقي أيضا.
وأوضح أن االحتاد سيعلن 
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

البلدية تواصل دعم  مجتمعنا والدفاع عنه
مع وجود 250,000 مقيم، تقوم بلدية مدينة 
كامربالند بالدعوة والعمل الجاد يف األزمة هذه 
لدعم الرسائل الصحية الهامة وأوامر الصحة 
العامة والتطعيم. كانت املنظمة واملستشارون 
سباقني يف الدعوة إىل زيادة مراكز التطعيم 
يف بلديتنا )LGA(، وتبادل الرسائل الصحية 
بخدمات  مجتمعنا  ودعم  مختلفة  بلغات 

مخصصة، وسالل غذائية وأنشطة أخرى.

قنوات  من  عديدة  أنواعـًا  نستخدم  نحن   
التواصل  وسائل  ذلك  يف  بما  االتصال 
السائدة  اإلعالم  ووسائل  االجتماعي 
اتصال  على  البقاء  إىل  باإلضافة  واملتخصصة 

عرب مجموعات املجتمع وقادته.

الوالية  رئيسة  تعليقات  من  الرغم  على 
COVID-19 هذا  مؤتمر صحفي حول  خالل 
، لم تتواصل معي مرة واحدة على  األسبوع 

لزيارة  لها  ودعوتي  املتكررة  مكاملاتي  من  الرغم 
كامربالند. تحتاج رئيسة الوالية بريجيكليان إىل 
يف  مجتمعنا  تحريك  يف  للمساعدة  معنا  العمل 

هذه الضيقة والخروج منها.

ويلز  ساوث  نيو  يف  املحلية  الحكومة  دعت 
)LGNSW( رئيسة الوالية للقاء رؤساء بلديات 
لم  انها  غري  املعنية..   12 الـ  املحلية  الهيئات 

تستجـِب للدعوة.

تمثل هذه الهيئات املحلية - بما يف ذلك كامربالند 
- أكثر من مليوني شخص يعيشون يف ظل حظر 
اإلطالق يف  املفروضة على  القيود  وأشد  التجول 
رئيسة  دعوت  أسابيع،  بضعة  قبل  أسرتاليا. 
التي  املصاعب  ملشاهدة  كامربالند  إىل  الوالية 

تسببت بها قيود اإلغالق هذه.

العقارية  قروضهم  دفع  الناس  بإمكان  يعد  لم   

الطاولة..  على  الطعام  ووضع  والفواتري  واإليجار 
حتى اآلن، قوبلنا بالصمت اإلذاعي.. األمر  مـُحبـِط 

للغاية.
دعوتي  دعم  على  تعمل   LGNSW أن  يسعدني 
 12 الـ  البلديات  يف  لألسر  إضافية  ملدفوعات 
)12LGA( موضع القلق. خالل األسابيع املاضية، 
دعوت إىل املزيد من الدعم املالي املباشر للعائالت. 
دخلها  مصدر  العائالت  هذه  من  العديد  فقدت 
الدعم  أمور  تدبري  أجل  من  وتكافح  األساسي 
الحكومي الحالية. ال يستطيع العديد من املعيلني 
يف غرب سيدني العمل من املنزل وليسوا »عمااًل 
معتمدين«. إنهم عمال ذوو الياقات الزرقاء الذين 

يعملون يف البناء والضيافة والرعاية الصحية.

أنني أطالب بمدفوعات دعم COVID-19 الخاصة 
يف غرب سيدني ألشد األسر يف LGA تضررًا. 
يف  العائالت  لدعم  الطارئة  اإلغاثة  هذه  ستوفر 

أصعب الظروف التي يواجهونها على اإلطالق. 

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

الرقم:  187 651 0419
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

 Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

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

 0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Council continues to support and advocate for our community 
With 250,000 residents, Cumberland City Council is 
advocating and working hard in this time of crisis to 
support critical health messages, public health orders 
and vaccination. The organisation and Councillors have 
been proactive in advocating for increased vaccination 
centres in our LGA, sharing health messages in various 
languages and supporting our community with tailored 
services, food hampers and other activities. We use 
many types of communication channels including social 
media, mainstream and niche media as well as keeping 
in touch via community groups and community leaders.

Despite the Premier’s comments during a COVID-19 
press conference this week, not once has she reached 
out to me despite my repeated calls and an invitation 
to visit Cumberland. Premier Berejiklian needs to work 
with us to help move our community through this and 
out of it.

Local Government NSW (LGNSW) invited the Premier 
to meet with the mayors of the 12 LGAs of concern. She 
has not accepted.

These LGAs – including Cumberland – represent more 
than 2 million people who are living under curfews and 

the harshest restrictions ever imposed in Australia. A 
few weeks ago, I invited the Premier to Cumberland to 
witness the devastation and hardships these lockdown 
restrictions have caused. People can no longer afford 
to pay their mortgage, rent, bills, and put food on the 
table. To date, we have been met with radio silence. It’s 
extremely frustrating.

I’m happy that LGNSW is jumping on board to support 
my call for additional payments to households in the 12 
LGAs of concern. Over the past weeks, I’ve called for 
more direct financial support for families. Many of these 
families have lost their primary source of income and 
are struggling to get by on current government support 
payments. Many breadwinners in western Sydney cannot 
work from home and are not ‘authorised workers’. They 
are the blue-collar workers who are in construction, 
hospitality and health-care.

I’m calling on special COVID-19 western Sydney support 
payments for the hardest hit LGAs. This will provide 
emergency relief to support families through what is the 
toughest conditions they’ve ever faced.
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العماد  اجلمهورية  رئيس  إعترب 
»الرتبية  ان  عون  ميشال 
متالزمان  امران  والتعليم 
ما  بقدر  انه  ذلك  ومتكامالن، 
أهمية، كذلك فإن  للتعليم من 
للرتبية على انواعها الدور املهم 
يف صقل املعرفة وإمناء الثقافة 
بوطنه  االنسان  عالقة  وتعزيز 
كل  ألن  وجمتمعه،  وعائلته 
اجملتمعية  االركان  يشكل  ذلك 
التعليمي  النظام  يف  احلقيقية 

والنفسي واالجتماعي«.
ان  عون  الرئيس  وأكد 
واحرتام  االجتماعية  »التعددية 
االخر وقبوله، من االسس اليت 
الرتبية  يف  تتوافر  ان  جيب 
الشاملة ملواطين الغد والقاعدة 

الضرورية للتطوير والنمو«.
يف  جاء  عون  الرئيس  كالم 
أمس  ظهر  قبل  استقباله  خالل 
االول يف قصر بعبدا، وفدا من 
املركز الرتبوي للبحوث واالمناء 
نهرا،  جورج  الدكتور  برئاسة 
الذي عرض له التحضريات اليت 
الدراسي  للعام  املركز  يتخذها 
والتحديات   2022-2021
خطة  تنفيذ  وبداية  املختلفة 
املناهج التعليمية من االول من 

آذار 2021 ولغاية 2023.

نهرا
حتدث  اللقاء،  مستهل  يف 
»دور  فأكد  نهرا،  الدكتور 
املركز يف ظل االزمة اليت مير بها 
لبنان«، مشددا على »أهمية أن 
يكون منوذجا للصمود واالمل يف 
هذه الظروف الصعبة، ال سيما 
انه يشكل الدماغ املفكر للرتبية 
وزارة  مع  بالتنسيق  لبنان  يف 

الرتبية والتعليم العالي«.
االجنازات  اهم  نهرا  وعدد 
واملبادرات اليت قام بها املركز 
»بهدف  الفرتة  هذه  خالل  يف 
تطويره وتفعيل عمله، بدءا من 
التعليمية  املناهج  تقويم  إعادة 
املنصرمة  الدراسية  للسنة 
مبا  املقبلة  الدراسية  وللسنة 
االمتحانات  منهج  مع  يتالءم 
االعتبار  بعني  آخذين  الرمسية، 
واملعارف  واالهداف  الكفايات 
اليت من الضروري ان يكتسبها 
اجناز  اىل  إضافة  املعلم، 
باملوضوع  املتعلقة  التحضريات 
الكتاب  حتقيق  عرب  الرقمي، 
االلكرتوني  الوطين  املدرسي 

الرئيس عون استقبل وفدا من املركز الرتبوي للبحوث واالمناء:

 التعددية االجتماعية واحرتام االخر اسس 
ضرورية للرتبية الشاملة والتطوير والنمو

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوفد
للعام الدراسي املنصرم ملتعلمي 
واخلاص  الرمسي  القطاعني 
املقبل  الدراسي  وللعام  جمانا، 
التطويرات  بعض  مع  أيضا، 
وضع  مت  كما  تفاعليا.  ليصبح 
بعد  عن  التدريب  إلدارة  نظام 
ملعلمي الرمسي واخلاص جمانا، 
اضافة اىل اطالق منصة وطنية 
تعليمية رقمية للرمسي واخلاص 
متضمنة موارد رقمية منتجة من 
مرتابطة  موارد  مع  املركز  اهل 
مع القطاع اخلاص مما ساهم يف 

ختفيف اهلدر«.
وتوزيع  »طباعة  اىل  واشار 
الكتاب املدرسي الوطين الورقي 
يف  لبنان  متعلمي  مجيع  على 
املدارس الرمسية جمانا بالتنسيق 
مع وزير الرتبية والتعليم العالي 
رأسهم  وعلى  املاحنة  واجلهات 
يزال  ال  اليت  اليونيسف  منظمة 
وجيري  مستمرا  معها  التنسيق 
الكتاب  هذا  طباعة  على  العمل 
القطاع  متعلمي  على  وتوزيعه 
التخفيف  بهدف  جمانا،  اخلاص 

عن كاهل االهل«.
خطة  تطبيق  عن  نهرا  وحتدث 
بقيت  »واليت  املناهج  لتطوير 
 1997 العام  منذ  منجزة  غري 
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حتى اليوم«، الفتا اىل »تنظيم 
والدوائر  املكاتب  يف  العمل 
اىل  إضافة  التدريب،  ومراكز 
وفاء املركز بااللتزامات املادية 
االخرى،  املؤسسات  جتاه 
الكهرباء  وشركة  كالضمان 
الدولة،  موظفي  وتعاونية 
ووضع اسرتاتيجية موحدة بهدف 
توظيف جهود اجلهات املاحنة حنو 

االولويات االساسية«.
واشار اىل اصدار قرار »بإنشاء 
التعليمية  للصعوبات  مركزا   22
واملعلمات  املعلمني  دور  يف 
االراضي  مجيع  على  املنتشرين 
تشخيص  تساهم يف  اللبنانية، 
الصعوبات عند املتعلم«، مؤكدا 
املركز  سيساعد  ذلك  »كل  أن 
فاعال،  دوره  يكون  ان  على 
ملشروع  التحضري  عرب  خصوصا 
مكننة كل االعمال لالنتقال حنو 

احلوكمة الرقمية«.

رئيس الجمهورية
وهنأ الرئيس عون القيمني على 
واخلرباء  فيه  والعاملني  املركز 
ما حتقق،  على  واالستشاريني، 
من  اجلهود  »متابعة  اىل  داعيا 

اجل مستقبل تربوي افضل«.

أشار رئيس  جلنة املال واملوازنة  
النائب  ابراهيم كنعان ، إىل أنهم 
»لن يتقدموا باقرتاح جامد كما 
قيل عرب وسائل اإلعالم، وليس 
لدينا اقرتاح لرفع سعر الصرف 
على أساس 10 آالف أو 13 ألف 
لرية أو غريه، ولكن حنن نسأل 
ملاذا سعر الصرف على أساس 
 2020 نيسان  منذ  جامد   3900
اليوم سعر صرف  اليوم؟  حتى 
الـ 20 الف لرية،  الدوالر ناهز 
وقبل فرتة وجيزة وصل إىل 23 
الف لرية، بالتالي ملاذا سيبقى 
املخصص  الدوالر  صرف  سعر 
لسحوبات املودعني على 3900 

لرية لبنانية؟«.
شدد  للجنة،  اجتماع  وعقب 
كنعان على أن »املطلوب حتديد 
حجم السحوبات الشهرية، ولكن 
صرف  سعر  املودع  اعطاء  مع 
أفضل«، الفتًا إىل أن »الناس 
تريد أن تأكل عنب ومن حيافظ 
على مصاحلها، وقد دفعنا باجتاه 
الصرف  سعر  يف  النظر  اعادة 
وسنستمر  الشهرية  للسحوبات 
صيغة  اىل  للتوصل  بالبحث 
جديدة لن متس بقروض التجزئة 
والسيارات  للسكن  املخصصة 
وسواها، بل للسحوبات الشهرية 

فقط«.
وأكد أن »احلكومة بشخص وزير 
الصرف  سعر  تعديل  مع  املال 
للمودعني،  الشهرية  للسحوبات 
واالجواء جّدية، وجلنة املال تدفع 
األدنى  احلد  على  احلفاظ  باجتاه 
إىل  ولفت  الناس«.  من حقوق 
أنهم قاموا بـ »دراسات واضحة 
للناس  فكرة  لنعطي  وموجودة 
حجم  ان  املوضوع  يتناول  ومن 
حجم  على  يؤثر  النقدية  الكتلة 
الصرف، ولكن هناك 6 عناصر 
تؤدي لرفع سعر الصرف، وهي 
السيئة،  وإدارته  االستهالك 
واحلساب اجلاري املوجود والذي 
وصل اىل حدود 4 مليار دوالر 
النقدية  والكتلة  حتسنه،  رغم 
تؤثر ولكن كيفية الدفع، وهذا 
نضبطه  أن  ميكن  ناقشناه،  ما 
بالتالي ال يكون لذلك أي تأثري 

سليب على الدوالر وارتفاعه«.
قانون  أجنزنا  »حنن  وتابع: 
هذه  وكل  كونرتول،  الكابيتال 

اآلليات اليت نتكلم بها من آلية 
اساس  على  والصرف  الدفع 
املنصة واحلجم، كله مت التطرق 
الكابيتال  قانون  يف  إليه 
كونرتول، ولو صدر كان ميكن 
ان نكون بالغنى عن الكثري من 
اليوم،  نناقشها  اليت  األمور 

بالتالي جيب ان يصدر«.
وشدد على ضرورة توافر »ادارة 
ميكننا  فال  لالستهالك،  جيدة 
يف  كما  وهمية  بإدارة  السري 
مل  واملصرف  احلكومة  السابق. 
يصيبوا بشيء، واألوىل وضعت 
تعديالت  تتطلب  تعايف  خطة 
وطلبنا  تقريرًا  وضعنا  وحنن 
موضحًا  بها«،  النظر  اعادة 

كنعان: لتحديد حجم السحوبات الشهرية مع اعطاء املودع سعر صرف أفضل واحلكومة مع التعديل
»ويف  اجللسة  يف  طرحوا  أنهم 
وقت سابق، موضوع عدم وجود 
على  يقوم  سيادي،  صندوق 
حتّمل الدولة جزء من املسؤولية 

مبا وصلنا اليه.
امام هذا الواقع فلنذهب لألمور 
حبقيقتها، وخطة التعايف تتطلب 
تعدياًل بالتالي أين املشكلة؟«.

هو  اللبناني  »املودع  أن  ورأى 
ارتفاع  استمرار  مثن  يدفع  من 
السوق  يف  الصرف  سعر 
ان  جيب  ال  ما  وهو  السوداء 
مصرف  طالبنا  وننحن  يستمر. 
لبنان برؤية للمستقبل، ونطالب 
احلكومة اليت نأمل والدتها قريبًا 

خطة للنقاش«.

الصمد   النائب  جهاد  كشف 
تداول  »يتم  أنه  بيان،  يف 
مولوي  بسام  القاضي  اسم 
الداخلية  حقيبة  وزارة  لتسلم 
يف  احلكومة   والبلديات  
القاضي  هذا  إن  املرتقبة. 
للنفوذ  اخلضوع  تشوبه شائبة 
السياسي، وهو ال يتمتع بأي 
يفرتض  اليت  املواصفات  من 
حكومة  وزراء  يف  تتوافر  أن 
والتجّرد  بالكفاءة  يتمتعون 

والنزاهة«.
»القاضي  أن  إىل  وأشار، 
على   أحيل  مولوي  بسام 
التفتيش القضائي ، وأصدرت  
حمكمة التمييز  قرارا قضت فيه 
بنقل دعاوى كانت يف عهدته 
بسبب االرتياب املشروع. وقد 
وضعنا رئيس احلكومة املكلف  
األجواء،  يف  ميقاتي   جنيب 
التوزير  هذا  أن  من  وحذرناه 
ال نفهمه إال أنه جائزة ترضية 
ألولياء أمره السياسيني الذين 

متناهية،  بدقة  أوامرهم  ينفذ 
و فرع  املستقبل   تيار  وحتديدا 

املعلومات«.
واعترب الصمد، »أن هذا النمط 

نفت مصادر  قصر بعبدا  لقناة  
الصادر  البيان  يكون  أن  املنار  
موجها  األوىل  الرئاسة  عن 
املكلف  جنيب  احلكومة  لرئيس 
يقصده  ال  والبيان  ميقاتي ، 
يتهمون  رئيس  من  يقصد  بل 
بالثلث  يطالب  بأنه  اجلمهورية  

املعطل«.
»هذا  بأن  املنار  علمت  كما 
مليقاتي  مباشرة  قدم  التوضيح 
حيث مت التواصل مباشرة بني  
وميقاتي«،  اجلمهوري   القصر 
وأوضحت املصادر أن »العقدة 
بالعقدة  ليست  املتبقية 
املستعصية أو املستحيلة احلل، 
املساعي  تتواصل  أن  وجيب 

مدير  )مساعي  االبراهيمية 
عباس  العام   اللواء  عام  األمن 

ابراهيم( من حيث نهايتها«.
»تعثر  أن  اىل  املصادر  ولفتت 
بعبدا  بني  التواصل  عملية 
وميقاتي جيب أن يتوقف وجيب 
ابراهيم مسعاه  اللواء  أن يتابع 
ليكون هناك  العقد  آخر  لتذليل 
يوم  قبل  يف  لبنان   حكومة 
احلذر مطلوب، كما  لكن  األحد، 
توضح  عليهما،  الفعل  وردود 
بأن األرضية غري ثابتة يف لبنان 
والعربة باخلواتيم، وإن مل ينجح 
الصعب  فمن  مبساعيه  إبراهيم 
يف  حكومة  أمام  نكون  أن  جدا 

لبنان يف األيام القادمة«.

الصمد: توزير القاضي بسام مولوي جائزة ترضية لتيار املستقبل وفرع املعلومات
احلكومة   يف  تشكيل  املتبع 
السياسية  املنظومة  أن  يؤكد 
غيها  على  مصرة  تزال  ال 

وفسادها«.

ان  النشرة«   « الزميلة  علمت 
رئيس تيار »املردة« سليمان 
االشرتاك  بعدم  هّدد  فرجنيه 
تتألف  مل  اذا  احلكومة  يف 
وزيرين  من  الوزارية  حصته 
مارونيني من كسروان، االول 
جوني القرم لالتصاالت اختاره 
اخلازن،  هيكل  فريد  النائب 
قرداحي  جورج  والثاني 
واصر  فرجنيه  مّساه  لالعالم 
رافضا  شديدا  اصرارا  عليه 

زغرتا  منطقة  من  بآخر  تبديله 
التمثيل يف  اليت ستغيب عن 

احلكومة العتيدة.
امللف  على  مطلعون  وفّسر 
على  فرجنيه  اصرار  احلكومي 
ان يتمثل بوزيرين كسروانيني 
لرئيس  واضحة  رسالة  بانه 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
ورئيس »التيار الوطين احلر« 
النائب جربان باسيل قبل اشهر 
قليلة من االنتخابات النيابية.

فرجنيه هّدد بعدم االشرتاك 
باحلكومة اذا مل تتألف حصته من 

وزيرين مارونيني من كسروان

مصادر بعبدا للمنار: بيان الرئاسة مل يكن موجها مليقاتي ومت 
إبالغه بذلك والعقدة احلكومية املتبقية ليست مستعصية

يف  العامة  الصحة  وزير  أعلن 
حكومة تصريف االعمال محد حسن 
وزارة  بني  تعاون  اتفاقية  عن 
 Medical العامة وشركة  الصحة 
ممثلة   ،)Value Chain )MVC
يف لبنان بالسيدة نضال احلاج، 
بنظام  الوزارة  بتزويد  تقضي 
بإنشاء  يسمح  متطور،  رقمي 
وصرف  إلدارة  موحدة  منصة 
املواطن  وتسجيل  األدوية 
للحصول على رقم صحي موحد 
وبالتالي على البطاقة الدوائية.
ويف هذا السياق، سوف تقوم 
ستة  بتقديم   MVC شركة 
ماليني بطاقة جمانا يف املرحلة 
األوىل للمشروع، تضمن حلاملها 
املدعوم.  الدواء  على  احلصول 
البطاقة  هذه  تشكل  وسوف 
النواة األساسية لتطوير وتطبيق 
يف  املوحدة  الصحية  البطاقة 

وقت الحق.
تعمل شركة MVC بالشراكة مع 
العاملية،  الشركات  وأهم  أكرب 
و  IBM و   GOOGLE مثل 

AMAZON لتطوير هذا النظام. 
ولقد مت تطبيقه يف أكثر من 40 
وستقوم  وعربية  أجنبية  دولة 
شركة MVC بتقدميه اىل لبنان 
على  كلفة  أي  دون  من  جمانا 
وزارة  على  او  اللبنانية  الدولة 
املواطن  على  او  العامة  الصّحة 
للمشروع  الباهظة  للكلفة  خالفا 
تقديرها سابقا مباليني  اليت مت 

الدوالرات.
استكماال  املشروع  هذا  يأتي 
للجهود اليت قامت بها الدوائر 
منذ  الوزارة  يف  املعنية 
الصحة  دائرة  وخاصة  سنوات، 
الصيدلة  ومصلحة  اإللكرتونية 
والدوائر التابعة هلا، واليت أدت 
الثنائي  »الباركود«  اعتماد  اىل 
األبعاد على مجيع األدوية. ومت 
األدوية  مستودعات  مجيع  ربط 

شبكة  ضمن  والصيدليات 
خالل  من  واحدة  إلكرتونية 
تطبيق برنامج MediTrack لتتبع 

األدوية.
يأتي هذا املشروع ليشكل حلقة 
االدوية  ورصد  لتتبع  متكاملة 
ضمن سلسلة التوريد، بدءا من 
التصنيع يف بلد املنشأ، مرورا 
التوزيع  ثم  اجلمارك،  بإدارة 

وصوال اىل املريض.
لألشخاص  النظام  هذا  يسمح 
التسجيل على املنصة واحلصول 
على الرقم الصحي املوحد، الذي 
يسمح بإضافة الوصفات الطبية 
واستهالكها  الطيب  ملفهم  إىل 
يف  للصيدليات  زياراتهم  أثناء 
وبالتالي،  لبنان.  أحناء  مجيع 
لبنان  يف  الصيدليات  فإن 
وإستخدام  معرفة  على  قادرة 
لتلبية  الطبية  الوصفات  هذه 
عدم  لضمان  املواطن  طلبات 
سلسلة  يف  شخص  أي  وجود 
يقوم  اللوجستية  اخلدمات 
أو  املدعومة،  األدوية  بتخزين 

ينقلها إىل األسواق اخلارجية.
تتلخص األهداف األساسية هلذا 

املشروع باآلتي:
1 - خفض الفاتورة الدوائية

اآلمن  الدواء  تأمني   -  2
للمريض.

والتزوير  التهريب  منع   -  3
لألدوية.

4 - ضمان احلصول على الدواء 
املدعوم من مصرف لبنان.

5 - منع التخزين لألدوية من قبل 
اي طرف مبن فيهم املواطنون.

يقسم املشروع اىل أربع مراحل. 
تنتهي املرحلة األوىل خالل ثالثة 
البيانات  مجع  وتشمل  اشهر، 
الصحية  بالبطاقة  اخلاصة 
النظام  إنشاء  مع  بالتوازي 
املعنية  اجلهات  على  وتعميمه 

يف هذا اجملال.

وزير الصحة أعلن عن إطالق البطاقة الدوائية
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لـبنانيات

النقل  ونقابات  احتادات  عقدت 
أمس  ظهر  قبل  اجتماعا،  الربي 
االول اخلميس، يف مقر االحتاد 
بسام  برئاسة  العام،  العمالي 
طليس ومشاركة رئيس االحتاد 
االمسر  بشاره  الدكتور  العمالي 
االحتادات  رؤساء  وحضور 
والنقابات يف املناطق، وقد مثل 
ايلي عون االحتاد العام لنقابات 

السائقني وعمال النقل.
االحتادات  لرؤساء  طليس  شرح 
والنقابات مضمون االتفاق الذي 
مت التوصل اليه مع رئيس حكومة 
الدكتور حسان  االعمال  تصريف 
دياب، واخلطوات التنفيذية اليت 
يتابعها وزيرا املالية غازي وزني 
واالشغال العامة والنقل ميشال 

جنار.
األسمر

االجتماع  بعد  األمسر  وحيا 
الربي  النقل  ونقابات  »احتادات 
كبرية يف  اعباء  يتحملون  الذين 
هذه الظروف الصعبة ومعركتهم 
الضرورية  املعاجلات  الجياد 
اللبناني  الشعب  واقع  لتحسني 
النقل  بكلفة  سلبا  يتاثر  الذي 
اليت اصبحت مبا بني 1300000 
و 1500000 لرية لبنانية شهريا 
فال يستطيع اي عامل من حتملها 

يف الظروف الراهنة«.
مت  الذي  االتفاق  »أهمية  وأكد 
االحتادات  بني  اليه  التوصل 
يرتجم  الذي  دياب  والرئيس 
وزيرا  بها  يقوم  عملية  خبطوات 
املالية واالشغال العامة والنقل، 
ويساهم  النقل  حركة  يريح  ما 
بوضع اسس لنقل الطبقة العاملة 
بكلفة مقبولة يف هذه املرحلة«.

االتفاق  »هذا  أن  االمسر  واعترب 
ينصف  الضرورة  اتفاق  هو 
والسائقني  اللبناني  الشعب 
النقل  وسائط  الن  والعمال، 
حباجة اىل اسس واضحة كتأمني 
احملروقات  من  حمددة  كمية 
لتنعكس اجيابا على بقية الشعب 
اللبناني يف ظل غياب شبه كامل 
تفعيله  الذي جيب  العام  للنقل 
العام  القطاعني  بني  بالتعاون 

واخلاص«.
وكرر املطالب االساسية لالحتاد 
تأليف  »ضرورة  بـ  العمالي 
الدعم  رفع  وعدم  انقاذ  حكومة 
ومعاجلة  بديلة  خطة  دون  من 

الوضع الصحي«.
طليس

فأشار  طليس  بسام  وحتدث 
لعرض  هو  اللقاء  »هذا  أن  إىل 
االتفاق الذي مت مع املسؤولني 

»االتفاق  وقال:  الزمالء«،  على 
تصريف  حكومة  رئيس  مع  مت 
صفيحة  بتأمني  قضى  االعمال 
العمومية  للسيارة  بنزين 
الصغرية، صفيحة بنزين ونصف 
الفان،  لسيارات  الصفيحة 
وذلك  للباص،  بنزين  صفيحيت 
بسعر ضعفني ونصف مئة الف 
لرية على ان تكون اجرة النقل 
القديم  االجر  ضعفي  للراكب 
لبنانية،  لرية  آالف  عشرة  اي 

وبالفان 5 آالف لرية لبنانية«.
تشرين   1 من  »اعتبارا  أضاف: 
هناك  يكون  لن   2021 االول 
نهائيا  احملروقات  على  دعم 
لذلك حنن نسعى مع املسؤولني 
على ضبط االمور واحملافظة على 
حقوق اجلميع ، الن هناك فوضى 
عارمة يف السوق يف اجور نقل 
الركاب. حنن نريد إعادة االمور 
نقل  كلفة  وتأمني  نصابها  اىل 
والطالب  للعمل  ومقبولة  عادلة 
لسنا  كقطاع  وحنن  واملوظفني، 
راضني عما جيري بل نعمل على 
توصلنا  لذلك  االمور  تسهيل 
يقضي  الذي  االتفاق  هذا  اىل 
النقل  قطاع  الدولة  تدعم  ان 
الربي: 100000 صفيحة البنزين 
املدعوم ، 70000 لرية لصفيحة 
للسائقني  املدعوم  املازوت 

العموميني«.
وأكد أنه »اعتبارا من 1 تشرين 

احتادات ونقابات النقل الربي أكدت أهمية االتفاق مع دياب
االسـمر: االتفاق يـنصف الشعب اللبناني والسائقني والعمال
 طليس: اجرة النقل للراكب ستصبح عشرة آالف لرية لبنانية
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الدعم عن  االول املقبل سريفع 
ان  املنتظر  ومن  احملروقات 
مت  مبا  اخلاصة  املراسيم  تصدر 
كلفة  وستكون   ، عليه  االتفاق 
نقل الركاب متوافقة مع الزيادة 
اصبح  الذي  احلضور  بدل  على 
 8000 من  بدال  لرية   24000
العام  القطاعني  يوميا يف  لرية 

واخلاص«.
القسيس

أصحاب  نقابة  رئيس  وأكد 
القسيس  شفيق  الشاحنات 
به  تقوم  ما  »أهمية  على 
داعيا  الربي«،  النقل  احتادات 
احملروقات  تأمني  »ضرورة  اىل 
هلذا القطاع الذي يشكل عنصرا 
اساسيا يف الدورة االقتصادية 
للمحافظة على اجور نقل مقبولة 

من اجلميع«.
البت  »ضرورة  بـ  وطالب 
النقل  لقطاع  العالقة  باملطالب 
مطالب  وخصوصا  الربي 
مزمنة  باتت  اليت  الشاحنات 

عالقة منذ سنوات عدة«.
محي الدين

الحتاد  العام  االمني  وحتدث 
علي حمي  العموميني  السائقني 
مت  الذي  باالتفاق  فرحب  الدين 
على  حيافظ  مبا  اليه  التوصل 
وطالب  واملواطنني،  السائقني 
بـ »ضرورة كسر االحتكارات عرب 

الغاء الوكاالت احلصرية«.

خالل االجتماع

جمللس  العامة  االمانة  أطلقت 
االلكرتوني  املوقع  النواب 
عقد  لقاء  يف  للمجلس،  اجلديد 
مكتبة  قاعة  يف  األول  أمس 
النواب:  حضور  يف  اجمللس، 
البستاني،  فؤاد  جابر،  ياسني 
الطبش،  روال  احلجار،  حممد 
حناس،  نقوال  درويش،  علي 
علي فياض، سيزار ابي خليل، 
ابي  سيمون  الدين،  عز  عناية 
رميا، انيس نصار، ايوب محيد، 
اللمع،  ابي  ادي  قاسم هاشم، 
طرابلسي،  عدنان  عون،  االن 
كما  عون.  وسليم  عون  ماريو 
حضر نقيبا الصحافة واحملررين 
وجوزيف  الكعكي  عوني 
القصيفي وممثلون عن اهليئات 
وستنمسرت  ومؤسسة  الرقابية 

للدميقراطية.
واشارت االمانة العامة للمجلس 
تأتي  اخلطوة  »هذه  ان  اىل 
التواصل  اسرتاتيجية  اطار  يف 
اجلديدة للمجلس وتعكس التزامه 

باعالن الشفافية الربملانية«.
ضاهر

العام  لالمني  كلمة  بداية، 
ضاهر،  عدنان  النواب  جمللس 
اليوم  بكم  »نرحب  فيها:  قال 
االلكرتوني  املوقع  الطالق 
وهو  النواب،  جمللس  اجلديد 
امياننا  يعكس  جدا،  مهم  عمل 
العميق بأهمية التطوير ومواكبة 
هذا  يف  العصر  مستجدات 
من  كغرينا  نكون  وان  اجملال، 
الدول  يف  املتقدمة  الربملانات 
التشريع  جمال  يف  الرائدة 
واشراك  الشفافية  واعتماد 
صناعة  يف  املدني  اجملتمع 
متطلقات  يالئم  مبا  القوانني، 
واالقتصادية  السياسية  احلياة 
االمور  من  وغريها  واالجتماعية 
العمل  ليأتي  الصلة،  ذات 
وحيقق  وجه،  أمت  على  متكامال 
خدمة  يف  منه  املرجوة  الغاية 

االنسان واجملتمع«.
متاما  الربملانية  »احلياة  اضاف: 
ال  نامية  متحركة  احلياة،  كما 
الثبات، فهي  او  الركود  تعرف 
يف حالة تغري وتبدل مستمرين 
لظروف املكان والزمان، كاملاء 
املتدفق الدائم ال سكون فيه وال 
اجملتمعات  سارت  وقد  مجود، 
ضمن أطر حمددة وخمتلفة يف آن 
معا، ما جعل منها أمما متقدمة 
واخرى تسعى اىل التقدم واخرى 
متخلفة تتخبط يف سريها تائهة 
اىل  توصل  واضحة  درب  عن 
احلياة  معامل  ترسم  بينة  رؤية 
الصحيحة، او باالحرى املتقدمة، 
املبين  التشريع  ذلك  واساس 
احلقوق  ورعاية  العدالة  على 
لالنطالق  كأساس  والواجبات 
تسمو  ودول  جمتمعات  حنو 

بالبشرية مجعاء«.
واكد انه »يف عملنا هذا، خنطو 
وباالجتاه  االمام  اىل  خطوة 
املشاركة  لتفعيل  الصحيح 
العملية التشريعية  الواسعة يف 
فيه  يتشارك  متكامل  كعمل 
حيث  العامة،  للمصلحة  اجلميع 
الجناز  اخلرية  اجلهود  تضافرت 
وامتامه  االلكرتوني  املوقع  هذا 
وفق معايري متقدمة. وال يسعنا 
هنا اال ان نقدم الشكر ملعالي 

مل  الذي  جابر  ياسني  االستاذ 
وظل  وأعطاه  اال  جهدا  يوفر 

مواكبا العمل حتى نهايته«.
ان  اخريا،  لي  »امسحوا  وختم: 
أعرب عن أملي بان يتقدم العمل 
التشريعي يف الربملان اللبناني 
تقديم  يف  يستمر  وان  دائما 
مصاحل  يرعى  سام  تشريع 
اجلميع، ويضمن احلقوق الفردية 
متكاملة  عملية  يف  واجلماعية 
واجتماعيا  فكريا  بنا  تنهض 
وعلميا،  واقتصاديا  وسياسيا 
املقومات  منلك  واننا  خصوصا 
فارقا  لنحدث  لذلك،  االساسية 
يليق  مستقبل  بناء  يف  نوعيا 
االنتاج  من  مزيد  واىل  بنا. 

والعطاء«.
جابر

قال  كلمة  جابر  النائب  والقى 
فيها: »كلنا نعلم اننا اليوم يف 
عامل يقوم اساسا على االتصاالت 
والتواصل، وهذا اصبح من اهم 
االخرية.  العقود  يف  التطورات 
لديه  كان  النيابي  واجمللس 
منصة الكرتونية ولكن كان من 
الواضح اننا حباجة اىل تطويرها 
اجلديد،  العصر  هذا  لتواكب 
وبدأنا يف هذا العمل منذ فرتة 
للخارج  نظهر  ان  نستطيع  حتى 
ويف  اجمللس.  يف  حيدث  ماذا 
وحنن  النيابي  اجمللس  الواقع 
النواب الذين نعمل هناك خليه 
حنل تشريع وجلان وغريه ولكن 
نقصر يف كثري من االحيان يف 
عرض  يف  به،  نقوم  ما  عرض 
الواقع الذي نعيشه. مثال الكثري 
ال يعلمون ان معظم التشريعات 
االصالح  اليها  حيتاج  اليت 
وموجودة،  قائمة  قوانني  هي 
والكثري ال يعلمون مثال أين هي 
القوانني  ومشاريع  االقرتاحات 
موجودة،  هي  هل  تقدم،  اليت 
االدراج كما  هل هي خمبأة يف 
البعض، او هي موجودة  يدعي 

يف اللجان او غريه«.
وقال: »يف الواقع، سعينا من 
منصة  اليوم  نؤسس  ان  اجل 
جديدة تكون اكثر تطورا وتكون 
اليها  الوصول  ميكن  جامعة، 
على  تطبيقات  خالل  من  ايضا 
اهلاتف الذي حنمله وحتيط بكل 
النيابي  اجمللس  يف  حيدث  ما 

والواقع القائم يف اجمللس«.
هذا  خالل  من  »حاولنا  اضاف: 
قسم  هناك  يكون  ان  العمل 
الصادرة  القوانني  لكل  خاص 
وغري  النيابي  اجمللس  عن 
املطبقة واسباب عدم تطبيقها، 
هل هو مثال بعدم تعيني جمالس 
او  الناظمة،  او اهليئات  االدارة 
املراسيم  اصدار  عدم  بسبب 
الناس  يعرف  حتى  التطبيقية 
احلق  من  على  اي  ماذا حيدث، 
يف عدم القيام باالصالح. ايضا 
هناك شيء جديد ستحتوي عليه 
هذه املنصة هو مشاركة االراء، 
وكما تعلمون الكل اليوم يطالب 
استشارة  هناك  يكون  بأن 
للمجتمع املدني وللمجتمع بشكل 
نعلم كرؤساء جلان  عام، وحنن 
حنيط  ان  ميكن  ال  انه  وكنواب 
اذا  مثال  الكل،  باستشارة 
تغضب  واحدة  استشرت مجعية 

باقي اجلمعيات«.

اطالق املوقع االلكرتوني اجلديد جمللس النواب
 جابر: ليعلم اجملتمع مبا نقوم به ونعلم مبا يفكر به

 ضاهر: لتفعيل املشاركة الواسعة يف العملية التشر
اجلديدة  املنصة  »هذه  وتابع: 
تفاعلية، يعين ميكن الي احد من 
بعد  يدخل،  ان  املدني  اجملتمع 
هاتفه  ورقم  امسه  يسجل  ان 
وغري ذلك، حتى ال تصبح مكانا 
ان  ويستطيع  وغريه  للشتائم 
وستتحول  باقرتاحات  يتقدم 
مديرية  اىل  االقرتاحات  هذه 
العام،  االمني  عرب  الدراسات، 
وحتويلها  عليها  العمل  وسيتم 
هناك  املختصة،  اللجان  اىل 
يف  للمساهمة  قسم  ايضا، 
احد  لدى  كان  اذا  التشريع. 
معينة  افكار  او  معني  اقرتاح 
أجل  من  مفتوحا  الباب  سيكون 
االمور  هذه  وطبعا  بها،  التقدم 
جنعل  الن  خالهلا  من  سنسعى 
اجملتمع يشعر انه يعلم مبا نقوم 
به، وايضا اننا سنكون على علم 
مبا يفكر به. وطبعا هذا التفاعل 
امر مهم، واملهم ان نتابع العمل 

جبدية«.
وبعد ان شكر مؤسسة وستمنسرت 
»ما  قائال:  ختم  للدميقراطية، 
ان  امتنى  اليوم،  اطالقه  جرى 
يف  تساعد  جيدة  مبادرة  يكون 
منها،  املرجو  اهلدف  حتقيق 
حتدثوا  الذين  للزمالء  والشكر 
البعض  مهتمني،  دائما  وكانوا 
كانوا  امنا  موجود  غري  منهم 
دائما مهتمني للمتابعة واتكالنا 
ايضا على رؤساء اللجان وامناء 
سر اللجان بان يتابعوا بارسال 
حتى  نشاطهم  عن  املعلومات 
على  العمل  من  دائما  نتمكن 
تغذية املنصة وتنشر املعلومات 
الرأي  ويستطيع  يومي،  بشكل 
العام االطالع عليها. هذه خطوة 
اوىل جيب ان ننتقل بعدها باجتاه 
ان تتطور االمور، مثال ان يصبح 
و«فيسبوك«  »توتري«  لدينا 
يف  تساعد  اليت  االمور  وكل 
نشر نشاطات اجمللس وما يقوم 

به«.
بركات

املوقع  على  املشرف  وعرض 
عرب  بركات،  حممد  املهندس 
املنصة  القسام  الشاشة، 
اليوم  »نطلق  وقال:  وحمتواها، 
حبلة  اجلديد  االلكرتوني  موقعنا 
االنرتنت  شبكة  على  جديدة 
ومبتكرة  عصرية  بتصاميم 
ومبواصفات حديثة حتاكي أحدث 
الرقمية  الثورة  اليه  توصلت  ما 
يف جمال برجمة وتصميم وادارة 
جتربة  لزواره  يتيح  املواقع، 
التصفح  سهولة  لناحية  متطورة 
والوصول اىل املعلومة واملشاركة 
خالل  من  واملعرفية  التفاعلية 
الفعالية  تضمن  بسيطة  خطوات 

مبا يليب تطلعات املتعاملني«.
نواب

من  لعدد  مداخالت  وكانت 
حممد  النائب  منهم  النواب، 
محيد  ايوب  النائب  و  احلجار 
ان  رميا  ابي  سيمون  والنائب 
نوعية  نقله  »تشكل  املنصة 
الوصول  حق  يف  وتساهم 
للمعلومات للمواطن، سيما وان 
ان  املواطن  عند  تصورا  هناك 
الفتا  كسول«،  النواب  جملس 
اىل »ان اجمللس يف اجتماعات 
بعمله  ويقوم  للجان  دائمة 

التشريعي«.

أشار عضو تكتل »لبنان القوي« 
النائب أسعد درغام، يف حديث 
إىل إذاعة »صوت كل لبنان«، 
موضوع  يف  حذر  »تفاؤل  اىل 
إىل  الفتا  احلكومة«،  تأليف 
تسري  التأليف  »مفاوضات  أن 
لكنها  الصحيح،  االجتاه  يف 
بعض  بسبب  باحلذر  مشوبة 
االقتصاد  وزارتا  ومنها  العقد، 
وهما  االجتماعية،  والشؤون 
حباجة إىل توافق بني الرئيسني 
ورئيس  وميقاتي،  عون 

اجلمهورية جيب أن يكون شريكا 
هاتني  ألهمية  التسمية  يف 

الوزارتني يف عملية االنقاذ«.
العرقلة  استمرت  »إذا  وختم: 
اثنني:  من  أمرا  يعين  فهذا 
رؤساء  نادي  تدخل  بسبب  إما 
أن  وإما  السابقني،  احلكومة 
ونراهن  خارجيا،  تدخال  هناك 
بني  الطيبة  العالقة  على 
وعلى  وميقاتي  عون  الرئيسني 
حنكة الرئيس املكلف يف تدوير 

الزوايا«.

درغام: تفاؤل حذر يف موضوع تأليف احلكومة

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
مقر  يف  بري  نبيه  االستاذ 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
مروان  القاضي  بريوت  حمافظ 

عبود .
كما عرض الرئيس بري االوضاع 

االجتماعية  السيما  العامة، 
واالنسانية خالل استقباله نائبة 
واملنسقة  اخلاصة  املنسقة 
منسقة  املتحدة  لألمم  املقيمة 
لبنان  يف  اإلنسانية  الشؤون 

جناة رشدي. 

بري استقبل حمافظ بريوت وعرض 
االوضاع مع رشدي
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لـبنانيات

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
تشكيل  املكلف  للرئيس 

احلكومة جنيب ميقاتي االتي:
»فيما حيرص دولة الرئيس على 
مقاربة عملية تشكيل احلكومة، 
الدستورية  القاعدة  وفق 
مع  يتوافق  ومبا  املعروفة 
مقتضيات املرحلة الصعبة اليت 
مير بها لبنان، واليت ضاق فيها 
بالسجاالت  ذرعا  اللبنانيون 
حكومة  اىل تشكيل  ويتطلعون 
املطلوبة،  االنقاذ  ورشة  تبدأ 
على  مصر  البعض  ان  يبدو 
احلكومة  تشكيل  عملية  حتويل 
واعالمي  سياسي  بازار  اىل 
التسريبات  شتى  على  مفتوح 
يف  واالكاذيب،  واالقاويل 
تهمة  البعاد  واضحة  حماولة 
والصاقها  عنه  التعطيل 
بات  اسلوب  وهذا  باالخرين، 

مكشوفا وممجوجا.
املباشرة  الصيغة  اعتماد  وان 

امللتوية  واالساليب  احيانا 
االخبار  لتسريب  اخرى  احيانا 
رد  الستدراج  املغلوطة، 
او  املكلف  الرئيس  من  فعل 
لن  به  يقوم  ما  الستشراف 

جتدي نفعا.
يف  ماض  الرئيس  دولة  إن 
االسس  وفق  التشكيل  عملية 
االول  اليوم  منذ  حددها  اليت 
التعاون  على  وبانفتاح 
رئيس  فخامة  مع  والتشاور 
اجلمهورية ميشال عون، ويتطلع 
بناء  تعاون  اىل  املقابل  يف 
بعيدا عن الشروط واالساليب 

اليت باتت معروفة.
لقاءات  جيري  دولته  ان  كما 
احلكومة،  لتشكيل  خمتلفة 
امر نهائي مع  باي  ومل يلتزم 
الصيغة  اخراج  حني  اىل  احد 
ما  وكل  للحكومة،  النهائية 
يقال عكس ذلك كالم عار من 

الصحة مجلة وتفصيال«. 

املكتب االعالمي مليقاتي:البعض مصر على حتويل 
عملية تشكيل احلكومة اىل بازار سياسي اعالمي 

يف حماولة واضحة البعاد تهمة التعطيل عنه

رئيس الكتائب مستقبال السفري الربيطاني

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الكرسي  الراعي يف 
بالدميان، أمس األول، وفدا من 
انفجار  وشهداء  ضحايا  أهالي 
مرفأ بريوت، يرافقه الكهنة من 
لبنان«  أجل  »مجاعة كنيسة من 
لطوف،  طويل  طوق،  هاني 
يوحنا مراد، بيار مساحة وجورج 

صوما.
وشكر الوفد  لـ »الراعي ترؤسه 
قداس الذكرى السنوية األوىل 
على  وأطلعه  املرفأ«.  النفجار 
املستقبلية  التحرك  »خطة 
امللف  ملتابعة  وضعت  اليت 
القضائية  املستويات  على 

واالجتماعية واالنسانية«.
التحرك«،  »هذا  الراعي  وبارك 
إىل  الداعي  »موقفه  جمددا 
احلقيقة  وكشف  العدالة  إحقاق 
وتوفري  القضاء  عمل  خالل  من 
أفضل شروط االهتمام بعائالت 
االنفجار  وشهداء  ضحايا 
االجتماعي  املستويني  على 
ما  إعمار  وإعادة  واالنساني، 
التمسك  على  تأكيدا  تهدم 
العيش  مدينة  ببريوت  والتجذر 
له  تتعرض  ما  ومواجهة  الواحد 
من  اهلوية  تغيري  حماوالت  من 

خالل تغيري هوية األرض«.
صيقلي

معتمد  الراعي  استقبل  كما 
يف  االرثوذكسية  الكنيسة 
روسيا املطران نيفون صيقلي، 
العامة  لالوضاع  عرض  وكان 

والعالقات املسكونية.
مهنا

الرعية  خادم  الراعي  والتقى 
شربل  األب  قطر  يف  املارونية 

الزائر  حبضور  املرميي،  مهنا 
العربي  اخلليج  على  البطريركي 
واطلع  نفاع،  جوزيف  املطران 
منه على خدمة الرسالة املارونية 
شربل  مار  كنيسة  بناء  ومسار 

يف قطر.
اللجنة التحضريية ليوم الرتاث 

املسيحي املشرقي
الراعي  التقى  الظهر،  وبعد 
الرتاث  ليوم  التحضريية  اللجنة 
املنوي  املشرقي  املسيحي 
بالذكرى  روما  يف  احياؤه 
والعشرين  اخلامسة  السنوية 
يوحنا  القديس  البابا  لزيارة 
ومتابعة  لبنان،  الثاني  بولس 
ليوم التفكري والصالة الذي دعا 
االول  يف  فرنسيس  البابا  إليه 

من متوز املاضي.
النائب  اللجنة  من  وحضر 
رابطة  على  املشرف  البطريركي 
قنوبني للرسالة والرتاث املطران 
جوزيف نفاع، املعتمد البطريركي 
لدى الكرسي الرسولي املطران 
»جتمع  رئيس  الربشا،  رفيق 
احملامي  لبنان«  أجل  من  موارنة 
االعمال  منسق  كنعان،  بول 
التارخيية ملؤمتر الرتاث املسيحي 
املقدس  الوادي  يف  املشرتك 
جان خنول، واملدير العام لرابطة 
قنوبني للرسالة والرتاث الزميل 

جورج عرب.
الراعي  اللجنة  أعضاء  وأطلع 
على آخر ما أعدوه من حتضريات 
للنهار املذكور، مبشاركة سفري 
الدكتور  الفاتيكان  لدى  لبنان 
يتسلم  ان  على  اخلازن،  فريد 
النهائية  الورقة  مسودة  منهم 
واعطاء  مالحظاته  البداء  قريبا 

توجيهاته.

الراعي استقبل وفدا من أهالي ضحايا 
انفجار املرفأ واطلع على التحضريات الحياء 

يوم الرتاث املسيحي املشرقي يف روما

الراعي مستقبال الوفد

الكتائب  حزب  رئيس  إلتقى 
اللبنانية سامي اجلميل السفري 
لبنان  يف  اجلديد  الربيطاني 
زيارة  يف  كوالرد،  ايان 
تعارف، وكان عرض للتطورات 
يف لبنان واملنطقة والعالقات 

بني البلدين.
وأشار بيان للكتائب، اىل أن 
جهاز  رئيس  حضره  »اللقاء 
احلزب  يف  اخلارجية  العالقات 
عبداهلل  ابي  ميشال  الدكتور 
اخلارجية  العالقات  ومنسق 

واملستشار  اهلل  عبد  مروان 
السفارة  يف  السياسي 
وشدد  ضو،  غدي  الربيطانية 
زائره على  امام  رئيس احلزب 
االنتخابات  حصول  ضرورة 
احملدد،  موعدها  يف  النيابية 
وعلى ان تسهر الدول الصديقة 
واجملتمع الدولي على ان تكون 
دميوقراطية وتتحلى بالشفافية 
امام  اجملال  يف  افساحا 
ممثليهم  إليصال  اللبنانيني 

احلقيقيني اىل الربملان«.

رئيس الكتائب التقى السفري 
الربيطاني وتشديد على انتخابات 

شفافة ودميوقراطية يف موعدها

يف  السياسي  اجمللس  عقد   
اجتماعه  االحرار  الوطنيني  حزب 
دوري  كميل  برئاسة  الدوري 
مشعون وطالب يف بيان، اجملتمع 
الدولي واالمم املتحدة واصدقاء 
على  العمل  »ضرورة  بـ  لبنان 
الدولية  للقرارات  فوري  تنفيذ 
ان  اذ   1701-1680-1559
باتوا  والكيان  والوطن  املواطن 
»ما  وايد  بوجودهم«،  مهددين 
ورد يف بيان املطارنة املوارنة، 
اىل  االفرقاء  »مجيع  داعيا 
سياسية  طريق  خارطة  اعتباره 
لتحرير الكيان من هيمنة الدويلة 
واستعادة  الوطن  واسرتداد 

قراره احلر ملصلحة الدولة«.
كل  »احرتام  على  وشدد 
ويف  الدستورية  املواعيد 
النيابية  االنتخابات  مقدمتها 
حتفظنا  من  الرغم  على  املقبلة، 
احلالي  االنتخابي  القانون  على 
الشرعي  غري  السالح  وهيمنة 
الشعب  اختيار  على  املؤثر 
الدميقراطية«،  االسس  وعلى 
اطلقها  اليت  ب«املبادرة  منوها 
نائب جبيل زياد احلواط اخلاصة 
ان  امل  على  املشرتك،  بالنقل 
ترتجم يف املناطق كافة وتكون 
االدارية  الالمركزية  حنو  خطوة 

املوسعة«.

االحرار: املواطنون والوطن 
مهددون بوجودهم

الشيوخ  جملس  عضو  لفت 
السيناتور  كريس  األمريكي، 
»للواليات  أّن  إىل  مرييف ، 
أسباًبا  األمريكية  املتحدة 
جناح  لدعم  وسياسّية  شخصّيًة 
لبنان «، مبّيًنا أّنه »لكي يتمّكن 
الشعب اللبناني  من اخلروج من 
هذه األزمة، حيتاج إىل حكومة، 
املتحدة  الواليات  حتتاج  كما 
للتحّدث  وزراء  رئيس  إىل 

والتفاوض معه«.
تلفزيوني،  حديث  يف  وأشار، 
القصري،  املدى  »على  أّن  إىل 
نثق  أن  سوى  لدينا  خيار  ال 
القائمة  السياسّية  النخب  بأّن 
ستكون قادرة على إنقاذ لبنان 
تشكيل  وسيتّم  األزمة،  من 
العديد  فيها  وسيكون  حكومة 
حيث  املألوفة،  األمساء  من 
عملّية  بدء  عليهم  سيتعنّي 
جئنا  »أّننا  موضًحا  اإلصالح«، 
قوّيًة  رسالًة  حاملني  لبنان  إىل 
املقبلة  االنتخابات  أهمّية  حول 
حيث  للبنان،   2022 العام  يف 
للناخبني  الفرصة  سُتتاح 
وبعض  جديدة  قيادة  النتخاب 
الوجوه اجلديدة، ولكن فقط إذا 
الوقت  يف  االنتخابات  حصلت 

احملّدد وإذا كانت آمنة«.
زيارتنا  »عند  أّن  مرييف  وذكر 
للبنان، نسمع القادة اللبنانّيني 
على  البالد  مشاكل  يلقون 
األخرى،  الدول  وعلى  اآلخرين 
يتظاهر  األحيان  بعض  ويف 
بيادق  بأّنهم جمّرد  السياسّيون 
سياسّية  شطرنج  لعبة  يف 
ليس  األمر  هذا  ولكن  واسعة، 
صحيًحا«، مرّكًزا على أّنه »ميكن 
وميكن  نفسه  ينقذ  أن  للبنان 
لقادته أن يشّكلوا حكومًة، كما 
اإلصالح،  بعملّية  البدء  ميكنهم 
املّتحدة  الواليات  وستساعدهم 
النقد  مع  صندوق  جبمعهم 

الدولي «.
يتّم  مل  »إذا  أّنه  على  وشّدد 
إجراء  يتّم  ومل  حكومة  تشكيل 
إقناع  فسيكون  إصالحات، 
األمريكّيني،  الضرائب  دافعي 
أصعب مبواصلة إرسال األموال 
مساعدة  يرفض  بلد  إىل 
»رئيس  أّن  كاشًفا  نفسه«، 
اجلمهورّية  ميشال عون  قال لنا 
إّنه  أمس،  األّول  االجتماع  يف 
حبلول  حكومة  تشكيل  يتوّقع 
نهاية األسبوع، وحنن نتفّهم أّن 
مجيع اجلهات ستحتاج إىل تقديم 
ذلك،  لتحقيق  التنازالت  بعض 
ستتشّكل  احلكومة  أّن  ومسعنا 

حبلول نهاية األسبوع«.
ويف ما خيّص  العقوبات األمريكية  
اللبنانّيني،  املسؤولني  على 
هناك  أّن  أعتقد  ال  »أّنين  أعلن 
على  وشيكة  عقوبات  أّي  اآلن 

اللبنانّيني«،  املسؤولني 
الواليات  »لدى  أّن  إىل  الفًتا 
لإلدارة  يسمح  قانون  املّتحدة 
الفاسدين  املسؤولني  مبعاقبة 
أّننا  الواضح  ومن  اخلارج،  يف 
الفساد  بشأن  للغاية  قلقون 
فيها   تعّد  اّليت  البلدان  يف 
الواليات املتحدة األمريكية  العًبا 
هذا  ويبقى  ا،  أساسيًّ مساعًدا 
إدارة  تصّرف  حتت  أداة  األمر 
بايدن«.  جو  األمريكي  الرئيس 
املّتحدة  »الواليات  أّن  ورأى 
دولة  أكرب  فنحن  نفوذ،  لديها 
االقتصادّية  للمساعدات  ماحنة 

والعسكرّية للبنان«.
اعتقاده  عن  مرييف  أعرب  كما 
أّنه »جيب علينا اآلن إجياد بعض 
على  للمساعدة  املبتكرة  الطرق 
اللبناني ،  أجور  اجليش  زيادة 
وليس من املقبول أن يتقاضى 
العملّية  الناحية  من  أقل  أجوًرا 

من مقاتلي » حزب اهلل «.
االيرانّية،  السفن  وعن 
أّن  أّكد  احملتملة،  والعقوبات 
اإليراني ميكن  النفط  »استرياد 
أن جيعل لبنان عرضًة للعقوبات، 
فرصة  هي  اإليرانية  والناقالت 
حّل  وهو  لالستعراض،  إليران 
ليس بطويل األمد ملا يعاني منه 
االقتصاد اإليراني«، مشرًيا إىل 
أّن »حزب اهلل مهتّم بإبقاء هذا 
»أّننا  وأوضح  أزمة«.  يف  البلد 
اّليت  الطريقة  عن  اليوم  حتّدثنا 
والعدل  الداخلية  لوزارَتي  ميكن 
تنظيم  لضمان  خطوات  اختاذ 
وسنكون  وآمنة،  حّرة  انتخابات 
مراقبني  الرسال  مستعّدين 
وتقديم مساعدة فنّية للتأّكد من 
عدم تهديد أحد أثناء االقرتاع«.

على  مرييف  شّدد  ذلك،  إىل 
لبنان  صّحة  هي  »مصلحتنا  أّن 
واستقراره على املدى الطويل، 
لذلك  حبكومة،  األمر  هذا  ويبدأ 
املّتحدة  الواليات  أّن  أعتقد 
مع  العمل  ستقود  األمريكّية 
الدولي«،  النقد  »صندوق 
لتقديم حزمة دعم طويلة األجل، 
تسمح مبعاجلة أزمة الوقود، لكن 

جيب تشكيل حكومة أّوال«.
اّليت يقّدمها  »القّصة  أّن  وجزم 
بأّننا  املّتحدة  الواليات  أعداء 
نقف بطريقة ما يف طريق جناح 
لبنان، هي كذبة كاملة وصرحية، 
مؤّيد  أكرب  كوننا  وسنستمّر يف 
وهلذا  البلد،  هلذا  ومشّجع 
حّثه  حملاولة  هنا  حنن  السبب 
اإلصالحات«،  إجراء  على  البلد 
بكثري  األسهل  »من  أّن  مبّيًنا 
إىل  األمريكي  التمويل  تقديم 
لبنان، إذا كان لديه حكومة ذات 
وهذا  معها،  للعمل  صالحّيات 
هو الغرض من زيارتنا للتشجيع 

على تشكيل تلك احلكومة«.

سيناتور أمريكي: مسعنا أن احلكومة ستتشكل نهاية األسبوع 
واسترياد النفط اإليراني قد يعّرض لبنان للعقوبات

بوزير  باسيل  جربان  النائب  احلر«  الوطين  »التيار  رئيس  اتصل 
اخلارجية اإليرانية حسني أمري عبد اللهيان، مهنئا إياه بتوليه منصبه 

الوزاري اجلديد.
وأفادت اللجنة املركزية لالعالم يف »التيار الوطين احلر« ببيان، أنه 
»مت البحث خالل اتصال مطول باألوضاع يف املنطقة ولبنان. كما 
جرى التطرق إىل تطورات الوضع بلبنان يف ضوء املساعي القائمة 
لتشكيل احلكومة، وما يصيب لبنان من ضائقة اقتصادية وأزمة 
سياسية داخلية وخارجية، وظروف صعبة يتوجب العمل والتعاون 

بني البلدين للمساعدة على اخلروج منها«.

باسيل عرض هاتفيا مع وزير اخلارجية 
اإليرانية األوضاع يف لبنان واملنطقة

السيناتور  كريس مرييف

 1121 تسجيل  اليومي  تقريرها  يف  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
إصابة جديدة بفريوس كورونا، أمس األول اخلميس، رفعت العدد 
الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 604409، كما مت تسجيل 9 حاالت 

وفاة.

كورونيات
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مــقاالت وتـحقيقات

فإن  ولذلك،  االقتصادية.  القطاعات  كل  عصب  هي  الطاقة 
يف  تلقائيًا  أسهم  إمنا  األموال  من  لبنان  كهرباء  حرم  من 
ضرب هذه القطاعات. نواب »القوات« و«االشرتاكي« حتديدًا 
ادعوا البطوالت عندما متكنوا من ختفيض قيمة سلفة اخلزينة 
املخصصة للمؤسسة من مليار دوالر إىل 200 مليون، فكانت 
بداية الصيف، ما  العتمة. تزامن ذلك من  النتيجة املزيد من 

أدى إىل ضرب موسم سياحي كان واعدًا.
والزراعة...  أيضاًَ املستشفيات واملصانع  الضرر طال  لكن   
كانت الكلفة على االقتصاد باهظة، إذ يعترب البنك الدولي أن 
كل ألف ميغاواط ساعة غري منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان 
تكلف االقتصاد خسائر ُتقّدر بـ4 مليارات دوالر سنويًا. وإذا 
لبنان،  مصرف  احتياطات  محاية  بدافع  حصل  ذلك  كل  كان 
غري  دعم  على  االحتياطات  هذه  استنزاف  كانت  النتيجة  فإن 
جمد اقتصاديًا واجتماعيًا. أواًل كلفة إنتاج الطاقة من املولدات 
أكثر مبرتني من كلفة إنتاجها من معامل الدولة. وثانيًا دفع 
الناس 15 ضعفًا فارقًا يف مثن الكيلو واط املنتج من املولدات 

باملقارنة مع ما يدفعه للمؤسسة.
اللجان  اجتماعات  املشهد يف  تتصدر  املزايدات  كانت  عندما 
النيابية يف آذار املاضي بشأن سلفة الكهرباء، مل يكن أحد 
يهتم ملا ميكن أن ُتسّببه هذه املزايدات. الصراع السياسي كان 
و«االشرتاكي«  »القوات«  للناس.  الكهرباء  إيصال  من  أوىل 
بشكل خاص، ومن خلفهما »حركة أمل« و«املستقبل«، وقفوا 
الذي تقّدم به نواب من  القانون  سدًا منيعًا يف وجه اقرتاح 
بقيمة  لبنان  لكهرباء  خزينة  سلفة  إلعطاء  القوي  لبنان  تكّتل 
العتمة، بعدما  1500 مليار لرية. لكن حتت ضغط اخلوف من 
توقف حينها معمل الزهراني عن اإلنتاج لعدم توافر احملروقات، 
وبعدما حّذر وزير الطاقة حينها من إطفاء كل املعامل يف نهاية 
آذار إذا مل يؤمن الفيول، أقر اجمللس النيابي، على مضض، 
سلفة ال تزيد على 300 مليار لرية. كان التهديد صرحيًا بأن 
اجمللس لن يوافق على إقرار سلفة أخرى، حبجة رفض املس 

بأموال املودعني.

 وقائع من جرمية حرمان »كهرباء لبنان« من األموال:

قـتل الـسكان وتـدمري االقـتصاد واسـتنزاف االحـتياطي
إيلي الفـرزلي

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

تأثري  أن  يفهموا  مل 
الدولة  كهرباء  حجم 
كان كارثيًا على كل 

الصعد، ومنها:
حرمان  ُيّفف  مل   -
من  لبنان  كهرباء 
احتياطات  هدر 
مصرف لبنان، طاملا 
بدعم  استمر  أنه 
املولدات  مازوت 
من  بالرغم  اخلاصة، 
اإلنتاج  كلفة  أن 
املولدات  هذه  يف 
يزيد على كلفته يف 

املعامل.
 فباحلد األدنى حيتاج 
إنتاج كل كيلو واط 
إىل  املولدات  من 
بـ30  أكثر  حمروقات 
معدل  من  املئة  يف 
حاجة املعامل جمتمعة 
هذا  لكن  للفيول. 
الفارق قد يزيد على 
إذا  املئة،  يف   100

الذي حرم  االحتياطات، هو  احلريص على  أن  الالفت  الكثري. 
القطاع  يؤمنها  أن  اليت كان ميكن  األجنبية  العمالت  البلد من 
السياحي. فكل املؤشرات تؤكد أنه سيكون واعدًا )ارتفاع كبري 
يف حجوزات الطريان والفنادق(. ففي بداية املوسم، وحتديدًا 
يف حزيران، تفاقمت أزمة الكهرباء واحملروقات، فانهار قطاع 
فيما  أبوابها،  واملطاعم  الفنادق  من  الكثري  وُأقفلت  النقل، 
توافر  لعدم  حجوزاتها  ألغيت  اليت  اإلجيار  سيارات  تراكمت 
البنزين. كل ذلك يبدو متعمدًا. فهل فعاًل مثة من سعى إىل 

إيصال البلد إىل هذا الدرك؟
بالعودة إىل ورقة سياسة قطاع الكهرباء اليت أقرت يف العام 
أن  الدولي إىل  للبنك  2010، فهي تشري، نقاًل عن تقديرات 
جّراء  اللبناني  االقتصاد  تكبدها  اليت  املباشرة  غري  »اخلسارة 
عدم تأمني الكهرباء من قبل الدولة واضطرار املؤسسات إىل 
اللجوء إىل املولدات اخلاصة تصل إىل حوالي 4 مليارات دوالر 
أمريكي سنويًا لكل ألف ميغاواط ساعة غري منتجة من مؤسسة 

كهرباء لبنان«.
 وإذا كانت املولدات تؤمن يف ذلك احلني حنو 1000 ميغاواط، 
إىل  األموال،  من  لبنان  كهرباء  حرمانها  بعد  وصلت  فقد 
ألف  إىل  التقنني  جّراء  من  تنخفض  أن  قبل  ميغاواط،  ألفي 
ميغاواط جمددًا، مبا يعين أن احلرص على 800 مليون دوالر 
من االحتياطات، كّلف باحلد األدنى 4 مليارات دوالر سنويًا، 
من دون احتساب اخلسائر املباشرة املتعّلقة بكلفة دعم مازوت 
املوّلدات، ومن دون احتساب التكاليف اهلائلة على املشرتكني، 

واليت ستصبح خارج السيطرة بعد رفع الدعم متامًا.
تأمني  عدم  من  نتجت  اليت  الكارثية  النتائج  أمام  أنه  الالفت 
الفيول لكهرباء لبنان، ال يزال مثة من حياضر يف صوابية قراره 
حرمان املؤسسة من األموال. وهو مستعد أن يكرره، إذا ُقّدم 
الطاقة مرتددة يف  تزال وزارة  أي اقرتاح جديد. ولذلك، ال 
طلب أي سلفة جديدة، علمًا أن أيًا من النواب مل يتجرأ على 

تقديم أي اقرتاح بهذا الصدد. 
يقدم  لن  الطاقة  وزير  فإن  مطلعة،  مصادر  تؤكد  ما  وعلى 
على أي خطوة قبل أن يعرض الواقع على رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة. أما اعتبار أن أي سلفة ستكون بابًا للهدر، فليس 
صعبًا مواجهته بإجراءات تضمن أعلى درجات الشفافية، كأن 
مع  فعلت  كما  لدولة،  دولة  من  اتفاقات  بعقد  الدولة  تقوم 
العراق، أو حتى أن تكلف جهات دولية مراقبة تنفيذ العقود، 
أو اللجوء إىل إدارة املناقصات لشراء الفيول، أو فرض إجراء 
إصالحات لقاء تأمني األموال، لكن أن يكون البديل هو حرمان 
الوطين  التيار  الكهرباء هو حصة  أن  اعتبار  البلد فقط جملرد 
احلر، بالتالي فإن تدمريها يقع يف خانة تدمري التيار الوطين 
احلر، فلن تكون تداعياته سوى املزيد من االنهيار الذي يطال 
كل اللبنانيني واملقيمني، إضافة إىل االقتصاد، من دون أن 

حيمي احتياطات مصرف لبنان.

كل دوالر يحرمه مصرف لبنان لكهرباء لبنان يدفعه دوالرين للمولدات )أرشيف ـ مروان طحطح(

معملي  أن  املعروف  فمن  فاعلية.  األكثر  باملعامل  قورن  ما 
صور وبعلبك هما األكثر استهالكًا للمحروقات )300 غرام من 
املازوت إلنتاج كل كيلوواط ساعة( ولذلك ال يتم تشغيلهما 
إال عند الضرورة القصوى، يف حني أن معملي الزوق واجلّية 
اجلديدين، إضافة إىل الباخرتني الرتكيتني هما األكثر فعالية 
إلنتاج كل  الفيول  من  غرام   200 )حنو  الوقود  استهالك  يف 
كيلوواط ساعة(. ومع احتساب الفارق بني سعر طن املازوت 
)حنو 750 دوالرًا( وسعر طن الفيول )حنو 450 دوالرًا(، ومع 
األخذ يف االعتبار أن إنتاج الكليوواط من املولدات حيتاج إىل 
حنو 320 غرامًا من املازوت، تكون النتيجة أن سعر الكيلو واط 
يف املعامل اجلديدة ويف البواخر تصل إىل 9 سنتات، مقابل 

24 سنتًا للمولدات.
تدعمه  اليت  والكتل  لبنان  مصرف  حيرمه  دوالر  كل  أن  أي   
لكهرباء لبنان، ميكن أن يدفعه 2.4 دوالر للمولدات. أي أن 
من حرم الناس من كهرباء الدولة حبجة توفري 800 مليون دوالر 
من االحتياطي إمنا أسهم باستهالك ما معّدله ملياري دوالر من 
االحتياطي نفسه سنويًا! وحتى مع اعتماد املصرف التقنني يف 
فتح اعتمادات املازوت، بالتالي انعكاس ذلك تقنينًا قاسيًا من 
قبل املولدات، فقد كان باإلمكان مضاعفة معدل التغذية لو 

أعطى املبالغ نفسها لكهرباء لبنان.
- تأثري حرمان الكهرباء من األموال، مل يقتصر على استهالك 
أساسي  بشكل  طال  بل  املازوت،  على  لبنان  مصرف  أموال 
الناس واملشرتكني يف املولدات. هؤالء تضاعفت فاتورة املولد 
لديهم عشرة أضعاف ومرشحة لتصل إىل عشرين ضعفًا. فقد 
وصل سعر الكيلو واط سابقًا إىل 213 لرية، وقبل ختفيض 
الدعم كان معدل السعر ألف لرية، ثم ارتفع إىل 2000 لرية 
على سعر 3900 لرية للدوالر، ويتوقع أن يتضاعف هذا الشهر 
بعدما صار الدعم على 8000 لرية، وميكن أن يصل إىل عشرة 

آالف لرية رمبا يف حال رفع الدعم بالكامل.
وحبسب ما ورد يف خطة الكهرباء ربطًا بدراسات أعّدها البنك 
اللبنانيني يتكلفون حوالي مليار دوالر أمريكي  الدولي، فإن 
غري  ساعة  ميغاوات  ألف  لكل  اخلاصة  املولدات  على  سنويًا 
منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان. ومع افرتاض أن احلاجة ُتقارب 
األدنى  باحلد  تؤمن  اخلاصة  املولدات  كانت  ميغاواط،   3000
ألفي ميغاواط منها، فإن اخلسارة تقارب ملياري دوالر سنويًا. 
وحتى مع افرتاض أن التقنني الذي جلأت إليه املولدات، أدى 
إىل اخنفاض إنتاجها إىل 1000 ميغاواط، فإن اخلسارة السنوية 
منها  كبري  جزء  يف  لبنان  مصرف  يسهم  دوالر،  مليار  تبقى 

)سعر املازوت(.
- حرمان كهرباء لبنان من األموال، مل يسهم فقط يف تكليف 
املشرتكني يف املوّلدات أموااًل باهظة، فاألثر األكرب كان على 
انقطاع  جراء  من  الشلل  أصابها  القطاعات  كل  االقتصاد. 
وغريها  الكهرباء. االستشفاء والزراعة والصناعة واخلدمات… 

الـ200  مبلغ  كان  بالنتيجة، 
األخري  النفس  دوالر  مليون 
الذي يفرتض بكهرباء لبنان أن 
تستعمله إلنقاذ التغذية، علمًا 
أنها خالل األشهر الثالثة األوىل 
من السنة متّكنت املؤسسة من 
استعمال ما تبقى هلا من سلفة 
العام 2020 )بسبب االخنفاض 
الشديد الذي طرأ على أسعار 
النفط(. وقد عمدت املؤسسة 

السلفة ألطول  االستفادة من  لتتمكن من  اإلنتاج  تقنني  إىل 
وقت ممكن. كما تكّفلت بدفع مثن إحدى الشحنات من أمواهلا، 
بعدما مجد اجمللس الدستوري قانون السلفة للبت بطعن قدمه 
نواب »القوات«. فالقوات ظلت تالحق السلفة حبجة محاية أموال 
املودعني من دون أن تقدم أي اقرتاح لكيفية تأمني الكهرباء 
للناس وكيفية حتقيق اإلصالح الذي تنادي به. لكن بالنتيجة، 
ُحررت السلفة يف نهاية أيار وأعيد العمل بالقانون، قبل أن 
تأتي العرقلة هذه املرة من مصرف لبنان، الذي رفض صرفها 
من دون احلصول على موافقة استثنائية من رئيسي اجلمهورية 
من  االقرتاض  عرب  الكهرباء  سلفة  لتغطية  الوزراء،  وجملس 
املصرف بالعمالت األجنبية. كان ذلك يف السابع من حزيران، 
وكانت حينها وصلت التغذية إىل احلضيض. وبداًل من تأمني 
الدوالرات لكهرباء لبنان، وهي ال ميكنها أن حتصل على حاجتها 
من العملة األجنبية إال من مصرف الدولة، فقد ذهب املصرف 
إىل دعم مافيا احملروقات، اليت كانت متتهن التخزين وحترم 
الناس حتى من كهرباء املوّلدات، واليت كان أحد أبرز أعضائها 
عجزت  اسرتاتيجي  خمزون  لديه  ضبط  الذي  الصقر،  إبراهيم 
القوات أن جتد له تربيرًا، سوى السعي إىل اللعب على الوتر 

الطائفي، لتربير فعلة أحد أبرز مموليها.
وحتى عندما صار الدعم على سعر 3900 لرية، ومؤخرًا على سعر 
8000 لرية، مل يتغري شيء. ظلت »الكهرباء« حمرومة من الفيول، 
مع بارقة أمل وحيدة تتمّثل بوصول الفيول العراقي. لكن ذلك 
ال يكفي حتى لثلث حاجة املعامل، ما يعين أن التقنني الشديد 
مستمر، بربكة رافضي دعم املؤسسة. لكن مشكلة هؤالء أنهم 

البنك الدولي: 
كل ألف ميغاواط 
غري منتجة من 

كهرباء لبنان تكّلف 
االقتصاد خسائر 
بـ4 مليارات دوالر
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هذا النص ال عالقة له بقائد اجليش العماد جوزف عون، وال باملدير 
لقوى  العام  باملدير  وال  إبراهيم،  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام 
ذوي  من  الضباط  ببعض  وال  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
االمتيازات ومحاة املصارف وحاكم مصرف لبنان. هذه خالصة جلسات 
مع عسكريني وعناصر أمنية، ومعهم »ضباط أوادم«، يف معاناتهم 
اليومية يف ظل انهيار رواتبهم. صحيح أن ما يعانونه يشبه حال معظم 
الشعب اللبناني. لكن وضع األسالك األمنية له وجهان: أواًل، أميّن 
نظرًا اىل انعكاس انهيار معيشتهم اليومية على معنوياتهم وأدائهم 
ملهامهم، وعلى حالة األمن ككل، وخصوصًا يف ضوء هرب عناصر 
نصف  عددهم  يصبح  أن  توّقعات  وسط  مبراكزهم،  التحاقهم  وعدم 
وتقديم  بالسفر  ح  سمُ لو  فيما  ألفًا،(   120( األمنية  األسالك  عديد 
العناصر،  الشرحية ال تنحصر بهذه  التسريح؛ وثانيًا ألن هذه  طلب 
والصحية  واملعيشية  اليومية  حياتهم  يف  وأطفاهلم،  بعائالتهم  بل 
والرتبوية. هذه عّينة من املعاناة اليومية لعناصر األمن العام واجليش 
وقوى األمن ومجيع األسالك األمنية، يف مأساة إنسانية تضاف اىل 

مثيالتها
خدمته،  مركز  ورفاقه يف  حالته  عن وصف  أميّن  عنصر  سأل  يمُ حني 
جييب: »اسألوا الكلب يف اخلارج«. اجلواب ليس ساخرًا. هناك كلب 
شارد يرتّدد على املركز، والعسكريون يطعمونه من الفضالت. منذ 
بدأ يفتش من دون  الرتدد اىل املركز  اعتاد  الذي  أشهر، والكلب 

جدوى عما يأكله، فصار ينحف تدرجيًا.
 يروي العسكري النكتة السوداء، كما لو أنها مشهد مسرحي. لكن 
بـ«حشوة بطن«، يصف متامًا املآكل  ما يسّميه أحد العناصر األمنية 
اليومية للعسكريني. »نأكل جملرد أن نأكل، مل نعد نشرتي أي حلويات 
ال  بعضنا  صالحيته.  تاريخ  نعرف  ال  نأكله  ما  مميزة،  مأكوالت  أو 
يشرتي اخلبز لعائلته، وبعضنا ميتنع عن شراء احلد األدنى من الوجبات 
العادة  والنسكافيه،  والقهوة  الصباحية  الرتويقة  تعد  مل  اليومية«. 
الصغرية  املياه  وقنينة  لرية  بألَفي  أصبح  القهوة  فنجان  اليومية. 
بألفي لرية )يف املركز(، واختفت دراجات الدليفري عن احلضور اىل 
أو  السناك  طعام  نستبدل  »مل  والعشاء.  والغداء  للرتويقة  املراكز 
املطعم بأكل البيت. لكن أحيانًا مأكوالت املطاعم الصغرية على عالتها 
وعلى سوء احلفظ واملواد الفاسدة أرخص من أن ناتي بطعامنا من 
البيت. نأكل مرة واحدة يف النهار، وننتظر العودة مساء اىل البيت أو 
االكتفاء »بعروس خبز« حاف. حتى كعكة أبو عرب أصبحت بـ 8 آالف 
العسكرية، عاد اجلنود ليأكلوا مّما يوفره  لرية«. يف بعض املراكز 
هلم مطبخ املركز األمين، أي جمانًا ومبا تيّسر. ويساعد الدوام الذي 
اعتمد منذ أزمة كورونا وبعض املراكز األمنية يف تقليص عدد أيام 
اخلدمة، األمر الذي جيعل العناصر أكثر ارتياحًا يف تأمني مستلزمات 

طعامهم يف املنزل.
نسأل أحدهم كيف توّزع راتبك، جوابه السريع »أّي معاش؟«. يعيش 
عنصر أمين أو عسكري مبليون و200 ألف لرية، لتصل رواتب األعلى 
على  يعيشون  مجيعهم  لرية.  مليون  ونصف  مليونني  اىل  منه  رتبة 
تعاضدية من  أو قروض  أو سيارات  أو خاصة  إسكانية  إما  قروض 
املؤسسة األمنية، أي أن ما بني 200 و400 ألف لرية تذهب شهريًا 
حنو تسديد األقساط، والباقي موزع بني إجيارات ومأكوالت ويوميات 

بسيطة.
على شاطئ رملّي جماني، يقول طفل يف السادسة من عمره لشقيقه 
األكرب منه بسنتني: سأطلب من والدي أن يشرتي لنا البوظة«، جييبه 
األكرب: »ال تطلب منه، سعته يقول إنه ال ميلك مااًل«. وحني أصّر 
لك  يشرتي  أن  منه  سأطلب  سنوات  الثماني  ابن  له  قال  الصغري، 
فقط. الوالد الذي سع احلديث اشرتى لطفليه البوظة. ليفاجأ بابنه 
األصغر سائاًل إياه، هل أصبحت غنيًا؟ الوالد عنصر يف أحد األسالك 
األمنية. مل يصبح غنيًا، بل ازداد فقرًا منذ أشهر، وهو الذي كان 
يستعّد للتقاعد على أساس أن راتبه التقاعدي سيسمح ألوالده مبتابعة 
حتصيلهم العلمي، والعيش بكرامة. يف األشهر املاضية بدا االحندار 
سريعًا: االتكال على املساعدات، واالستدانة من األصدقاء والعائلة، 
والتقنني املتمادي على اليوميات األساسية بعدما أصبح الكثري من 

احلاجات الضرورية فوق قدرته.
احلاجات  تؤمن  ألنها  بيعها  يريد  ال  إنه  سيارة  ميلك  عسكري  يقول 
الضرورية له ولوالدته، لكنه بات يقّلص من استعماالته هلا. حيّق له 
بـ«بون بنزين« واحد شهريًا، ويذهب أحيانًا سريًا على األقدام من 
منطقة اىل أخرى أو يستخدم دراجة نارية. معظم أوقاته بات يقضيها 
يف البيت وال خيرج إال للعمل. لكن السيارة ضرورية يف كثري من 
احلاالت حتى للخدمة. هناك أيام العطل، واملداومة اليت يضطر فيها 
العسكري اىل البقاء لياًل حيث ال جمال الستخدام الباصات العسكرية. 
مثة حلول تسعى أجهزة أمنية اىل تأمينها، كتوفري باصات عسكرية، 
وخصوصًا جلنود األلوية أو ملراكز حمددة يف الدوام وتفعيل خطوط 
النقل. لكن حتى اآلن، كل ذلك ال يزال دون املطلوب، علمًا بأن 
أوضاع عناصر املراكز أفضل حااًل من حال عناصر األلوية واملراكز 
األمنية البعيدة. يقول عسكري من إحدى قرى جبيل إنه بسبب ارتفاع 
أسعار البنزين، صارت كلفة جميئه اىل عمله ستني ألف لرية من بيته 
اىل بريوت، وستني ألف لرية للعودة. وخدمة ثالثة أيام تكلفه 360 
ألفًا أسبوعيًا، يف انتظار أن ترتفع أكثر بعد ارتفاع سعر احملروقات 
جمددًا. ما يوفره من إقامته يف منزله الذي ميلكه وزرع خضرواته، 
بات يدفعه مثن تنّقله بالفان. هو سيخرج بعد سنة من اجليش بعدما 
أدى خدمته على مدى 23 عامًا. تعويض نهاية اخلدمة لن يكون يف 
آالف  عشرة  من  أكثر  للدوالر  احلالي  السعر  األحوال حبسب  أحسن 
البقاع  عسكريني يف  مثل  مثله  له؟  سيكتب  مستقبل  فأّي  دوالر. 

 القوى األمنّية: »جوعانني يا بـلدنا«
هـيام الـقصيفي

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

مل تكرتث القاضية غادة عون بقرار النيابة العامة التمييزية كّف 
يدها يف ملف شحن الدوالر إىل اخلارج. أكملت النائبة العامة يف 
جبل لبنان عملها كأّن شيئًا مل يكن، معتربة أّن واجبها املضّي 

يف املواجهة حتى النهاية. 
ترّقبت القاضية املشاكسة األشهر األربعة اليت مّرت يف انتظار 
من  عليها  حصلت  اليت  البيانات  بشأن  التقين  التقرير  انتهاء 
شركة مكّتف إثر دهمها مرات عّدة على مرأى من وسائل اإلعالم، 
قبل أن تّدعي جبرائم تبييض األموال على كل من شركة مكتف 
وحاكم مصرف   SGBL وبنك  وأنطون صحناوي  مكتف  وميشال 
لبنان رياض سالمة وشركة PWC، معتربة أّن أفعال املّتهمني 

أّدت إىل »هدم االقتصاد الوطين«.
وقد خلمُصت التقارير الفنية، حبسب مصادر التحقيق، إىل أن 
مصرف »سوسيتيه جنرال« حّول حنو مليار دوالر إىل خارج لبنان 
بعد بدء تدهور العملة الوطنية. وحبسب املصادر نفسها، رأت 
القاضية عون أّن حتويل هذا املبلغ الضخم بعد شراء الدوالرات 
املصرف  بها  تزّود  اليت  اللبنانية،  العملة  من  كبرية  بكميات 
املذكور بقرار من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، أدى إىل 

التسبب يف »هدم االقتصاد الوطين«.
 واستندت إىل أرقام وجداول أعّدها خبري تقين خلصت إىل أّن 
نسبة حتويالت املصرف تضاعفت عشرات املرات إثر تدهور سعر 
حّولت  مكّتف  أن شركة  الفين  التقرير  بنّي  كما  اللرية.  صرف 
أربعة مليارات دوالر، وألّن عون  خالل فرتة زمنية حمددة حنو 
ِقلت  مل تتمكن من حتديد مصدر هذه األموال أو اجلهات اليت نمُ
إليها، رأت أّن هذه األموال اجملهولة املصدر ينطبق عليها جرم 

تبييض األموال.
أعّده خبري يف تكنولوجيا املعلومات كشف  التقرير الفين الذي 
أيضًا أّن هناك مصرفًا آخر، هو »بنك البحر املتوسط«، تضاعفت 
حتويالته ثالث مرات بعد اندالع األزمة، لكنها مل تّدِع عليه يف 
انتظار التوسع بالتحقيق. وعلمت »األخبار« أّن القاضية عون يف 
صدد فتح حتقيٍق بناًء على معلومات توافرت لديها لكشف كّل 
التحويالت املصرفية اليت أمُجريت بعد 17 تشرين من لبنان إىل 

اخلارج.
صاحب شركة مكتف لشحن األموال ميشال مكتف عّلق على ادعاء 

 االدعاء على سالمة وصحناوي ومكّتف 
بتهمة »هدم االقتصاد الوطين«

رضوان مرتضى

متى نقول لرياض سالمة »مع السالمة«

تحويالت »سوسيتيه 
جنرال« تضاعفت 
عشرات املرات إثر 
تدهور سعر صرف 

اللرية

القاضية غادة عون يف قضية 
حديث  يف  املالية  التحويالت 
»يف  بأنه  »اجلديد«  قناة  اىل 
ساري  غري  االدعاء  الشكل، 
العام  املدعي  ألن  املفعول 
كّف  عويدات  غسان  التمييزي 
يدها عن هذا امللف، ويف حال 

أخذ االدعاء مساره القانوني ومّجد العمل مع املؤسسات املّدعى 
عليها فذلك يشكل ضررًا كبريًا على عمل هذه املؤسسات، أما 
لصورة  كبريًا  ضررًا  يشكل  ذلك  فإن  فارغًا  االدعاء  كان  إذا 
القضاء، وحنن يف انتظار ما سيقرره القاضي نقوال منصور بعد 

ادعاء القاضية عون«.
وقد حاولت الزميلة »األخبار« التواصل مع مكتف وصحناوي، إال 

أن حماوالت االتصال بهما مل تفض اىل نتيجة.
يف  حتقيقاتها  استأنفت  عون  القاضية  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
قرار  رغم  اخلارج،  إىل  السوق وشحنه  من  الدوالر  ملف سحب 
كّف يدها الذي رأت أنه غري قانوني لكونه جاء خدمة ألصحاب 
طلبت  وبعدما  املودعني.  نهب  يف  شاركوا  الذين  املصارف 
من مكتف، صاحب إحدى أكرب شركات شحن الدوالر، تزويدها 
باألرقام واملبالغ اليت شحنها ملصلحة مصرف »سوسيتيه جنرال« 
وغريه من املصارف، وامتناعه عن ذلك حبّجة السرية املصرفية، 
أصدرت إشارة خبتم مكاتبه بالشمع األمحر العتبار عدم تعاونه 
مبثابة عرقلة لسري العدالة، وقررت أن تدهم مكاتبه شخصيًا. 
ّك بقرار قضائي آخر، توّجهت  وبعدما تبّلغت بأن الشمع األمحر فمُ
عون على رأس قوة من أمن الدولة ومرافقيها إىل مكاتب مكّتف 
يف عوكر. ومل تكرتث لتعيني قاٍض آخر هو سامر ليشع لتأخذ 

زمام القيادة منه وترفض تسليم التحقيق لسواها.

الذل،  يتحملون  بالفانات.  ويتنقلون  بريوت  إىل  يأتون  واجلنوب 
وينتظرون من يقّلهم من منطقة اىل أخرى ليوّفروا أجرة النقل، وسط 
مفارقة التضامن بني األسالك األمنية. إذ يساعد األمنيون بعضهم 
بعضًا بالتنقالت. يدفعون أحيانًا عن راكب أو يعطونه مااًل ليصل اىل 
أو  ميسورة  عائالت  من  اآلتون  الفقر.  وكلهم سواسية يف  منزله، 
مرتاحة ماليًا يتحدثون عن املتغريات اليت يرونها يف زمالئهم. لكنهم 
ترتك  ال  ملاذا  أحدهم  نسأل  املستقبل.  عن  الكالم  يف  يتشاركون 
أبناء مؤسسة  املؤسسة العسكرية؟ فيجيب: »عائليت ال تقبل. حنن 
ال جيب تركها«، فيما جييب آخر: »معنويات العسكر جيب أن تبقى 
مرتفعة، ال جيوز التخلي عن املؤسسة ألنها ليست هي املخطئة يف 
حقنا«. قد يكون بعض العسكريني أفضل حااًل يف بعض االمتيازات 
االستشفاء. ألن هناك  وأخرى، وخصوصًا جلهة  أمنية  بني مؤسسة 
مستشفيات  مع  التعاقد  استمرار  تأمني  تستطع  مل  أمنية  أسالكًا 
مرموقة أو يف جمال تأمني كل األدوية املطلوبة. يقول عنصر أمين 
وطبابة  جيد  براتب  يأملون  املؤسسات  بهذه  يلتحقون  »الذين  إن 
الذهاب  بتنا مضطرين اىل  تراجعت،  اخلدمات كلها  ومدارس. هذه 
اىل مستشفيات »مش منيحة« للطبابة. فلماذا جيب أن نبقى؟ فنحن 
وأصدقائنا.  أقربائنا  من  االستشفاء  فارق  أموال  لتأمني  نستدين 

وكلنا أصبحنا متساوين يف الفقر«.
بعض املؤسسات األمنية متنع حاليًا التسريح أو تقديم طلبات السفر 
واهلجرة. وبعضها كاجليش يسمح بشروط حمددة. أحد العسكريني بدأ 
حيّضر أوراقه للسفر اىل إفريقيا، يريد الزواج واخلروج من لبنان اىل 
حيث يتقاضى ما ال يقّل عن ألَفي دوالر شهريًا. يف املبدأ، مل يكن 
يفكر يف اهلجرة وال ترك عمله، وال يزال حّسه باالنتماء إىل املؤسسة 
عاليًا، وهو يقول إن الكثريين باتوا يشعرون بالضغط، لكن تركهم 
املؤسسة العسكرية أو األمنية من دون بديل يعين بقاءهم يف لبنان 

من دون أي أفق. من يتدّبر عماًل يف اخلارج قد يسهل عليه األمر«.
ومع ذلك ترتفع نسب الذين يهربون أو يطلبون تسرحيهم، بعضهم 
الكّرة.  سيعيد  بأنه  َيِعد  لكنه  قائده  من  يعتذر  عليه  قبض  يمُ حني 
هناك تضارب بني املعنويات وبني احلياة اليومية، اليت تتطلب جهدًا 
زوجها  راتب  إن  اجلنديات  إحدى  تقول  االحتياجات.  لتأمني  مضاعفًا 
الذي يعمل يف عمل حر، هو الذي ال يزال يؤمن للعائلة معيشتها، 
يكفيها  كان  الذي  راتبها  أن  رغم  تتأقلم،  باتت  أيضًا  هي  لكنها 
ضئياًل،  بات  ابنتها،  حضانة  مع  اليومية  متطلباتها  ولتغطية  كامرأة 
يوميات  فتقتصد يف حضانة طفلتها ويف  تتكيف  أن  بها  ويفرتض 
العمل.  يف  زمالئها  معاناة  تشاهد  أنها  وخصوصًا  السوبرماركت، 
املتزوجون حالة خاصة، يف الفقر واملعاناة، وهي حال مجيع األسالك، 
أفضل  ليست  املتزوجني  غري  وحالة  ومالبس،  وطبابة  مدارس  من 
حااًل، وهم الذين بات حلمهم الوحيد تأمني وظيفة ثانية ال الزواج. 
ضاعت أحالم الزواج حتت السيوف الرباقة، كما ضاعت أحالم من يريد 
ليتقاضى  احلربية  باملدرسة  احلربية. من سيلتحق  باملدرسة  االلتحاق 
ماليني  راتبهم مخسة  يتعّدى  ال  يقول ضباط  دوالرًا؟  مئة ومخسني 
لرية، إن زمالء هلم خرجوا ومل يعودوا. كيف يعود من يريد أن يؤمن 
بعض  دوالرًا؟   250 من  أكثر  يوازي  يعد  براتب مل  أوالده  مستقبل 
يفّضل  وبعضهم  زوجاتهم،  عمل  بسبب  مكتفني  يزالون  ال  الضباط 
كتأمني  اليوميات،  من  توفري كثري  أجل  من  العمل  زوجته  ترتك  أن 

مدّرسني خاصني واالهتمام باملنزل.
هناك جانب أساسي يف املتغرّيات اليومية حلالة اجلنود والضباط غري 
املرتشني وغري اآلتني من عائالت ميسورة، وهي حالة الرتهل اجلسدية 
أمحر«،  »خط  األمنية  للعناصر  اخلارجي  فاملظهر  اليومية.  والنظافة 
الفيتامينات  وتناول  الرياضي  النادي  تتهّور.  البدنية  اللياقة  لكن 
الضرورية أصبحا يف خرب كان. حتى النظافة الشخصية تراجعت بعدما 
ارتفعت أسعار فرشاة األسنان ومعجون األسنان ومزيالت الرائحة. 
هي بديهيات وليست كماليات، كما نظافة املكاتب واملراكز اليت 

تراجعت بسبب عدم توافر املطّهرات ومواد التنظيف.
حني أقدم أحد الشبان يف مؤسسة أمنية على االنتحار، بدا األمر للوهلة 
األوىل أنه شائعة. لكن واقع العسكريني يرتاوح بني الصدمة مما 
حصل وحماولة الفهم أو رفض االستسالم. بعضهم يعترب أن املشكلة 
يف الطبقة السياسية، وقّلة ترمي املسؤولية على القيادات األمنية. 
لكن هناك حالة مشرتكة تكمن يف هذا القرف املشرتك الذي جيعل 
شابًا ينتحر بسبب راتبه. هذا الراتب الذي كانت القيادات السياسية 
تنادي وتشجع أبناء القرى والبلدات احلدودية لاللتحاق باملؤسسات 
األمنية من أجله. لكن احلياة تبدو أنها توقفت ولو مل يطلق أحدهم 
العسكرية،  اخلدمة  حياة  عري  ثانية  حياة  فهناك  نفسه.  على  النار 
لكن معظم من نسأهلم جييبون أن ال حياة هلم اليوم غري اجللوس 
يف البيت. البطالة تكاد تصبح سة عسكريني يعيشون خارج اخلدمة 
يف حال توتر دائم، أو يفتشون عن عمل ثان. كل األجهزة األمنية 
تغّض النظر عن عمل عسكرييها الرديف، رغم أن ذلك ممنوع قانونًا. 
لكن اجلميع يعمل يف كل ما يتوفر له، سائقو تاكسي، صيادون، 
حالقون، سنكريون... من كان يتابع دراسته اجلامعية توقف. مل يعد 
ميلك ترف الوقت ليتابع عمله والدراسة، ال املعنويات تسمح بذلك 
أو  أو جامعات خاصة  لاللتحاق مبعاهد  يتوافر  الذي كان  املال  وال 
رسية. واهلّم املستقبلي بات آفة خيشى معها تسّلل املخدرات اىل 
جمتمع تتفّشى فيه حاالت اليأس، رغم حماوالت االستيعاب ورفع 
املعنويات وشحن النفوس. لكن اهلموم الكثرية حالة أمنية بامتياز. 
فبني االنقطاع عن اخلدمة واهلرب واحتماالت دخول أطراف خارجية 
على خّطهم، تتحّول املأساة اليومية للعناصر هّمًا أمنيًا موازيًا، فيما 
املساعدات اخلارجية اليت وصلت ال تكفي حتى اليوم سوى لتأمني 
لكنها  إنسانية،  العسكريني  مأساة  أكثر.  ال  الطعام  وجبات  بعض 
مشكلة أمنية بالدرجة األوىل، ألن األجهزة أصبحت مكشوفة اىل هذا 
احلد من االنهيار ليس أمام الدول املاحنة والسفارات وحسب، إمنا 

أيضًا أمام القوى السياسية كافة من دون استثناء.
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حتت  طفل   3552 أصيب 
منذ  كورونا  بفريوس  العاشرة 
 Source: DEAN اجلائحة.  بدء 

)LEWINS )AAP
بيانات  الصحة  دائرة  نشرت 
تفاقم  إىل  أشارت  جديدة 
بني  الفريوس  انتشار  مشكلة 
األطفال وال سيما متحور دلتا.

»املقلقة«  األرقام  هذه  تأتي 
فيه  يستعد  الذي  الوقت  يف 
قطاع رعاية األطفال إىل فرض 
على  إلزامي  بشكل  اللقاح 
العاملني يف والية نيو ساوث 
ويلز. وبات األطفال ممن كانوا 
سابقًا مبنأى عن خطر الوباء يف 
وسط  اليوم  األضواء  دائرة 
دعوات متنامية من خرباء صحة 
الوطنية  التلقيح  خطة  لتعديل 

لتشملهم.
 The Guardian وحسب صحيفة
فإن أكثر من 176 مركًزا لرعاية 
املستوى  على  مغلق  األطفال 
دلتا  ملوجة  نتيجة  الوطين 
يف  الفريوس،  من  األخرية 
الوقت الذي يواصل فيه متحور 
دلتا االنتشار بشكل سريع يف 
الفئة العمرية ما بني 5 إىل 14 

عامًا.
اإلصابة  حاالت  عدد  وُيظهر 
تسجيلها  مت  اليت  املؤكدة 
إصابة  الوطين،  الصعيد  على 
العمرية  الفئة  يف  طفل   1733
حوالي  أي  بالفريوس،    4-0
)3552( إلمجالي  احلاالت  نصف 
إصابات األطفال حتت العاشرة 
منذ كانون الثاني يناير من العام 

املاضي.
األرقام  تفاصيل  إىل  وبالنظر 
اجلديدة، جند 2097 حالة إصابة 
يف صفوف أولئك الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 10 و 14 سنة و 
2972 إصابة   يف املرحلة العمرية 

من 15 إىل 19 عامًا.
لإلصابات  املرتفع  املعدل  هذا 
مدى  حول  تساؤالت  طرح 
إىل  الطالب  عودة  إمكانية 
املدارس، وال سيما أن اهلدف 
الذي حددته احلكومة الفدرالية 
هو  الطبيعية  احلياة  الستئناف 
السكان  من   80%-70 تطعيم 

البالغني.
ومن جانبه، قال رئيس مجعية 
األطباء السودانيني يف أسرتاليا 
ونيوزلندا د. عالء الدين امللك 
قواعد  »غري  دلتا  متحور  ان 

اللعبة« ومل يعد الرتكيز منصبًا 
فقط على كبار السن.

وأضاف د. عالء الدين :«النسخة 
الفريوس تصيب  من  األصلية 
اجلهاز التنفسي أما متحور دلتا 
اشد فهو أشد عدوى ويصيب 
اجهزة اخرى يف اجلسم بالتزامن 
مع اصابة اجلهاز التنفسي وال 
املقلق  من  األطفال.  يستثين 
تتجاوز  ال  مصابني  رؤية 

أعمارهم العام الواحد«.
وهو   – الدين  عالء  د.  ويرى 
يف  الطب  كلية  يف  حماضر 
املخاوف  ان   – ملبورن  جامعة 
على  »مبنية  اللقاح  تلقي  من 
وعمادها  خاطئة«  معلومات 
غري  وتصرحيات  فيديو  مقاطع 

دقيقة.
التلقيح  خطة  يف  التعثر  ورغم 
اإلصابة  وخماوف  الوطنية 
 6 تتجاوز  ال   – دموية  جبلطات 
تلقي  من  مليون  لكل  حاالت 
د.  يرى   – أسرتازينيكا  لقاح 
كانت  أسرتاليا  أن  الدين  عالء 
مستوى  على  »سبقًا  لتحقق 
ال  التطعيم  نسبة  يف  العامل« 
اللقاح مصنع حمليًا  وأن  سيما 
ومشكلة  ملبورن  مدينة  يف 
اإلمدادات مل تكن موجودة وامنا 
تلقيهم  عرقلت  الناس  خماوف 

للقاح.
أما مبا يتعلق باجلهود احلكومية 
الصحيحة  املعلومات  إليصال 
عّلق  العامة،  الصحة  وأوامر 
الباطنية  األمراض  اختصاصي 
يف  حتديات  »هناك  قائاًل: 
الطبية  املعلومة  ايصال  طريق 
للشرح  حاجة  هناك  للعامة. 
ليست  اللغة  مبسط.  بشكل 
استخدام  وامنا  دائمًا  العائق 
األطباء  املعقدة.  املصطلحات 
دورًا  لعبوا  اثنية  خلفيات  من 
سيما  ال  التوعية  يف  كبريًا 
لدى  موثوقة  آراءهم  وأن 

جالياتهم«.
وضرب مثااًل جهود مجعية االطباء 
السودانيني: »يف هذا التفشي 
األخري يف سيدني، هّب أعضاء 
ومل  املساعدة  إىل  اجلمعية 
املعلومات وامنا  بتوفري  يكتفوا 
كانوا يتصلوا مباشرة باملرضى 
ويتابعون حالتهم بشكل حثيث. 
ساهموا يف سد  األطباء  هؤالء 
عرب  التوعية  برامج  يف  الفجوة 

القنوات الرمسية«.

»أرقام مقلقة«: إصابة 1700 
طفل دون اخلامسة بفريوس 

كورونا يف أسرتاليا

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

سجلت نيو ساوث ويلز 1,164 
إصابة حملية جديدة، منها 796 
غرب  وجنوب  غرب  يف  حالة 
كانربا  مددت  فيما  سيدني، 
فيما  أيلول،   17 حتى  اإلغالق 
جراء  أشخاص  ثالثة  تويف 

إصابتهم بكورونا.
ودعت كبرية مسؤولي الصحة 
الدكتورة كريي تشانت سكان 

و  Merrylandsو  Guildford
و  Greenacreو  Auburn

 Blacktownو  Bankstown
إلجراء االختبارات.

ونصح وزير الصحة أي شخص 
يزيد عمره عن 18 عامًا باحلصول 
نظرًا  أسرتازينيكا  لقاح  على 
لعدم وجود كميات كافية من 

لقاح فايزر.

نيو ساوث ويلز تسجل يوم 30 آب 
1164 إصابة ويم 31 آب 1116

أن  موريسون  سكوت  يريد 
يصبح احلجر الصحي املنزلي هو 
القاعدة، حتى مع قيام حكومته 
متخصصة  مراكز  ثالثة  بإنشاء 

للحجر الصحي.
فقد وصف رئيس الوزراء جتربة 
جنوب أسرتاليا يف احلجر الصحي 
املنزلي بأنها منوذج لبقية البالد 
مبجرد أن يتم تطعيم %80 من 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن 16 عامًا بشكل كامل.
ختصيص  موريسون  ويريد 
مرافق احلجر الصحي للمسافرين 

الدوليني.
وقال إلذاعة 4BC يوم الثالثاء: 
اآلن  من  الصحي  للحجر  »احلل 

فصاعدًا هو احلجر املنزلي«.
واعترب موريسون أن الدول اليت 
مرتفعة  تطعيم  معدالت  تشهد 
واليابان  املتحدة  اململكة  مثل 
ميكن أن تكون أول من ينضم 
إىل فقاعات السفر عندما تصل 
تطعيم  مستوى  إىل  أسرتاليا 

مرتفع.
وقال إن مرافق احلجر الصحي 
ستستخدم  املتخصصة 
وليس  الدوليني  للمسافرين 

من  العائدين  لألسرتاليني 
اخلارج.

»أريد أن يصبح احلجر الصحي 
يف املنزل هو القاعدة«.

قال   5AA لراديو  حديث  ويف 
سيسمح  ذلك  إن  موريسون 
ملزيد من األسرتاليني العالقني 
يف اخلارج بالعودة إىل ديارهم، 
الطالب  جلب  يف  ويساعد 

والعاملني الدوليني.
تقول  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
»االسوأ قادم« وتتوقع ضغطًا 

أكرب على املستشفيات
أسرتاليا  ترفع  أن  املقرر  ومن 
الصحي  احلجر  منشآت  عدد 
من  لكن  أربعة،  إىل  واحد  من 
قبل  ذلك  يتم  أن  املستبعد 

حلول عام 2022.
وسوف تدفع احلكومة الفدرالية 
للحجر  متخصصة  مرافق  لبناء 
أسرتاليا  غرب  يف  الصحي 
لدعم  وفيكتوريا  وكوينزالند 

احلجر الفندقي.
وافق  املاضي،  األسبوع  ويف 
إنشاء  على  الفدرالي  الربملان 
مراكز للحجر يف غرب أسرتاليا 

وكوينزالند.

موريسون: »احلجر الصحي 
املنزلي سيكون هو القاعدة« 

لألسرتاليني العائدين من اخلارج

متحور دلتا يصيب االطفال

حالتا وفاة يف فيكتوريا فيما الوالية تستعد ملعرفة 
تفاصيل خطة احلكومة للخروج من االغالق

كشفت السلطلت الصحية يف 
فيكتوريا   يف وقت متأخر من 
يوم الثالثاء عن وفاة امرأتني 
والستينات  األربعينات  يف   ،

من العمر جراء كورونا.
وحبسب السلطات فأن حاليت 
الوفاة حصلتا يف املنزل حيث 
كانت املرأتان ختضعان للعالج 
خارج املستشفى  بعد تشخيص 

.COVID-19 إصابتهما بـ
أوىل  هما  الوفاة  وحالتان 
 COVID بـ  املرتبطة  الوفيات 
مت تسجيلها يف فيكتوريا منذ 
العام  من  الثاني  تشرين   30

العدد  يرفع  مما  املاضي، 
الوالية  للوفيات يف  اإلمجالي 
جراء كورونا إىل 822 بعد أن 

يتم اعالنهما رمسًيا األربعاء.
ويف الوقت الذي تكافح فيه 
الوالية للحد من انتشار متغري 

دلتا القاتل اآلن.
 76 االثنني   الوالية  وسجلت 
بفريوس  جديدة  إصابة  حالة 

كورونا.
فيكتوريا  والية  مددت  وقد 
حصيلة  ارتفاع  بعد  اإلغالق 
اإلصابات يوم الثالثاء إىل 92 

حالة حملية جديدة بكوفيد19

لتبادل  صفقة  أسرتاليا  أبرمت 
جرعات لقاح فايزر مع سنغافورة 
حبيث حتصل أسرتاليا على 500 
ألف جرعة هذا األسبوع لتسريع 
أن  على  التلقيح  برنامج  وترية 
تعيد الكمية نفسها لسنغافورة 
فقد  هذا  ومع  العام  نهاية  يف 
املواطنني  املسؤولون  دعا 
على  اإلقبال  إىل  األسرتاليني 
املتوافر  اسرتازينكا  لقاح  أخذ 

بكثرة يف البالد.
الوزراء  رئيس  أعلن  فقد 
موريسون  سكوت  األسرتالي 
لتبادل  صفقة  عن  اليوم 
حبيث  سنغافورة  مع  القاحات 
األسبوع  هذا  سنغافورة  ترسل 
لقاحات  من  جرعة  ألف   500
أن  على  اسرتاليا  إىل  فايزر 
شهر  يف  اسرتاليا  تعيدها 
املقبل،  األول  كانون  ديسمرب 
والييت  املسؤولني يف  أن  غري 
وفيكتوريا  ويلز  ساوث  نيو 
لقاح  أي  ألخذ  الدعوة  كرروا 

متوفر بالوقت احلالي.
البالد  يف  املسؤولون  أمجع 
واحدة وهي  رسالة  على  اليوم 
هو  كورونا  ضد  اللقاح  أن 
بطاقة اخلروج من األزمة احلالية 

وإعادة فتح البالد. 
ويف كانربا شدد رئيس الوزراء 
أن  على  موريسون  سكوت 
لتنفيذ  أساسي  التلقيح  برنامج 
عليها  املتفق  الوطنية  اخلطة 
للخروج من االغالقات. وقال إن 
مجيعها  واملقاطعات  الواليات 
يف  نفسه  املسار  على  تسري 
هذه اخلطة حتى لو كانت نقطة 

منها.  كل  يف  خمتلفة  البداية 
هو  اهلدف  »لكن  يقول:  وتابع 
مع  جيمعنا  الذي  وهو  نفسه 
ويربط  كأسرتاليني،  بعضنا 
وهو  العامل،  بقية  مع  اسرتاليا 
عدم  أثبت  الذي  االغالق  إنهاء 
فريوس  على  بالقضاء  فعاليته 

كورونا«. 
التوصل  عن  موريسون  وأعلن 
يتم  سنغافورة  مع  صفقة  إىل 
مبوجبها استقدام 500 ألف جرعة 
من لقاحات فايزر هذا األسبوع 
الكمية  أسرتاليا  تعيد  أن  على 
شهر  يف  لسنغافورة  نفسها 
ديسمرب كانون األول القادم. 

يوم  »هذا  موريسون:  وقال 
جديد، يوم يدعو لألمل«. 

ويف نيو ساوث ويلز ومع تسجيل 
1164 حالة جديدة مكتسبة حملًيا 
رئيسة  قالت   COVID-19 لـ 
برجييكليان  غالديس  احلكومة 
اليوم إن »األمة بأكملها حباجة 
حتى  سوية  قدًما  املضي  إىل 
مشلها  مل  من  العائالت  تتمكن 
يف عيد امليالد. وأضافت بإنها 
بعض  انسحاب  سبب  تفهم  ال 
اخلطة  من  واألقاليم  الواليات 
اإلغالق  عمليات  الوطنية إلنهاء 
التطعيم  نسبة  وصول  عند 
من سكان  املائة  80 يف  إىل  

أسرتاليا.
وناشدت برجييكليان كل الذين 
بالقيام  بعد  اللقاح  يتلقوا  مل 
ممكن،  وقت  بأسرع  بذلك 
من سكان نيو  وقالت إن 67 % 
اجلرعة  تلقوا  قد  ويلز  ساوث 
بأن  وأملت  اللقاح،  من  األوىل 

أسرتاليا تؤمِّن نصف مليون جرعة فايزر من سنغافورة 
واملسؤولون يروِّجون للقاح أسرتازينكا

يتم الوصول إىل الرقم السحري 
شهر  خالل  و80%   70% وهو 
أوكتوبر، على الرغم من توقعها 
األسوأ  الشهر  ذلك  يكون  بأن 
ألنه  اإلصابات  عدد  حيث  من 
للحاالت  تراكم  هناك  سيكون 

بني السكان غري امللقحني.
الصحة  وزير  أقر  جهته  من 
شخص  أي  بأن  هازارد  براد 
لقاح  ألخذ  موعد  حجز  حياول 
فايزر يف نيو ساوث ويلز يف 
ينتظر طوياًل  احلالي قد  الوقت 
على  الناس  من  املزيد  وشجع 
احلصول على AstraZeneca بداًل 
تكونوا  وقال:«ال  ذلك،  من 
أنانيني، ال يكن لديكم الشعور 
وخذوا  اذهبوا  باالستحقاق. 

اللقاح«.
حكومة  رئيس  قال  جهته  من 
إنه  أندروز  دانيال  فيكتوريا 
معلومات  عن  غدا  سيعلن 
إضافية  تتعلق بالعتبة املقبولة 
أن  جيب  و«اليت  لالصابات، 
اختاذ  وعن  منخفضة«  تكون 
بعض  بتخفيف  مناسب  قرار 

القيود.
فيكتوريا  سكان  أندروز  وناشد 
حبجز موعد ألخذ اللقاح والذهاب 
لقاح  إن  بالفعل ألخذه.  وقال 
اسرتازينكا لقاح جيد وقد أخذه 
وأضاف  العامل،  حول  املاليني 
اللقاح  هو  لقاح  »أفضل  بأن 

الذي ميكنك احلصول عليه«. 
غرب  حكومة  رئيس  وكان 
قال  ماكغاون  مارك  أسرتاليا 
مؤخًرا إن االنفتاح على نيو ساوث 
ويلز عند وصول نسبة التطعيم 

الكامل اىل 70 يف املائة سيكون 
ملواطنيه  العدوى  بنقل  شبيًها 
عن عمد ، وسيتسبب بالتضييق 

على احلريات مرة أخرى.  
إن  قالت  برجييكليان  لكن 
معهد  من  املقدم  النموذج 
عليه  تعتمد  والذي  دوهرتي 
األمان  من  انه  يرى  اسرتاليا، 
عن  النظر  بغض  االغالق  رفع 

عدد احلاالت.
بأنفسنا  نفكر  أن  وقالت: جيب 
وليس  أسرتاليني  كمواطنني 
كمواطنني يف والية معينة، وأن 
اهلدف الواضح هو فتح الواليات 
امليالد  عيد  حبلول  بعضها  بني 
والتأكد من مجع مشل العائالت 

االسرتالية.
يف  قالت  برجييكليان  وكانت 
تسمح  لن  إنها  سابق  وقت 
اللقاح  يأخذوا  مل  للذين 
باالستمتاع باحلريات اليت سوف 
تعطى للذين أخذوه عندما ختفف 
مسؤولون  وحذر  كما  القيود.  
لوباء  تتحول  سوف  اجلائحة  من 
تأخذ  مل  اليت  اجملموعات  ضمن 

اللقاح.
 SBS Arabic24 مع  حديث  ويف 
يف  العامة  الصحة  طبيب  قال 
الضواحي  يف  نيوبورت  منطقة 
ملبورن،  ملدينة  الغربية 
يرى  إنه  خوري  حنا  الدكتور 
الرتويج  مت  قد  فايزر  لقاح  أن 
لقاح  حساب  على  كثريا  له 
مسعة  طالته  الذي  أسرتازينكا 
إىل  ودعا  أسرتاليا.  يف  سيئة 
كحل  املتوافرة  اللقاحات  أخذ 

للخروج من األزمة. 



Page 9صفحة 9     
مـقاالت وتـحقيقات

أمريكي،  تشّدد  مرحلة  بعد 
التغيري  مالمح  بعض  بدأت 
بعد  واشنطن،  من  تظهر 
وانعكاس  األوضاع  تدهور 
حال  على  التشدد  هذا 
األمريكية  الرسائل  البالد. 
أن  جلهة  ضاغطة  األخرية 
لتأليف  حان  قد  الوقت 
حكومة سريعًا واالنتقال إىل 
مرحلة التحضري لالنتخابات.

مصادر  معلومات  يف 
نقاشًا  أن  موثوقة  أمريكية 
جديًا بدأ يأخذ طابعًا متقدمًا 
اليت  الضغوط  جدوى  حول 
مارستها واشنطن منذ عام 
2017 على حزب اهلل وحلفائه 
ومصادر متويله وانعكاسها 
ككل.  لبنان  وعلى  عليه 
خالصة النقاش أن الضغوط 
قبل  ما  منذ  جرت  اليت 
العقوبات على بنك »مّجال« 
والعقوبات والتطويق املالي 
واالقتصادي، أظهرت حتى 

األمريكيون »يرتاجعون«: فِشلنا يف اإلضرار حبزب اهلل
هيام القصيفي
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دياب، وقد ال متانع حبكومة فيها ثلث معطل 
لرئيس اجلمهورية، ولو مل تباركها علنًا.

النقطة الثانية هي أن واشنطن حبسب املعلومات 
لدفعه  اجلمهورية  رئيس  على  الضغط  حاولت 
االنقالب  حد  إىل  اهلل،  حزب  عن  االبتعاد  حنو 
وألسباب  حيصل،  مل  األمر  هذا  لكن  عليه، 
متنوعة بعضها مبدئي وبعضها عملي. علمًا أنه 
توتر يف  وجود  املراحل  بعض  الفتًا يف  كان 
العالقة بني التيار الوطين احلر كحزب وقيادة 
وحزب اهلل، حني كثر احلديث عن ترميم العالقة 
وحتديث ورقة التفاهم، إىل أن ُسحب املوضوع 
علمًا  الطرفني.  جانب  من  التداول  من  نهائيًا 
أن عون مل يذهب يف هذا املوضوع إىل احلد 

األقصى.

فشلت الضغوط األمريكية على رئيس الجمهورية بدفعه 
نحو االبتعاد عن حزب اهلل، إىل حد االنقالب عليه

اجلديدة  واشنطن  عمل  خريطة  فإن  هنا  من 
تتجه أكثر حنو تشجيع اجلميع مبن فيهم رئيس 
اإلسراع يف  على  املكلف  والرئيس  اجلمهورية 
تشكيل احلكومة. يف وقت كان مثة ختوف من 
أن يسعى حزب اهلل وعون إىل االستفادة من 
اجلو األمريكي املستجد، فيتشددان يف تشكيل 
حكومة أقرب إىل اللون الواحد، لكن هذا األمر 
يبدو مستبعدًا كما يظهر من أداء حزب اهلل، ما 
يعد  مل  قريبة  بشخصيات  األحزاب  متثيل  دام 

حمرمًا وال الثلث املعطل الضمين.
هذه  كل  أن  تأكيدات  مثة  ذلك  موازاة  يف 
وال  خليجي  موقف  بأي  هلا  عالقة  ال  اإلحاطة 
سعودي. السعودية وخبالف واشنطن، ال تزال 
وال  لبنان،  جتاه  متامًا  السليب  موقفها  على 
يعنيها أي موقف أمريكي مستجد يساعد على 
كسب الوقت من خالل تشكيل حكومة وإجراء 
االنتخابات. الرياض ستظل معتكفة عن لبنان، 

وعن أي دور هلا يف املستقبل القريب.
يبقى أخريًا أن املفارقة تكمن يف اختالف مقاربة 
حزب اهلل وعون ملا جرى يف األشهر األخرية. 
السياسية  القوى  مجيع  مع  اجلرة  كسر  فعون 
قاطبة،  املسيحية  والقوى  واملعارضة  احلليفة 
ومن املرّجح أن يستثمر يف ما سيجري الحقًا 
ملواجهتهم، كما هي عادته. أما حزب اهلل ففعل 
العكس متامًا، وحاول استيعاب ردود الفعل، 
الفريق  وأوهلم  طرف  أي  على  ينقلب  ومل 
السين بكل ما ميثله رؤساء احلكومات السابقني 
جمتمعني أو فرادى، وال مع القوى السياسية 
القوات  لدخول  مؤيدًا  كان  بل  ال  األخرى، 
حلل  السعي  إطار  يف  احلكومة  إىل  اللبنانية 
مشكلة التمثيل احلكومي. لذا سيكون السؤال 
كيف سيتصرفان اليوم، كل من موقعه، إزاء 
انعكاسات تشكيل حكومة، بعد ظهور »الرؤية 

األمريكية« اجلديدة للواقع يف لبنان.

أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس الشيوخ األمريكي قبيل 
مغادرتهم مطار بريوت االربعاء )داالتي ونهرا(

بكل  احلال،  بطبيعة  تأثر  اهلل  حزب  أن  اآلن 
على  تكن  مل  اإلصابات  لكن  ذكره،  سبق  ما 
املستوى الذي كان يتوقعه األمريكيون. ال بل 
إن القوى السياسية األخرى واللبنانيني عمومًا 
فادحة  إصابات  وأصيبوا  تأثروا  الذين  هم 
ومباشرة يف ظل انهيار غري مسبوق على كافة 

املستويات احلياتية.
تأخذ  بدأت  األمريكي،  املوقف  قراءة  إعادة 
شكاًل مغايرًا ظهرت معامله يف رسائل مباشرة 
بأن  الرسائل  تفيد  احلكومة.  تشكيل  حول 
األمريكيني يضغطون لتأليف احلكومة يف أسرع 
هذا  االنهيار.  من  ملزيد  تفاديًا  ممكن،  وقت 
إىل  وقاسيًا،  خِطرًا  تدرجيًا،  يتحول،  االنهيار 
احلد الذي قد يصبح فيه الوضع اللبناني ورقة 
مكلفة يف احلوار التفاوضي مع إيران وتضطر 
معه واشنطن إىل دفع أمثان باهظة يف لبنان. 
وما يعين واشنطن من لبنان عدم ذهاب الوضع 
إىل االنهيار التام، فهو ال يزال بالنسبة إليها 
»جار إسرائيل«، مع كل ما يعين ذلك، وهو جار 
سوريا اليت ال تزال تنظر واشنطن إليها كساحة 
توتر قائمة، إضافة إىل أن أي انهيار تام يعيد 
إىل  أفغانستان  من  احلالية  الظروف  ظل  يف 
املنطقة، حالة خوف من تسرب إرهابيني عربه 

إىل اخلارج.

 واشنطن تبدي استياء ملحوظًا ويأسًا من حلفائها يف 
بريوت، لعدم قيامهم بما يواكب ضغوطها على حزب 

اهلل وعون
وحبسب املعلومات فإن واشنطن تبدي استياء 
لعدم  بريوت،  حلفائها يف  من  ويأسًا  ملحوظًا 
منذ سنوات  فعلته  ما  مع  يتقاطع  مبا  قيامهم 
لكن  والعهد.  اهلل  حزب  على  للضغط  طويلة 
حلفاءها ظلوا متقاعسني عن املواجهة الفعلية، 
على كافة انتماءاتهم ومواقعهم، )ما عدا قلة 
حمدودة جدًا منهم(، وكأنهم يريدون أن تقوم 
وواشنطن  عنهم.  بداًل  مبعاركهم  واشنطن 
النوع«.  هذا  من  تدخل  أي  وارد  »ليست يف 
وهي  خمتلفة،  مقاربة  إىل  االنتقال  كان  لذا 
توجيه رسائل ضغط لتشكيل احلكومة من دون 
أي شروط. فواشنطن مل تعد معنية بأي بنود 
قطعًا  وال  وحلفائه،  اهلل  حزب  بتمثيل  تتعلق 
أو  املسيحيني  متثيل  حصص  حول  باخلالف 
احلكومة،  تشكيل  يعنيها  ما  الضامن.  الثلث 
ومن ثم إجراء االنتخابات. ولعل النقطة الثانية 
بالنسبة إليها أصبحت أكثر أهمية، ألن احلكومة 
املتوقعة هي املعرب لوقف االنهيار، واالنتخابات 
مراحل  )ألن  الوقت  كسب  من  مزيدًا  تعين 
مفاوضات املنطقة طويلة( واحتمال إعادة إنتاج 
سلطة وحكومة جديدة منبثقة منها تساعد أكثر 
يف عملية اإلنقاذ. من هنا سيذهب الضغط حنو 
القبول حبكومة ال تشبه حكومة الرئيس حسان 

 إقبال كثيف على مراكز التسوية: اجليش يدخل أحياء درعا
جعفر ميا

بتفعيل خمفر الشرطة يف درعا البلد. أّما زعماء 
األحداث  جمريات  على  يعّلقوا  فلم  املسلحني 
يف  اجليش  جناح  بعد  وذلك  واملفاوضات، 
الدخول إىل أحياء املدينة برفقة عربات الشرطة 
العسكرية الروسية وعناصر من »اللواء الثامن 
ـــ تسوية«، إضافة إىل دخول جهاَزي القضاء 
امُلنشأ  التسوية  مركز  إىل  ن  العسكريَّ واألمن 
على  املّطلعة  األمنية  املصادر  وتعزو  حديثًا. 
املفاوضات، تواجد »اللواء الثامن ـــ تسوية«، 
إىل أنه »سيتّم االعتماد عليه الحقًا يف الريفني 
الشرقي والغربي، حيث السطوة الكبرية له«، 
على حتجيمه  احلكومية  األجهزة  عمل  رغم  على 

يف املفاوضات.

شهد مركز التسوية إقبااًل كثيفًا االربعاء، للمطلوبني 
للخدمة العسكرية وبدرجة أقل للمسلحني الراغبني 

بتسوية أوضاعهم
ومبوجب االتفاق اجلديد، مّت تقسيم أحياء درعا 
إىل 3 قطاعاٍت بعدد األحياء اليت يتحّصن فيها 
املسلحون. والبداية كانت من درعا البلد، عرب 
افتتاح مركز التسوية يف حّي األربعني، والذي 
للمطلوبني  أمس،  صباح  كثيفًا  إقبااًل  شهد 
للمسلحني  أقّل  وبدرجة  العسكرية،  للخدمة 
وتسليم  أوضاعهم  تسوية  يف  الراغبني 
أسلحتهم، بعدد إمجالي اقرتب من 100 شخص 
توّقعات  للتنفيذ، وسط  األوىل  الساعات  عند 
يف  أّما  املقبلة.  األيام  خالل  األعداد  بازدياد 
م، فتّم توثيق تسليم  شأن نوعية السالح امُلسلَّ
عشرات البنادق احلربية املصّنفة سالحًا فرديًا، 
بينما غابت عربات »الدوشكا« واآلليات الثقيلة 
اليت حتّدثت الدولة السورية عنها مرارًا. وينّص 
الرافضني  املسلحني  انسحاب  على  االتفاق 
للتسوية إىل حّي املخّيم اجملاور، مبدئيًا، يف 
انتظار االتفاق على املراحل التالية. وبدورهما، 
درعا،  فصائل  يف  البارزان  القياديان  يغيب 
حممد املساملة ومؤيد احلرفوش، عن املشهد. 
وتشري املصادر األمنية، إىل أنهما »اجتها إىل 
يف  يأمالن  حيث  السّد،  وطريق  املخيم  ي  حيَّ
كسب مزيد من الوقت، لتغيري املوازين قبل 
الصعود إىل احلافالت اخلضراء باجتاه الشمال«. 
اجلنوبية،  املنطقة  يف  عسكري  قائد  ويؤكد 
للزميلة »األخبار«، أن »كّل درعا سرتفع العلم 
املسلحة  الفوضى  مظاهر  السوري، وستنتهي 
خالل بضعة أشهر، سلميًا أو عسكريًا«، مضيفًا 
أن »احلرفوش واملساملة، ومعهما بضع مئات 
فقط من املسلحني، لن يتمّكنوا من الصمود يف 
معاقلهم اجلديدة، إذا ما دخل اجليش السوري 
ال  حينها   )...( البلد  درعا  إىل  ضخم  بتعداد 
التوّجه إىل  بديل عن احلافالت اخلضراء سوى 
الرمثا، من  القدمية يف موقع  األردنية  احلدود 
دون ضمانات بأاّل يطلق اجليش األردني النار 
عليهم، تطبيقًا لقواعد االشتباك يف التعامل مع 

املسلحني واملهّربني«.

لجأ املسلحون إىل حيَّي املخيم وطريق السدّ بعدما انسحبوا من حيّ درعا البلد )أ ف ب (

بالتوّجه  أمره  السوري  اجليش  حسم  بعدما 
حنو بدء عملية عسكرية يف درعا، جنح وجهاء 
فرصة  انتزاع  يف  عشائرها  وشيوخ  احملافظة 
أخرية إلرساء حّل سلمي يف املنطقة، سرعان ما 
أمثرت اتفاقًا جديدًا بدأ تطبيقه صباح االربعاء. 
وعلى رغم االرتياح الذي طبع اليوم األّول من 
عملية التنفيذ املتجّددة، إال أن اجليش ال يزال 
على  املسّلحني  النقالب  حتّسبًا  تأّهبه،  على 

تعّهداتهم.
اتفاق  بتنفيذ  املعنّية  اجلهات  أجنزت   | درعا 
لدخول  الالزمة  اإلجراءات  مجيع  اجلديد،  درعا 
والشرطة  السورية  والعسكرية  األمنية  القوى 
العسكرية الروسية، برفقة وجهاء عشائر درعا 
وشيوخها، إىل أحياء درعا البلد، حيث يتمركز 
التقليل  إعالميًا،  حياولون،  الذين  املسّلحون، 
ترتاجع  مل  املقابل،  ويف  االتفاق.  أهّمية  من 
احلشود العسكرية للقوات السورية يف حميط 
مركز املدينة ويف الطرق احليوية، حيث بقيت 
العسكرية  والدشم  مرتفعة،  الرتابية  السواتر 
جاهزة، حتّسبًا لنكِث اجملموعات املسّلحة عهودها 
يف أّي حلظة، وهو ما حصل مرارًا. ويؤكد رئيس 
الرفاعي،  حسني  درعا،  يف  املصاحلة«  »جلنة 
مبا  مطروحة،  اخليارات  »كّل  أن  لـ«األخبار«، 
الفصائل املسّلحة  العسكري ضّد  العمل  فيها 
أن  إىل  مشريًا  جمددًا«،  االتفاق  ُخرق  ما  إذا 
»ما جرى يف االتفاق سينسحب على كّل بلدات 
الستعادة  متهيدًا  السوري،  اجلنوب  ومناطق 
ويأتي  املناطق«.  تلك  على  سيطرتها  الدولة 
والعسكرية  األمنية  اللجنة  تزال  ال  فيما  ذلك 
احلكومية تستشعر ارتياحًا، بالنظر إىل ما ميلكه 
اجليش من أوراق قوة، أوالها السيطرة بالنار 
الدعم  اىل  إضافة  املنطقة،  مفاصل  كّل  على 
الروسي الكبري على طاولة املباحثات، وإصرار 
األخري على تثبيت وقف إطالق النار، وانتشار 
الدولة السورية املدنية والعسكرية  مؤسسات 
الذين  لألهالي  آمنة  عودة  لضمان  درعا،  يف 
الروس  به  نزحوا سابقًا، وهو ما كان يصّرح 
دائمًا أثناء توزيع املساعدات يف مراكز اإليواء 

املؤّقتة يف املنطقة اجلنوبية.
»اللجنة  أعضاء  على  املطبق  الصمت  وخّيم 
طيلة  املسّلحني،  باسم  املفاِوضة  املركزية« 
يف  جرت  اليت  العصيبة  املفاوضات  ساعات 
امللعب البلدي على مدى يومني، وأفضت إىل 
التوّصل إىل االتفاق اجلديد. واكتفت اللجنة، 
أخريًا، ببيان مقتضب صادر عن الناطق بامسها، 
عدنان املساملة، أكد فيه إبرام االتفاق، ُموّسعًا 
البلد  درعا  وجهاء  ليشملوا  املفاوضني  أمساء 
يتزّعم  الذي  اخلامس«  و«الفيلق  والعشائر 
لواءه الثامن، أمحد العودة. وشّدد البيان على 
ضرورة كشف مصري املعتقلني، وإنشاء عدد 
قليل من النقاط األمنية، متحّدثًا عن انسحاب 
اليت  األحياء  من  السوري  للجيش  مرتقب 
دخلها مبوجب االتفاق اجلديد، على أن ُيكَتفى 
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البطالة  معدل  بلغ   ،2019 عام 
اإلمجالي يف لبنان %11.4 )%14 
وفق  للرجال(،  و%10  للنساء 
املعيشية  لألوضاع  شامل  مسح 
لبنان  واألسر يف  العاملة  للقوى 
املركزي  اإلحصاء  إدارة  أجرته 
الدولية.  العمل  منظمة  من  بدعم 
كان ذلك قبل الصدمة املزدوجة 
بدءًا  املالي  االنهيار  الناشئة عن 
من تشرين األول 2019 وانتشار 
وباء »كورونا« مطلع عام 2020.

املؤكد، اليوم، أن البطالة بلغت 
معدالت قياسية. حبسب تقديرات 
وزارة العمل اللبنانية، وصل هذا 
املعدل عام 2020 اىل حنو %36، 
نهاية   %41.4 يبلغ  أن  ويرّجح 
2021، فضاًل عن »شبه البطالة« 
بقوا  مّمن  كثريون  يعيشها  اليت 
ساعات  خفض  مع  وظائفهم  يف 
عملهم وتقليص رواتبهم. أضف 

 سوق العمل يف لبنان: »التسكيج« مرحليّاً... وال أعمال إىل أجل غري مسّمى!

أ ف ب
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وقف  لتغطية  تصنيعية  »مشاريع«  برزت  نفسه،  السياق  يف 
الفئة  متناول  خارج  أصبحت  بعدما  السلع  بعض  استرياد 
الشرائية.  قيمتها  رواتبهم  فقدت  اللبنانيني ممن  من  األعظم 
واألجبان  كاأللبان  غذائية  األزمة، صناعات  بعد  و«ازدهرت«، 
»حل  عيسى  الصناعات، حبسب  هذه  لكن  التنظيف...  ومواد 
انتقالي وليست احلل على املدى املتوسط والبعيد ألن كل البنى 
اللبنانية متقادمة وحباجة إىل  الزراعية والصناعية  االقتصادية 
حتديث، رغم أهمية طرق كل األبواب يف حماولة للجم التدهور«. 
ربطه  دون  من  العمل  عن سوق  احلديث  الصعب  من  أن  كما 
بالكيفية اليت ستتم فيها عملية اإلنقاذ االقتصادي. »وعندما 
تكون هناك خطة للنهوض والتعايف، ميكن احلديث عن تقديرات 
أولية الجتاهات تطّور سوق العمل«. لذلك »من الضروري ربط 
التدريب والتعليم املهين مع تطور االقتصاد وحاجاته. فعندما 
خنلق حاجات اقتصادية حتتاج إىل تعليم وتدريب مهين، نركز 
على التعليم املهين وإال سيكون لدينا عاطلون من العمل رغم 

أنهم مؤهلون مهنيًا«!
املعاجلة الناجعة لألزمة، وفق عيسى »غري ممكنة فقط من خالل 
السياسات ذات املنحى النيوليربالي اليت تسعى إىل ما يسمى 
تنشيط سوق العمل، حتى ولو واكب هذه السياسات إصالح 
ألنظمة التعليم والتدريب وإجراءات لتنظيم االعتماد على اليد 
العاملة غري اللبنانية. فهذا كله، على أهميته، ال ميكن أن يساهم 
يف معاجلة األزمة ما مل يوضع يف سياق اسرتاتيجية تهدف إىل 
التحّول من منط االقتصاد السائد إىل منط آخر يكون قادرًا على 
إنتاجية  بنية  قاعدة  على  مستدام  اقتصادي  منّو  عملية  إطالق 
حملية أكثر صالبة وأقل تعّرضًا للصدمات اخلارجية، وتعتمد يف 
شكل رئيسي على املوارد البشرية واملالية والطبيعية احمللية، 
التحول يكون من خالل  تنافسية عالية«. وهذا  وتتمتع بقدرة 
العلمية  املعارف  إنتاج  على  يقوم  الذي  املعرفة«  »اقتصاد 
كثيف  حنو  على  واستخدامها،  ونشرها  املتقّدمة  والتكنولوجية 

يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية«.
حبسب منظمة العمل الدولية، فإن حتسني نتائج سوق العمل 
يتطلب االنتقال من اقتصاد يعتمد على االسترياد إىل اقتصاد 
من  جمموعة  ويتطّلب  سهاًل،  ليس  »وهذا  للتصدير،  موّجه 
السياسات الضريبية والصناعية والقطاعية واالقتصاد الكلي، 
من بني أمور أخرى«، وفق منسقة الربامج الوطنية يف املكتب 
اإلقليمي للدول العربية يف منظمة العمل الدولية آية جعفر. مع 
ذلك، »من املهم بذل اجلهود لتحديد نقاط الدخول إىل انتقال 

ناجح«.
سياسة  بوضع  جعفر،  الدولية، حبسب  العمل  منظمة  وتوصي 
توظيف وطنية شاملة ترّكز على خلق فرص عمل الئقة، تأخذ يف 
االعتبار اجتاهات العمل املستقبلية. وتنمية ومطابقة املهارات، 
واحلماية الكافية للعمال، وسياسات مجركية متنع استرياد بعض 
الصناعات اليت ميكن إنتاجها حمليًا وتشجيع االستثمارات والبنى 
التحتية. وتشمل القطاعات اليت ميكن أن ختلق فرص عمل يف 
املعرفة  وصناعة  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لبنان: 

واالقتصاد األخضر والسياحة الريفية واحمللية.

إىل التدريب املهني در
والتقين  املهين  والتدريب  التعليم  لربامج  الوطنية  املنسقة 
يف مكتب منظمة العمل الدولية يف لبنان، رانيا حكيم، تشري 
اىل أنه يف ظل األزمة احلالية »قد ال تتوافر للشباب الوسائل 
عائدات  إىل  حباجة  ألنهم  األكادميي،  التعليم  تكاليف  لتغطية 
املهين  التعليم  اعتبار  »ميكن  لذلك،  أسرهم«.  إلعالة  سريعة 
خيارًا حمتماًل يوفر اكتساب املهارات الالزمة لدخول سوق العمل 

وتوليد الدخل وهو األهم مرحليًا«.

رحيل دندش

تتفق البشرية يف العصر احلديث على تعريف جامع لوظيفة  الدولة 
، ينتهي مدلوله اىل واجبني نهائني هما العدالة االجتماعية واألمن 
االجتماعى. يكاد أن ينعدم يف أنظمة احلكم املتنوعة عرب القارات 
وجود دولة دون ارتكاز على هاتني الوظيفتني، فبغيابهما تصبح 
السلطات جمرد هيمنة، تسلٌط بالقهر أو أي شئ إال أن يكون هناك 

دولة.
إن املسرية حنو العدالة االجتماعية واألمن االجتماعي، املرتكز عليهما 
أي حكم شرعي، مسرية دؤوبة بطبيعتها و ال تتوقف ألنها تواكب 
إشكاليات حياة االنسان من والدته وحتى مماته، كما أن معاناة 
املواطن يف دولة عادية املقاييس، السيما تلك املتفرعة من حقوق 
احلياة األساسية، ال تبق معاناة فردية، بل تتعدى الفرد ليتبناها 
اجملتمع باعتبار أن الكل هو اجتماع األجزاء و أن الظاهرة قد تكرر 
نفسها لدى أٍي كان. من هنا، تنشأ القوانني يف اجملتمعات السوية 
والتقاليد  العادات  ذلك  واجلماعي، مبا يف  الفردي  اخليار  مراعية 
والتاريخ والظروف احلياتية املختلفة، فال ميكن أن تكون القوانني 

يف بلدين خمتلفني طبق األصل.
يف  لبنان  تسري هذه القواعد اإلنسانية حنو آفاق عكسية متامًا، فال 
أمن اجتماعي وال عدالة اجتماعية يف قواميس قوى احلرب املتحكمة 
اليت ورثت نواة دولة واعدة كانت يف أسوأ األحوال ترضخ ملطالب 
أن  االجتماعي والعدالة. فمنذ  األمن  مواطنيها و تؤسس ملشروع 
لبنان  يف  احلكم  مقاليد  وتوابعها  التدمريية  احلرب  قوى  تسلمت 
وهي تعمل ألجل اختصار الدولة ومفهومها يف هدف واحد، و هو 
استنزاف املواطن ماديًا وجتميع كل ما ميكن مجعه من مال، وهلذه 
الغاية، تفننت يف وضع قوانني عديدة تهدف اىل زيادة اجلباية 
ملوارد  استثمار  أي  دون  من  و  هلا  المثيل  بوقاحة  ومضاعفتها 
اجملتمع مبا يسهم يف أمنه او يف خدمة العدالة االجتماعية، أو يف 
ارتقاء اجملتمع والفرد فيه. لقد عملت قوى احلرب احلاكمة وتوابعها 
على إلغاء كل ما هو اجتماعي نزواًل صوب الفردية يف عملية تفكيك 
ممنهجة وحثيثة فال قوانني تناسب احلياة اللبنانية او حتى قوانني 
مع  تستنسخ  وتشريعات  قوانني  بل  اجتماعية،  زاوية  من  عادلة 
بعض التعديالت من دول أخرى السيما تلك اليت تعود باملال، أو 
توضع دون دراسة او حتليل وأيضًا لغرض اجلباية مبعظمها و دائمًا 

على حساب االنتاجية العامة أو الفردية.
والرسوم  تشريعات  الضرائب   من  احلاكمة  احلرب  قوى  جنته  ما 
ذلك،  ومع  نفطي،  بلد  من  اال  التتوفر  قد  طائلة  مبالغ  اجملحفة 
مل ختلق أي مشروع اقتصادي او اجتماعي جديد، ال بل استغلت 
خوف  املواطن يف  واضعة  ايراداتها،  لزيادة  القديم  من  ماتركت 
استشفاء جماني  وال  الئق،  تعليم جماني  فال  على مصريه،  دائم 
كاف، وحتى ال عدالة جمانية يف حال أراد املواطن أمانه من دولته، 
ليصبح  حتى  الدولة  فكرة  وتتالشى  اجملانية  اخلدمات  تنعدم  و 
التخطيط االسرتاتيجي أو توزيع فائض  املوازنة  كما يف كل الدول 
على  واألمثان  والرسوم  الضرائب  فيه  بلد تطغى  نكتة مسجة يف 
كل جوانب احلياة و حتت نظام إدارة وحكم ال يكتفي بأنه ال يقدم 
وأعمارهم  وكراماتهم  امواهلم  يسلبهم  بل  ال  شئ،  أي  ملواطنيه 
بوحشية شديدة مبا خيفي استعبادًا ومتلكًا، إن دولة قوى احلرب 
املتحكمة تبدأ غايتها باملال واليه تنتهي، وهكذا إىل أن ماتت البالد 

مبجتمعها ومقدراتها وهيكليتها ووصلت اىل ما وصلت اليه.
وبافرتاض أن السلطة يف لبنان متثل دولة مع أنها ليست كذلك 
قياسًا اىل التعريف احلديث ملفهوم الدولة، وإذا كان منوذج الدولة 
الذي أسسته قوى احلرب احلاكمة ال يعدو كونه عائقًا حياتيًا مستمرًا 
أمام املواطن واجملتمع برمته فلنا من بعد ماسبق أن نطرح سؤااًل 

جديًا: ما هي وظيفة الدولة يف لبنان؟.
ماهي وظيفة الدولة منذ  اتفاق الطائف  وحتى اآلن؟ اإلجابة على هذا 
السؤال ويف ضوء ماسبق صادمة بال شك، وتكشف أن ال دولة يف 
لبنان منذ 1975 وحتى اآلن باملعنى املؤسساتي والشرعي للكلمة. 
النقد  إجابة ستستوجب مراجعة تارخيية من شعب يفتقر اىل  هي 
احلاجة اىل نظام جديد  إن متت ستفرض  الذاتي اهلادف، مراجعة 

ودولة جديدة بكل تفاصيلها.

النهـّابون ووظـيفة الـدولة
د. يوسف حبيب مغنية 

الذين  السوريني  والنازحني  الفلسطينيني  الالجئني  ذلك  إىل 
تراجعت األعمال يف القطاعات اليت يعملون فيها.

تعّد البطالة املعرب األبرز عن األزمة البنيوية لنموذج االقتصاد 
على  األهلية،  احلرب  انتهاء  منذ  وخصوصًا  القائم،  الريعي 
خالل  من  حمليًا  العمالة  إنتاج  أوالهما  أساسيتني:  ركيزتني 
)بلغ  اخلارج  إىل  وتصديرها  العالي  التعليم  يف  االستثمار 
»الدولية  ألفًا حبسب  أكثر من 66  عدد املهاجرين عام 2019 
للمعلومات«(، وثانيتهما االستفادة من عوائد التدفقات املالية 
املالية  واألدوات  كالعقارات  ريعية،  اقتصادية  نشاطات  يف 
ومتويل استهالك السلع واخلدمات، من دون إنتاج يف االقتصاد 
احلقيقي، واعتماد سياسات االقتصاد الكلي الليربالية اليت تقوم 
على حضور أقل للدولة مع منسوب عاٍل من اهلدر والفساد، ما 
قضى على ما تبقى من قطاعات إنتاجية وصناعية قليلة كانت 

موجودة قبل احلرب األهلية.
وأزمة  العمل  »سوق  كتاب  مؤلف  حبسب  خلق،  النموذج  هذا 
التشغيل يف لبنان« االقتصادي جنيب عيسى، وظائف متدنية 
املهارات  تتطابق فيها  اخلدمات، ال  اإلنتاجية ترتكز يف قطاع 
املتوافرة مع الطلب على أنشطة ال حتتاج إىل عمالة ماهرة )وال 
السياحية  واألعمال  واخلدمات  والبناء  التجزئة  جتارة  سّيما يف 
والزراعية املومسية...(. بسبب ذلك، مل تتوافر يف سوق العمل 
فرص كافية تتناسب مع مؤهالت أفواج القادمني اجلدد إليها. 
حبسب عيسى، »كان سوق العمل قبل األزمة يستقبل حنو 40 
ألف وافد جديد سنويًا، معظمهم من ذوي الشهادات اجلامعية 
أو املهنية يف مقابل 10 آالف فرصة عمل متدّنية اإلنتاجية ال 
تؤمن مردودًا يتواءم ومؤهالت هؤالء، ففّضلوا البقاء عاطلني 
من العمل يف انتظار فرصة للهجرة«. فيما غّطت العمالة األجنبية 

غياب هؤالء.
 هكذا شغل السوريون، حتى قبل احلرب السورية، أعمااًل بأجور 
زهيدة يف قطاَعي البناء والزراعة. لكن دراسة حديثة ملنظمة 
العمل الدولية مشلت الفئات الثالث األكثر حرمانًا من اللبنانيني 
والنازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني املقيمني يف 251 
منطقة سكنية من األكثر ضعفًا يف البالد، أظهرت أن االنهيار 
االقتصادي مل يوفر هؤالء. فقد أدى تراجع النشاط االقتصادي 
وبلغت  القطاعات،  العمالة يف هذه  على  الطلب  اخنفاض  إىل 
معدالت البطالة بني الالجئني السوريني 40.1%، رغم أن %95 
من هؤالء من العمال غري النظاميني. كما أن عدم دفع رواتب 
األجنبية  العمالة  اخنفاض  إىل  أدى  بالدوالر  األجانب  العمال 

وهجرتها.
بالدوالر وإغالق  األجانب  العمال  رواتب  أدى عدم دفع  كذلك 
هؤالء  من  كبري  عدد  عودة  إىل  أبوابها  املؤسسات  من  كثري 
العمال  بدل  األعمال  لبنانيون يف هذه  حّل  بالدهم. فهل  إىل 

األجانب؟
يلفت عيسى إىل أن »االنزياح يف سوق العمل حنو أعمال ال تطلب 
مهارة كان موجودًا قبل األزمة. إذ إن 31.5 يف املئة من جممل 
القوى العاملة كانت تعمل يف وظائف ذات متطلبات أقل من 
مستوى التعليم الذي حّصلته. لكننا من اآلن وصاعدًا سنشهد 
ارتفاعًا يف هذا الرقم ألن كثريين سيضطرون إىل مزاولة أعمال 
كانوا ميتنعون عن مزاولتها سابقًا«، كوظائف الـ«فاليه باركينغ« 
وتوصيل البضائع )دليفري( وأعمال الصيانة )هواتف، أدوات 
كهربائية...( واخلياطة وسائقي األجرة وعامالت املنازل وعمال 
النظافة... لكن هذا تسكيج مرحلي، ألن ال أعمال حقيقية يف 

لبنان اليوم وإىل أجل غري مسّمى«.

    وصل هذا املعدل عام 2020 إىل نحو 36%، ويرجّح أن يبلغ %41.4 
نهاية 2021

خالل  من  الدولية،  العمل  منظمة  تنّظم  السياق،  هذا  ويف 
تدريبية  دورات  سلسلة  بلبنان،  اخلاصة  املهارات  أكادميية 
قصرية يف بعض األعمال واملهارات اليت تتالءم مع االحتياجات 
العمل،  سوق  يف  حرمانًا  األكثر  الفئات  وتستهدف  الناشئة، 
كالنساء والشباب وذوي اإلعاقة والعمال يف املناطق الريفية 

أو االقتصاد غري النظامي واملهاجرين والالجئني.
استندت املنظمة يف اختيار املهن إىل تقييم احتياجات املهارات 
القطاعية للبنية التحتية العامة الذي أجرته منظمة العمل الدولية يف 
2018 ــــ 2019 بالتنسيق مع املكتب الوطين لالستخدام والتشغيل 
وبناًء على خطة التنمية احلكومية آنذاك. وأجريت تدريبات جملموعات 
من الشباب من اجلنسني يف اللحام والسباكة، أضافت إليها املنظمة 

دورات متعلقة بالزراعة واألغذية الزراعية والصحة.



Page 11صفحة 11     

مـقابلة

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

احلديث عن دخول العامل يف حقبة »ما بعد الغرب« مل يبدأ مع اهلزمية 
األمريكية يف أفغانستان. أّول مسؤول رمسي بّشر بهذا الزمن اجلديد، 
كان وزير اخلارجية الروسي، سريغي الفروف، يف »مؤمتر األمن والتعاون 
يف ميونيخ«، يف منتصف شباط 2018. سلسلة متتالية من التطّورات 
العسكرية والسياسية واالقتصادية، كانت قد أكدت  الدولية املهّمة، 
وصعودًا  والغربية،  األمريكية  للهيمنة  مستمرًا  ولكن  تدرجييًا  تراجعًا 
لدور العبني ُجدد، دولتيني وغري دولتيني، وتزايدًا يف قدرتهم على 
التأثري يف مسار الصراعات اجلارية ويف مآالتها. غسان سالمة، املفكر 
بعثة  رأس  والذي  األسبق،  اللبناني  الثقافة  ووزير  اجلامعي  واألستاذ 
أبرز  األمم املتحدة لدعم ليبيا بني عاَمي 2017 و2020، كان من بني 
اخلرباء يف العالقات الدولية الذين توّقعوا، منذ بداية تسعينيات القرن 
األخرية  هذه  فشَل  األمريكية،  اإلمرباطورية  النشوة  أوّج  يف  املاضي، 
بفرض سيطرة أحادية على العامل. وهو اعترب، يف مقابلة مع »األخبار«، 
ع القّوة والنفوذ على الصعيد الدولي، سيتعّزز يف السنوات  أن مسار توزُّ
املقبلة، ويف سياقات أكثر تعقيدًا من سابقاتها، نتيجًة للتشابك الكبري 

يف املصاحل االقتصادية بني القوى املتنافسة اسرتاتيجيًا.
والفت  واسع  نقاش  إىل  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  أدى 
حول تراجع هيمنة واشنطن، إىل درجة أن فرانسيس فوكوياما، ونيلز 
األمريكي،  النموذج  بأبدية  املبّشرين  املنّظرين  من  وآخرين  فريغسون، 
بدأوا يتحّدثون عن نهاية اإلمرباطورية. السؤال األول هو حول قراءتكم 
لذلك االّتاه، أْي تراجع القّوة األمريكية، والذي مُتّثل قضية أفغانستان 
مؤّشرًا إليه. برأيكم، متى بدأ هذا االحندار؟ وما هي أسبابه الرئيسة؟ 

وأين حنن اليوم؟
_ لن تكون لالنسحاب من أفغانستان تداعيات على الواليات املتحدة شبيهة 
بتلك اليت عانى منها االحتاد السوفياتي بعد انسحابه من هذا البلد يف عام 
1989 واليت أسهمت يف تسريع انهياره. أواًل، الواليات املتحدة ليست 
دولة حماذية وليست هلا مصاحل جيوسرتاتيجية مباشرة يف أفغانستان. 
النخبة األمريكية،  القرار باالنسحاب كان عليه شبه إمجاع داخل  ثانيًا، 
دونالد ترامب كان يؤّيده، وجو بايدن أيضًا كان يؤّيده. ثالثًا، الواليات 
املتحدة ستحتفظ بالقدرة على القصف من بعيد ألهداف يف أفغانستان، 
كما فعلت قبل أيام. ولكن من دون أي شك، فإن طريقة االنسحاب 
اليت كانت  املفاوضات  أن  األول هو  األمر  أمرين خطريين:  تشري إىل 
زاد،  خليل  زملاي  يقودها  كان  واليت  عام،  لفرتة  الدوحة،  جارية يف 
األمريكيون  فيها  االتفاق  مّت  ما  وعلى  عليها  راهن  مفاوضات  كانت 
بنوايا وبقدرات  مّما يعطي صورة عن عدم معرفتهم  الالزم،  أكثر من 
على  وأيضًا  غين،  أشرف  حكومة  على  اعتمادهم  أن  وثانيًا،  خصمهم. 
اجليش الذي كانوا قد حاولوا بناءه كان اعتمادًا مفرطًا إىل حّد كبري، 
بالتالي، تصّورهم بأنه باإلمكان أن حيصل اتفاق لتقاسم السلطة بني 
حساب  عن  نامجًا  كان  »طالبان«،  وبني  يدعمونها  كانوا  اليت  احلكومة 
تقوم حبسابات  أيضًا  الكربى  الدول  أن  هو  هنا  إليه  أشري  ما  خاطئ. 
خاطئة يف مواجهة العديد من األزمات. بالتالي، هناك اليوم شّك حقيقي 
يف قدرة الواليات املتحدة على فهم بلد عاشت فيه وحكمته بطريقة غري 
مباشرة لفرتة عقدين من الزمن. هذا يشري إىل ضعف يف املعلومات، 
ضعف يف التحليل، ضعف يف ما يسّمى بـcultural empathy، يعين يف 

تفّهم املعطيات الثقافية يف أي بلد.
هل هذا سيؤّثر يف املصاحل األمريكية؟ طبعًا، ألن اهليبة األمريكية عندما 
 ،2001 أيلول  أحداث  حصلت  عندما  املتحدة.  الواليات  ختسر  ُتضرب، 
ُضربت اهليبة األمريكية، ولكن كانت نتيجتها مزيدًا من اإلصرار على 
غزو العراق الستعادة اهليبة. هناك خطر من أمر مشابه يف املستقبل. 
بأن  للقول  والكونغرس  الشيوخ  بدأت تصدر أصوات يف جملس  وقد 
»علينا أن نعاجل االحنسار يف اهليبة األمريكية، من خالل القيام بعمٍل 
ما«، مثاًل إعادة التواجد العسكري يف أفغانستان، أو من خالل عمليات 
رّبا مل  أيلول،  أحداث  أخرى. وهذا ال جيب أن نضعه جانبًا، ألنه لوال 
يكن ليحصل غزو العراق. أحداث أيلول هي اليت أعطت احلّجة ملن كان 
يطالب قبلها بغزو العراق. هناك اآلن بني الدول اجملاورة ألفغانستان 
من يتساءل عن مدى صدقية الدعم األمريكي له، وهذا ينسحب على 
وفيتنام،  اهلند،  يف  أي  آسيا،  يف  سيما  ال  البلدان،  من  كبري  عدد 
والفيليبني، وهي دول يف حالة مواجهة مع الصني، وتنظر إىل ما حصل 
يف أفغانستان بشيء من الريبة واخلوف والتساؤل على األقل. أّما إىل 
الغرب، يف منطقتنا العربية، هناك أيضًا عدد من الدول املتحالفة مع 
ماذا  أفغانستان.  ما حصل يف  اليت ختشى مفاعيل  املتحدة،  الواليات 
ستفعل إدارة بايدن الستعادة اهليبة؟ هذا سؤال مهم لألسابيع واألشهر 
ديبلوماسية؟  بوسائل  كيف؟  ولكن  ستحاول،  أنها  بالتأكيد  املقبلة. 
بوسائل عسكرية؟ بتعزيز قواعدها املوجودة يف أكثر من منطقة؟ بعمليات 
ضّد »داعش« أو ضّد أهداف أخرى داخل أفغانستان؟ برفض االعرتاف 
الصورة يف  ستّتضح  عليها؟  فرض شروط  بعد  إاّل  »طالبان«  حبكومة 
املرحلة املقبلة. ولكن من دون أّي شك، فإن جزءًا من اهليبة األمريكية 
قد انهار يف أفغانستان، وهو قد انهار ليس يف قرار االنسحاب الذي 
كان متفقًا عليه، ولكن يف عملية االنسحاب نفسها اليت بدت وكأّنها 

هروب.
   املشكلة الكربى التي لدينا يف ليبيا، هي أنها لم تشهد انتخابات رئاسية 

سابقًا
ولكن على مستوى املشهد األوسع، هناك تطّوران ينبغي حلظهما: األمر 
»طالبان«  أكانت   - احمللية  القوى  اجلدلية بني  العالقة  أن  هو  األول، 
ميينية  أو  يسارية  أكانت  قومية،  أو  دينية  أكانت  »طالبان«،  غري  أو 
القوى الكربى، شهدت تعدياًل  أو مع  - يف عالقتها مع اإلمرباطوريات 
يف التوازن، منذ عّدة سنوات، ملصلحة األوىل، ألن اإلمرباطوريات مل 
تعد لديها القدرة نفسها على التدّخل وعلى السيطرة، ونرى ذلك يف 
الساحل األفريقي، ويف عدد من األماكن األخرى. وما ينطبق على القوى 
يف  وتركيا  إيران  مثل  دول  على  أيضًا  ينطبق  احمللية،  الدولتية  غري 
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عالقاتها مع القوى الدولية. األمر الثاني، هو توزيع النفوذ بني القوى 
الكربى، ومن دون أّي شك، فإن ما حصل يف أفغانستان يعّزز وضع 
رّبا يضع اهلند يف موقع دفاعي، خيّفف  العاملي.  النظام  الصني يف 
نفوذ الغرب يف آسيا، ويسّرع عملية انفصال آسيا عن النظام العاملي 
الذي كان يسيطر عليه الغرب. وهذا أمر مل يبدأ يف أفغانستان ولن 
ينتهي يف أفغانستان، إنه مسار تارخيي. الصينيون يبدو أنهم اّتفقوا 
مع »طالبان« على عدد من األمور، وقد يقومون بتنفيذ مشاريع كان 
األمريكيون قد فّكروا فيها، مثل إنشاء خط أنابيب من تركمانستان إىل 
احمليط اهلندي. من جهة أخرى، هناك تغرّي حضاري أساسي، أخّلصه يف 
مجلتني: من كّل احلضارات العاملية، هناك حضارة واحدة، وهي ليست 
احلضارة اإلسالمية، أو الصينية، أو البوذية، كانت تعترب نفسها احلضارة 
العاملية، وهي احلضارة الغربية. كان هناك نوع من قبول ضمين بفكرة 
أن الغرب حيمل حضارة عاملية، حيمل قَيمًا قابلة للتصدير إىل خمتلف 
أصقاع العامل. هذه الفكرة بدأت باالحنسار منذ حنو عشرين عامًا. كانت 
صفارة اإلنذار هلا هي مقال هانتنغتون الشهري يف جمّلة »فورين أفريز«، 
يف خريف عام 1993، عندما قال إن خنب العامل الثالث قد قبلت احلداثة، 
ولكنها رفضت التغريب. ومنذ ذلك احلني، تطّورت هذه الفكرة وقبل 
بها الكثريون، ليس يف الواليات املتحدة فقط، ولكن يف أوروبا. هدف 
حروب التحرير الوطنية، مع عبد الناصر، ونكروما، والثورة اجلزائرية، 
الغربي،  االستعمار  من  اخلالص  1947، كان  عام  اهلندية،  واالنتفاضة 
بينما القوى اجلديدة املوجودة اآلن يف الساحة الدولية، ال حتارب فقط 
النفوذ الغربي، لكنها حتارب أيضًا النموذج الغربي، ورّبا ميّثل انتصار 
يف  هانتنغتون  ملسه  الذي  التحّول،  هذا  حمّطات  من  حمّطة  »طالبان« 

مقاله الشهري، ورفضه البعض حينها.
ولكن قدرة الغرب على تصدير قَيمه ومنط حياته ومنوذجه للحكم ارتبطت 
أواًل وأساسًا بقدرته على التوّسع، واالحتالل والسيطرة. يعين اهليمنة 
االسرتاتيجية كانت األساس لطرح مثل هذه الرؤى. ما رأيناه، يف العقود 
املاضية، هو تراجع هذه اهليمنة، والبعض يربط هذا األمر بسياسات 
املتحدة،  الواليات  أي  الغرب،  اعتمدتها قيادة  اليت  املستمّرة  احلروب 
وروسيا،  الصني  ونسَيت  اإلرهاب،  مّسته  ما  على  احلرب  شّنت  اليت 
آخر، وهو  بعدًا  البعض  املنافسني االسرتاتيجيني احلقيقيني. ويضيف 
النيوليربالية  حقبته  يف  العاملي،  الرأمسالي  النظام  بتحّوالت  مرتبط 
املتأّزمة وصعود شرائح جديدة داخل الطبقات املسيطرة يف الرأمسالية 
العاملية. كيف تَرون انعكاسات التحّوالت يف الرأمسالية العاملية على 

سياسات الغرب وعلى الرؤى االسرتاتيجية؟
باحلقيقة، هناك أمران جيب التوقف عندهما. أنا لست مقتنعًا بالعالقة   _
امليكانيكية بني مصلحة اقتصادية معّينة، وبني عملية عسكرية واسعة 
لدولة كربى. يعين اختزال الوجود الفرنسي يف الساحل األفريقي حباجة 
فرنسا لليورانيوم من هذه الدولة أو تلك، هو اختزال مبّسط وسخيف. 
يف أفغانستان، ليس هناك من أهداف اقتصادية عظيمة. احلروب ال 
ُتشّن فقط ألن هناك مصاحل معّينة تسعى إليها دولة ما. هذه كانت 
حال اإلمرباطوريات إىل حّد ما يف القرن الـ19، لكن إمرباطوريات القرن 
العشرين معّقدة أكثر من ذلك. هناك جانب ثقايف يف األساس. الرجل 
األبيض كان يف مطلع القرن العشرين ميّثل 28 يف املئة من البشرية، 
وحواىل 80 يف املئة من السيطرة على أراضي العامل، من أسرتاليا إىل 
الرجل  العشرين، واحندر  القرن  انتهى  كندا، مرورًا بكّل املستعمرات. 
اليوم، واحندرت سيطرته  األبيض من 28 يف املئة إىل 17 يف املئة 
على خمتلف أصقاع العامل من 80 إىل 30 يف املئة. إذًا، هناك منحى 
ألن  االعتبار،  نأخذه يف  أن  األمر جيب  هذا  أن  أعتقد  واضح.  تارخيي 
واألمريكي.  األوروبي  املركز  دول  يف  بكثري  أصغر  أصبحت  اجليوش 
كبري،  حدٍّ  إىل  ضُعفت  اخلارج،  إىل  عسكر  إرسال  على  أوروبا  قدرة 
أصبحت رّبا ال تتجاوز بالنسبة لكّل القارة األوروبية 30 ألفًا. الواليات 
املتحدة أصبحت شديدة التأّثر أيضًا بالرأي العام الداخلي لديها. لذلك، 
يف  سنراه  ما  ألن  االعتبار،  يف  الثقايف  العنصر  هذا  نأخذ  أن  جيب 
األقليات  ملختلف  الطاغي  الرأي  من  مزيد  هو  هناك  املقبلة  السنوات 
غري البيضاء، أو غري الذكورية، يف القرار األمريكي، وهذا أمر سيؤّثر 
آخر،  جانبًا  أيضًا  هناك  ولكن  اخلارج.  واشنطن يف  كثريًا يف سياسة 
وهو اجلانب االقتصادي واملالي. الرأمسالية بعد احلرب الباردة خمتلفة 
جوهريًا عّما كانت عليه قبلها. مثاًل، خالل احلرب الباردة، كان االقتصاد 
األمريكي واالقتصاد السوفياتي يديران ظهرهما لبعض، وكان التبادل 
أقّل من 100 مليون دوالر يف السنة. اليوم التشابك بني االقتصادين 
للواليات  بالنسبة  هو  كما  للصني  بالنسبة  حيوي  واألمريكي  الصيين 
املتحدة، لذلك فإن الرأمسالية أصبحت رأمسالية معوملة، وهذا باملناسبة 
ما كان لينني قد توّقعه. ولكن هذه الرأمسالية املعوملة تفرض نفسها 
أن  بعنى  والسياسية.  العسكرية  احلسابات  على  اجليوبوليتيك،  على 
احلرب الباردة كانت ممكنة أيضًا ألن االحتاد السوفياتي مل يكن بأي 
شكل من األشكال حباجة إىل االقتصاد األمريكي، واالقتصاد األمريكي 

مل يكن بأي شكل من األشكال حباجة إىل االقتصاد الروسي. اليوم، 
االقتصاد األمريكي سيضعف كثريًا من دون الصني كمصدر للتصنيع 
األمريكية  السوق  ُأقفلت  حال  كثريًا يف  ستضعف  والصني  وكسوق، 
يف وجهها ويف وجه صادراتها. لذلك، القول امليكانيكي بأننا أنهينا 
احلرب الباردة بني االحتاد السوفياتي والغرب، بانتصار الغرب، مررنا 
بفرتة 30 أو 40 سنة من الضياع، واآلن دخلنا يف حرب باردة جديدة 
بني الواليات املتحدة والصني، هو قول ساذج برأيي. لن حتصل بني 
مع  قائمًا  كان  الذي  باملعنى  باردة  حرب  املتحدة  والواليات  الصني 
جّبارين  للتعامل بني  جديدة  هناك صيغة  السوفياتي، ستكون  االحتاد 
هما يف اآلن معًا متنافسان اسرتاتيجيًا ومتشابكان اقتصاديًا وماليًا. 
لذلك، فإن تراجع النفوذ الغربي يف العامل من الناحية اجليوسرتاتيجية، 
الصني،  غزا  الرأمسالي  النمط  الرأمسالي.  النمط  تراجع يف  يقابله  ال 
وفيتنام، وروسيا حّتى، وما زال قائمًا فيها. لذلك، حنن أمام حتّد علمي 
الباردة السابقة وحناول  ومفهومي كبري: كيف خنرج من منطق احلرب 
وهذا  االقتصادي  التشابك  من  املستوى  هذا  فيه  عاملي  نظام  فهم 
أيديولوجية  حتمل  احلالية  الرأمسالية  االسرتاتيجية؟  الناحية  من  التنافر 
امسها »النيوليربالية«. هذه األخرية مل تصب بالصدمة اليت أصيبت بها 
احلالة االسرتاتيجية الغربية، ولكن أصيبت بشيء آخر، وهو أّن انتقاهلا 
إىل خمتلف دول العامل، جعلها تتنّوع يف طريقة تنفيذها. »النيوليربالية« 
ليست مثل »النيوليربالية« يف الواليات املتحدة، و«النيوليربالية« اليت 
محلها األمريكيون إىل العراق أّدت إىل النظام االقتصادي الفاسد الذي 
ليبيا،  اليت شاهدُتها يف  والنيوليربالية  اليوم.  العراق  بشؤون  يتحّكم 
نرى  حنن  إذًا،  الليبية.  الدولة  ولثروة  للدولة  منّظم  نهب  عملية  هي 
أن »النيوليربالية« تدافع عن نفسها وما زالت تتمّدد يف أحناء العامل. 
أن الصور املتجّددة عنها يف دول األطراف،  ولكن يف املقابل، نرى 
هي كاريكاتورية، بعنى أنها أخذت من السوق نظام السوق، ولكن مل 
تأخذ شيئًا مّما هو يف الغرب من عملية تنظيم السوق. بالتالي، أّدت 
إىل نهب ممنهج، كما حصل يف روسيا أيام يلتسن وحاول بوتني أن 
يوقفه، كما حصل أيضًا يف عدد كبري من الدول اليت انتقلت بشكل 
مفاجئ من االقتصاد املوّجه إىل االقتصاد اجلديد. بالتالي، حنن كعرب 
أمام مسألة حقيقية، وهي ما هو نوع النيوليربالية اليت ننّفذها؟ حنن ننّفذ 
يف سياساتنا كاريكاتورًا للنيوليربالية الغربية، والغرب ليس مستاًء من 
ذلك. بالتالي، علينا أن نسأل أنفسنا: هل التحّدي احلقيقي الذي يواجه 
مواجهتها؟  عن  الدول  تعجز  اليت  الكربى  األزمات  هو يف  النيوليربالية 
النيوليربالية عن  أوّد أن أعطي مثلني عن ذلك، حيث رأينا عجز  وهنا 
مواجهة التحّديات الكربى: النموذج األول، أو احلالة األوىل، هي األزمة 
2009، وجدنا أن  املالية الكربى منذ عشر سنوات، يعين سنة 2008 – 
الدولة  ر بصورة غريبة، ولوال تدّخل  الغرب تعثَّ نظام السوق يف قلب 
القوي، مثل وزارة اخلزانة يف أمريكا، والدولة القوية يف كّل من أملانيا، 
وبريطانيا، وفرنسا... لكانت هذه األزمة ما زالت مستفحلة حّتى اليوم. 
إذًا، منّظرو النيوليربالية وجدوا أّنها عاجزة عن تّنب السقوط يف أزمات 
التحّدي  األزمات.  هذه  حصلت  إن  معاجلتها  عن  وعاجزة  كربى،  مالية 
ر »الكوفيد« من دون تدّخل الدول،  الثاني، وجدناه مع »الكوفيد«؛ تصوَّ
إذًا، حنن  العاملية اليت هي قائمة على تعاون دولي.  الصّحة  ومنّظمة 
أمام أزمات كربى، النيوليربالية ليس لديها دواء ملعاجلتها، وهي حباجة 
للدولة. لذلك، نرى أّن النيوليربالية ال تتأثر كثريًا بالنماذج الكاريكاتورية 
تتأّثر  لبنان، ولكنها  العامل، با فيه  نراها هلا يف خمتلف أصقاع  اليت 
كثريًا باألزمات الكربى اليت تصيبها يف قلب دارها. فّصلُت سؤالك إىل 
جوابني خمتلفني: اجلواب األول، هو أن لليربالية تسيدات كاريكاتورية 
يف خمتلف أحناء العامل تثري القلق عندي ألنها حترم الناس، ومن بينهم 
اللبنانيون مثاًل، من ودائعهم، وحترم الليبيني من ثروة بالدهم، وحترم 
ثانيًا من  الصيف... ولكن هناك جزءًا  الكهرباء يف عّز  العراقيني من 
السؤال يتعّلق بالنيولريالية يف دول املركز، حيث نرى أنها كّل عشر 
سنوات تصاب بأزمة كبرية ترغم قادة هذه الدول على العودة للعمل 
من خالل الدولة، بعدما كانوا قد حاولوا تهميشها أو جعلها جمّرد شاهد 

على منطق السوق، وليس منّظمًا للحياة االقتصادية بأكملها.
 هناك اآلن بني الدول املجاورة ألفغانستان من يتساءل عن مدى صدقية 

الدعم األمريكي له
حتّدثتم عن أّننا، بسبب طبيعة الرأمسالية املعوملة، وتداخل املصاحل بني 
الذي  الصراع  غرار  على  لن نشهد صراعًا  والصني،  املتحدة  الواليات 
توترًا اسرتاتيجيًا بني  اليوم  الباردة. ولكن نشهد  احلرب  شهدناه يف 
طويلة  فرتة  منذ  احلقيقة  بدأ يف  أمريكيًا،  عسكريًا  ومتوضعًا  البلدين، 
ولكن تعاظم يف الفرتة األخرية، منذ خطاب باراك أوباما، عام 2012، 
خالل  من  الصني،  احتواء  حملاولة  أمريكيًا  اّتاهًا  هناك  أن  بدا  حيث 
االنتشار العسكري، وبناء التحالفات. ويف هذا السياق، هناك تساؤالت 
كربى يف املنطقة، خصوصًا بعد االنسحاب من أفغانستان. أحد املرّبرات 
ليس  أفغانستان  من  خنرج  أننا  االنسحاب،  هذا  لتسويغ  ُقّدمت  اليت 
ألننا مهزومون، ولكن لنرّكز على مواجهتنا الرئيسة املقبلة مع الصني. 
هناك خشية كربى لدى حلفاء الواليات املتحدة من ما سريّتبه الرتكيز 
األمريكي على أولوية املواجهة االسرتاتيجية مع الصني، بالنسبة هلم. 
هل سنشهد، بالفعل، يف املرحلة املقبلة، انسحابًا أمريكيًا من املنطقة؟ 

وماذا عن حلفاء الواليات املتحدة؟
الواليات  بأن  وتكرارًا  مرارًا  املاضية، مسعت  الثالثني  السنوات  يف   _
املتحدة قررت االنسحاب من الشرق األوسط. مسعت ذلك على لسان بيل 
كلينتون، ومسعته على لسان جورج بوش االبن، قبل أحداث أيلول، حيث 
كتب مقااًل يف جمّلة »فورين أفريز«، قبل انتخابه بأشهر، قال فيه إن 
سياسته واقعية، ستسعى إىل جنّنب احلروب »غري الضرورية«. ومسعته 
طبعًا مّمن جاء بعده، من باراك أوباما، وأيضًا من دونالد ترامب الذي 
قّرر االنسحاب من أفغانستان، وأيضًا طبعًا من جو بايدن. ولكن يأتي، 
الشرق  باخلروج من منطقة  دائمًا، عنصر جديد جيعل تنفيذ هذا األمل 
ويف  نيويورك،  يف  كبرية  إرهابية  عملية  حصلت  متعّسرًا.  األوسط، 
أفغانستان،  إىل حروب كثرية يف  إثرها  على  بوش  واشنطن، فذهب 
ويف غريها من الدول. هل سيحصل الشيء نفسه مع بايدن؟ أنا أرّجح 
ذلك، ملاذا؟ لقد مّتت إعادة بناء جزء كبري من القوة الروسية، وتدّخلت 
روسيا بقدر ملموس من الفعالية يف مناطق ويف أماكن مثل سوريا، 

لألمم املتحدة دور محوري يف السعي إىل إنجاح املسار السياسي يف ليبيا

التتمة على الصفحة 20
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

هي  حتمًا.  اعتذار  ال  لكن  قريبًا،  حكومة  ال 
ستستمر  آخر.  إشعار  حتى  اجلديدة  املعادلة 
املكلف  والرئيس  اجلمهورية  رئيس  اجتماعات 
املرسلة  السّر  كلمة  كنه  إىل  يتوّصال  أن  إىل 
حديثًا إىل كليهما: خطوات متوازنة، يراد منها 

القول بتنازالت متبادلة.
على ذمة رواة مّطلعني، تلّقى الرئيس املكلف 
من  نصيحة  الفائت  اجلمعة  يوم  ميقاتي  جنيب 
رئيس الربملان نبيه بّري، موّثقة من حزب اهلل، 
حتّضه على عدم التفكري يف االعتذار عن عدم 
ـــ تبعًا للرواة  تأليف احلكومة. أوجب هذا التدّخلـ 
ــــ ميل جّدي مليقاتي اىل هذا اخليار  أنفسهم 
اجلمهورية  رئيس  مع  تفاهمه  تعّثر  ضوء  يف 
ميشال عون، رغم ما كان قد جهر به قباًل أن 

االعتذار ليس يف أجندته.
ما محلته نصيحة الثنائي الشيعي إضافة ذات 
داللة، هي أن األبواب غري موصدة على االتفاق 
إليه  حيتاج  ما  أن  بيد  اجلمهورية.  رئيس  مع 
متوازنة،  صيغة  يف  متوازنة  خطوات  كالهما 
فحوى  الوراء.  اىل  الرتاجع  من  قلياًل  تعين 
النصيحة أيضًا أن يعّض الرئيس املكلف قلياًل 

على أصابعه وينتظر الفرج اآلتي.
بالرئيس  متّسكًا  الشيعي  الثنائي  موقف  أبَرَز 
إجراء  أي  تفادي  نفسه  الوقت  ويف  املكلف، 
سليب يعيد تأليف احلكومة اىل النقطة الصفر، 
فيما هو أحرز يف االجتماعات الثالثة عشر تقدمًا 
وإن مرتّجحًا، من غري أن ُيقيم جمددًا يف العدم. 
نفسها  وميقاتي،  عون  بني  احلالية  املشكلة 
الرئيس سعد احلريري، لكن  كانت بينه وبني 
احلؤول  اإلمكان  يف  يكن  مل  جوهري  بفارق 
وطأته،  ختفيف  األحوال  أحسن  يف  أو  دونه، 
هو أن رئيس اجلمهورية مل يكن يريد الرئيس 
املكلف السلف يف األصل شريكًا له يف السنة 
األخرية من الوالية. لذا بدا من السهل أن خيتلفا 
اإلهانات  ويتبادال  ويتالسنا،  يوم،  تلو  يومًا 
اىل  وصواًل  قاعدتيهما،  وحيّركا  واالتهامات، 

القطيعة الطويلة.
خلفيات شخصية حتكم  ال  ميقاتي،  تكليف  مع 
من  العكس،  أو  اجلمهورية  برئيس  عالقته 
تعاونًا  أن يسود  مّما ميكن  األمر  أن خيلو  غري 
مكلف،  ورئيس  للجمهورية  رئيس  بني  حمتماًل 
تأليف  مقاربة  يف  منهما  كل  اقتناعات  وهو 
وإن  مراسيمها  معًا  داما سيوّقعان  ما  احلكومة 
بصالحيات غري متكافئة متامًا. لذا راح ُيستنتج 
أنهما  شاع  إن  ما  ــــ  األخرية  اجتماعاتهما  من 
بالسقف  متمسك  منهما  كاًل  أن  ــــ  اخلالف  بدآ 
احلريري:  تكليف  رافق  الذي  نفسه  السياسي 
مل  ما  ميقاتي  يعطي  كي  عنه  ينزل  عون  ال 
وال  األصل،  ُيرده يف  وهو مل  للحريري  ُيعطه 
له  اليت حتفظ  من شروطه  أي  عن  يتخلى  أن 
جاهز  ميقاتي  وال  احلكم.  معادلة  داخل  موقعه 
مل  عّما  بالتنازل  املعتذر  سلفه  سقف  خلفض 
الطائفة  مكانة  على  حرصًا  ذاك  عليه  ُيقدم 
والصالحيات املنوطة هلا بهذا املنصب ومراعاة 

حلفاء احلريري ووعوده هلم.
سقفني  بني  التأليف  اجتماعات  علقت  هكذا 
صلبني، ال يتسّرب إليهما اهلواء. بيد أن احلوار 
مل يتوقف، وال هو يف صدد الذهاب اىل قطيعة 
كما يف جتربة األشهر الثمانية املنصرمة. ليس 
ميقاتي كسواًل كاحلريري يبحث عن عقول تفّكر 
املناورة  يف  اخلربة  قليل  هو  وال  وعنه،  له 
والتشاطر وقلب األوراق وإخفائها يف األكمام. 
األصح أن كاًل من رئيس اجلمهورية والرئيس 
املكلف، يف قرارة نفسه، يثق بأنه قادر على 

جذب اآلخر اىل اقتناعاته.
احلائط  تبلغ  مل  وميقاتي  عون  عالقة  أن  مع 
املسدود، وقد ال تصل إليه رّبا، إال أن حجم 
التباين بينهما ليس قلياًل. كالهما يف موقع ال 

حُيسد عليه كثريًا:
يريد  اليت  واليته  من  األخرية  السنة  عون يف 
ــــ رغم كل االنهيار الضارب يف  اخلروج منها 
با  قياسًا  قليلة  وإن  ما،  بإجنازات  ــــ  البالد 
حيدث يف اآلونة احلالية. بل تكاد السنة األخرية 
أسالفه  رافقت  لليت  مطابقة  تكون  واليته  يف 

 احلصانات واحلقوق الطائفية مل 
تنب دولة ومل متنع اإلنهيار؟!

نقوال ناصيف
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اليت  السّر  الطائفية هي كلمة  واحلقوق  احلصانات 
والشخصيات  القوى  خمتلف  قبل  من  تستخدم 
السياسية عندما جتد نفسها يف موقع حرج، سواء 
حلماية نفسها من املالحقات القضائّية أو لتحصيل 
املزيد من احلصص عند تقامسها يف ما بينها، بالرغم 
من أّنها مل تنجح، على مدى سنوات طويلة، يف بناء 
دولة حترتم مواطنيها، أو على األقل متنع اإلنهيار 
املاضيني، من  العامني  الذي طاهلم مجيعهم، يف 

خمتلف املذاهب والطوائف.
النظام  تركيبة  يف  يكمن  النظرية  هذه  أساس 
اللبناني، الذي مينع حماسبة أّي موظف يف الدولة، 
مهما كان حجمه أو دوره، يف حال رفع الفيتو من 
الطائفة اليت ينتمي إليها، كما أنه يسمح هلا بأن 
تستخدم ورقة التعطيل يف حال وجدت أّن حصتها 
إليه،  تطمح  أو  تريده  الذي  احلجم  إىل  تصل  مل 
إرضاء  حني  إىل  معّطل  شيء  كل  يصبح  وعندها 
السياسي  الفريق  رغبات  إال  ليست  اّليت  رغباتها، 

اّلذي يعترب نفسه املقرر أو الناطق بامسها.
ضمن هذا السياق ينبغي التعامل مع ما حيصل يف 
ملّفني أساسيني اليوم، تشكيل احلكومة والتحقيق 
مينع  مل  األّول  بريوت. يف  مرفأ  انفجار  جرمية  يف 
القوى  واالجتماعي  اإلقتصادي  اإلنهيار  مستوى 
السياسية املتصارعة من تقديم أّي تنازالت تقود 
املطالبات  كل  من  بالرغم  احلكومة،  تشكيل  إىل 
وجود  إىل  نظرًا  امللف،  هذا  من  باإلنتهاء  الدولّية 
أفرقاء قرروا أن حقوق الطوائف وصالحياتها تطغى 

على أّي أمر آخر.
املسؤولني  مجيع  كان  املاضية،  األسابيع  يف 
يدركون خطورة فقدان األدوية واملستلزمات الطبية 
على حياة املرضى، كما أنهم يعلمون جيدًا تداعيات 
فقدان احملروقات اليت تهدد كافة املؤسسات، ال 
مل  ذلك  كل  لكن  واألفران،  املستشفيات  سيما 
إىل  نظرًا  الوراء،  إىل  خطوة  الرتاجع  إىل  يدفعهم 
أّن معاناة املواطنني هي عبارة عن ورقة تستخدم 
عن  الدفاع  حّجة  احلرب، حتت  هذه  قبلهم يف  من 
حقوق الطوائف، اّليت قد تنهار يف حال مل يسّم هذا 
الفريق هذا الوزير أو ذاك أو مل حيصل على هذه 

احلقيبة أو تلك.
اللبنانيون  كان  الذي  الثاني،  امللف  إىل  بالنسبة 
يتوقعون أن يكون هول اإلنفجار والتداعيات اليت 
السياسية  القوى  أسلوب  تبّدل  حنو  دافعًا  تركها 
يف العمل، فإن غالبيتها جلأت إىل ورقة احلصانات 
التحقيق معها، ال بل  الشخصيات املطلوب  حلماية 
ذهبت بعيدًا يف تبادل اإلّتهامات واإلقرتاحات اليت 
ال تقود إال لعرقلة مسار العدالة، نظرًا إىل أّن لديها 
عالمات إستفهام تطرحها حول أداء احملقق العدلي 
طارق البيطار، بعد أن كانت جنحت يف إبعاد احملّقق 

السابق القاضي فادي صوان عن امللف.
القوى  تلك  تريد  اجلرمية،  على  عام  من  أكثر  بعد 
أن  اللبناني  العام  والرأي  الضحايا  أهالي  إقناع 
حملاكمة  األعلى  اجمللس  عرب  ميّر  األفضل  الطريق 
الرؤساء والوزراء، بالرغم من أّنها هي نفسها كانت 
تعديالت  إىل  حباجة  اجمللس  هذا  نظام  أن  تعترب 
حماسبة  عدم  أدوات  من  أداة  يبقى  ال  كي  كبرية 
املسؤولني، بالتزامن مع إستنفارها الطائفي حلماية 
أّي شخصّية قد تطاهلا أصابع اإلتهام، كما حصل مع 
نادي رؤساء احلكومات السابقني بعد إصدار احملقق 
تصريف  حكومة  لرئيس  إحضار  مذّكرة  العدلي 

األعمال حسان دياب.
تبّدل  تصور  الصعب  من  يكون  قد  احملّصلة،  يف 
عقلّية القوى السياسية، يف املرحلة الراهنة، لكن 
األكيد أن نظرّية احلكم عرب حقوق وحصانات الطوائف 
والكوارث  اإلنهيارات  من  املزيد  إىل  إال  تقود  لن 
اليت ستبقى من دون أّي حماسبة، ولن تساهم يف 
بناء الدولة اليت يطمح هلا اللبنانيون إلنقاذهم من 
الواقع الذي أوصلتهم إليه تلك القوى، ال بل من 

املمكن أن تقودهم إىل اإلقتتال الداخلي.

ماهر الخطيب

نادرة  استثناءات  خال  ما  السابقني،  الرؤساء 
شهدها رؤساء ختموا عهودهم باستقرار أو حبّد 
وإلياس  األقل، كفؤاد شهاب  منه على  أدنى 
هراوي، من غري أن يبدوا متشابهني وال حتمًا 
كانا كذلك، بل بفضل الظروف اآلمنة ــــ ذات 

املصدر اخلارجي ــــ اليت أحاطت بالوالية.
أما الرؤساء السابقون اآلخرون مجيعهم تقريبًا، 
فيكاد يصّح القول إن كاًل منهم انتهت سنته 
تكرب  كانت  حرب  أو  دموي،  بنزاع  إما  األخرية 
آخر  بأزمة كيانية وطنية كبرية.  أو  أو تصغر، 
الغالب  يف  رئيس،  أي  الرئيس،  والية  سين 
هي السنة األسوأ ملا يرافقها أو خُيّلفه وراءه. 
هذه  عن  احلالي  اجلمهورية  رئيس  خيرج  ال 

القاعدة.
بذلك حيتاج اىل خمرج ما للوالية ميكن أن يشبه 
املكسبـ ـــ وقد ال يكون كذلكـ ـــ من أجل مغادرة 
مشّرفة: بشارة اخلوري ترك عام 1952 احلكم 
مشعون  وكميل  االستقالة،  هو  مشّرف  بخرج 
برفض إسقاطه بالقوة وبالدم عام 1958 سنته 
األخرية، وشارل حلو باتفاق القاهرة عام 1969 
لوقف نزف احلرب الناشبة بني اجليش واملقاومة 
الفلسطينية، وسليمان فرجنية بتسوية إصالحية 
عام 1976 اقرتنت بدخول اجليش السوري اىل 
لبنان، وإلياس سركيس بتأمني انتقال للسلطة 
منه  يؤمل  كان  اجلمّيل  بشري  اىل   1982 عام 
إنهاء االحتالالت األجنبية، وأمني اجلمّيل بتجّنب 
الفراغ حبكومة انتقالية ال تضع البالد كلها يف 
وميشال  حلود  بإميل  انتهاًء  السوريني،  أيدي 

سليمان.
بدوره ميقاتي قد ال حُيسد هو اآلخر على التجربة 
اجلديدة اليت خيتربها يف ثالثة حكوماته. بال ظهري 
ُحددت  عندما   2005 كحكومة  األقل  على  معلن 
حينذاك  عامة  نيابية  انتخابات  بإجراء  وظيفتها 
اىل  سوريا  حلفاء  من  للسلطة  انتقااًل  تؤمن 
خصومها، من غري أن يكون العبًا مباشرًا ومؤثرًا 
ثم  االستحقاق.  رعاية  االنتقال سوى  هذا  يف 
يف ضوء جتربة حكومة 2011 ُمعّواًل على غالبية 
بني  سياسي  توازن  إدارة  له  أتاحت  نيابية 
مقاطعة قوى 14 آذار له، ودعم قوى 8 آذار، 
ونشوء كتلة وسطية كان أحد رعاتها ومديريها. 
اىل  بعد  تفتقر  اليت  حكوماته  ثالثة  تأليف  يف 
أو  عربي  ظهري  وإىل  وخارجية،  داخلية  تسوية 
غربي جّدي يسند ظهره وخياراته ورهاناته إليه، 
ال قوة يستمد منها خوض معركته هذه سوى 
واستنفار  السابقني  احلكومات  رؤساء  نادي 
طائفته. ليس خافيًا أن النادي حليفه وخصمه 

يف آن، كما كان كذلك مع احلريري.
السابقني  احلكومات  رؤساء  نادي  حال  ليست 
مّما  أفضل،  وال  أحسن،  املضمرة  وخياراتهم 
عاَمي  بني  ما  الثالثي«  »احللف  عليه  كان 
مرشحون  موارنة  زعماء  ثالثة  و1970:   1967
لرفيقه  يريد  منهم  أحد  ال  اجلمهورية،  لرئاسة 
آخر  أي  وصول  وال  املنصب،  اىل  الوصول 
ودائم  حمتمل  مرشح  منهم  كل  إليه.  خارجهم 
عندما يتعثر رفاقه، ويساهم هو بالذات ضمنًا 

يف تعثره.
كذلك شأن الرؤساء السابقني للحكومة. أربعة 
زعماء سّنة، ال يريدون خامسًا هلم يف السرايا 
أوهلم  يفشل  أن  يقتضي  ما  ناديهم،  وال يف 
وهكذا  الثاني.  خيلفه  كي  له  يصّفقون  وهم 
دواليك تدور الدائرة. بنجاح متّكن النادي وفيه 
وطّيبون  شريرون  بينهم  خمضرمون،  أعضاء 
وساذجون وحمّنكون، يف أن يتقّدم دار الفتوى 
على  للطائفة  السياسي  املرجع  هي  تكون  فال 
اعتادته بقوة منذ منتصف السبعينيات  حنو ما 
دورها  انطفاء  قبل  الثمانينيات،  أواخر  حتى 
السياسي هذا بوصول الرئيس رفيق احلريري 
حول  من  احلمر  اخلطوط  يرمسون  السرايا.  اىل 
الطائفة، وميحونها من حول اآلخرين، ويؤّلبون 

عليها.
بعد  يتجاوز  مل  الذي  عمره  رغم  ما،  حنو  على 
مخس سنوات، حياول النادي االنتقال اىل دور 
غري مسبوق، هو التحّول مرجعية رئاسة احلكومة 

جملرد أن يصبح أي رئيس مكّلف أسريه.

 الثنائي الشيعي مليقاتي: ال اعتذار بل خطوات متوازنة
»الوسط  كتلة  رئيس  تكليف  مّت  مّتوز،   26 يف 
ُحكومة  يتشكيل  ميقاتي  جنيب  النائب  امُلستقل« 
جديدة، وكانت األجواء أكثر من إجيابّية يف حينه، 
لكن مع ُمرور الوقت، ظهرت سلسلة من العقبات، 
تارة على ُمستوى احلقائب، وتارة أخرى على ُمستوى 
األمساء، إخل. وزاد احلديث أخرًيا أّن فشل ميقاتي 
يف التأليف ستكون له عواقب سلبّية تفوق تلك 
الذين  الشخصّيات  من  أسالفه  أعقبت فشل  اليت 
حاولوا تشكيل ُحكومة جديدة. فما هي امَلعلومات 

يف هذا الشأن؟
من جهة رئيس احُلكومة امُلكّلف، ال يستطيع النائب 
ميقاتي جتاوز املعايري اليت وضعها جتّمع »رؤساء 
احُلكومة السابقني«، وال تلك اليت وضعها رئيس 
ا  »تّيار امُلستقبل« سعد احلريري، إال إذا كان ُمستعدًّ
للُمخاطرة بالدعم امَلعنوي السيّن الذي يلقاه، والذي 
دار  موقع  إىل  ويصل  السياسّية  الكتل  يتجاوز 
الفتوى الديين. ويرتّدد خلف الكواليس أّن البيئة 
السنّية اليت يدور يف فلكها »تّيار امُلستقبل« و 
غري  قراًرا  إختذوا  السابقني«،  احلكومة  »رؤساء 
الُقصوى، يف  الدرجة  إىل  املوقف  بتصعيد  ُمعلن 
حال فشل ميقاتي يف عملّية التأليف، وإضطراره 
بالتالي إىل اإلعتذار واإلنسحاب من هذه املهمة. 
ويف هذا السياق، يرتّدد خلف الكواليس عن ُوجود 
نّية بسحب الغطاء امَلعنوي عن أّي شخصّية سنّية 
إعالمّية  محالت  خالل  من  بالتكليف،  ترضى  قد 
وسياسّية ُمرّكزة عليها، هذا يف حال متّكن اجمللس 
النيابي من تكليف أّي شخصّية أصاًل، ألّن القرار 
متخذ أيًضا بعدم توفري امليثاقّية ألّي عملّية تسمية 
عرب  وحتى  مثاًل،  ُمقاطعتها  عرب  اإلستشارات،  يف 
النيابي  اجمللس  من  باإلستقالة  التهديدات  رفع 

ككّل!.
ميشال  العماد  اجلمهورّية  رئيس  فريق  جهة  من 
عون، ومن خلفه »التّيار الوطين احُلّر«، القرار ُمتخذ 
الُدستورّية  النظر  وجهة  عن  التنازل  بعدم  أيًضا 
الفاعلة يف عملّية تشكيل  امُلشاركة  ما خّص  يف 
الوزارة،  يف  الرئاسّية  احُلّصة  عن  وال  احُلكومة، 
الكواليس  خلف  ويرتّدد  منها.  املسيحّية  وحتديًدا 
أّنه يف حال إستمرار الفشل يف تشكيل ُحكومة، 
إفشال  خيار  يف  اآلخر  الفريق  ذهاب  حال  ويف 
خيار  إىل  اللجوء  سيتّم  جديدة،  إستشارات  أّي 
الوضع  كل  ُمعاجلة  حنو  الذهاب  جلهة  تصعيدي، 
»املؤمتر  من  نوع  إعتماد  خالل  من  الُدستوري، 
التأسيسي«، أكان جزئًيا مُلعاجلة ثغرات ُدستورّية 
حُمّددة، أم عاًما إلعادة ترتيب التوازنات السياسّية 
يف لبنان بشكل كامل. وينوي هذا الفريق، حبسب 
التكليف  ملسألة  نهائي  حّد  وضع  امَلعلومات، 
تكبيل  وملسألة  زمين،  سقف  دون  من  امَلفتوحة 
امُلشاركة يف تشكيل  اجُلمهورّية يف  رئيس  يدّي 

احُلكومة.
ما  كل  أّن  يعتقد  من  هناك  األجواء،  هذه  وسط 
ُيثار من َمعلومات خلف الكواليس، يدخل يف سياق 
على  الُضغوط  ُمستوى  لرفع  امُلبّطنة،  التهديدات 
ميدانًيا.  للتطبيق  قابل  غري  وهو  اآلخر،  الفريق 
احلكومة  تشكيل  عملّية  تسهيل  هو  منه،  واهلدف 
برئاسة ميقاتي، وليس العكس، من خالل اإلحياء 
فشل  حال  يف  جًدا  خطرية  األخرى  اخليارات  أّن 
هذه  أّن  أيًضا  يعتقد  من  هناك  لكن  التشكيل. 
األفكار امُلتداولة خلف ُجدران الغرف امُلغلقة جّدية، 
وليست من باب التنظري أو التخويف، وهي خيارات 
أفق  إنسداد  حال  يف  فعلًيا،  إليها  اللجوء  سيتّم 

احُللول بشكل كامل يف امُلستقبل القريب.
وبني هذا الرأي وذاك، ال شّك أّن األمور دقيقة جًدا 
حالًيا، واألّيام القليلة امُلقبلة حامسة لناحية تبيان 
اخلط األبيض من اخلّط األسود. واآلمال ال تزال 
دفع  إىل  اجمَلهول  من  اخلوف  يؤّدي  بأن  َمعقودة 
إلتقاذ  ُمتبادلة  تنازالت  تقديم  إىل  امَلعنّيني  كل 
ما ميكن إنقاذه. أّما يف حال إستمرار الفشل يف 
جتاوز ُعقدة تشكيل احُلكومة، فإّن األمور ستذهب 
حتًما حنو التصعيد، وستكون َمفتوحة على خيارات 
غري َمسبوقة، ألّن املسألة باتت مسألة »حياة أو 
موت« للعديد من الكتل والشخصّيات السياسّية، 
خاصة وأّن اإلنتخابات النيابّية على األبواب. حتى 
ألكثر  تبنّي  حال  يف  حَمسومة،  غري  األخرية  هذه 
يف  حتمي  الفشل  أّن  داخلي  سياسي  طرف  من 
أّن  أيًضا  يرتّدد  حيث  الناخبني،  أصوات  جذب 
بعض اجلهات بدأت تدرس كيفّية عرقلة وتأجيل 
إستطالعات  نتائج  أظهرت  حال  يف  اإلنتخابات، 
الرأي تبّداًل جذرًيا يف املزاج الشعيب، من شأنه أن 

هذه هي اخُلطط التصعيدّية خلف الكواليس... إذا فشل التأليف!
نقوال ناصيف

لبنان منذ  القائمة يف  التوازنات السياسّية  خَيلط 
العام 2005 حتى تارخيه.

الصورة  وتبدأ  حامسة،  قليلة  أّيام  اخُلالصة،  يف 
بالوضوح أكثر، علًما أّن الشعب اللبناني هو الذي 
أكان  حالًيا،  القائم  للصراع  األكرب  الثمن  يدفع 
بأبعاده اإلقليمّية والَدولّية، أم بتفاصيله السياسّية 

والطائفّية احمللّية، وحتى احلزبّية الضّيقة.



Page 14صفحة 14     

مــقاالت وتـحقيقات

بعد ان تأكد ألمريكا ان عدوانها على سورية وحمور  املقاومة  
فشل يف حتقيق أهدافه بعد حرب كونية اعتمدت »اسرتاتيجية 
القوة العمياء« اليت تقوم على اإلرهاب والتدمري، انقلبت 
باحلرب  االجرامي  االنتقامي  العدوان  اىل   ٢٠١٨ العام  يف 
االقتصادية اليت عولت عليها ملنع مكونات حمور املقاومة 
بل  ال  البناء  إعادة  عملية  وإطالق  االنتصار  استثمار  من 
وترمي اىل التجويع والرتكيع وتفجري اجملتمعات من الداخل 
لتحيل االنتصار الذي حتقق اىل جثة ال روح فيها. وبذلك 
تنتقم امريكا ومن معها يف اإلقليم ممن منعها من النجاح 
واالنتصار واحلق بها هزمية اسرتاتيجية ستتواىل ارتداداتها 
السلبية على أمريكا وموقعها وعالقتها الدولية لزمن ليس 

بالقصري.

اعتمدت  اجلديدة  بالصيغة  االمريكي  العدوان  إطار  ويف 
امريكا »قانون قيصر« لتحاصر سورية يف إطار ما تسميه 
»عقوبات« أمريكية ضدها، اما لبنان فقد وضعت لتدمريه 
املراحل  ذات  بومبيو«  »خطة  امسي  ما  مقاومته  واسقاط 
بعدوان  وتنتهي  السياسي  بالفراغ  تبدأ  اليت  اخلمسة 
اسرائيلي ضد املقاومة يعول عليه لتفكيك هذه املقاومة 
اىل  لبنان  بدفع  مسبوقة  تكون  حرب  يف  سالحها  ونزع 

االنهيارات الثالثة املالي واالقتصادي واألمين.

كان االطمئنان االمريكي لنجاح خطة تدمري لبنان اخلماسية 
على  تنفيذها  يف  اتكلت  وأنها  خاصة  تام  شبه  املراحل 
العميقة يف كل مفاصلها  الدولة  لبنانيني يتولون مقاليد 
السياسية واإلدارية واملالية واالقتصادية والدينية، وهي 
ومصادرة  عليهم  العقوبات  بفرض  إرهابهم  سيف  متلك 
أمواهلم اليت نهبوها من خالل توليهم السلطة واهليمنة يف 

تلك الدولة.

وبالفعل كان ألمريكا ما تريد عندما وضعت »خطة بومبيو« 
موضع التنفيذ يف ربيع العام ٢٠١٩ عندما جاد وزير خارجيتها 
آنذاك جورج بومبيو اىل لبنان ألطالقها والتقى تباعا بكل 
امر  إليهم  املوكل   « القياديني  اللبنانيني  »األشخاص 
تنفيذها، ويف هذا اإلطار كانت استقالة سعد احلريري يف 
خريف العام ٢٠١٩ إثر »ثورة الست سنتات على »الواتس 
اب » وما تبعها من اغالق املصارف وحبس اموال املودعني 
وتتالي االنهيارات اليت اكدت ان املراحل الثالث االوىل من 

خطة بومبيو تتحقق بنجاح.

تتعرض حلرب من  انها  املقاومة  أدركت  الواقع  امام هذا 
امام  ادق  بشكل  او  جدي،  تهديد  امام  وأنها  جديد  نوع 
حرب شاملة عليها وعلى بيئتها وكل من يرى فيها سيفًا 
للدفاع عن لبنان وحقوقه، تهديد ال يتعلق مبوقع او ملف 
عابر، بل تهديد وجودي يتصل بأصل وجودها واستمرارها 
تهديد يتمثل يف هجوم تنخرط فيه مواقع دينية وسياسية 
واقتصادية ومالية وإعالمية وفكرية، تهديد يكاد يكون يف 
صيغته وحجمه وتعدد عناوينه غري مسبوق منذ ان نشأت.

هذا التهديد الزم املقاومة بوضع خطة دفاع متكاملة ومتدرجة 
تعتمد مبادئ االحتواء والتعطيل حينا وقواعد إطالق البدائل 
حينا اخر والبقاء على امت اجلهوزية العسكرية وامليدانية يف 
كل املراحل واحلاالت ومن هنا كان موقف املقاومة حيال 
الفراغ السياسي حيث انها متسكت حبكومة سعد احلريري 
يف خريف ٢٠١٩ ورفضت استقالتها لكنها مل تستطع اإلبقاء 
عليها الن احلريري كان ينفذ خطة موضوعة ويقوم مبا طلب 
دياب  حسان  استقالة  رفضت  انها  كما  اطارها.  يف  منه 
ومتسكت به فلم تستطع ابقاءه امام الضغوط اليت فرضت 

عليه، وقدمت كل التسهيالت يف سبيل

إجناح مصطفى اديب ثم سعد احلريري ثم جنيب ميقاتي يف 
تشكيل احلكومة ألنها مل توفق حتى االن يف مسعاها الن 
القرار االمريكي بالفراغ األمين كمرحلة مفتاحية من مراحل 
خطة بومبيو ال زال ساري املفعول وسيبقى تشكيل احلكومة 
اجلديدة متعذرا طاملا ان القرار هذا مستمر وطاملا ان امريكا 
السياسي  للفراغ  نقض  يعين  احلكومة  تشكيل  بان  تدرك 

والشروع بوقف او افشال خطة بومبيو.

بيد ان املقاومة اليت ليس بيدها امر التشكيل وال يعود 
معاجلته،  اقتدار على  به جتد نفسها من غري  القرار  اليها 
فأنها يف الوقت عينه جتد نفسها قادرة على افشال اخلطة 
واالقتصاد وطبعا  االمن  منها  أخرى.  أبواب  من  االمريكية 

كيف تواجه املقاومة خطة بومبيو إلنقاذ لبنان؟
أمـني حـطيط

التصدي إلسرائيل.

من  بأكثر  بومبيو  خطة  بتنفيذ  املولوجون  قام  حني  ويف 
استفزاز وحترش ألحداث التفجري األمين يف أكثر من مكان 
وموقع على األرض اللبنانية، مل يكن اخرها حوادث اجلية 
وخلدة وشويا فان املقاومة تعاملت مع االحداث تلك بصرب 
وروية مع احالة االمر لصاحب الصالحية القانونية يف املعاجلة 
أي الدولة ومتسكت بشعار ان االمن مسؤولية الدولة مع 
اإلبقاء على جهوزية متكن من احلسم إذا وصلت االمور اىل 
حمل ال يبقى متاحا للدفاع عن النفس اال طريق واحد هو 

الفعل الشخصي.

اما على الصعيد االقتصادي واملالي فقد وقفت املقاومة 
على حقيقة مرة هي ان اللبنانيني بأنفسهم ويف ظل منظومة 
االحتكار والسيطرة واهليمنة والفساد والوكاالت احلصرية 
هم من قاد البالد اىل االنهيارين املالي واالقتصادي وأنتج 
شانه  من  فعل  اىل  وبادرت  واجلوع،  والفقر  العوز  بيئة 
ان خيط شعار كسر احلصار االمريكي ويفتح ابوابا للبنان 
انقالب  ال تستسيغ وال تتقبل امريكا فتحها ملا فيها من 

اسرتاتيجي على صعيد االقتصاد اللبناني.

ما  رغم  االيراني  النفط  باسترياد  املقاومة  قرار  كان  لقد 
 ، العقوبات  تسميه  مبا  ايران  على  عدوانا  امريكا  تفرضه 
كان هذا القرار فعل حتدي و شجاعة و قوة يفهم امريكا 
و من معها بان هناك بدائل للطرق اليت تقطعها ، و يكون 
ايران  وظيفة قرار املقاومة بشان النفط و استرياده من 
ليس تامني كل احتياجات لبنان من النفط و هو امر يفوق 
طاقات املقاومة و يبقى يف األساس مسؤولية الدولة و 
املقاومة مل تدع يوما بانها ستحل حمل الدولة ، بل يكون 
املقاومة  ان  امريكا  افهام  أمريكي و  القرار كسرا حلصار 
القادرة يف امليدان عسكريا للدفاع عن لبنان و عن نفسها 
هي قادرة على إجياد البدائل اليت تعطل مفاعيل حصارها 

.

و هكذا تكون املقاومة اليت تفلت حتى االن من حماالت جرها 
اىل الفوضى و االنهيار األمين ، و اليت تبادر لكسر احلصار 
و  االقتصادي  و  املالي  االنهيار  سلبيات  من  التخفيف  و 
مع البقاء يف اعلى جهوزيتها و قوتها العسكرية تكون قد 
أرسلت رسالة قوية لكل من يعنيه امر خطة بومبيو ختطيطا 
و تنفيذا و نتائج ، مفادها ان اخلطة فاشلة و ستضيف اىل 
الفشل االمريكي يف احلرب الكونية على املقاومة فشال اخر 
ألنها لن تصل اىل حتقيق مبتغاها بشان املقاومة ولن تفتح 
املقاومة  تفكيك  و  عدوانها  لشن  إسرائيل  امام  الطريق 
خاصة بعد ان تلقت الرسالة من مزارع شبعا بتثبيت قواعد 

االشتباك اليت حتمي لبنان و مقاومته.

تتصل  سلبيات  هناك  يبقى  االجيابية  احلقيقة  هذه  مع  و 
مبعاناة الشعب اللبناني الذي ال تعبأ امريكا به بل فرضت 
و  احملروقات  حمطات  امام  الذل  بطوابري  الوقوف  عليه 
ان  املشهد  هذا  ايالما يف  االكثر  و   ... اخل  الصيدليات 

من ينفذه

و  امريكا  ارتهنتم  ممن  لبنانيون  هم  الواقع  ارض  على 
هددتهم بنفوذهم و أمواهلم و مصاحلهم فانقلبوا اىل ذئاب 
ينهشون مواطنيهم و حيتكرون الدواء و البنزين و املازوت 
و الغاز و قد حيتكرون غدا الرغيف مع السلع الغذائية كل 
ذلك لتحصيل املال احلرام جليوب العمالء و إرضاء امريكا 
اليت  املقاومة  تدمري  اجل  لبنان من  تدمري  تنفيذ خطة  يف 

اثبتت قوتها و اكدت انها عصية على ذلك .

و عليه نقول ان املواجهة على ارض لبنان حتى االن بني 
امريكا و من معها من أدوات حملية او اجنبية من جهة و بني 
املقاومة و حمورها من جهة أخرى مل تلحق الضرر باملقاومة 
ابداعات  ظل  يف  منها  النيل  على  قادرة  انها  يبدو  ال  و 
املقاومة يف األداء الدفاعي لكنها أدت اىل انزال الفظائع و 
املآسي بالشعب اللبناني الذي جعلته امريكا طريدة مباشرة 
إلرهابها االقتصادي و ضحية للفراغ السياسي و هددته 
االمريكي  الفكر  انتجته  ماله و عيشه ، وضع  امنه و  يف 
الشرير و صنعته بأيدي لبنانية عملية .وضع لن يتوقف كما 
يبدو اال عندما تقتنع امريكا ان عدوانها لن حيقق أهدافه او 
ان يرتاجع اللبنانيون الذين تتخذهم امريكا أدوات تنفيذية 

عن لعب هذا الدور اخلسيس .
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املقصود  التشويش  رغم  اجيابيتها  على  احلكومية  االمور 
وغري املقصود من قوى حليفة للعهد وقوى اخرى خصمة له 
وبينهما التأليف عالق على »صوص ونقطة« كما يؤكد مرجع 
كبري يف ٨ آذار والذي كان له لقاءات رفيعة املستوى يف 

اليومني املاضيني وتناولت يف شق منها العقد احلكومية.
حبق  السابقني  احلكومات  رؤساء  بيان  ان  املرجع  وتؤكد 
القاضي  مالحقة  مسؤولية  وحتميله  عون  ميشال  الرئيس 
البيطار للرئيس حسان دياب ورد االخري على البيان واحتمال 
امور  كلها  احلالي،  االسبوع  نهاية  االيرانية  الباخرة  وصول 
مفصولة عن التطورات احلكومية اذا ال حيتمل تعثر احلكومة 

تفجريًا اضافيًا!
ويشري املرجع للزميلة »الديار« اىل ان احلكومة كانت قاب 
الثالثاء املاضي اال ان اعتذار مدير عام االمن  الوالدة  من 
االوراق،  خلط  بصبوص  ابراهيم  اللواء  السابق  الداخلي 
وخصوصًا ان االسم الثاني املقرتح اللواء مروان الزين ليس 

مقبواًل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون.
ويشري املرجع اىل ان اعتذار بصبوص وتعذر تسمية بديل 
له خالل ساعات بعد رفض اسم الزين وكذلك تعثر االتفاق 
على امساء بديلة للداخلية عرقل اصدار املراسيم احلكومية، 
وصواًل اىل االختالف على اسم من يشغل وزارة العدل حيث 
يريد عون القاضي هنري خوري ولكن الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي يرفض خوري ويسمي شخصية اخرى مل تلق قبول 

عون حتى الساعة.
ويؤكد املرجع ان االتصاالت على زمخها ورغم لقاء اخلميس 
الثالثاء  اجتماع  تطيري  بعد  الكثري  عليه  يعول  كان  والذي 
على  قائم  والشغل  حاهلا  على  العقبات  ولكن  واحلكومة. 
السيادية  احلقائب  توزيع  امر  حسم  بعدما  حاليًا  االمساء 
القديم على قدمه وكذلك توزيع احلقائب واليت حسمت وفق 

تشكيلة ميقاتي امس االول اخلميس كاآلتي:
احلليب  عباس  القاضي  هلا  ومسى  جنبالط  لوليد  الرتبية 
واملهجرين لطالل ارسالن ومسى هلا امساعيل شرف الدين 
وبقيت حقيبة الشباب والرياضة مع االرمن والطاشناق بينما 
حصل املردة على مارونيني لالتصاالت واالعالم . بينما ُطرح 
اسم جديد لنيابة رئيس احلكومة وهو احملامي ميشال تويين 
املعروف بـ«ميكي« بعد ان طرح كل من مروان ابو فاضل 
ممثاُل اللقاء االرثوذوكسي وايضًا تويين والذي شغل امينًا 

عامًا له لفرتة .
الساعة  وحتى  الشامي  سعادة  »القومي«  اسم  طرح  كما   
يتأرجح االسم بني ابو فاضل وتويين رغم ان االخري مساه 
ميقاتي وليس عون لكن االخري ال يعرتض عليه. اما الشامي 

فمن املرجح ان يعاد تسميته للدفاع .
اما عن »الثنائي الشيعي« فيؤكد املرجع ان الطائفة الشيعية 
حصلت على الثقافة واملالية حلركة امل واالشغال والزراعة 
حلزب اهلل، بينما االمساء الشيعية واليت ستكون بشكل رمسي 
يف احلكومة فلم يسلمها الرئيس نبيه بري للرئيس ميقاتي 

الثالثاء.
االخري  الساعة  الربع  يف  بري  يسلم  ان  العادة  جرت  وقد 
امساء املمثلني الشيعة وهذا االمر مل يتم حتى الساعة وهذا 

يعين ان الوالدة مل تنضج بعد.
ويكشف املرجع ان عون قّدم يف لقاء اخلميس اىل ميقاتي 
3 امساء جديدة للداخلية وهي العميد حممد الفّوال، العميد 
الرّز، والعميد حممد احلسن واثنان منهم من منطقة  سعيد 

عكار، ولكن ميقاتي مل يعط كلمته النهائية بعد.
االجتماعية  والشؤون  العدل  له  فستكون  عون  حصة  اما 
على  ميقاتي  سيحصل  بينما  واخلارجية  والدفاع  والطاقة 

الداخلية والصحة والبيئة وحقيبة اخرى مل حتسم بعد.
ويكشف املرجع عن دخول »الثنائي الشيعي« ممثاًل مبعاون 
الرئيس بري، النائب علي حسن خليل ومعاون السيد نصراهلل 

حسني اخلليل على خط تذليل العقبات مرة جديدة.
بينما اطلق ميقاتي مروجة اتصاالت واسعة االثنني املاضي، 
على  للتفاهم  زمخًا  وميقاتي  عون  التواصل بني  كما شهد 
وميقاتي  لعون  موَفدين  وجود  تأكد  وقد  املتبقية  االمساء 
االثنني املاضي، رغم انه تردد ان لقاءًا وحيمل الرقم ١4 

كان سيجمع ميقاتي وعون االثنني املاضي.
ويؤكد املرجع ان كل املعطيات احمللية وان جهات داخلية 
وازنة تؤكد وجود ايام اخرية حامسة يف ملف احلكومة ولن 
تتجاوز االثنني وسيكون خالهلا حكومة كاملة االوصاف اال اذا 

دخل الشيطان يف التفاصيل مرة جديدة.

حركة موفدين ناشطة حللحلة 
4 عقد حكومية...ومهلة اخرية 

للتشكيل حتى االثنني!
علي ضاحي
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اسرتاليات
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خدمة  تناشد 
التابعة   Moneycare
 The Salvation لـ 
الجمهور   Army
للوصول  األسرتالي 
إىل خدماتهم باكرًا، ال 
سيـّما إذا كانت لديهم 
ديون آخذة يف الرتاكم 
اإلغالق  حاالت  نتيجة 
COVID- الناجمة عن 

غرب  جنوب  يف   19
وغرب سيدني.

فإن  وللعلم، 
هي   Moneycare
استشارات  خدمة 
وسرية  مجانية  مالية 
 The لـ  تابعة 
ويمكنها   Salvos
الذين  دعم األشخاص 
صعوبات  يواجهون 

مالية وديونـًا.

رشيد،  سوسن  تقول 
وهي املستشارة املالية 
يف   Moneycare يف 
سيدني:  غرب  جنوب 
الضروري  من  »ليس 
كارثة  من  تعاني  أن 
مع  للتواصل  مالية 
التابعة   Moneycare
 The Salvos لـ 
الدعم.  على  للحصول 
من  كل  نشجع  إننا 
يواجه صعوبات بسبب 
يف  اإلغالق  حاالت 
التواصل  سيدني على 
أننا  إذ  باكرًا،  معنا 
ملساعدتك  موجودون 
ونريد مساعدة الناس 
املزيد  تجنّب  على 
هذا  خالل  الديون  من 

الوقت«.

خدمات  إن 
فريدة   Moneycare
ويمكن  نوعها  من 
يناسب  بما  تعديلها 
الفردية،  الظروف 
وهي يمكن أن تساعد 

يف املجاالت التالية:
- املناصرة لدى البنوك 
املالية  واملؤسسات 
يف  للمساعدة  األخرى 

تخفيف الديون
لدى  املناصرة   -
تقديم  مؤسسات 
)الكهرباء  الخدمات 
للمساعدة  وغريها( 
بأقساط  السداد  يف 

معقولة

على  إطالعك   -
واألماكن  حقوقك 
يمكنك  التي  األخرى 

على  منها  الحصول 
املساعدة 

املشورة  تقديم   -
لتجاوز  والدعم  املالية 

األوقات الصعبة

 Moneycare تدعم 
 Salvos لـ  التابعة 
آالف  عشرة  من  أكثر 
شخص كل عام وتقدم 
تحسّن  ال  خدمات 
للناس  املالي  الوضع 
تحسّن  بل  فحسب، 
بشكل  رفاههم  أيضًا 
السنة  ففي  عام. 
 ،20/2019 املالية 
من  يقرب  ما  أفاد 
األشخاص  من   70%
دعمتهم  الذين 
عن   Moneycare
يخص  فيما  ارتياحهم 

الحضور  بعد  حياتهم 
إىل الخدمة، بزيادة من 
عند  فقط   10% نسبة 

بداية تسجيلهم.*

خدمة  فإن  كذلك 
الطارئة  املالية  اإلغاثة 
 The يقدمها  التي 
 Salvation Army
باسم  واملعروفة 
متوفرة   Doorways
طوال  الناس  لدعم 
ونظرًا  اإلغالق.  مدة 
 Doorways لكون 
مؤسسة  أكرب 
يف  اإلغاثة  لتوفري 
يف  الطوارئ  حاالت 
يمكنها  فإنه  أسرتاليا، 
املالية  اإلغاثة  توفري 
الفورية ملن يحتاج إىل 
لدفع  عاجلة  مساعدة 

»أبكر يف التواصل معنا«
SalvoS Moneycare موجودة للمساعدة خالل اإلغالق يف سيدني

والسلع  الطعام  ثمن 
األساسية األخرى.

رشيد:  سوسن  تقول 
الضغوط  نعرف  »إننا 
عن  الناجمة  الهائلة 
على  الحالي  اإلغالق 
والعائالت،  األفراد 
يمكن  ضغوط  وهي 
من  كثري  يف  تمتد  أن 
الشؤون  إىل  األحيان 
نريد  ونحن  املالية. 
مساعدتك يف تخفيف 
على  الواقع  الضغط 
خالل  املالي  وضعك 
هذا الوقت العصيب«

تواجه   كنت  إذا 
الديون  يف  صعوبات 
COVID- بسبب 

االتصال  يـُرجى   ،19
 Moneycare بخدمة 

 The املجانية التابعة لـ
 Salvation Army
ممكن  وقت  أقرب  يف 

على الرقم:
أو   .1800 722 363 
بداًل من ذلك، إذا كنت 
إعانة مالية  بحاجة إىل 
فورية للطعام أو السلع 
األخرى،  األساسية 
يُرجى االتصال بخدمة 
التابعة   Doorways
 The Salvation لـ 
الرقم   على   Army

.1300  371 288

املعلومات،  للمزيد من 
يُرجى االتصال بقسم 
العالقات اإلعالمية يف 
 The Salvation
الرقم  على   Army

.)02( 94663143

Talk to your pharmacist or GP or book your 
COVID-19 vaccination today at nsw.gov.au
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COVID-19
2000 COVID-19

COVID-19
1800 020 080
131 450

COVID-19

nsw.gov.au COVID-19
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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

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

بإدارة طوني شالال والعائلة
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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 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

كَ 
ِ
رحيقُ ملساتي جلجلُة كيان

هزّة نريانٍ
زوبعة بركانٍ

إشهق أنفاسي نور إفخارستيا
جنون مرتنـٍّح
سكرة مؤمٍن

لهفتي  بني  يرتاقص  صوتك 
وآهـِكَ

إرتِم
تساقط

إندثـِر
بني أنني شّفةٍ

وبخور عسٍل
وال تخـَف

لـِنهاِركَ ُأحضـُنـّي طفلة 
لـَِليلـِكَ أشعـِلني حوّاء

وثنايا  النظرات  قاضمٌة 

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

منتصبة
قبـّـلني ال

إكتِسح خصوبتي
بُقبـٍَل لعوبة

برّية
بأنامل حياة ومنيـّة

أمانٍ ورغبة
دغدغة خيال

.. عصيـّة على النسيان 

املقيم عزيزي 
أولوياتي  أحد  والعائالت  الشركات  دعم  ان 
يمكننا  كيف  مراجعة  وســنــواصــل  القصوى 
 Delta ساللة  ضــوء  يف  مجتمعنا  مساعدة 
االقتصادية  رفاهيتنا  يهدد  الــذي   COVID

واالجتماعية.
شيء،  بأي  القيام  وعدم  الجلوس  أستطع  لم 
على  مــؤخــرًا  البلدية  وافقت  السبب  ولهذا 
دعم  حزمة  إىل  باإلضافة  اإلجراءات  من  املزيد 

هذه: اإلغاثة  حزمة  تتضمن  الحالية.   COVID
ممرات  يف  الطعام  تناول  رسوم  عن  التنازل 

اإلغالق؛ فرتة  املشاة طوال 
تمديد تصاريح وقوف السيارات يف املستشفى 
األمامية  الخطوط  يف  الصحية  الرعاية  ملوظفي 

أخرى؛ 12 شهرًا  ملدة 
الرياضية  األندية  على  رسوم  فرض  يتم  لن 
املغلقة  الرياضية  واملنشآت  املالعب  مقابل 
فريوس  أزمة  خالل  استخدامها  يمكن  ال  والتي 

الحالية؛ كورونا 
عدم  العائالت  تختار  عندما  الفجوة  استيعاب 
األطفال  رعــايــة  مــرافــق  إىل  أطفالها  إرســال 
ال  حتى  املنزل  يف  اإلقامة  أثناء  بنا  الخاصة 

املالي؛ للحرمان  يتعرضوا 
الحياة  أسلوب  مرافق  يف  تـُدفع  ائتمان  رسوم 
فرتة  طـــوال  بنا  الــخــاصــة  املــائــيــة  ــاب  ــع واألل

اإلغالق؛

Mayoral Message

مرافقنا  إىل  لألسرة  مجاني  دخــول  تصريح 
عندما  مدينتنا  يف  دافع  لكل  واملائية  الرتفيهية 

و ؛  الصحية  القيود  رفع  يتم 
الذين  واملقيمني  الشركات  مع  التعامل  ضمان 
أساس  وعلى  برأفة  أسعارهم  لدفع  يكافحون 

حدة. على  حالة  كل 
النفايات  للمقيمني خدمة جمع  البلدية  تقدم  كما 
الفور  على  فعالة  لتكون  اإلضافية  الحمراء 
النفايات  ضغط  تخفيف  على  األسر  ملساعدة 
ما عليك سوى االتصال  أثناء اإلغالق.  اإلضافية 

.9707  9000 على  العمالء  خدمة  بمركز 
مؤخرًا  البلدية  استضافت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
واملصالح  األعمال  ملنحة  اإلنرتنت  عرب  نــدوة 
املجانية ملساعدة الشركات على املطالبة بالدعم 
انضم  إليه.  الحاجة  تشتد  ــذي  ال والتمويل 
ساوث  نيو  يف  الخزانة  وزارة  من  خرباء  إلــيّ 
التجارة  وغرفة  ويلز  ساوث  نيو  وخدمة  ويلز 
رؤى  وتقديم  الروتني«  »تجاوز  يف  للمساعدة 
ومدفوعات  الحكومي  الدعم  حول  بثمن  تقدر  ال 

الكوارث.
ملواجهة  دائمـًا  سننهض  أننا  مطمئنـًا  كــن 
خاصة  مجتمعنا  ودعم  قيادة  يف  املتمثل  التحدي 

الحرجة. األوقات  هذه  خالل 

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR
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مـناسبة خريية

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

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 

املشاركون يف حفل التسليم

جانب من االجهزة الطبية املقدمة

االحتاد االسرتالي ملنطقة قاديشا املارونية يقدم معدات طبية ملستشفيي بشري وتنورين

اإلحصاء  موظفو  يزور 
امليدانيـّون املجتمعات يف جميع 
الناس  لتشجيع  البالد  أنحاء 
استمارة  يمألوا  لم  الذين 
بذلك  القيام  على  اإلحصاء 
رسائل  يوصلون  إنـّهم  اليوم. 
ورقية،  استمارة  أو  تذكري 
املحّلية  القيود  مع  تماشيًا 

لكوفيد- 19.
اإلحصاء  مكتب  يقدّر 
تسلم  أنـّه   )ABS( األسرتالي 
استمارة  ماليني   9.1 من  أكثر 
يف إحصاء 2021، تشمل تلك 
االنرتنت  عرب  ملؤها  تمّ  التي 

وعلى الورق.
 وقال السيد آندرو هاندرسن، 
والناطق  التنفيذي  املدير 
باسم  الوطني  الرسمي 
اإلحصاء السكاني« يف حني أّن 
إيجابية،  اآلن  حتى  االستجابة 
أشخاص  هناك  يزال  ال 
استمارة  ملء  عليهم  يتوجب 

إحصائهم. 
وأضاف »بغضّ النظر عن مكان 
مسكن  سكنية،  شقة  سكنك- 
أنت بحاجة إىل  بيت.  أو  طلبة 
ملء استمارة إحصائك بأسرع 

وقت ممكن.
ملء  لألشخاص  يمكن 
على  االنرتنت  عرب  االستمارة 

www.census.abs.gov.
au أو االتصال بنا على رقم:

لطلب   1800  512  441  
استمارة ورقية.

استمارة  مألت  كنت  »إذا 
بريديـًّا  بإرسالها  تذّكر  ورقية، 
األسرتالي  اإلحصاء  مكتب  إىل 

باستخدام ظرف مدفوع الردّ.
إىل  هاندرسون  السيد  وأشار 
»أّن كّل إجابة مهمـّة. من املهمّ 
اإلحصاء  بيانات  بأّن  التذّكر 
السّكاني تساعد على تخطيط 
أساسية  خدمات  وتوفري 
واملجتمعات  والعائالت  لألفراد 
ملء  على  الناس  نحّث  لذا 

استمارة إحصائهم اليوم«
يذّكر مكتب اإلحصاء األسرتالي 
)ABS( أيضًا األشخاص الذين 
عقار  ثانٍ-  مسكن  لديهم 
مستأجـَر  بيت  أو  لالستثمار 
للعطلة- بإبالغنا إذا كان املنزل 
الثالثاء  اإلحصاء،  ليلة  شاغرًا 

10 أغسطس/آب.
»إنها  هاندرسون  السيد  وقال 
بأن  ‘لإلبالغ  بسيطة  عملية 
العنوان كان شاغرًا أو غري مأهول 
خالل ليلة اإلحصاء على املوقع 
السكاني  لإلحصاء  اإللكرتوني 
عقار  أو  اإلجازة  منزل  كان  إذا 
شاغرًا  بك  الخاص  االستثمار 

ليلة اإلحصاء السكاني.«
أن  املهم  من  »إنه  وأضاف 
دقيقة  صورة  على  نحصل 
وغري  الشاغرة  العقارات  لعدد 
املأهولة ألّن اإلحصاء السكاني 
يف  املنازل  كل  بتعداد  يقوم 
تعداد  إىل  إضافة  أسرتاليا 

األشخاص. 
بحاجة  هم  الذين  لألشخاص 
استمارة  مللء  مساعدة  إىل 
تتوافر مجموعة من  إحصائهم، 
جلسات  ذلك  يف  بما  الدعم 
بلغات  االستمارة  لتعبئة 
www.census. متعدّدة على

 . abs.gov.au/arabic
يمكنك أيضًا االتصال على رقم 
441 512 1800، أو للمساعدة 
باللغة العربية يمكنك االتصال 
الخطية  الرتجمة  بخدمة 
رقم  على  املجانية  والشفهية 
باستطاعتها  التي   131  450
أسئلة  حول  معلومات  توفري 
الذي  وما  السكاني  اإلحصاء 
لدى  االعتبار  بعني  أخذه  يجب 

اإلجابة عليها.
إلزامي  السكاني  اإلحصاء 
للتعداد   1905 قانون  بموجب 
واإلحصاء وتـفرض غرامات إذا 
ما رفض أحدهم تعبئة استمارة 

إحصائه.

امأل استمارة إحصائك اليوم – مل يفت األوان بعد
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تـكنولوجيا وعـلوم

الكويكب بينو

 فيسبوك تكافئ شاباً عراقياً 
اكتشف ثغرة مبوقعها

املوقع األزرق قام بإصالح تلك الثغرة وكافأ الشاب بمبلغ مالي قدره 4000 
دوالر

قّدمت شركة فيسبوك مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أمحد شكري، 
بعد إبالغه عن ثغرة جديدة يف موقعها اإللكرتوني، وذلك وفقًا ملا 

أفاد به مركز اإلعالم الرقمي يف بغداد.
ونقل املركز يف بيان عن شكري قوله، إن الثغرة اجلديدة تسمح 
للمهاجم أو املخرتق مبعرفة هوية املشرفني على الصفحات، مضيفا 

أنه قام إبالغ شركة فيسبوك عما اكتشف.
وأفاد الشاب بأن املوقع األزرق قد قام بإصالح تلك الثغرة، وكافأ 

الشاب مببلغ مالي قدره 4000 دوالر.
يف »قائمة الشكر«

كما أضاف املركز أن فيسبوك وضع اسم مؤمل يف »قائمة الشكر« 
لديه لعام 2021، حيث شغل مؤمل فيها املركز 36 من أصل 129 

امسا من حول العامل، شكرتهم الشركة.
يذكر أن العراقي مؤمل أمحد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل 

الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وانستغرام.

»أخربني تيك توك أنين مصاب بالسرطان«.. بتلك العبارة خلص 
املنصة  مع  قصته  عاما   22 العمر  من  البالغ  األمريكي  الشاب 

الشبابية.
بالواليات  الذي يقيم يف سياتل  عامًا(،   22( مانكاد  آروه  وروى 

املتحدة، كيف أن إطاللته األوىل على تيك توك أنقذت حياته.
فقد كشف أن مقطع فيديو قصريا نشره على املنصة، كان كفيال 
جبعل العديد من متابعيه يسألونه عن سر حجم الغدة الدرقية لديه، 

قائال: »تلقيت العديد من الرسائل تسألين عن سر تورمها«.
كما أضاف أن تلك األسئلة جعلته يراجع الطبيب، حبسب ما نقلت 

صحيفة »ديلي ميل«، ليتبني أن لديه عقدة سرطانية.
ليعود الحقا وينشر مقطع فيديو حديثا يعلن فيه أنه خضع لعملية 
جراحية إلزالة اجلزء السرطاني من الغدة الدرقية، والذي مت اكتشافه 
بعد أن حثه كثري من مستخدمي »تيك توك« على إجراء الفحوص.

احلذر  بدافع  زيارة طبيبه  قرار  اختذ  أنه  مانكاد  أوضح  ذلك،  إىل 
أن  ليكتشف  يكن  مل  بأنه  معرتفًا  التحذيرات،  تلقي  بعد  الشديد 

هناك شيئًا ما غري طبيعي لوال دقة انتباه املستخدمني.

صدمة على تيك توك.. اكتشف 
إصابته بالسرطان من مشهد

»هواوي« تتحدى أمريكا وتطلق 
تصرحيا ناريا بشأن اهلواتف الذكية

أعلن مسؤول تنفيذي يف شركة هواوي إن عمالق التكنولوجيا 
الصيين سيعود إىل »عرش« صناعة اهلواتف الذكية حتى مع 

استمرار معاناة الشركة من تداعيات العقوبات األمريكية.
يأتي ذلك، بعد أن وضع الرئيس األمريكي السابق دونالد 
تهدد  اليت  الشركات  قائمة  على  هواوي  شركة  ترمب، 
األمن القومي، كما مت عزل الشركة عن التقنيات الرئيسية 
الالزمة  املتقدمة  املوصالت  أشباه  يف  واملتمثلة  األمريكية 

هلواتفها الذكية.
وتراجعت عائدات قسم املستهلكني يف هواوي بنسبة %47 
على أساس سنوي يف النصف األول من عام 2021. بعد أن 
الذكية  الشركة يف املرتبة األوىل يف سوق اهلواتف  كانت 

سابقًا، وابتعدت حاليًا عن املراكز اخلمسة األوىل.
جو  هواوي،  شركة  رئيس  قال  املوظفني  مع  حديثه  ويف 
بينغ، »أكرب صعوبة تواجهنا يف الوقت احلاضر هي اهلواتف 
صغري  حجم  ذات  هواتف  إلنتاج  أنه  نعلم  حنن  احملمولة. 
واستهالك منخفض للطاقة يتطلب تقنية متقدمة. ميكن أن 
تقوم هواوي بالتصميم، لكن ال أحد قادر على مساعدتنا يف 
عليه  واطلعت   ،»CNBC« شبكة  ذكرته  ملا  وفقًا  اإلنتاج«. 

»العربية.نت«.
وتتمثل إحدى أكرب مشكالت هواوي يف أن صانعي الرقائق 
القدرة على صنع أشباه املوصالت  الصينيني ليس لديهم 
املتطورة اليت تتطلبها الشركة اليت يقع مقرها الرئيسي يف 

شينزين.
اهلواتف  أعمال  من  هواوي  خترج  لن  ذلك،  مع  جو،  وقال 
الذكية. بداًل من ذلك، ستعمل مع الشركاء من أجل حتسني 
التكنولوجيا اخلاصة بهم واليت بدورها ستفيد هواوي حيث 

ميكنها الوصول إىل أشباع املوصالت املنتجة يف الصني.
وأضاف جو »هواوي ستحافظ على وجودها يف قطاع اهلاتف 
احملمول«. »أتوقع أنه مع زيادة القدرة يف تصنيع الرقائق، 

ستعود الشركة إىل عرش اهلواتف الذكية«.
وتابع، »آمل أن يأتي اليوم الذي تكون فيه الصني قادرة 
على صنع الرقائق يف وقت أقرب. وحتى ذلك اليوم، سيظل 
هذا القطاع موجودًا، وسنحاول االحتفاظ بتقنياتنا وتطويرها، 

للتأكد من قدرتنا على تصنيع هواتف تنافسية«.
التجارية للهواتف  العام املاضي، باعت هواوي عالمتها  يف 
 ،Honor الذكية ذات امليزانية احملدودة واليت تسمى هونر

يف حماولة إلبقاء األعمال على قيد احلياة.
الربجميات  مثل  جماالت  إىل  تركيزها  هواوي  حولت  كما 
الذكية يف  اهلواتف  أعمال  تستمر  حيث  السحابية  واحلوسبة 

مواجهة الرياح املعاكسة.

غوغل تعلن عن هاتفها اجلديد 
Pixel 5A..هذه مواصفاته

 5G  5A  Pixel اجلديد  هاتفها  عن  رمسًيا  غوغل  شركة  أعلنت 
شهر  يف  عنه  أفصحت  الذي  اهلاتف  وهو  اقتصادي،  بسعر 

أبريل املاضي وطالته شائعات أنه مت إلغاؤه.
اجلديد،  اهلاتف  أن  األمريكية  التكنولوجيا  شركة  وأوضحت 
بسابقه  مقارنة  احملدثة  امليزات  من  قصرية  قائمة  يتضمن 
أكرب  أكرب قلياًل، وبطارية  أيه، مبا يف ذلك شاشة   4 بيكسل 

بكثري، وتصنيف iP67 ملقاومة املاء.
ويبلغ سعر اهلاتف يف الواليات املتحدة 449 دوالرا، وهو أقل 

مبقدار 50 دوالرا من السعر األولي هلاتف بيكسل فور أيه.
الواليات  يف  للبيع  اهلاتف  طرح  سيتم  أنه  الشركة  وكشفت 

املتحدة واليابان اعتبارا من 26 أغسطس احلالي.
وحول مميزات جوال »بيكسل 5 إيه«، فإنه يدعم شبكات اجليل 
اخلامس 5G، ويأتي بشاشة 6.34 إنش، وبطارية 4680 مللي 
أمبري، وذكرت غوغل إنها تكفي الستهالك تقليدي يستمر يومًا 

كاماًل أو يومني يف حال استخدام خاصية توفري الطاقة.
وتشمل امليزات على استخدام اهلاتف شرحية »سناب دراجون 
من  جيجابايت  و128  جيجابايت   6 عشوائية  بذاكرة   »765G
التخزين، وكامريا رئيسية بدقة 12.2 ميجا بكسل مع كامريا 
ميجا   8 بدقة  سيلفي  وكامريا  بكسل  ميجا   16 بدقة  خلفية 

بكسل.
ويعد 5A Pixel أول هاتف ضمن سلسلة Pixel A حيصل على 

تصنيف رمسي ملقاومة املاء.
ويتضمن اهلاتف على ماسح ضوئي لبصمة اإلصبع يف اجلهة 
اخللفية إللغاء القفل البيومرتي، ومنفذ لسماعة الرأس، وشاحن 

بقوة 18 وات مضمن يف العلبة.

فّجر الرئيس التنفيذي لشركة تسال إيلون ماسك، مفاجأة من العيار 
الثقيل، عندما أعلن أمس أن الشركة املصنعة للسيارات الكهربائية 

ستعلن عن إطالق روبوت يشبه البشر.
وأضاف أن »تسال بوت«، وهو منوذج أولي لروبوت يشبه البشر 
سيتم إطالقه العام املقبل ألداء أعمال خطرية ومتكررة ومملة ال 

يروق للناس القيام بها.
كما أوضح يف تصريح مبناسبة يوم الذكاء الصناعي، أن الروبوت، 
الذي يبلغ طوله حنو 176 سنتيمرتًا، سيتمكن من أداء مهام من 
ربط الرباغي بالسيارات باستخدام مفتاح ربط إىل شراء البقالة من 

املتاجر.
إذ  االقتصاد«،  على  هائل  »تأثري  له  سيكون  إنه  ماسك  وقال 
جعل  عدم  املهم  من  كان  أنه  وأضاف  العمالة.  نقص  سيواجه 

الروبوت »باهظ التكلفة«.
للروبوت  مصورًا  مقطعًا  تويرت  موقع  على  تسال  صفحة  ونشرت 
مستقبل  لبناء  إلينا  »انضم  تغريدة  يف  وقالت  إطالقه،  املنوي 

الذكاء االصطناعي«.

غوغل وفيسبوك تربطان اليابان 
وجنوب شرق آسيا بكابل جديد

أعلنت شركتا غوغل وفيسبوك عن مشاركتهما يف نظام كابل حبري 
اتصال  إىل حتسني  يهدف   ،2024 عام  إنشاؤه يف  متوقع  جديد 

اإلنرتنت عرب منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
وقالت فيسبوك إن مشروع البنية التحتية الذي يطلق عليه اسم 
والفلبني  وغوام  وتايوان  وسنغافورة  اليابان  سريبط   ،Apricot
وإندونيسيا، ويساعد يف تلبية الطلب املتزايد على الوصول إىل 

.5G النطاق العريض واالتصال الالسلكي
يف مارس، أعلنت الشركة عن كابلني جديدين عرب احمليط اهلادئ 
و   Bifrost املتحدة،  للواليات  الغربي  بالساحل  سنغافورة  يربطان 

echo، مع مشاركة غوغل يف األخري.
أنظمة   Apricot و   echo إن  ناحيتها، قالت غوغل يف منشور  من 
 Google Cloud غواصة تكميلية، وستعمل على حتسني مرونة خدمة

واخلدمات الرقمية األخرى للشركة.
وصلة األلياف الضوئية اجلديدة اليت متتد عرب منطقة آسيا واحمليط 
يف  تريابايت   190 عن  تزيد  أولية  تصميم  قدرة  لديها  اهلادئ 

الثانية، وفًقا ملا أعلنته فيسبوك.
ويستثمر عمالقا Silicon Valley يف بناء البنية التحتية لإلنرتنت يف 
أعلنت  حيث  للنمو،  إمكانات  أعلى  تقدم  أنها  يرون  اليت  املناطق 
دوالر  مليارات   10 بقيمة  إنفاق  خطة  عن  املاضي  العام  غوغل 
ملساعدة جهود الرقمنة يف اهلند على مدار السنوات اخلمس إىل 

السبع املقبلة.

ماسك يفّجر مفاجأة..
 روبوت يشبه البشر قريبًا

 2021 أيــلول   4 Saturday 4 September 2021الـسبت 
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كــتابات

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

جسٌد ألوقات احلداء املّر 
يا وجع األعالي وهي تهبُط 

للبكاْء
جسٌد تأّمل يف الفجيعة ..

وارتدى سرب الّتجاعيد اليت 
رمسْت دخان الليل ..

يف مّحى الّنساْء 
يا شهوُة انتظري سرابك يف 

الغياِب ..
املزعوم  خلودك  مياُه  ويا 

أوىل بالفناْء
ما كان صبحًا من غناٍء أوجعتُه 

أصابٌع ..
مّرْت على جسد الكمان بألف 

تاريٍخ متّخط عن مواٍت 
عن سقوٍط..

عن عماْء 
مبوتك  اختلفي  شهقة  يا 

فالّنداُء
حليب ما نذر الّتذّكُر من 

ثقوب الّناهد املطعون يف 
حال الّسماْء

 .. الوجوه  مواريث  هذي 
وجهُر

يف  اخلضراء  الفطرة  موت  
جسد احلياة..

يا  وجهك  خلف  عبورك  فأدر 
جماز

العشق يا كذب املرايا .. يا 
نقاْء...

جسٌد ألوقات احلداء املر ..

النقال. فهل  اخلليوي  تلفون  او  املوبايل فون  ماذا تعلم عن 
يوجد أي مقارنة بينه وبني اللقاح من أجل فريوس كورونا؟  

يا للعجب الشديد من اخلوف والذعر والذهول عند أكثر الناس 
من لقاح فريوس كورونا الذي يعمل بفعالية جيدة جدًا لتقوية 
هناك  يوجد  احملتمل  من  اإلنسان..  جسم  داخل  املناعة  جهاز 
عن  متنعهم  متنوعة  دينية  عقائد  أصحاب  الناس  من  العديد 

إدخال اي شرحية االلكرتونية داخل جسم اإلنسان. 
ان  على   ١٣ اصحاح  يوحنا  رؤيا  يف  املقدس  الكتاب  يعلمنا 
الشيطان له رقم وعدده ٦٦٦ . لكن من املعروف ان كل إنسان 
حيمل موبيل فون او اخلليوي النقال الذي يوجد فيه الصفيحة 
األنسان  ان كان حتت جلد  الرقم  اإللكرتونية سم كارد. هذا 
او خارج جسم اإلنسان. لكننا ال نعلم ملن يعود هذا اجلاسوس 
الغريب الذي بني يديك وما هو هدفه األساسي منه.. لكن ال 
يكون أي فارق بينهما إلنها شرحية الكرتونية مربجمة أكثر مما 
نتصور بكثري حتمل رقم مل تعلم عنه شيئًا.. فلماذا التصعيد 
واخلوف من اللقاح لنطرح جداًل بالنسبة هلذه املشكلة األساسية 
إبليس ٦٦٦  الشيطان   رقم  اخلوف من  جدًا؟.. ملاذا  واملهمة 
ومل خيافوا من الشيطان بذاته؟.. إلن الرقم يشبه التلفون او 
اليت حتمل  للرقم بل للسيارة  الفعل ليس  السيارة لكن  رقم 
الذي  بذاته  للتلفون  بل  التلفون  لرقم  ليس  والفعل  الرقم. 
الرقم يرمز اىل الصلة واىل من هو  يعمل أشياء ال حتصى.. 
صاحبه. لكن الشيطان اال وهو صفات شريرة ال حتصى النها 
شيء خميف ومكتوبة حرب على ورق لكن ان أراد أحد ان ينفّذها 
شرير  فكر  الشيطان  إلن  بالذات..  الشيطان  هو  أصبح  فقد 
الشريرة  وكلمته  احملرق  روحه  بواسطة  حيارب  الويالت  يصنع 
وافعاله املميتة وحبه للقتل ويدخل ويستّغل اإلنسان البعيد عن 
اهلل وصفاته واألميان به .. فإن مل يوجد اإلنسان الساقط غري 
املؤمن فإن الشيطان ال يستطيع ان يشهر ذاته وقوته وحيارب 
ويقتل وخيدع ويكذب ألنه منذ البدء حمبًا لدماء األبرياء والدعارة 
واألنانية ويؤله  نفسه وحيب ان يرفع نفسه على اآلخرين وعلى 
أقرب الناس اليه ويضطهد الناس املؤمنني باهلل واملسيح .. 
وهو يف صراع مستّمر مع أبناء اهلل األبرار.. وايضًا نرى العديد 
البعد  كل  بعيدون  وهم  وتعاليمه  باهلل  يؤمنون  ال  الناس  من 
عن مجيع صفات اهلل  املقدسة.. احملبة.. العطاء.. التسامح.. 
القداسة..  احلقز.  السالم..  الشفقة..  الرأفة..  التواضع.. 

الفرح.. التضحية واألميان باهلل واملسيح  . 
أما كل أنسان مؤمن حيمل هذه الصفات ويؤمن بها من كل قلبه 
أتباع  اهلل  ويقبل شفاعة الرب الذي صاحلنا مع اهلل، هو من 
األبرار بالتأكيد وسريث احلياة األبدية مع اهلل ويسوع املسيح 

والرسل واألنبياء.
املهم لنا ان مّنيز مجيع أعمال الناس ان كانت من اهلل او من 
إبليس.. الن مجيع األعمال الصاحلة تأتي الينا من اهلل.. ومجيع 
االعمال الشريرة تأتي الينا من إبليس الشيطان الشرير بواسطة 

إنسان من قريب او من بعيد  حيمل او ال حيمل رقم ٦٦٦.
 وكما قال الرب  لتالمذه من هم الصاّلح ومن هم الطاّلح من 
مثارهم تعرفونهم.. الشجرة اليت ال تثمر مثارا جيدة تقطع وتلقى 
يف النار.. والشجرة اليت تثمر  مثارا جيدة تتبارك ويعتنى بها 

لكي تعطي وتأتي بثمار أكثر..
 أمتنى لك ان تكون من أبناء اهلل املباركني األحرار الذين يثمرون 
مثارا جيدة ويصنعون خريًا يف كل مكان يف هذا العامل.. ومن 
الذين يرثون األجماد السماوية مع الرسل والقديسني املؤمنني 

األبرار إىل األبد آمني . 

املوبايل فون ولقاح كورونا.. 
هـل مـن مـقارنة بـينهما؟!
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أو ليبيا، أو أفريقيا الوسطى... مّما جيعل منها دولة ال ميكن جتاهلها، خصوصًا 
أّنها تعترب نفسها حماذية للشرق األوسط، على عكس الصني والواليات املتحدة. 
وهذا واقع يأخذه األمريكيون يف االعتبار. من جهة أخرى، نشهد تزايدًا للتمّدد 
وحنن  األوسط،  الشرق  إىل  وصواًل  العامل  واملالي يف  االقتصادي  الصيين 
اآلن شرقًا وليس  يذهبان  اخلليجيني  والغاز  النفط  جزءًا كبريًا من  أن  نعلم 
اجلغرافية،  واحملاذاة  التارخيية،  العالقة  فهناك  ألوروبا،  بالنسبة  أما  غربًا. 
واملصاحل االقتصادية. مل يزل اجلزء األكرب من الصادرات يف املغرب العربي 
يذهب مشااًل، حنو االحتاد األوروبي. لذلك، حّتى لو قّرر األمريكيون االنسحاب، 
فهذا ال يعين أن الدول الكربى األخرى ستحذو حذَوهم، بالتالي سينظرون إىل 
املنطقة وقد جاء من احتّل مكانهم، وهذا متامًا ما فعلوه هم، يف ما يعّد أحد 
أهّم أحداث املنطقة، أي حرب السويس. حينها، ما حصل هو أن نفوذًا فرنسيًا 
بريطانيًا طاغيًا يف منطقة الشرق األوسط انتهى يف ملح البصر، وجاء النفوذ 
الذي شهد احلرب، أي يف  العام ذاته  األمريكي والروسي وحّل مكانه، يف 
عام ١95٦، بينما مّت التعبري عن »مبدأ أيزنهاور«، يف عام ١957، بعد أشهر 
على حرب السويس، اليت أعتربها منعطفًا أساسيًا يف تاريخ املنطقة املعاصر. 
بالتالي، هناك شيء يضمره األمريكيون ولكن ال يقولونه، وهو أنه رمّبا لديهم 
رغبة يف التمّلص من وجع الرأس الذي حيدثه الشرق األوسط يف أذهانهم، 
أنت  أّي فراغ يتم ملؤه، فإن  أن  الدولية هو  اللعبة  ولكن هناك قانون يف 
أفرغَت مكانًا هذا ال يعين أّنه سيبقى فارغًا، يعين أن هناك قوى وطنية ستقوم 
مبلئه، وإن مل تتمّكن مبفردها من القيام بذلك، ستعتمد على قوى كربى أخرى 
مستعّدة ألن تساعدها لكي متأل هذا الفراغ. لذلك، مل أَر انسحابًا أمريكيًا من 
املنطقة رغم كّل التصرحيات اليت مسعتها يف السنوات الثالثني املاضية، وال 

أتوّقع انسحابًا يف عهد بايدن.
إطار  هيبتها يف  استعادة  إىل  املتحدة  الواليات  تسعى  أن  املمكن  من  هل 
إيران، مع ما شهدناه أخريًا من تشّدد  النووي مع  املفاوضات على االتفاق 

أمريكي يف هذا اجملال؟
التعّثر يف مفاوضات فيينا بدأ قبل االنسحاب من أفغانستان، وال أعتقد أن   _
أفغانستان. ولكن من  االنسحاب من  »الصقوري« نشأ مع  األمريكي  االجتاه 
اجتاه  اجلمهوريني  قبل  من  أكرب  عدوانية  هناك  أصبحت  فقد  أي شّك،  دون 
إدارة بايدن، بعد هذا االنسحاب، مّما سيجعل هامش إدارته يف التفاوض مع 
اإليرانيني أضَيق. أنا أعتقد أن بايدن شخصيًا كان يسعى للتوصل إىل اتفاق 
اليوم،  الذين كّلفهم بهذه املهّمة.  مع طهران، وأعرف عددًا من األشخاص 

احنسر هامش املناورة لديه، من دون أن يعين ذلك نهايته.
األزمة العاّمة لـ »النظام الليربالي الدولي« هي أيضًا أزمة مؤسساتها، كاألمم 
املتحدة، اليت أصبح دورها تدرجييًا صوريًا يف أكثر من ساحة. لقد لعبتم دورًا 
مهمًا يف إنضاج املسار السياسي يف ليبيا، الذي أفضى إىل اتفاق يف برلني، 
ومن ثّم نرى اليوم جمّددًا تعّثر هذا املسار. ما هي، برأيكم، األسباب وراء 

ذلك؟ وما هو دور األطراف اخلارجية املختلفة والقوى احمللية؟
_ يف احلقيقة، هناك ثالثة مبادئ سرُت عليها يف ليبيا: املبدأ األول، هو ضرورة 
أن تكون األمم املتحدة يف مقعد القيادة، وأعتقد أنين أثبُت ذلك. ملاذا؟ ألن األمم 
املتحدة هي الطرف الوحيد الذي ليست لديه مصاحل اقتصادية ومالية يف ليبيا 
والذي ميكن له أن يكون على طرف احلياد يف النزاعات الداخلية. إذا أخرجَت 
األمم املتحدة من مقعد القيادة يف أي نزاع، ال سيما يف النزاع اللييب، ما 
ستشهده هو تنافس حاد بني الدول املختلفة على اجللوس على مقعد القيادة، 
وهذا ما نشهده إىل حّد ما اليوم يف ليبيا. أعتقد أن من اخلطر أن يرتاجع دور 
األمم املتحدة هناك، ألن غيابها سيؤّدي إىل مزيد من التنافس بني أمريكا 
الثاني املهم،  الدول. املوضوع  وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر وغريها من 
هو أن األمم املتحدة ال دور هلا إاّل إذا تبّنت مصاحل الشعب الذي تعمل معه 
أجنيب واحد  بأنه مل حيضر ديبلوماسي  أجزم  بالتالي،  األجنبية.  الدول  مقابل 
لييب دعوُت إليه. اهلدف الثالث، هو أن تكون إىل جانب  أي اجتماع لييب – 
ضحايا قوى الفساد والنهب يف البلد حيث تعمل، ال سيما يف الدول الريعية 
نزاع بني خمتلف  ليبيا والعراق، حيث هناك ثروات حقيقية هي موضع  مثل 
الليبيني  مع  تعمل  أن  لك  ميكن  الثالثة،  األهداف  هذه  أخذت  إن  األطراف. 
ليتفقوا على شيء ثّم تذهب إىل اجملتمع الدولي وتقول هلم »احرتموا ما اتفق 
عليه الليبيون!«. كان هذا هديف ولكن يف شهر نيسان 20١9، قام السيد 
خليفة حفرت باهلجوم على طرابلس، ومنعين من إنشاء املؤمتر الوطين اللييب، 
الذي كنت قد دعوت إليه يف مدينة غدامس، والذي كان ميّثل خمتلف شراح 
اجملتمع اللييب. غرّيت اسرتاتيجّييت آنذاك، وقلت ذلك جمللس األمن، وقلت: 
»علّي أن أبين أواًل تفاهمًا دوليًا يكون غطاًء ألي اتفاق يصل إليه الليبيون، 
لكّنين عاجز عن التوّصل إىل وقف إلطالق النار«. ذهبنا إىل قمة برلني، بعد 
التفاهم مع السيدة أجنيال مريكل، يف منتصف شهر آب 20١9، وانعقدت قمة 
برلني فعاًل يف كانون الثاني 2020، وأنا أعتربها حتى اآلن هي املرجع الذي 
سارت عليه املسارات الثالث املتزامنة، اليت هي املسار االقتصادي الذي أعاد 
عملية إنتاج النفط إىل ليبيا، واملسار العسكري 5+5 الذي لواله ملا حصل 
أي تفاهم سياسي، وأيضًا التفاهم السياسي. اآلن، هناك الكثري من األمور 
أعتقد أن املسؤولية  القيام بها. ولكن على من تقع املسؤولية؟  اليت جيب 
ثالثية: املسؤولية األوىل هي على األمم املتحدة، اليت رمّبا عليها أن تفهم أن 
الليبيني اقتنعوا بصوابية اسرتاتيجيتها. لذا، ليس عليها أن تتلّطى اآلن وراء 
فكرة »ندع الليبيني يتفاهمون اآلن وحنن جمّرد شهود«، ال، الليبيون حباجة 
إىل من يساعدهم. املسؤولية الثانية تقع على الليبيني أنفسهم، فاملسارات 
الثالثة املذكورة آنفًا، هي ملكهم وعليهم أن يدافعوا عنها. املسؤولية الثالثة، 
تقع على الدول اخلارجية، اليت عندما رأت أن األمم املتحدة خطت خطوة إىل 
الوراء يف العملية النشطة للتوصل إىل تفاهم، بدأت جمددًا يف التنافس على 

األرض الليبية.
املشكلة الكربى اليت لدينا يف ليبيا، هي أّنها مل تشهد انتخابات رئاسية سابقًا. 
حّل نظام »القائد امللهم« يف مكان النظام امللكي، وتلته الفوضى ملّدة عشر 
سنوات. لذلك، لدى كثري من الليبيني خوف من أن تؤدي االنتخابات، ليس 
إىل  بل  بلدهم،  يف  الدميوقراطية  واحلياة  السياسية  املشاركة  مأسسة  إىل 

استئثار شخص بعينه بالسلطة من خالل االنتخابات. 

غسان سالمة: نشهد...
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الرئيس عون وّقع...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بنقل اعتماد من احتياطي املوازنة العامة اىل موازنة وزارة املالية 
مع  عقد  اجراء  لزوم  لبنانية  لرية  مليون  و927  مليارات   4 بقيمة 
شركة »الفاريز ومارسال« لبدء التدقيق اجلنائي املالي يف حسابات 
االستثنائية  املوافقة  بعد  املرسوم،  توقيع  وأتى  لبنان.  مصرف 
الدكتور  الوزراء  جملس  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  عن  الصادرة 

حسان دياب.

 مكتب رئاسة الجمهورية
أنه  اجلمهورية ،  يف  رئاسة  اإلعالم  مكتب  أعلن  آخر،  صعيد  على 
مسؤولني  أصوات  تصاعدية،  وبوترية  األخرية  األونة  »كثرت يف 
وسياسيني، واقالم منسوبة تارة اىل مصادر ومتلطية طورا وراء 
خلفيات باتت ممجوجة، عرب مواقف استنسابية وحتليالت غري مستندة 
سبب  الصاق  وهو  واحد  هدف  يف  لتّصب  صحيح،  أساس  اىل 
التأخري يف  تشكيل احلكومة  العتيدة اىل رغبة او إصرار او مطلب 
لدى  رئيس اجلمهورية  باحلصول على الثلث الضامن يف احلكومة، 

لكي يوافق عليها ويوّقع على مراسيم تشكيلها«.
وأوضح يف بيان أن »مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية لن ينفك 
يردد مرة بعد مرة، لّعل التكرار يعّلم حتى املّصر على تصديق اوهامه 
واتهاماته اخلاطئة، على احلقائق التالية: إّن  الرئيس عون  املتمسك 
اكثر من غريه باحرتام األصول الدستورية لتشكيل احلكومات يف 
لبنان وحتى األعراف اليت نشأت اىل جانبها، اعلن اكثر من مرة بأّنه 
ال يريد، ال بصورة مباشرة وال بصورة غري مباشرة، الثلث الضامن، 
اميانا منه بأن الظروف الصعبة اليت جيتازها لبنان و الشعب اللبناني  
حتّتم على اجلميع االرتقاء اىل اقصى درجات املسؤولية من اجل 

املبادرة واإلسراع يف انقاذ الوطن والشعب«.
وتابع: »إن الرئيس، الذي اعلن بنفسه هذا االمر امام مجيع من 
وهو  لبنانيني،  وغري  لبنانيني  مسؤولني  من  باملوضوع،  فاحته 
حجم  واملدرك  كلمته،  واحرتام  مواقفه  على  ثباته  عنه  املعروف 
املأساة اليت يعاني منها اللبنانيون من خمتلف املناطق واالنتماءات، 
يكرر دعوته اىل اجلميع بوجوب عدم الصاق تهمة التعطيل مبقام 
الرئاسة األوىل وال بشخص الرئيس، للتعمية على اهداف خاّصة 

لة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سئمها«. مضلِّ
وأكمل: »ان هذه التعمية اليت باتت هواية شبه يومية لدى حمرتفيها، 
بدأت تنقلب عليهم. وهم إن احرتفوها لفرتة، مصّوبني على موقع 
الرئيس وصالحياته الدستورية، ما عادت حتى  الرئاسة وشخص 
هذه  اّن  قناعة  على  اصبح  اللبناني  فالشعب  مآربهم.  خدمة  يف 
على  تقوم  وهي  ألصحابها  احلقيقية  األهداف  عّرت  امنا  التعمية 
عدم الرغبة ب تأليف حكومة  تتوىل جمتمعة مهام السلطة التنفيذية، 
وتاليا عدم القيام باإلصالحات الضرورية املطلوبة، ورفض  مكافحة 
الفساد  ومالحقة املفسدين، وضرب مصداقية  الدولة  ومؤسساتها 
بعدما ثابروا على قضمها وحتويلها مطّيية ملآربهم، واألخطر من كل 

ذلك، جتويع  اللبنانيني  واالمعان يف افقارهم«.
وتابع: »ان املطلوب اآلن، ليس فقط التوّقف عن استخدام الثلث 
الضامن مّشاعة والصاق رغبة احلصول عليه من قبل الرئيس، امّنا 
التوّقف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي واخلبث املوازي للدهاء، 
من خالل التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق او ذاك، مبا 
تنطوي عليه من سوء، وترتب عليه من نتائج تفاقم الوضع الذي 
يعيشه لبنان، عرب سيل مواقف االتهام وحتليالت االدانة للرئيس 
برغبة احلصول على الثلث الضامن، وكلها باتت بدورها مكشوفة 

املصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها«.

السفري اإليراني
ولناحية البواخر النفطية االيرانية اليت ستصل تباعا اىل لبنان فقد 
أعلن السفري االيراني يف لبنان  حممد جالل فريوزنيا  أن »اجلمهورية 
اإلسالمية يف إيران لن تسمح لسياسة   الواليات املتحدة األمريكية  
اليت تقوم على جتويع الشعوب أن حتقق أهدافها، وحنن إىل جانب  
الشعب اللبناني  ضد السياسة األمريكية بتجويعه، هذه العملية تدل 

على املوقف األكيد لسياسة إيران جتاه دول املنطقة«.
أو  إقليمية  جهة  تسمح ألي  لن  »إيران  أن  على  فريوزنيا  وشدد 
و البواخر   لبنان،  اىل  الوصول  من  اإليرانية   مبنع  السفن  دولية 
ستصل اىل الشعب اللبناني بكل تأكيد، أما عن كيفية الوصول 
بل  اإليراني  اجلانب  شأن  من  ليس  فهذا  األخرى  والتفاصيل 

املعنيني يف لبنان«.
وأضاف السفري اإليراني: »هذه جتارة مشروعة بني البلدين وال داع 
لتدخل أي جهة بهذه العملية، و العقوبات األمريكية  على إيران غري 
مشروعة وغري قانونية وليس من حق األمريكيني أن يتدخلوا بيننا 

وبني لبنان وال شأن هلم بهذا اجملال«.
وعن مساعدة  اجليش اللبناني ، لفت فريوزنيا اىل أنه »قدمنا سابقا 
استعدادنا ملساعدة اجليش اللبناني ونفس اإلستعداد موجود اليوم، 
ولكن يبدو أن هناك جهة خاصة متنع جتاوب  احلكومة اللبنانية  مع 

هذه اإلقرتاحات«.
سفينة  إن  اخلميس،  األول  امس  إيرانية،  إعالم  وسائل  وقالت 
إيرانية حمملة بالوقود وصلت إىل املياه اإلقليمية السورية، حيث 
من املفرتض أن يتم تفريغ شحنتها يف ميناء سوري قبل نقلها 

إىل لبنان.
وقالت وكالة »فارس« شبه الرمسية إن »الباخرة اإليرانية احململة 
أن  األربعاء«، مضيفة  السورية  اإلقليمية  املياه  باملازوت، دخلت 
بعد  لبنان،  إىل  سوريا  من  بالصهاريج  سُتنقل  الباخرة  »محولة 

تفريغها يف أحد املوانئ السورية«.
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالـ »مطلعة« مل تكشف عن 
هويتها، القول إن »سفينتني أخريني ستصالن تباعا باآللية ذاتها، 
من دون أن تكشف ما إذا كانت حمملة باملازوت أو بالبنزين أو 

باالثنني معا«.
وأشارت إىل »احتمال انطالق سفينة رابعة من إيران قريبا«.

وكان وفد من الكونغرس األمريكي أكد خالل اختتام زيارته للبنان، 
األربعاء من االسبوع احلالي، أن »أي وقود مير عرب سوريا سيتعرض 

إىل العقوبات املفروضة من الكونغرس«.
وشدد الوفد على أن »حزب اهلل منظمة تستحوذ على جزء من املال، 
وهذا لن حيل أزمة الوقود يف لبنان«، وتابع »ال أحد جيب أن يعتقد 

أن إيران ستحل أزمات لبنان«.
وكانت اجلماعة املسلحة اليت أسسها احلرس الثوري اإليراني يف 
1982 قد أعلنت يف الشهر املاضي أن شحنة من النفط اإليراني يف 
الطريق إىل لبنان للمساهمة يف ختفيف العجز احلاد يف اإلمدادات، 

ثم أعلنت يف وقت الحق عن شحنتني أخريني.
ويقول معارضو حزب اهلل إن قرار اجلماعة يقوض سلطة الدولة أكثر 

ويضع لبنان حتت طائلة العقوبات األمريكية.

موريف
ويف اطار السياسة االمريكية جتاه لبنان فهي تقوم على افقاره 
العام 1992  منذ  احلاكمة  للمافيا  السماح  وجتويع شعبه من خالل 
البلد والشعب وتهريب االموال اىل اخلارج، بل بتشجيعها  بنهب 

على ذلك، لفرض سياسات امريكية معينة.
ويف موضوع النفط االيرانية ميكن اختصار السياسة االمريكية يف 
لبنان باملثل القائل »ال برتحم وال بتخلي رمحة اهلل تنزل«.. فبعد 
لبنان من  بامكانية خروج  »بالسخن«  الواليات املتحدة  ان شعرت 
ابالغ  اىل  شيا  دوروثي  السفرية  انربت  االمريكية،  العباءة  حتت 
لبنان يف  مبساعدة  األمريكية  اإلدارة  »قرار  بـ  اجلمهورية  رئاسة 
استجرار الطاقة الكهربائية من األردن عرب سوريا عن طريق الغاز 

املصري«.. وهنا نقول »صح النوم« سعادة السفرية.
ويف اطار الضغط االمريكي أكد عضو جملس الشيوخ األمريكي، 
أّن »استرياد النفط اإليراني ميكن أن  السيناتور  كريس موريف ، 
جيعل لبنان عرضًة للعقوبات، والناقالت اإليرانية هي فرصة إليران 
لالستعراض، وهو حّل ليس بطويل األمد ملا يعاني منه االقتصاد 
البلد يف  هذا  بإبقاء  مهتّم  اهلل  »حزب  أّن  إىل  مشرًيا  اإليراني«، 
أزمة«. وأوضح »أّننا حتّدثنا اليوم عن الطريقة اّليت ميكن لوزارَتي 
الداخلية والعدل اختاذ خطوات لضمان تنظيم انتخابات حّرة وآمنة، 
وسنكون مستعّدين الرسال مراقبني وتقديم مساعدة فنّية للتأّكد 

من عدم تهديد أحد أثناء االقرتاع«.
لبنان  صّحة  هي  »مصلحتنا  أّن  على  موريف  شّدد  ذلك،  إىل 
لذلك  حبكومة،  األمر  هذا  ويبدأ  الطويل،  املدى  على  واستقراره 
أعتقد أّن الواليات املّتحدة األمريكّية ستقود العمل مع »صندوق 
النقد الدولي«، لتقديم حزمة دعم طويلة األجل، تسمح مبعاجلة أزمة 

الوقود، لكن جيب تشكيل حكومة أّوال«.
وجزم أّن »القّصة اّليت يقّدمها أعداء الواليات املّتحدة بأّننا نقف 
وصرحية،  كاملة  كذبة  هي  لبنان،  جناح  طريق  يف  ما  بطريقة 
السبب  البلد، وهلذا  مؤّيد ومشّجع هلذا  أكرب  وسنستمّر يف كوننا 
حنن هنا حملاولة حّثه البلد على إجراء اإلصالحات«، مبّيًنا أّن »من 
األسهل بكثري تقديم التمويل األمريكي إىل لبنان، إذا كان لديه 
حكومة ذات صالحّيات للعمل معها، وهذا هو الغرض من زيارتنا 
على  التفاصيل  من  احلكومة«.)مزيد  تلك  تشكيل  على  للتشجيع 

الصفحة 5(.

زاخاروفا: ندرس امكانية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء مؤمتر صحفي عقدته، امس 
األول اخلميس، إىل أن »الغارة اليت نفذت بواسطة طائرة مسرّية 
يف 29  أصبحت خطوة أخرية يف سبيل تواجد قوات حلف الناتو يف 
أفغانستان«، الفتًة إىل أن »هذه الضربة العسكرية أدت إىل انهيار 

مبنى سكين وأودت بأرواح تسعة أشخاص بينهم ستة أطفال«.
بشكل  القوة  الستخدام  احلالة  هذه  بشدة  »ندين  وتابعت: 

تعسفي«.
ووصفت املتحدثة نتائج محلة الناتو العسكرية يف أفغانستان بأنها 
»ليست إخفاقًا بل كارثة«، موضحًة أن »املشاكل القدمية يف هذا 
املعيشة،  مستوى  وتردي  املخدرات  وجتارة  اإلرهاب  مثل  البلد، 
مل حتل خالل السنوات الـ20 املاضية بل وتفاقمت يف كثري من 

األحوال«.
واعتربت زاخاروفا أن »قوات الناتو فشلت يف إنشاء نظام سياسي 
قابل للحياة يف أفغانستان«، مضيفًة: »الوضع خالل هذه السنوات 
مل يتحسن ومل يزداد استقرارًا، بل إنهم خيلفون وراءهم ما نشاهده 

يف اللقطات اليت بثت يف خمتلف أحناء العامل حاليًا«.
وأعربت الدبلوماسية الروسية عن »قلق موسكو إزاء تصعيد التوترات 
السياسية واالقتصادية يف أفغانستان نتيجة لتعليق دول الغرب 
مساعداتها هلذا البلد«، مؤكدة أن »حالة من الغموض ال تزال تسود 
يف مسألة استئناف عمل املؤسسات احلكومية واملصارف، باإلضافة 
إىل معارضة متزايدة لسياسات »طالبان« يف كابول ومدن كبرية 

أخرى على خلفية ارتفاع أسعار السلع األساسية«.
إىل  الدولي  »اجملتمع  الروسية  اخلارجية  باسم  املتحدثة  ودعت 
اختاذ خطوات فعالة بغية منع اندالع أزمة إنسانية يف أفغانستان«، 
إنسانية  مساعدات  إيصال  إمكانية  ندرس  جانبنا،  »من  مضيفًة: 

روسية إىل كابول«.
شاملة  ائتالفية  حكومة  »لتشكيل  روسيا  دعم  زاخاروفا  وأبدت 
تضم كافة القوى السياسية والعرقية يف أفغانستان بأسرع وقت 
»طالبان«  استعداد  على  مؤشرات  »وجود  إىل  مشريًة  ممكن«، 

لتطوير عالقاتها مع اجملتمع الدولي«.
حركة  بسلطة  االعرتاف  احتمال  ستدرس  موسكو  أن  وأكدت 
»طالبان« يف أفغانستان بعد تشكيل حكومة تشمل مجيع األطراف 

يف البالد.

واشنطن: لن نرفع...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

البيت األبيض، جني ساكي، أن عدد األمريكيني يف أفغانستان 
ممن يريدون املغادرة قرابة املئة.

ضربات  مدنيني يف  ضحايا  سقوط  خطر  تأخذ  أمريكا  إن  وقالت 
»نفعل ما يف وسعنا  الطائرات املسرية على حممل اجلد، مؤكدة 

لتجنب سقوط ضحايا مدنيني«.
لكن يف الوقت الذي ترفض واشنطن رفع العقوبات عن طالبان، 
تسيطر  اليت  احلركة  مع  املطلوب  التعاون  مستوى  ضبط  حتاول 
اآلن على كامل أفغانستان، خاصة يف ملف حماربة تنظيم داعش، 
فقد وصف اجلنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة األركان املشرتكة 
األمريكية، طالبان بأنها »مجاعة ال تعرف الرمحة«، لكنه أضاف أن 
»يف احلرب عليك أن تفعل ما جيب عليك القيام به«، وفق ما نقلت 

صحيفة »نيويورك تاميز«، اليوم اخلميس.
وعندما ُسئل عما إذا كانت الواليات املتحدة ستتعاون مع طالبان ضد 

تنظيم داعش يف خراسان، قال اجلنرال ميلي إن هذا احتمال.
كان تنظيم داعش خراسان قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار 
كابول أسفر عن مقتل 170 مدنيًا و13 عسكريًا أمريكيًا يف األيام 

األخرية من اإلجالء األمريكي.
وكان متحدث باسم حركة طالبان رجح خالل حديث لوكالة فرانس 
يف  داعش  تنظيم  ينفذها  اليت  اهلجمات  أن  أيام،  قبل  برس، 
من  األمريكية  القوات  رحيل  مع  تتوقف  أن  يفرتض  أفغانستان 

البالد، وإال فإن احلكومة اجلديدة ستقمع التنظيم اإلرهابي.
وكانت الواليات املتحدة شنت ضربات جوية عدة يف نهاية األسبوع 
مفخخة،  آلية  املاضي  األحد  ودمرت  داعش،  لتنظيم  أهداف  على 
بهدف »القضاء على تهديد وشيك« للمطار. غري أن طالبان تندد 
هذه  مثل  لشن  إذنًا  ميلكون  »ال  جماهد  وقال  الضربات.  بهذه 

العمليات.. جيب احرتام استقاللنا«.

هجمات دامية
يذكر أن تنظيم »داعش والية خراسان« الذي ينفذ منذ عدة سنوات 
هجمات دامية يف أفغانستان وباكستان، تبنى اهلجوم الصاروخي 

على مطار كابل االثنني املاضي.
كما أعلن مسؤوليته عن اهلجوم الذي استهدف اخلميس املاضي 
عسكريا   13 بينهم  قتيل  مئة  من  أكثر  عن  وأسفر  كابول،  مطار 
الرئيس  حددها  اليت  املهلة  انتهاء  من  أيام  بضعة  قبل  أمريكيا، 
األمريكي جو بايدن يف 31 آب لسحب آخر اجلنود األمريكيني من 

البلد بعد حرب استمرت عشرين عاما.

االحتاد االوروبي: أزمة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

 16 القوة يف  أو  املهمة  لتلك  الضرورية  العسكرية  القدرات  عن 
تشرين الثاني املقبل

كما أشار إىل أن دول االحتاد حتاول إعادة صياغة عالقتها مع حركة 
طالبان، موضحا يف الوقت عينه أن األمور تتوقف على تصرفات 
احلركة على األرض وليس على األقوال، والطريق الذي ستسلكه.

وصرح بوريل بأن االحتاداألوروبي يعرتف بطالبان كسلطة فاعلة 
يف امليدان وال يعرتف بها سياسيًا.

من جهته، قال وزير خارجية بولندا إنه يتوجب على الدول الغربية 
األمنية  املخاوف  والتفكري يف  للخروج  األفغان  دعوة  التوقف عن 

يف املنطقة.
وأضاف أنه بالده ال تقبل دعوة األفغان إىل مغادرة بالدهم.

مشرتك  صحايف  مؤمتر  خالل  سلوفينيا،  دفاع  وزير  أكد  بدوره، 
متتلك  ال  أوروبا  أن  أظهرت  أفغانستان  أزمة  أن  على  بوريل،  مع 

إمكانيات عسكرية كافية.

تشكيل قوة رد سريع
االول  امس  القمة  خالل  ناقشوا  االحتاد  دول  دفاع  وزراء  وكان 
تشكيل قوة رد سريع بعدما وجد التكتل نفسه على اهلامش خالل 
عملية إجالء من أفغانستان قادتها الواليات املتحدة، معيدين النظر 
النظر يف اقرتاح- قدم للمرة األوىل يف أيار املاضي- يهدف إىل 
تشكيل قوة قوامها مخسة آالف عنصر يف إطار مراجعة اسرتاتيجية 
السنة  تنتهي  أن  يفرتض  اليت  االوروبي  االحتاد  لدى  الدفاع 

املقبلة.
أتى ذلك، بعد أن تكثفت الدعوات يف األيام املاضية لكي تطور 
للرد  اخلاصة  املشرتكة  العسكرية  قدراتها  الـ27  االعضاء  الدول 
سريعا على األزمات بعد مشاهد الفوضى يف مطار كابل اليت تلت 

تولي طالبان السلطة.
لكن هناك شكوكا جدية حول قدرة األوروبيني على التوصل إىل 
مثل هذا املشروع، إذ إن االحتاد مل يتمكن يوما من استخدام نظام 
»جتمعات تكتيكية« وضع يف 2007 لكن يتطلب إمجاعا من الدول 

األعضاء لكي يتم تفعيله.
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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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مــشاهري

 كيم كارداشيان تروج لعطرها 
اجلديد عارية الصدر

روجت جنمة تلفزيون الواقع األمريكية كيم كارداشيان جملموعتها 
اجلديدة من العطور »Essential Nudes« بصور نشرتها عرب حساباتها 
فيها  ظهرت  اإلعالنية  احلملة  من  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على 

عارية الصدر.
وظهرت كيم عارية الصدر متامًا إال من شريط من اجللد فقط، بينما 
كيم  وكانت  طويل.  بين  وحذاء  رفيع  خبيط  بكيين  ترتدي  كانت 
مستلقية على األرض بينما وضعت العطر على بطنها، وبلقطة أخرى 

ظهرت وهي تغطي صدرها بيدها بينما كان العطر جبانبها.
هذه  كل شيء يف  أحب  »أنا  بقوهلا:  املنشور  على  كيم  وعّلقت 
اجملموعة من الزجاجات العارية وكل واحدة منها هلا رائحة فريدة 
من نوعها، اجملموعة جاهزة لإلصدار يوم اخلميس )صدرت امس 

االول«.
وتتكون جمموعة »Essential Nudes« من أربعة عطور:

Nude Sand - روائح رقيقة من وردة باي والفاوانيا يقابلها مزيج قوي 
من حبوب التونكا واألمربيت خللق رائحة ناعمة.

Nude Silk - توازن منعش ولطيف من األزهار املنعشة واألوراق 
اخلضراء املورقة ورحيق اخلوخ الذي يلهم هذا العطر األنثوي املشرق.
Nude Soleil - خالصة دافئة من جنيل اهلند والسانتال وزهر العسل 

يغلف احلواس ويلتقي مع البشرة برائحة عبقة.
Nude Suede - مزيج خمملي من العنرب األبيض والباتشولي الغين، 
مقرتن بنفحات خفيفة ونقية من اجلريب فروت األبيض واليامسني 
العتيق.وقد مت اإلطالق اخلميس )امس االول( ، 9.2 الساعة 12 مساًء 

بتوقيت احمليط اهلادئ.
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احتفل مصمم األزياء اللبناني أنطوان قارح بدخوله القفص الذهيب 
خالل حفل ضخم مجع عدد كبري من أهل الفن والصحافة.

من  ساحرتني  بإطاللتني  خوام«  »جيوفاني  عروسه  وظهرت 
توقيعه، الفستان األول مرصع حببات الشواروفسكي الالمعة 
متيز بطوله حيث امتد حوالي 6 أمتار، األمر الذي زاد اإلطاللة 
ارتدتها  اليت  الطرحة  كانت  والالفت  وملوكية.  ومجااًل  تألقًا 

العروس واملصنوعة من خيوط القصب الذهيب والكريستال.

غري  وقصته  الفستان  بلون  فتميزت  الثانية،  اإلطاللة  أما 
. 3Dاإلعتيادية، حيث اعتمد فيها القارح على خاصية الـ

الالمعة  باألحجار  املرصع  التاج  عن  جيوفاني  تتخّل  ومل 
كن  والكريستال، حبيث يعد تاج العروس قطعة أساسية ال يمُ
االستغناء عنها من جمموهرات العروس. كما تألقت بتسرحية 
كوليت  بأنامل  واملاكياج  زيتون  ميشال  توقيع  من  شعر 

اسكندر. 

مصمم األزياء اللبناني 
أنطوان القارح يدخل 

القفص الذهيب

إطاللة العروس من توقيعه

بيَع املسدس 
ي  لذ ا
منه  أطلقت 
صة  صا لر ا
القاتلة لبيلي 
كيد  ذا 
الغرب  يف 
كي  مري أل ا

يعود إىل قائد الشرطة الشهري بات غاريت

مسدس ُقتل به بيلي ذا كيد يباع 
مقابل ستة ماليني دوالر

خالل القرن التاسع عشر مببلغ 6,03 ماليني دوالر يف مزاد أقيم 
يف لوس أجنلوس ، وهو مبلغ قياسي لسالح ناري.

وأوضحت دار »بونهامز« للمزادات إن هذا املسدس ببكرة من 
نوع »كولت« من عيار 44 كان من املتوقع أن يباع مبا يرتاوح بني 

مليوني دوالر وثالثة ماليني دوالر.
الذي  غاريت  بات  الشهري  الشرطة  قائد  إىل  املسدس  ويعود 
تعقب املطلوب الشهري وأرداه يف 14 متوز/يوليو 1881 يف نيو 
تل »كيد« برصاصة يف صدره عن عمر يناهز 21  مكسيكو. وقمُ

عامًا.
آثار إحدى أشهر  وأكدت شركة املزادات أن هذه القطعة »من 
القصص يف الغرب األمريكي« ، مشرية إىل أن املسدس ال يزال 

يف حالة »جيدة جدًا«.
وكان هنري مكارتي املعروف ببيلي ذا كيد وكذلك باسم وليام 
بوني من قطاع الطرق، وعرفت أعماله املسلحة شهرة واسعة جدًا، 
وأهلمت حياته كخارج عن القانون هوليوود. أما بات غاريت، وهو 
كذلك من شخصيات الغرب األمريكي الشهرية، فتناولته أعمال 

عدة على الشاشتني الصغرية والكبرية.
وقبل مزاد اجلمعة، كان الرقم القياسي لبيع سعر سالح ناري 
الثامن عشر  القرن  1,98 مليون دوالر ملسدسني من  مزاد  يف 
أهداهما الضابط األرستقراطي يف اجليش الفرنسي املاركيز دي 
القاري  للجيش  عامًا  قائدًا  كان  حني  واشنطن  جلورج  الفاييت 

خالل الثورة األمريكية.
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صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

أصدر عدد من الباحثني مؤشرًا غذائيًا هذا األسبوع، يهدف إىل 
أكثر،  صحية  وجبات  تناول  على  األشخاص  ومساعدة  إرشاد 
حيث صنف املؤشر األطعمة بالدقائق املكتسبة أو املفقودة من 

احلياة الصحية لكل وجبة.
 

فقد تضمنت النتائج أكثر من 5000 نوع من األطعمة يف النظام 
الغذائي للواليات املتحدة، مصنفة حسب العبء الصحي واآلثار 
ما  وفق  السكرية،  واملشروبات  املصنعة  اللحوم  مثل  البيئية 

نقلت وسائل إعالم أمريكية عدة. 
 

وأوضح الباحثون من كلية الصحة العامة يف جامعة ميشيغان 
الغذائية  البدائل  لتقديم  ستستخدم  النتائج  أن  األمريكية، 

الواقعية واملمكنة لتلك األطعمة غري الصحية.
ad
 

وتراوحت املدة اليت مت دراستها لتلك األطعمة من 74 دقيقة 
مفقودة إىل 80 دقيقة مكتسبة لكل وجبة.

 
صوديوم وأمحاض دهنية

كما ارتبطت املشروبات السكرية والنقانق والربغر وسندويتشات 
اإلفطار مبعظم دقائق احلياة الصحية املفقودة، يف حني ارتبطت 
الفواكه واخلضراوات غري النشوية واملختلطة واحلبوب اجلاهزة 

لألكل واحلبوب املطبوخة بأكرب املكاسب.
 

وبشكل أكثر حتديدًا، وجد الباحثون أن تناول وجبة واحدة تزن 
85 غرامًا من أجنحة الدجاج توازي فقدان 3.3 دقيقة من احلياة، 

بسبب الصوديوم واألمحاض الدهنية غري املشبعة الضارة.
 

»اهلوت دوغ« يفقدنا 36 دقيقة
 36 فقدان  إىل  أدى  البقري  اللحم  دوغ«  »هوت  أن  يف حني 
اللحوم  تأثري  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك  ويرجع  تقريبًا،  دقيقة 
ارتبطت  ذلك،  على  وعالوة  الباحثني.  وفق  الضار،  املصنعة 
شطائر زبدة الفول السوداني واجليلي بزيادة إجيابية قدرها 33 

دقيقة مضافة.
 

كذلك، ارتبطت األطعمة مثل الفول السوداني اململح والسلمون 
املخبوز واألرز مع الفاصوليا مبكاسب إجيابية تراوحت بني 10 

إىل 15 دقيقة.

باألمساء والدقائق… أطعمة 
تقّصر العمر مرض الكبد غري الكحولي هو مصطلح يطلق على جمموعة من احلاالت 

اليت يسببها تراكم الدهون يف الكبد.
الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  األشخاص  عند  تظهر  ما  وعادة 
أو السمنة. وميكن أن تكون احلالة مهددة للحياة إذا وصلت إىل 
املرحلة األكثر خطورة. ولسوء احلظ، قد تكون األعراض غائبة يف 

املراحل املبكرة.
فإن   ،)NHS( الربيطانية  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هليئة  ووفقا 
تليف الكبد هو املرحلة األكثر شدة، واليت حتدث بعد سنوات من 

االلتهاب.
وإذا كنت مصابا بتليف الكبد، فإن »الكبد ينكمش ويصبح متندبا 

ومتكتال«، كما أوضحت اهليئة الصحية.
وهناك عدد من »األعراض احلمراء«، اليت تشري إىل أنك وصلت 
إىل هذه املرحلة احلادة من مرض الكبد الدهين غري الكحولي، كما 

.British Liver Trust توضح مؤسسة
وتشمل هذه األعراض:

-1 محى مصحوبة بارتفاع يف درجات احلرارة ورجفة، وغالبا ما تكون 
نامجة عن عدوى

-2 ضيق يف التنفس
-3 تقيؤ الدم

-4 براز داكن جدا أو أسود اللون
-5 فرتات من االرتباك الذهين أو النعاس

وإذا كان لديك أي من األعراض التالية جيب زيارة الطبيب على 
.British Liver Trust الفور، حبسب مؤسسة

وقالت املؤسسة: »على الرغم من أن هذه األعراض قد تبدو خمتلفة 
جدا، نظرا ألن الكبد مسؤول عن العديد من الوظائف املختلفة، إذا 
من  ذلك جمموعة  ينتج عن  فقد  العمل بشكل صحيح،  عن  توقف 

املشاكل«.
كيف يقوم األطباء بتشخيص مرض الكبد الدهين غري الكحولي؟

والكلى  اهلضمي  اجلهاز  وأمراض  للسكري  الوطين  للمعهد  وفقا 
والفحص  للمريض  الطيب  التاريخ  األطباء  يستخدم   ،)NIDDK(
الكحولي  غري  الدهين  الكبد  مرض  لتشخيص  واختبارات  البدني 

.)NAFLD(
ويبحث الطبيب عما إذا كان للمريض تاريخ من احلاالت الصحية 
اليت جتعله أكثر عرضة لإلصابة مبرض الكبد الدهين غري الكحولي، 
مثل: زيادة الوزن أو السمنة، مقاومة األنسولني أو داء السكري 
من النوع الثاني، ارتفاع مستويات الدهون الثالثية أو مستويات 

غري طبيعية من الكوليسرتول يف الدم، ومتالزمة األيض.
ويضيف املعهد الوطين للسكري وأمراض اجلهاز اهلضمي والكلى: 
اليت  احلياة  ومنط  الغذائي  النظام  عوامل  عن  طبيبك  »سيسألك 
قد جتعلك أكثر عرضة لإلصابة بالكبد الدهين غري الكحولي، مثل 
قلة النشاط البدني، أو اتباع نظام غذائي غين بالسكر، أو تناول 

املشروبات السكرية«.
األخرى  االختبارات  كانت  إذا  أنه  كلينك«  »مايو  مؤسسة  وتشرح 
غري حامسة، »قد يوصي طبيبك بإجراء إلزالة عينة من نسيج الكبد 
للبحث عن  املخترب  األنسجة يف  عينة  ويقع فحص  الكبد(.  )خزعة 

عالمات االلتهاب والتندب«.
كيفية منع مرض الكبد الدهين غري الكحولي من التفاقم

إذا كنت مصابا مبرض الكبد الدهين غري الكحولي، فيمكنك إجراء 
تغيريات يف منط حياتك للمساعدة يف منعه من أن يزداد سوءا.

ويعد فقدان الوزن الزائد أمرا أساسيا لوقف تقدمه. ويوضح موقع 
بعض  وحتى  الدهون  تراكم  بعض  يعكس  أن  Bupa: »هذا ميكن 
التليف يف الكبد«. ومن املهم أال تفقد الوزن بسرعة كبرية، ألن 

مخس »عالمات محراء« تشري إىل أن الكبد »متندب« بشكل دائم

ذلك قد يسبب مشاكل يف الكبد.
الزائد  الوزن  فقدان  على  بانتظام  الرياضة  ممارسة  وستساعدك 
الذي قد يكون لديك. وقد يساعد أيضا يف تقليل الضرر الذي 

.Bupa يلحق بالكبد حتى لو مل تفقد أي وزن بنجاح، وفقا لـ
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أعلنت الدكتورة داريا سافيليفا، خبرية التغذية الروسية، أن 
بعض املواد الغذائية، ميكن أن تسبب اإلدمان.

 وتشري اخلبرية يف حديث لراديو »سبوتنيك«، إىل أن هناك 
باستمرار.وهذه  الناس  إليها  ينجذب  الغذائية  املواد  بعض 

الظاهرة هلا أسباب نفسية وأسباب كيميائية حيوية.

ووفقا هلا، عمليا ميكن أن يصبح كل شخص مدمنا على السكر، 
لذلك جيب التحكم باستهالك احللويات.

وتقول، »ميكن التخلص من هذا اإلدمان خالل فرتة طويلة. ألن 
الدماغ حيب الطاقة البسيطة والسهلة واملتوفرة مثل السكر. 
وبالطبع ليس الدماغ وحده من حيتاج إىل احللوى، بل وأيضا 
ميكروبيوم األمعاء، الذي يعتاد عليه عند اإلفراط بتناول السكر 

على مدى سنوات«.
»برأي  وتقول،  األلبان.  منتجات  أيضا  يشمل  وهذا  وتضيف، 
العالجية.  باجلرعات  تناوهلا  عند  مفيدة  األلبان  منتجات  تكون 
يسبب  الذي  الالكتوز،  سكر  من  عالية  نسبة  على  الحتوائها 
اإلدمان على السكر أيضا. كما حتتوي منتجات األلبان على مواد 
أفيونية طبيعية. ألن حليب احليوانات حيتوي على مواد خمدرة 
خفيفة تسمى كاسومورفني. وهذه مواد مهدئة وتساعد على 
ليال،  األلبان  منتجات  تناول  الكثريون  حيب  لذلك  االسرتخاء. 
مع  التعامل  لذلك جيب  اإلدمان.  أنها تسبب  إىل  وهذا يشري 
هذه الرغبة الشديدة حبذر، على الرغم من أن منتجات األلبان 

املخمرة مفيدة للصحة«.
وتضيف اخلبرية، ونفس املشكلة مع اخلبز واملعجنات األخرى. 
آخر جيب  جانب  تناوهلا، ومن  للتخلي عن  حاجة  جانب ال  فمن 
االنتباه لكي ال يتحول حب املعجنات إىل رغبة ال ميكن السيطرة 
عليها، وخاصة منتجات اخلبز، اليت تستخدم اخلمرية يف إنتاجها، 

ألنها ميكن أن تسبب اإلدمان أيضا.
وتقول، »يسبب الدقيق األبيض اإلدمان، وعند إضافة اخلمرية 
إليه يصبح ضربة مزدوجة. لذلك يصعب على الكثريين التخلي 
على  اإلدمان  من  أقوى  عليه  اإلدمان  ألن  اخلبز،  تناول  عن 

احللويات«.

مواد غذائية تسبب اإلدمان
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NSW has recorded 1,218 
locally transmitted cases 
of Covid during the latest 
reporting period, making 
it the country’s highest 
ever daily tally.
There were also six deaths 
in the latest reporting pe-
riod.
A record number of vacci-
nations were administered 
in NSW on Friday, with 
156,165 people receiving 
the jab - more than 61,000 
of those at vaccination 
hubs and the rest from 
GPs and pharmacies.
Premier Gladys Berejik-
lian said there were al-
most one million vaccina-
tions issued this week.
“In the week ending 
Saturday,New South 
Wales had 834,000 peo-
ple come forward and get 
a jab. It is an outstanding 

result. It has broken all 
our records,” she said.
As a result, 65 per cent of 
our population have had 
at least one dose and 35 
per cent of our popula-
tion is fully vaccinated. 
So we are halfway to that 
magic 70 per cent number 
across the state in order 
to have those extra free-
doms.”
More than 30 inmates at 
a NSW prison have test-
ed positive for Covid-19, 
with concerns the virus 
could spread throughout 
the facility.
Jeremy McAnulty, from 
NSW Health, confirmed 
on Sunday that there were 
31 cases at Parklea Cor-
rectional Centre.
“The present health au-
thorities, which is through 
Saint Vincent’s Hospital, 

provide support for the 
correctional facility,” he 
said.
“They are working very 
hard to make sure that the 
other inmates and staff 
are protected.”
Dr McAnulty said the ini-
tial investigation suggest-
ed the virus was intro-
duced by someone from 
the community.
“The investigation is on-
going to both understand 
how transmissions oc-
curred … but also to make 
sure that the isolation, 
testing and vaccinations 
are in place to minimise 
further spread,” he said.
Asked about reports of 16 
people at Silverwater Cor-
rectional Complex also 
contracting the virus, Dr 
McAnulty said he did not 
have the exact numbers.
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NSW records 1,218 new Covid cas-
es, six deaths (28th of August)

Dan Andrews has taken a 
swipe at leaders north of 
the Murray with a not-so-
subtle dig.
Prime Minister Scott Mor-
rison will no longer give 
Sydney “preferential 
treatment” in vaccine al-
locations, according to 
Daniel Andrews. 
Victorian Premier Dan-
iel Andrews gave a brief 
summary of Friday’s na-
tional cabinet meeting on 
Sunday, explaining how 
he called on the prime 
minister for a “proper 
proportional distribution” 
of doses.
“You can’t ignore the fact 
NSW has received signifi-
cant additional support – 
we don’t begrudge them 
for that,” Mr Andrews 
told reporters on Sunday 
morning.
“But we are now under 
a set of rules here in 
Victoria, with case num-
bers too high to be able 
to safely open up … that 
means we have a number 
of challenges as well.”

“It is only fair that we dis-
tribute vaccines based 
on the population and 
need … but we can’t con-
tinue to see hundreds of 
thousands of extra doses 
pouring into Sydney at 
the expense of every oth-
er part of our nation.
“There has to be a limit to 
that and I’m very pleased 
that the Prime Minister 
has confirmed that that 
won’t be the case.”
It followed Mr Andrews’ 
comments that Victoria’s 
sixth lockdown won’t end 
as scheduled on Septem-
ber 2 following 92 new lo-
cally acquired infections 
on Sunday.
“It was about not having 
a situation where there 
continues to be pref-
erential treatment as if 
what Victorians are liv-
ing through isn‘t real – of 
course it is,” he said.
“I think the best thing to 
do is as these additional 
stocks arrive, send them 
out in using the fairest 
method.”

Daniel Andrews calls for fairer distribution of 
Covid-19 vaccines among states, territories

A researcher studying 
NSW’s highly infectious 
Delta outbreak has pre-
dicted when the vaccina-
tion rate will finally start to 
bring cases down.
It’s the big question that 
has haunted Sydneysiders 
in lockdown for months: 
when will NSW finally 
flatten the curve of rising 
Covid-19 infections?
Experts believe they can 
now answer that question. 
But the bad news is that 
the situation will get worse 
before it gets better. 
According to modelling 
prepared by Melbourne 
University’s Chris Billing-
ton, the outbreak is on 
track to hit a peak around 
September 22.
“We can expect the cases 
to peak at between 2200 
and 4500 cases per day,” 
he told news.com.au.
“And the median there is 
about 3100.”
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian did not deny that 
the coming weeks are go-
ing to be the toughest.
“We are hopeful that once 
we get those vaccination 
rates up, the rate of hos-
pitalisation declines,’’ she 
said.
“We also know from the 
information we have, the 
accumulation of cases 
and the number unvacci-
nated, that October is like-
ly to be our worst month in 
terms of pressure on the 
system and that’s why we 
have been gearing up for 
that and we have been for 
nearly two years.”
In Victoria, the modelling 
suggests that numbers 
will peak at around 200 
cases a day around the 
same time.
“Anywhere between 100 
and 500 cases per day,” 
he said. 
“So that’s a very big un-
certainty range. The mid-
dle of that, which is the 
most likely peak, is about 
200 cases per day.”
But that’s as bad as it will 
get if restrictions are not 
eased, before the numbers 
fall in October.
What’s significant about 
the Melbourne University 
researchers’ work is that 
it factors into the equation 

the impact of vaccines in 
slowing the pace of the in-
fections into the estimate 
on when numbers will 
peak and fall.
That moment is when the 
number of Australians 
who are vaccinated will 
start to bring down the re-
production rate or ‘R’ rat-
ing which tracks the num-
ber of people that each 
person with the virus will 
infect before they recover.
If the reproduction num-
ber of a disease can be 
brought below one, then 
the spread will slow un-
til the virus numbers de-
cline.
The consistent doubling 
of cases in a fixed period 
is the hallmark of expo-
nential growth. At the mo-
ment, cases in NSW are 
doubling every 11 days.
While the lockdowns and 
restrictions have slowed 
the spread of the virus and 
stopped case numbers 
from being even higher, 
it’s vaccines that now hold 
the key to flattening the 
curve of infections.
In that sense, the lock-
down has also been about 
buying time until as many 
Sydneysiders as possible 

are vaccinated against the 
virus.
But to put into perspec-
tive critics who claim 
that “lockdowns don‘t 
work”, Sydney University 
researchers have esti-
mated that without any 
restrictions the NSW out-
break could be running at 
40,000 cases a day even if 
80 per cent of the commu-
nity was vaccinated.
 “Although it is encour-
aging that more people 
are being vaccinated, we 
can expect to see a rapid 
increase in cases when 
we exit the lockdown,‘’ 
researcher Mikhail Proko-
penko said.
The Sydney University re-
search also has a darker 
prediction than Chris Bil-
lington’s estimate of a 
peak of 3100 cases in late 
September.
It claims that daily Covid-
19 case numbers will 
continue to climb and 
could peak between 1500 
and 6000 a day by early 
October. 
“National modelling led by 
Centre for Complex Sys-
tems researchers shows 
that a pandemic peak is in 
sight, but we must brace 

for a surge of infections 
upon reopening when 80 

Researcher predicts NSW’s coronavirus cases will peak at more than 3100 a day
per cent of the adult pop-
ulation is vaccinated and 

restrictions are lifted,” 
the research states.

Parliament has stopped 
to mark the life of a sena-
tor who died on Sunday 
night following a battle 
with lung cancer.
Parliament has joined to-
gether to honour the life 
of Labor senator Alex 
Gallacher, who died over-
night following a battle 
with lung cancer. 
The senator, who was 
elected in 2010, had tak-
en leave after being diag-
nosed with cancer in July 
last year. He was aged 
67. 
Prior to entering parlia-

ment, Senator Gallacher 
had a 22 year career with 
the Transport Workers 
Union. 
Senate President Scott 
Ryan confirmed the news 
on Monday before the up-
per house adjourned ear-
ly as a mark of respect for 
their colleague. 
Prior to question time, 
Prime Minister Scott Mor-

rison extending his sym-
pathies to the senator’s 
loved ones. 
“To all in the Labor move-
ment and the caucus, par-
ticularly those from South 
Australia also, we extend 
our deepest sympathies 
to all of you,” he said. 
“Senator Gallacher’s fam-
ily also, on this terrible 
day, and may God bless 
him, may God bless all 
of you, and may our col-
league and friend rest in 
peace.”
Opposition Leader Antho-
ny Albanese paid tribute 
to his “no nonsense” col-
league. 
“Alex’s career was indeed 
a fine one. We in Labor are 
very proud of Alex. He was 
a conscientiousness, no 
nonsense man,” he said.

South Australian senator Alex Gallacher 
loses battle with lung cancer

Alex Gallacher,
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Three new cases were ac-
quired overseas in the 24 
hours to 8pm on Sunday 
night, and 21 previously 
reported cases have been 
excluded following further 
investigation. The total 
number of cases in NSW 
since the beginning of the 
pandemic is 25,668.
Sadly, NSW Health has 
been notified of the 
deaths of four people who 
had COVID-19.
There have been 20,061 
locally acquired cases 
reported since 16 June 
2021, when the first case 
in this outbreak was re-
ported.   
NSW Health administered 
49,103 COVID-19 vac-
cines in the 24 hours to 
8pm last night, including 
9,455 at the vaccination 
centre at Sydney Olympic 

Park.
Of the 1,290 locally ac-
quired cases reported to 
8pm last night, 449 are 
from Western Sydney Lo-
cal Health District (LHD), 
434 are from South West-
ern Sydney LHD, 126 are 
from Sydney LHD, 70 
are from South Eastern 
Sydney LHD, 83 are from 
Nepean Blue Mountains 
LHD, 51 are from West-
ern NSW LHD, 38 are 
from Northern Sydney 
LHD, nine are from Far 
West LHD, six are from 
Central Coast LHD, five 
are from Illawarra Shoal-
haven LHD, three are from 
Hunter New England LHD, 
three people are part of 
the Justice Health Foren-
sic Mental Health Network 
and 13 cases are yet to be 
assigned to an LHD.

NSW recorded 1,290 new locally ac-
quired cases of COVID-19 on Sunday  

Premier Daniel Andrews 
said on Sunday it would 
not finish as scheduled on 
Thursday, and it was re-
ported more details would 
be provided on Tuesday. 
Their decision would be 
impacted by the 76 Covid 
cases in the latest report-
ing period with 45 of these 
linked to existing clusters.
Victorian health officials 
have also admitted they 
may not be able to get 
back to zero daily Covid 
cases if the current out-
break continues to grow.
The figure had previously 
been a target for officials 
when considering the 
shutdown’s end.
Chief health officer Pro-
fessor Brett Sutton said 
it was impossible to know 
whether Victoria could re-
turn to zero daily cases on 
Monday.
“The aggressive suppres-
sion strategy is pretty 
explicit through national 
cabinet,” he said.
‘Remarkable’ number of 
Victorians received AZ
Mr Andrews reveals that 
a “remarkable” number 
of Victorians – 2.6 million, 
in fact – have taken up 
the AstraZeneca vaccine, 
once again stressing that 
it is a safe and effective 
vaccine. 
“The Prime Minister has, 
on numerous occasions, 
publicly and privately indi-
cated to me that the num-
ber of AstraZeneca shots 
we have been able to get 
into arms is remarkable, is 
amazing, and sees us in a 
stronger position. Across 
our state, 2.6 million dos-
es of AstraZeneca have 
been administered. This 
is as of yesterday, (Mon-
day)” he said. 
“These numbers will 
have grown slightly over 
the course of the last 24 
hours. As of yesterday, 
1.64 million single dos-
es and 944,000 double 
dosed Victorians with As-
traZeneca. It is safe, it is 
effective. 
“But you just need to talk 
to a health profession-
al before you make the 
choice that that’s the vac-
cine for you. The best vac-

cine, as the chief health 
officer tells us, is the one 
you can get today. Go on-
line right now. 
“There are literally thou-
sands of AstraZeneca ap-
pointments available for 
you. That won’t be for ev-
erybody. That will be for 
large numbers. 
“Just so that you know 
that no-one is on their 
owner is making a deci-
sion that is different from 
many, many others, that is 
2.6 million doses of Astra-
Zeneca have been admin-
istered in our state. Many, 
many have made an in-
formed choice to use this 
vaccine and to get their 
double dosed production 
as quick as possible and 
to play their part in the 
race to 80 per cent.” 
Easing of rules will be 
‘careful and considered’
He stresses that any eas-
ing of the rules will be 
“careful and considered”, 
and that the number Victo-
ria can live with while peo-
ple aren’t fully vaccinated 
won’t be much higher than 
zero. 
“Otherwise it finishes up 
thousands of cases. We 
don’t wish that on any-
one and we certainly don’t 
want that here. We will 
be back tomorrow to talk 
about those thresholds 
and some of the care-
ful, considered, but I do 
stress, modest easing that 
we think will be possible 
and safe,” he said. 
“No decision has been 
yet made. We’ll provide 
that clarity as soon as we 
can. Then I will be here 
for many more days ask-
ing people to get tested as 
soon as they have 
symptoms, to isolate 
when they’re asked to do 
so. To follow the rules, 
always. Always following 
the rules. 
“And I will be asking peo-
ple to book an appoint-
ment to get vaccinated and 
when you have booked the 
appointment, show up and 
get your shot, play your 
part.” 
Victoria can’t ‘kid itself’ 
that it can live with Covid
The Premier says again 

Lockdown details loom as 76 cases recorded (30 of August)
that lockdowns are tough 
on everybody, but Victori-
ans can’t “kid” themselves 
into thinking they can live 
alongside Covid when not 
enough people are vacci-
nated. 
“No-one wants to be here. 
But I just want to make a 
point. It is not easy to be in 
lockdown for all of those 
reasons and many more. 
But none of us should kid 
ourselves that pretending 
that we can live with Covid 
when we have only got 35 
per cent of people vacci-
nated, none of us should 
pretend that that would be 
easier,” he said.
“It would be a good deal 
harder than the very dif-
ficult time, the very diffi-
cult time we are all having 
now. They are the choices. 
And I will not make choic-
es they guarantee more 
people finish up in hos-
pital against advice. They 
just won’t do that. 
“This is bloody tough. No 
one is pretending other-
wise.” 
So, as for what Victoria is 
going to do regarding it’s 
lockdown: chief health of-
ficer Brett Sutton and the 
State Government will fi-
nalise a “detailed plan that 
will include thresholds” 
Tuesday night. 
“If we can’t achieve zero, 
despite our best efforts, 
how many cases can we 
tolerate? It will need to be 
a low number. It cannot be 
in the hundreds. Because 
it won’t be in the hundreds 
for long. It will raise and 
get away from us,” Mr An-
drews explained.
“Then, based on those 
thresholds and those low 
case numbers, we will 
make further announce-
ments about things that 
can be eased. Those an-
nouncements will be made 
tomorrow. 
“I want to stress, for all 
Victorians, no decision 
has been made about what 
will be on that list and not 
on that list. It’s not like we 
made a decision and I’m 
not sharing it, it genuinely 
hasn’t been made. 
“We’re looking at all man-
ner of different we might 

be able to do, but I do 
want to be very clear with 
the people of Victoria. This 
will not be freedom day. It 
will not be an opening up 
tight day. It will be modest 
changes that hopefully can 
be meaningful in people’s 
lives. As much economic 
activity as is possible, but 
they will be very modest 
changes because there is 
no middle ground here.” 
‘I know lockdowns are 
bloody tough’
Mr Andrews says he 
knows that “lockdowns 
are bloody tough”, but 
points to what’s happen-
ing in Sydney as to why 
they’re necessary. 
“If there was another 
way, we would, of course, 
choose that. If there were 
other options that were 
much easier, then we 
would use that. I know 
lockdowns are bloody 
tough,” he said.
“They are incredibly dif-
ficult not just for families, 
for businesses, all of us. 
But the choice is not be-
tween being open and be-
ing closed. 
“The choice is between 
low numbers while we 
race to vaccinate or in-
credibly high numbers 
because we haven’t vac-
cinated enough people 
yet. The central fact of the 
national plan does just a 
small group of people un-
vaccinated, we can cope 
with that. A large group of 
people, like 65 per cent of 
the country, no. No health 
system can cope with that. 
So we will deliver the na-
tional plan.” 
Victoria ‘choosing to go 
with the most difficult 
choice’
He says Victoria is “choos-
ing to go with the most dif-
ficult choice”. 
“The choice that’s having 
the greatest impact. There 
are only difficult choices. 
There are only difficult op-
tions with Delta. You either 
aim for very low numbers 
or you will, in fact, have 
very high numbers. That’s 
the simplest way I can put 
it,” Mr Andrews said.
“I remind people there are 
more than 1000 cases per 

day in Sydney and they are 
locked down too. It’s not 
like they are open. They 
are locked down as well. 
And their hospitals are un-
der enormous stress. We 
wish them well. They wish 
if we didn’t have our our 
rake and the challenges 
we face then we would be 
sending help to them. We 
just can’t do that.
“Because we have to be 
taking care of those who 
need us here right now 
and we need to continue 
to work to run these cases 
down to the lowest pos-
sible number.” 
‘We have to aim to keep 
these numbers incred-
ibly low’
Mr Andrews says Victoria, 
and more broadly, Aus-
tralia, can only cope with 
Covid heading into the fu-
ture if the majority of peo-
ple are fully vaccinated. 
“That is to say, we will 
cope with unvaccinated 
people becoming infected 
and becoming sick when 
we have reached the 70 
per cent and, most impor-
tantly, the 80 per cent vac-
cination target,” he said. 
“The notion of trying to 
cope with a pandemic 
when you are open, with 
very few rules, when so 

few people are vaccinated, 
we know what that would 
mean. We know it may not 
hundreds of cases, but 
thousands of cases. 
“As I said on Sunday, and 
as I think Victorian snow, 
these numbers are too 
high for us to open up. If 
we were to open up this 
is the thing with Delta, 
you either aim for zero or 
a very low number and 
therefore keep the num-
bers low, or if you try other 
approaches, the numbers 
get away from you very, 
very quickly. 
“Some people have been 
critical about our focus on 
zero. Well, either you aim 
for zero or very low num-
bers or you finish up with 
many zeros.
“Sadly, let’s not forget, 
that the New South Wales 
outbreak started with just 
a handful of cases. They 
are now reporting more 
than 1000 cases per day. 
“We have to aim to keep 
these numbers incred-
ibly low. If we can achieve 
zero, that is a terrific out-
come. If we can’t then 
we are all the better for 
having tried to drive the 
numbers down as low as 
possible. This is the key 
point.” 
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Fresh details have 
emerged around Victoria’s 
lockdown exit plan, with 
some restrictions to ease 
but one of Melbourne’s 
toughest rules to remain.
Victoria confirmed a re-
cord number of infections 
overnight, with 120 new 
locally acquired cases on 
Wednesday.
Premier Daniel Andrews 
is expected to reveal the 
state’s lockdown exit plan 
today, with health and gov-
ernment officials locked 
in emergency meetings 
overnight to discuss the 
trigger points for easing 

restrictions.
Senior government sourc-
es have confirmed to the 
ABC that playgrounds will 
be one of the first things 
to be reopened under the 
new plan.
However, one of the tough-
est lockdown rules is set to 
stay, with the 9pm curfew 
to remain in Melbourne.
The government is report-
edly also planning to an-
nounce a vaccine scheme 
for year 12 students, 
though it is unlikely stu-
dents will be able to return 
to face-to-face learning 
this term.
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120 covid cases in Vic-
toria (31 of August)

New South Wales has re-
corded 1116 new locally-
acquired Covid cases and 
four deaths.
The premier said four fe-
males died with the virus. 
They were not vaccinated 
and had underlying health 
conditions. They are a 
woman in her 50s, one in 
their 60s, one in their 70s 
and one in their 80s. 
One thing cut from NSW 
reopening plan
Home visits could be off 
the cards for some time af-
ter the NSW Premier hinted 
at freedoms that will come 
once the state’s vaccina-
tion target is met.
Gladys Berejiklian said 
people could expect to 
dine out, have a drink at 
the pub and attend pub-
lic events once the state 
reaches 70 per cent dou-
ble doses.
But indoor gatherings may 
not get the green light.
Gladys takes a swipe at 
Victoria
Ms Berejiklian has taken a 
swipe at Victoria and crit-
ics of hers who have criti-
cised her for “not going 
hard enough” in the past.
She encouraged people to 
compare case numbers in 
Victoria and NSW — and 
look at the trajectory of 
Victoria’s case numbers 
are going.
“I just say to everybody, 
Delta is evolving, and the 
questions I get it today are 
very different to what I was 
getting just a few weeks 
ago when I was accused 
of not being hard enough,” 
she said.
“I know that people will not 
believe me when I say this, 
but we have done (well) 
to keep the case num-
bers where they are, given 
our population, given the 
spread, in fact if you look at 
the trajectory of Victoria’s 
case numbers are going.
“I will let people make those 
comparisons themselves, 
but having been through 
this, we know how quickly 
case numbers get up to 
where we are now. And had 
we not taken the measures 
we had, they would have 
been much higher.”
‘Victoria is perhaps turning 
the corner’

Ms Berejiklian says that 
Australia will continue to 
move forward under the 
nationally-agreed reopen-
ing plan, and that Victorian 
may be “turning a corner” 
in its elimination mindset.
Victoria has seen a surge 
in cases today and is un-
derstood to be slightly eas-
ing its restrictions.
“I feel that Victoria is per-
haps turning the corner in 
how they are dealing with 
Covid in terms of accept-
ing what the Delta strain 
is alike, and what it means 
for citizens, but I hope that 
we ate a position at least 
where the two large states 
are on the same page,” she 
said.
She said that was a positive 
sign given the two states 
make up almost 70% of the 
nation’s population.
New wastewater warnings
Dr Gale says she is con-
cerned about detections of 
Covid-19 in wastewater “in 
quite a number of locations 
across New South Wales”.
Those areas are: Thredbo, 
Merimbula, Port Macquar-
ie, Dunbogan, Bonnie Hills, 
Warren, Molong, Tamworth 
and Gunnedah.
More details on hospitali-
sation and deaths 
NSW Deputy chief health 
officer Marianne Gale said 
there are 917 Covid cases 
in hospital. “There are 150 
people in intensive care, 
66 of whom require venti-
lation,” she said. 
“As we’ve seen to date, the 
majority of those people 
in ICU have not been vac-
cinated and of those 150, 
127 people in ICU are not 
vaccinated.
 “As the Premier said, sad-
ly, we report the deaths of 
four people today. They are 
a woman in her 80s from 
south-western Sydney 
who passed away at Royal 
Prince Alfred Hospital. She 
was not vaccinated and 
also had some significant 
underlying health condi-
tions. 
“We also report the death 
of a woman in her 60s from 
western Sydney who died 
at Concord Hospital. She 
was also not vaccinated 
and also had underlying 
medical conditions. 

NSW Covid lockdown updates and Sydney cases
“A woman in her 50s 
passed away. She was from 
south-western Sydney and 
died at Liverpool Hospital. 
She was not vaccinated 
and also had some sig-
nificant underlying health 
conditions. “A woman in 
her 70s passed away from 
south-west Sydney, also 
at Liverpool Hospital. She 
was not vaccinated and 
also had underlying health 
conditions.”
Gladys aims for mid-Octo-
ber reopening
Ms Berejiklian says this 
month is the month to get 
ready for reopening next 
month and ensuring we’re 
all getting vaccinated.
She spoke of some of 
things that will look differ-
ent once October comes 
around.
“I want to remind every-
body that September is the 
month when we’re asking 
everybody to get ready,” 
she said.
“Make sure you (you) are 
vaccinated so we can get 
back to life at 70% double-
dose vaccination which 
we anticipate will happen 
somewhere around the 
middle of October. 
“That’s the date we’re 
working towards. Initially it 
was the end of October but 
because of the rates we’re 
seeing people come for-
ward that could be as early 
as mid-October. 
“When we hit the 80% dou-
ble-dose number, which 
we anticipate will be in No-
vember. 
“New South Wales look 
forward to having our citi-
zens enjoy international 
travel and New South 
Wales looks forward to 
stepping up and welcom-
ing thousands of Austra-
lians home who have been 
waiting to come home for a 
long time. 
“Once you hit 70% double 
dose numbers, hotel quar-
antine looks different. The 
way we manage the dis-
ease is different. 
“Tracking and tracing is 
different and I’m having 
these conversations now 
with everybody so we can 
get used to what life is like 
living with Covid. Our posi-
tion is the one we stated 

from the outset. It’s impos-
sible to eliminate the Delta 
strain.”
NSW records new 1116 
Covid cases, and four 
deaths
New South Wales has re-
corded 1116 new locally-
acquired Covid cases and 
four deaths.
The premier said four fe-
males died with the virus. 
They were not vaccinated 
and had underlying health 
conditions. They are a 
woman in her 50s, one in 
their 60s, one in their 70s 
and one in their 80s. 
Some 148,000 people 
came forward to get vac-
cinated on Twesday.
NSW press conference 
at 11am
We’ll bring you the key de-
tails from that and provide 
a live stream at the top of 
the page. If you hit refresh, 
you should see it now.
Gladys makes border 
threat
Also on her interview with 
Sunrise this morning, the 
NSW Premier talked about 
whether her state would 
be forced to go it alone on 
opening up borders.
She said she will ease re-
strictions and attempt to 
resume international travel 
when vaccination targets 
are met, regardless of what 
the other states do.
“I don’t want 8 million peo-
ple in NSW to suffer be-
cause some people don’t 
go forward with what they 
signed up to,” she said. 
“I still live in hope that ev-
eryone will commit to what 
we signed up to. It’s con-
fronting but every state will 
have to learn to live with 
Covid. If not at 80% double 
dose, then when?”
She said the Prime Minis-
ter had ultimate respon-
sibility over international 
borders and, if other states 
don’t hold their end of the 
bargain, she will press him 
to make a call.
“I will strongly advocate 
to the Prime Minister, who 
has responsibility for in-
ternational borders, that I 
would be repaired on be-
half of the NSW people to 
allow our citizens to travel 
but also to welcome Aus-
tralians that want to come 

back home,” she said. 
“That is something I feel 
strongly about. 
“This is the other frustra-
tion stop the other state 
premiers always give me a 
hard time when there were 
small outbreaks here and 
there before this one. 
“But that is because we 
were the ones bringing all 
the Australian home for 
them and other states and 
we did not mind doing that 
because that is what you 
do, you help each other 
out in a crisis and you 
sticks together and don’t 
shun people away and crit-
icise each other, we work 
together and that is what 
I have strived to do and I 
continue to do that. 
“I hope everyone sticks to 
the plan. I hope everyone 
does what they signed up 
for.”
Gladys Berejiklian makes 
reopening vow
Residents in NSW could 
be sipping beer at the local 
pub and attending events 
in large groups by the end 
of October if the state pre-
mier has her way.
Gladys Berejiklian told 
Sunrise once the state hits 
it 70 per cent vaccination 
target for double doses 
“you can expect to do ev-
erything that you missed 
doing”.
“Whether it is attending a 
public event or having a 
drink, if you are fully vacci-
nated and the state has hit 
its 70 per cent double dose 
target, please expect to do 

all of those things we have 
been missing for too long,” 
Ms Berejiklian said.
Urgent virus warnings 
across NSW
Health authorities have is-
sued an alert for 13 new 
Covid-19 exposure sites 
across regional NSW - in-
cluding Whitebridge, Dub-
bo, Hay, Moree, Mudgee, 
Raymond Terrace, Tool-
eybuc, West Wyalong and 
Wyoming.
It comes after the state, on 
Tuesday, recorded 1164 
new locally acquired cases 
of Covid-19 and, sadly, 
three deaths of people with 
the virus.
There are currently 871 
Covid cases in hospital, 
with 143 people in inten-
sive care and 58 of those 
patients requiring ventila-
tion.
NSW to halve interna-
tional arrivals
After criticising states in-
cluding Queensland for 
cutting their caps on inter-
national arrivals, NSW Pre-
mier Gladys Berejiklian has 
said her state will halve its 
number of returned travel-
lers.
The federal government 
has agreed to halve the 
number of overseas ar-
rivals to NSW, with a new 
cap of 750 people allowed 
to return to Sydney each 
week until the state’s vac-
cination targets are met. 
The new cap will come into 
place from next week and 
is expected to remain until 
October.
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New South Wales has re-
corded 1288 new Covid 
cases and seven deaths. 
But there’s been a slight 
easing of the rules for hot 
spot residents.
The premier says people 
who live in local govern-
ment areas of concern, 
from 5am tomorrow morn-
ing, will be able to have un-
limited exercise. 
Deep concerns for the Cen-
tral Coast
Dr Kerry Chant says au-
thorities are concerned by 
the spread of cases on the 
Central Coast.
There were seven new cas-
es reported in the area to 
8pm last night, all who had 
been infectious in the com-
munity. Three of the cases 
were linked to a previously 
notified case.
“There’s been some un-
linked cases in the Central 
Coast that are raising con-
cern,” Dr Chant said during 
today’s coronavirus brief-
ing.
“So people who live in 
or travel through areas 
like Lake Munmorah, San 
Remo, Budgewoi [and] 
Lake Haven are asked to 
continue to maintain Covid-
safe behaviours and if you 
have symptoms, please get 
tested.”  
More easing on the cards 
for hot spots
Ms Berejiklian says the 
government is “looking to 
provide further relief for 
local government areas of 
concern”.
“We know that between 70 
per cent and 80 per cent 
of all cases are still com-
ing from those areas,” she 
said.

“However, there are some 
councils we’re looking at to 
see if we can relieve those 
burdens or even part of 
councils.”
NSW records 1288 cases 
and seven deaths
NSW has seen a surge in 
cases again and seven new 
deaths. There were 1,288 
cases of community trans-
mission.
“The number of people, un-
fortunately, have lost their 
lives have not received 
any dose of vaccine and I 
hope that changes into the 
future to make sure that ev-
erybody who has access to 
a vaccine chooses to take 
the vaccine to prevent ICU 
and hospitalisation,” the 
premier said.
Worrying new surge in 
New South Wales
As Covid cases skyrocket 
in New South Wales, the 
state has seen a worrying 
new trend over the past 
week. 
On Thursday morning it’s 
been revealed that num-
ber of people admitted to 
hospital with Covid-19 has 
jumped 42 per cent in one 
week. The strain on the 
system is starting to show 
as the cases are spread 
across 35 of the state’s 
hospitals — forcing more 
than 1400 healthcare work-
ers now in isolation.
There are 150 infected 
patients in intensive care 
wards, taking up almost 18 
per cent of the state’s ICU 
beds.
Premier Gladys Berejiklian 
said the state’s hospitali-
sation rate would peak in 
October — but she is deter-
mined to reopen when we 

DEADLY DAY: 1288 new Covid-19 cases, 7 deaths 
as restrictions change ( 1st of September)

hit vaccination targets.
“I always said September 
and October would be the 
most difficult months, and 
they will be. But also the 
best months, in terms of 
the future,” she said.
“The national plan does 
say at 70 per cent... that 
you can expect to go out 
and have meals, you can 
expect to attend a public 
event, you can expect to go 
and get services you can’t 
expect to have done now.”
Queensland records one 
new local Covid-19 infec-
tion
Queensland has recorded 
a new locally acquired 
Covid-19 case who was 
“potentially” infectious 
in the community for five 
days.
The new case was a truck 
driver who lives on the Gold 
Coast and in addition to the 
truck driver from NSW who 
was reported on Wednes-
day, Annastacia Palaszc-
zuk told parliament.
Ms Palaszczuk said the 
driver is currently in NSW 
after travelling to Sydney, 
but was infectious on the 
Gold Coast in the five days 
to Wednesday.
 ‘Journalist’ verbally de-
stroyed by cop
A Sydneysider who claims 
to be a journalist live 
streamed himself being ab-
solutely owned by a police 
officer, after he travelled to 
regional NSW.
Chris De Bruyne, who 
shares videos under the 
account Chriscoveries, 
was filming himself at-
tempting to travel north to 
support a rumoured truck 
blockade stopping traffic 
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heading south on the M1 
motorway towards Sydney 
on Tuesday.
De Bruyne sets up a chair 
in the bush overlooking 
the freeway at a Wyong 
rest stop and films himself 
watching traffic before he 
is approached by an offi-
cer.
He hands the officer a card 
which he says is proof he 
is a journalist.
“So we’ve done some re-
search into this press pass, 
it’s not worth the plastic 
it’s written on,’ the officer 
says.
“All it is, it’s a simple web-
site of an alliance of people 
who say they belong to the 
media.
“You’re not a real journal-
ist, you’re not undertaking 
paid work. So what you’ve 
done is you’ve left the 
Greater Sydney area, come 
to regional NSW, you’re 
unvaccinated, you haven’t 
been tested,” the police-
man calmly says as De 
Bruyne continues to look 
at the camera.
“You’re putting people’s 
lives at risk. For what? 
What are you trying to 
prove here?”
De Bruyne, who has been 
described as a ‘far-right 
vlogger’, has shared videos 
from various anti-lockdown 
rallies around Sydney and 
drew attention when he 
gatecrashed a Black Lives 
Matter forum at Sydney 
University in 2020.
Three year old boy strand-
ed away from his parents
A three-year-old boy is 
stranded in NSW, unable to 
see his parents since July 
as a result of Queensland’s 

strict border blockade.
Dominique Facer and Mick 
Francis said goodbye to 
their little boy Memphis 
on July 9 when he went to 
visit his grandparents on a 
cattle station south of Grif-
fith, according to the Daily
Letters will be sent next 
week to 586,713 people 
aged between 60 and 69 
who are yet to be vaccinat-
ed – telling them to get the 
AstraZeneca jab.
The Daily Telegraph has 
seen the letter, signed off 
by Scott Morrison, Health 
Minister Greg Hunt and 

Australia’s Chief Medi-
cal Officer Professor Paul 
Kelly, saying people in that 
age range will be back of 
the queue when Pfizer sup-
ply ramps up.
A new wave of Pfizer jabs 
is expected to arrive in Oc-
tober, but the supply will be 
prioritised for the 9.8 mil-
lion people aged between 
12 and 39.
AstraZeneca is the recom-
mended jab for that age 
bracket and there are more 
than 3 million doses sitting 
in fridges waiting to be ad-
ministered.

NSW Premier Gladys Berejiklian. Picture: NCA NewsWire / 
Christian Gilles

Prime Minister Scott Morrison. Picture: NCA NewsWire / Martin 
Ollman

Victoria confirmed another 
record number of infections 
on Wednesday, with 176 
new Covid cases recorded 
in the 24 hours to midnight 
on  Wednesday night.
The infection spike comes 
after Premier Daniel An-
drews warned yesterday 
that Victorians “will not 
see these case numbers go 
down”.
He also revealed the state’s 
lockdown exit plan yester-
day, with some restrictions 
to ease from tonight while 
the majority others will 
kick in towards the end of 
September when first dose 
vaccinations reach 70 per 
cent.
Victoria has seen rise in 
Covid-19 particles being 
detected in wastewater, 
sparking concerns the vi-
rus could be spreading un-
detected.
Health Minister Martin Fol-
ey listed more than 20 sub-
urbs where the virus has 
been detected in the sew-
age systems.
Over the period of August 
25 to 30, Covid was detect-
ed in wastewater around 
the southern suburbs of 
Armadale, Prahran, South 
Yarra, Toorak, Windsor.
Between August 23 and 27, 
detections were also made 
around Aspendale, Aspen-
dale Gardens, Bonn Beach, 
Carrum, Chelsea, Chelsea 
heights, Edithvale, Mordi-
alloc, Patterson Lakes and 
Seaford.

From August 26 to 30 de-
tections were also made in 
the east and southeast of 
Melbourne Burwood East, 
Forest Hill, Glen Waverley, 
Scoresby, Vermont South, 
Wantirna South and 
Wheelers Hill.
“So, really, this is a call-out 
if you are in those commu-
nities, pay particular atten-
tion to any symptoms that 
you may have, any arrange-
ments that you have, keep 
an eye on exposure sites 
which continue to be listed 
and have now surpassed 
1000 exposure sites,” Mr 
Foley said.
Acting chief health officer 
Professor Ben Cowie said 
the widening geographic 
spread was a major con-
cern for health authorities.
“Today’s numbers and 
geographic spread show 
why we need to continue to 
slow this virus down until 
as many Victorians as are 
vaccinated as possible as 
quickly as possible,” he 
said.
“There is not one corner 
of metropolitan Melbourne 
that is not touched by this 
virus. We have been see-
ing and continue to see 
high case numbers in the 
suburbs to the north and 
west of Melbourne and we 
are still quite concerned by 
the number of cases in the 
trends that we are seeing 
in the suburbs of Altona, 
Broadmeadows and Tru-
ganina. 

176 new cases in Vic as virus spreads 
across Melbourne (1st of September)
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