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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

قمة لبنانية فرنسية يف قصر بعبدا.. الرئيس عون: فرنسا ستساعد لبنان 
ماكـرون: لـبنان لـن يـكون وحـيدا يف مـواجـهة الـصعاب

التتمة على الصفحة 21

We are open.
Helping you stay connected 
with family during these 
tough times.

Call the team at Telstra Store Wetherill Park 
to find out more
02 9765 0600 
Stockland Mall, Wetherill Park
Near Best & Less

ظريف: األسلحة النووية األمريكية 
واإلسرائيلية تهدد منطقتنا

التفاصيل على الصفحة 21

اجلمهورية  رئيس  وصف 
زيارة  عون  ميشال  العماد 
الرئيس الفرنسي اميانويل 
بأنها  لبنان  اىل  ماكرون 
مؤكدا  ومفيدة«،  »ناجحة 
ستساعد  »فرنسا  أن 
ب«جهود  وأشاد  لبنان«. 
ماكرون  الرئيس 
لبنان يف  لدعم  الشخصية 
العديدة  األزمات  مواجهة 
على  لبنان  يواجهها  اليت 

الثنائي، وكذلك  املستوى 
على الصعيد الدولي«.

ماكرون  الرئيس  واكد 
لن  »لبنان  أن  جهته، 
مواجهة  يف  وحيدا  يكون 
اىل  مشريا  الصعاب«، 
ان »فرنسا ستقوم حبركة 
اجملتمع  لدفع  ناشطة 
الدولي اىل التحرك بفعالية 
وسرعة للوقوف اىل جانب 

رئيس الجمهورية العماد عون مستقبال نظريه الفرنسي ايمانويل ماكرون يف مطار بريوت

الرئيـس ماكـرون يـشدد عـلى:
بهدف  قوية  سياسية  مبادرات  اختاذ   -
والقيام  الشفافية  وفرض  الفساد  مكافحة 

باإلصالحات
املصريف  القطاع  شفافية  عدم  معاجلة   -

ووضوحه
املصرف  يف  شفاف  حماسيب  تدقيق  إجراء   -

املركزي والنظام املصريف
- اطالق التفاوض مع البنك الدولي ومواصلة 

اجندة سيدر.
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
مـكافأة عمال البلدية الشجعان

اللذين  وغريغ  محمد  بلديتنا،  لعنصري  جزياًل  شكرًا 
أوبرن  يف  منزل  حريق  من  السكان  إنقاذ  يف  ساعدا 
الشهر املاضي. كان محمد وغريغ يمارسان واجباتهما، 
طريق  طول  على  منزل  من  قادما  دخانـًا  رأيا  عندما 

.)Chisholm Road( تشيشولم

ذهب العنصران إىل الباب األمامي لكنهما لم يتمكنا من 
الدخول بسبب النريان. ثم توجها إىل النافذة األمامية 
الخروج  على  السكان  وساعدا  القضبان  أزاال  حيث 

بسالمة وأمان.

العنصرين  هذين  أن  أعرف  الفريق،  مع  التحدث  بعد 
يشعران أنهما كانا يفعالن ما سيفعله أي شخص آخر 
يف هذه الحالة. نحن فخورون جدا بهما ، وأود أن أشيد 

بهما على عملهما الشجاع الذي ال يصدق.

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

0419 651 187
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

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

Brave council  
workers awarded 
A huge thank you to our Council officers, 
Mohammad and Greg who helped rescue 
residents from a house fire in Auburn last month. 
Mohammad and Greg were going about their 
duties, when they saw smoke coming from a 
house along Chisholm Road.

The two officers went to the front door but were 
unable to get in due to flames. They then went 
to the front window where they removed the 
bars and assisted the residents to safety.

Having spoken with the team, I know these 
officers feel they were doing what anyone else 
would do in that situation. We are incredibly 
proud of them and I want to commend them  
for their incredible act of bravery.

Cumberland City Council celebrates  
Education Week 
This week we celebrate teachers, students  
and parents as part of Education Week  
(Monday 3 August to Friday 7 August 2020).

I’ve seen and heard the passion for innovation 
and learning from parents, teachers and 
students and will continue to call for greater 
resources to ensure schools are well equipped. 

We will continue to advocate for greater 
investment into schools.  
 

I recently wrote to the State Education Minister 
in relation to the needs of schools across 
Cumberland City, highlighting the need  
for a new school hall for Granville South  
Public School.

Last month Guildford Public School received a 
new crossing after a group of year six students 
campaigned for greater safety. These are the 
achievements I hope to continue seeing for 
students, teachers and parents, each who are  
a fundamental pillar in our community.

بلدية مدينة كامربالند  تحتفل بأسبوع التعليم
والطالب  باملعلمني  األسبوع  هذا  نحتفل 
)من  التعليم  أسبوع  من  كجزء  األمور  وأولياء 
آب/   7 الجمعة  إىل  أغسطس  آب/   3 االثنني 

أغسطس 2020(.
والتعلم  االبتكار  شغف  وسمعت  رأيت  لقد 
من أولياء األمور واملعلمني والطالب ، وسوف 
لضمان  املوارد  من  ملزيد  الدعوة  يف  أستمر 

تجهيز املدارس بشكل جيد.
يف  االستثمار  زيادة  إىل  الدعوة  سنواصل 

املدارس.
بالوالية  التعليم  وزير  إىل  كتبت مؤخرًا  لقد 
مدينة  يف  املدارس  باحتياجات  يتعلق  فيما 
كامربالند ، وأبرزت الحاجة إىل قاعة مدرسية 
 Granville South Public جديدة ملدرسة

.School
الشهر  الرسمية  غيلدفورد  حصلت مدرسة 
املاضي على ممرّ مشاة جديد بعد أن قامت 
بحملة  السادسة  السنة  مجموعة طالب يف 
اإلنجازات  هي  هذه  أكرب.  سالمة  أجل  من 
للطالب  رؤيتها  يف  أستمر  أن  آمل  التي 
يمثل  منهم  وكل  األمور،  وأولياء  واملعلمني 

ركيزة أساسية يف مجتمعنا.
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الوطين  »التيار  رئيس  سلم 
باسيل  جربان  النائب  احلر« 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  اىل 
ماكرون، يف لقائه مع القيادات 
الصنوبر،  قصر  يف  السياسية 
املذكرة اآلتي نصها: »زيارتكم 
متس بالصميم مجيع اللبنانيني، 
األوقات  هذه  مثل  يف  ألننا 
أصدقائنا.  اىل  حنتاج  العصيبة 
وفرنسا بالتأكيد هي من أعظم 
ننتظر  كنا  لبنان.  أصدقاء 
زيارتكم لنحتفل سويا يف أيلول 
مبئوية لبنان الكبري، لكن القدر 
شاء أن حتل املأساة بدال. غري 
أراد  نفسه  هو  القدر  هذا  أن 
الرهيبة  احملنة  هذه  حيول  أن 
فرصة لتجديد لبنان الكبري على 
الثانية،  مئويته  بداية  مشارف 
دعم  وبفعل  صمودنا  بفضل 

أصدقائنا.
قصر  بالذات،  الصرح  هذا  يف 
الصنوبر، حيث أعلن لبنان الكبري 
عام 1920، جيبه املرء منا سؤاال 
عظيما: ما اخليار املنتظر؟ لبنان 
ما قبل الـ1920، أم لبنان الذي 
ما بعده؟ كيف حنافظ على لبنان 
كبريا،  بالتأكيد  نريده  الذي 
ال  قويا  مقسما،  وال  ال صغريا 

ضعيفا وال مندثرا؟

الوقت  يف  هو  الذي  جوابنا، 
عينه مطلبنا، يكمن يف:

قيم  يف  اللبنانيني  وحدة   -1
واالنفتاح،  والتسامح  التعددية 
عن  لبنان  إبعاد  مع  توازيا 
ينقسم  اليت  اخلارجية  املشاكل 

حوهلا اللبنانيون.

للبنان  دولية  توفري محاية   -  2
لعملية  تبعا  واملزدهر  املستقر 
يف  أملنا  مع  إقليمية،  تهدئة 
سالما  العملية  تلك  تتحول  أن 
سيدي  بالذات،  أنتم  مستداما. 
الرئيس، ميكنكم جعل فرنسا حجر 
األساس يف جممل هذه العملية، 
من  الدول،  كل  مع  والتواصل 
سلمي،  مستقبل  بناء  أجل 
وإلعادة إعمار بلدنا وعاصمتنا، 

بدعمكم ومساعدتكم.
ال يزال التدخل اخلارجي يعصف 
جتهد  بل  ال  لبنان.  بإستقرار 
إعادتنا  يف  األخرية  التطورات 
من  الكبري،  لبنان  قبل  ما  اىل 
خطر  حقيقة  ننسى  أن  دون 
أمننا  يهدد  الذي  التطرف 
جمتمعنا  خيرتق  والذي  وأمنكم، 
أن  ومن دون  أبوابكم،  ويطرق 
نغفل واقع وجود مليوني الجئ 
ونازح على أرضنا نتيجة للحروب 
غري العادلة. هؤالء الذين نرحب 
بهم بسخاء، قد يسلكون طريق 
تفتت  حال  يف  حنوكم  اهلروب 

لبنان.
بلدنا،  انهيار  خماطر  حتمل 
اجملتمعات  انهيار  خماطر 
نداء  وهو  اجملاورة،  الغربية 
سبق أن وجهته عام 2015 إىل 
يف  األوروبيني  اخلارجية  وزراء 
برشلونة. أما جناحنا فيعين قبل 
كل شيء جناحكم. ساعدونا يف 
إقناع القوى اإلقليمية والدولية، 
بعدم جعل لبنان ورقة مساومة، 
حتى  أو  جانيب،  ضرر  جمرد  أو 
إسرائيل  وبردع  صراع،  أرض 

باسيل سلم ماكرون مذكرة:

حمنة بريوت فرصة لتجديد لبنان الكبري
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عن االعتداء علينا يوميا.
سياسية  إصالحات  إقرار   -  3
توافق  سياق  يف  دستورية، 
وطين شامل، جلعل لبنان دولة 
علمانية حديثة يف إطار المركزي 
إجراء  كذلك  تعدديتنا.  حيرتم 
اإلصالحات االقتصادية واملالية 
طال  اليت  واإلدارية  والقانونية 
انتظارها، للقضاء على الفساد 
جديد  اقتصادي  منوذج  وإرساء 
الذي  القائم  النموذج  من  بدال 
ايضا،  وهنا  تقدمنا.  يعوق 
األساسي،  الدور  فرنسا  تؤدي 
ويف   ،Cedre مؤمتر  إطار  يف 
سياق برنامج منتظر مع صندوق 
تشكيل  بغية  الدولي،  النقد 
رافعة تدفع لبنان إىل اتباع خطة 
خطة  هذه،  الشامل  اإلصالح 

اإلنقاذ الوطين.

بالدنا،  إعمار  إعادة   -  4
التحديد.  وجه  على  وعاصمتنا 
فرصة  املأساة  يف  نرى  إننا 
اجلناة  على  وللعثور  للتجديد، 
ومعرفة  العدالة،  إىل  وتقدميهم 
املأساة  هذه  وراء  كان  إذا  ما 
إعتداء ما. كما نرى فيها ساحنة 
إىل  املتميزة  املكانة  إلعادة 
الدولة القادرة وحدها على محاية 

اللبنانيني وإدارة شؤونهم.
لفرنسا،  ميكن  أخرى،  مرة 
برئاستكم، أن تقود هذا اجلهد 
بريوت  بناء  إلعادة  الدولي 
مبانيها  على  احلفاظ  خالل  من 
زمن  إىل  تعود  اليت  الرتاثية 
من  ليس  الفرنسي،  االنتداب 
من  ولكن  باملال،  التربع  خالل 
خالل إعادة إعمار أو ترميم حي 
دولة  أي  تتوالها  ما  منطقة  أو 
قدرتها  وفق  ذلك،  يف  ترغب 
وإرادتها. وتنسحب هذه اآللية 
يعاد  حبيث  بريوت  مرفأ  على 
لبنان  بني  بالشراكة  بناؤه 
بنيته  تطوير  ويتم  وفرنسا، 
التحتية ووظيفته، ليكون منوذجا 
البلدين،  بني  الناجح  للتعاون 

وعلى مستوى القطاعني اخلاص 
والعام، على غرار منوذج شركة 
-الفرنسية  اللبنانية  الشحن 
الشركات  إحدى   ،CMA-CGM
وميكن  العامل.  األكثر جناحا يف 
بناء  إعادة  مشروع  يكون  أن 
املرفأ وتطويره منوذجا ملشاريع 
تعاون أخرى يف قطاعات النقل 
)املوانئ واملطارات والطرق( أو 
الطاقة )الكهرباء والغاز والنفط 
واملياه( ومعاجلة النفايات، متاما 
استخراج  مشروع  صورة  على 
الغاز بقيادة توتال، حيث نريد 
املناسب،  الوقت  يف  تدخلكم، 
االستكشاف،  أعمال  ملواصلة 

ومن ثم اإلنتاج.

5 - إن أكثر ما نبغيه هو احلفاظ 
على هذا النموذج الفريد للبنان 
حتى  الفرنكوفوني  لكن  العربي 
املتوازن  لكن  املتنوع  العظم، 
- حق توازن - بني املسيحيني 
واملسلمني، املتجذر يف الشرق 
بال  الغرب  على  املنفتح  لكن 
حدود. مصرينا التغلب على كل 
على  للحفاظ  املنطقة  حتديات 

أرضنا.
بالتأكيد  عندنا  تراكمت  لقد 
البلد، معطوفة  إدارة  أخطاء يف 
على غياب رؤية مجاعية مشرتكة 
متاما  ذلك،  كل  ندرك  لبلدنا. 
مسموحا  يعد  مل  أنه  ندرك  كما 
ال  امر  العمل،  عن  التقاعس 
حيتمله  وال  شعبنا،  به  يسمح 

اجملتمع الدولي.
مذكرته:«الشعب  باسيل  وختم 
اللبناني مصاب عميقا، لكنه مل 
فرنسا،  مثل  أصدقاء  مع  ميت. 
سيعيش طويال. سيضمد لبنان 
هذا اجلرح العميق بفضل صالبة 
البقاء.  وإرادة  ومرونته  شعبه 
لقد دفعنا، حنن اللبنانيني، مثنا 
باهظا نتيجة اإلهمال والفساد، 
اجلغرافيا  مثن  إغفال  دون  من 
وحروب اآلخرين. نريد إستعادة 

مصرينا. ساعدونا يف ذلك«. 

الوزير جربان باسيل

يف  الفرنسي  الرئيس  أكد 
أن  الصنوبر  قصر  من  له  كلمة 
»فرنسا مع الشعب اللبناني يف 
ولن  وغدا  اليوم  الطريق  هذا 
»اطلعنا  وقال:  أبدا«،  ترتكه 
بعد  اللبنانيني  أخواننا  آراء  على 
هذه احلادثة ووجدت حزنا عميقا 
والغرض  الشارع،  يف  وغضبا 
دعم  هو  اليوم  اجلولة  هذا  من 

الشعب اللبناني احلر«.
من  هي  األخوة  »هذه  اضاف: 
للشعب  الفرنسي  الشعب 
اوجه  ان  واريد  اللبناني، 
اليت  العائالت  لكل  التعازي 
فرنسيون  وهناك  تضررت 
تعرضوا لألذى ومئات اللبنانيني 
يزالون  وال  واستشهدوا  جرحوا 
احلالة  هذه  ويف  مفقودين. 
الفرنسية  الطاقة  كل  الطارئة 
من  عددا  وأرسلنا  للبنان  هي 
مساعدات يف  وقدمنا  الطائرات 

كافة اجملاالت«.
واعلن انه »يف الساعات املقبلة 
هناك طائرات جديدة ستأتي إىل 
لبنان مع فرق طوارئ للمساعدة 
املفقودين  عن  البحث  يف 
القضية،  يف  وللتحقيق 
إىل  ستصل  املقبل  واخلميس 
لبنان مساعدات وأدوية للحاالت 
»هذا  أن  مؤكدا  الطارئة«، 
التعاضد سيستمر حتى مساعدة 
من  املتضررين  األشخاص  كل 
إلعادة  وأدوات  وأغذية  أدوية 
اعمار البيوت املهدمة، وأريد أن 
اشكر املؤسسات الفرنسية اليت 
قّدمت املساعدات للمتضررين«.

مع  ستنظم  »فرنسا  ان  وكشف 
واالحتاد  الدولي  والبنك  أمريكا 
لدعم  عامليا  مؤمترا  االوروبي 
اللبنانيني بهدف دعم املساعدات 
واألمريكية  األوروبية  املالية 
لتأمني األدوية والغذاء وكل ما 

هو ضروري للسكن«.
وقال:»ابلغت الرؤساء عون وبري 
بناء  إعادة  املهم  من  أنه  اليوم 
الثقة واالمل وهو امر لن حيصل 
بني يوم وآخر. كنت صرحيا مع 
منهم  وأنتظر  اللبنانيني  القادة 
اليت  أسئليت  على  شفافة  أجوبة 
وسأعود  عدة،  ميادين  تناولت 
ايلول  من  األول  يف  لبنان  إىل 
وأنا على علم أنه باإلمكان القيام 

بهذه القفزة الكبرية«.
»سيدر«  »أموال  يقول:  وتابع 
موجودة وهي بانتظار اإلصالحات 
وكل  واملياه  الكهرباء  يف 
الفساد.  ومكافحة  املؤسسات 
نظام  بناء  إعادة  من  بد  وال 
اجلذري  والتغيري  جديد  سياسي 
شيكا  لبنان  مينح  ولن  مطلوب. 

على بياض«.
يا  »حببك  العربية:  باللغة  وقال 

لبنان«.

ماكرون: سننظم مع أمريكا والبنك الدولي واالحتاد االوروبي 
مؤمترا دوليا ملساعدة لبنان ولن مننح شيكا على بياض

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

 افاد مندوب »الوكالة الوطنية لالعالم« يف القصر اجلمهوري ان 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون طلب من الرئيس الفرنسي 
مرفأ  يف  اإلنفجار  وقوع  حلظة  عن  جوية  صورا  ماكرون  اميانويل 

بريوت، ووعد الرئيس الفرنسي بتأمينها بأقرب وقت ممكن.

رئيس اجلمهورية طلب من ماكرون صورا 
جوية عن حلظة وقوع اإلنفجار يف مرفأ 

بريوت ووعد بتأمينها



Page 4صفحة 4     

لــبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
أننا  جعجع  مسري  اللبنانية« 
»انطالقا من فقداننا الكامل للثقة 
من  وانطالقا  احلاكمة،  باجملموعة 
اجملموعة  هذه  بأن  األكيد  علمنا 
ونزوال،  صعودا  بالقضاء  تتدخل 
السلطة  كون  من  وانطالقا 
السياسية يف لبنان باإلضافة إىل 
والعسكرية  القضائية  اإلدارات 
يف  مجيعها  واإلدارية  واألمنية 
من  وانطالقا  االتهام،  موضع 
وقعت،  اليت  الكارثة  فداحة 
واألضرار  زهقت،  اليت  واألرواح 
املادية اليت حلت، فإننا نطالب، 
دولية  حقائق  تقصي  بلجنة  أوال 
توفدها منظمة األمم املتحدة يف 
مليثاق  سندا  ممكن  وقت  اقرب 
إنشاء  ثانيا  املتحدة،  األمم 
املنطقة  إلغاثة  دولي  صندوق 
اإلنتاجية  والقطاعات  املنكوبة 
املتضررة يف لبنان حتت إشراف 
ال  ألن  مباشرة  املتحدة  األمم 
ثقة لدينا بالسلطات القائمة يف 
ثالثا  لبنان،  يف  احلاضر  الوقت 
بها  باشر  اليت  اإلجراءات  تأييد 
غبطة البطريرك مار بشارة بطرس 
لبنان  حياد  موضوع  يف  الراعي 
باعتبار أن هذا هو احلل النهائي 
وهذه  مشاكله  لكل  والفعلي 
املشكلة ضمنا، رابعا دعوة جملس 
طارئة  جلسة  عقد  اىل  النواب 
وعلنية الستجواب احلكومة بشأن 
وأسبابه،  االنفجار،  مالبسات 
واملسؤولني عنه وخامسا تسطري 
مبوضوع  املطلوبة  العرائض 

التحقيق الدولي«.
تصريح  يف  جاء  جعجع  كالم 
تكتل  اجتماع  انتهاء  عقب  له 
عقد  الذي  القوية«  »اجلمهورية 
حلزب  العام  املقر  يف  برئاسته 
معراب،  يف  اللبنانية«  »القوات 
رئيس  نائب  حضور:  ويف 
عدوان،  جورج  النائب  احلزب 
بو  بيار  جعجع،  سرتيدا  النواب: 
عماد  عقيص،  جورج  عاصي، 
فادي  قاطيشا،  وهيب  واكيم، 
شوقي  املعلوف،  سيزار  سعد، 
ماجد  اسحق،  جوزيف  الدكاش، 
حواط،  زياد  اللمع،  ابي  إدي 
طالوزيان،  وجان  نصار  أنيس 
الوزراء السابقون: مي الشدياق، 
ريشار قيوموجيان، ملحم الرياشي 
التكتل  سر  أمني  كرم،  وطوني 
كرم،  فادي  السابق  النائب 
النواب السابقني: أنطوان زهرا، 
جوزيف معلوف، أنطوان أبو خاطر 
جهاز  رئيس  جنجنيان  وشانت 
جبور،  شارل  والتواصل  اإلعالم 
إيلي  التنفيذية  اهليئة  عضوا 
ومستشار  الراسي  ورجا  براغيد 

رئيس احلزب سعيد مالك.
كلمته  جعجع  استهل  قد  وكان 
من  بنا  أحلقوا  »مهما  بالقول: 
أن  من  الرغم  وعلى  خسائر 
الضربة األخرية كانت موجعة جدا 
جدا فنحن لن نستسلم ولن نتعب 
او منل أو نكل وإمنا سنستمر يف 
دولة  قيام  حني  إىل  املواجهة 
فعلية قوية يف لبنان كاليت حنلم 

بها منذ زمن بعيد«.
وتابع جعجع: »أدرك متاما أن عددا 
كبريا من الناس يرزح اآلن حتت 
واملأساة  النكبة   - األزمة  وطأة 
اليت حلت بنا منذ يومني حتى اآلن 

على  جيربنا  لن  األمر  هذا  أن  إال 
لرتكه  ووطننا  بلدنا  عن  التخلي 
للغاصبني واحملتّلني والفاسدين 
وأكلة اجلبنة املتصرفني بشؤون 
أدى  الذي  األمر  والعباد  البالد 

إىل ما وصلنا إليه«.
ولفت جعجع إىل أنه »صحيح أن 
السلطة  على  املتسلطة  اجملموعة 
اآلن وصلت إىل احلكم عن طريق 
انتخابات إال أنين يف هذا اإلطار 
أدولف  أن  اجلميع  أذكر  أن  أود 
أيضا  احلكم  إىل  وصل  هيتلر 
انتخابات.  طريق  عن  أملانيا  يف 
أنه  إال  السلطة  إىل  وصلوا  هم 
مئات  هناك  أن  ننسى  أال  جيب 
الوصول  اجل  من  للغش  الطرق 
باالنتخابات  يصل  من  فهناك 
يقوم  من  وهناك  صحيح  بشكل 
األالعيب  من  حيصى  ال  بعدد 
األخري  وهذا  الوصول  أجل  من 
وصوله بطبيعة احلال ليس بشكل 

دميوقراطي«.
»اجملموعة  أن  على  جعجع  وشدد 
متسك  السلطة  على  املتسلطة 
وأود  اللبنانيني  ورقاب  برقابها 
مؤخرا  اجتمعت  هل  أسأهلا  أن 
وما  حيصل  مبا  البحث  اجل  من 
من  هناك  هل  إليه؟  وصلنا 
الشعب  حبق  ترتكبه  مل  بعد  أمر 
أن  فقط  أردنا  ما  وإذا  اللبناني 
نستعرض ما حصل منذ 6 أشهر 
فقط حتى اآلن، وسأكتفي فقط 
أنين  من  الرغم  على  القدر  بهذا 
ميكن أن أعود باستعراض أحداث 
والثالث  والسنتني  السنة  هذه 
ليس  أنه  جند  السابقة،  سنوات 
هناك من أمر سيء مل حيل بنا: 
مشلول،  شبه  اقتصاد  الفقر، 
املستشفيات  تقفل،  املؤسسات 
تصرف موظفيها، املدارس عمرها 
ما  برّبكم  تقفل  السنوات  مئات 
مواطنون  بعد،  بنا  الذي مل حيل 
يعملون  والناس  ينتحرون 
جاهدين على اهلجرة ولوال جائحة 
موجهة  شهدنا  لكنا  »كورونا« 
إذا  اليوم  والسؤال  هائلة  هجّرة 
كم  اليوم  السفر  باب  فتح  ما 
هو عدد املواطنني الذين يبقون 
املمسكني  فهل  لبنان؟  يف  هنا 
برقاب السلطة مل يروا يف حلظة 
اللحظات أن كل هذه األمور  من 
حتصل؟ يف حني أنه يف أي بلد 
إذا ما حصل أي خطأ صغري  آخر 
يف  الكهربائي  التيار  كانقطاع 
منطقة ما ملّدة ال تفوق الساعتني 
واحد  مريض  توفى  ما  إذا  او 
حكومات  ان  جند  مستشفى  يف 
ورؤساء  بأكملها  تستقيل 
عندنا  فيما  يستقيلون  مجهورية 
جيلس املسؤولون على كراسيهم 

وكأن شيئا مل يكن«.
وتابع جعجع: »ما هو األمر الذي 
مل حيل بنا بعد؟ هل هو التصنيف 
االئتماني؟ لقد وصلنا إىل أدنى 
التصنيف  هذا  يف  ممكن  درجة 
يف  موقعنا  ذلك  من  وأسوأ 
لبنان  حيث  السياسي  التصنيف 
للمرة األوىل بتارخيه يصنف على 
وليس  فاشلة  مارقة  دولة  أنه 
هناك من مستوى أدنى من الذي 
املستويات  كل  على  له  وصلنا 
وعلى الرغم من كل ذلك تستمر 
سعيدة  حبكمها  احلاكمة  اجملموعة 
وال تدرك ما هو حاصل حيث أن 

جعجع بعد اجتماع تكتل اجلمهورية القوية : للجنة تقصي حقائق دولية وصندوق 
لالغاثة وحياد لبنان واستجواب احلكومة بشأن مالبسات االنفجار

د, سمري جعجع

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 

كاليت  مهولة  كارثة  إزاء  أركانها 
وقعت البارحة جل ما يقومون به 
هو اجلوالت التفقدية إال أن ردات 
فعل الناس كانت معربة جدا ولو 
الناس  هؤالء  مكان  يف  كنت 
اليت  من  أكرب  فعل  بردة  لقمت 
مسؤوال  أكن  مل  ولو  بها  قاموا 
ذلك  من  أكرب  فعل  بردة  لقمت 
يقومون  أنهم  املستفز  بكثري. 
شيئا  وكأن  التفقدّية  باجلوالت 
مل يكن. هل هناك من بلد عاش 
وضعا كالوضعية اليت نعيش بها 

اليوم يف الكون أمجع؟«.
يعرفون  الذين  كل  جعجع  وسأل 
تاريخ لبنان: »هل حلت بنا كارثة 
منذ  بريوت  يف  شهدناها  كاليت 
مرت  لقد  اليوم؟  حتى  عام  مئة 
حصل  فهل  أهلية  حرب  علينا 
اجتياح  علينا  مر  شهدناه؟  ما 
فهل  »طويل عريض«  إسرائيلي 
حصل يف بريوت ما نراه اليوم؟ 
مر علينا حرب عاملية ثانية وحرب 
يف  حصل  فهل  أوىل  عاملية 
بالطبع  اليوم؟  نراه  ما  بريوت 
املقدار  هذا  فقط  حصل  فقد  ال 
وأيامهم  أيامهم  يف  اخلراب  من 

فقط«.
»هناك من  أن  وأشار جعجع إىل 
حياول تقزيم هذه األزمة - احملنة 
بالقول  املصيبة   - الكارثة   -
أنها  اليوم  احلكومة  تقول  كما 
امني  وكأن  إهمال  قضية  جمرد 
نسي  قد  املرفأ  يف  املستودع 
ختزينه  يتم  ما  نسي  او  املفتاح 
قال  فالنا  أن  او  ينتبه  ومل  فيه 
لعلتان واملعاملة مل تصل، إال أنه 
إذا ما أردنا أن نسلم جدال فقط 
لضرورات البحث بان القضية ما 
بني إدارة املرفأ وإدارة اجلمارك 
او أي إدارة مدنية أو عسكرية او 
أمنية أخرى يف البلد فهذا يعين أن 
احلق يقع على السلطة السياسية 
يف الدرجة األوىل وسأقول ملاذا، 
الشيخ  الشهيد  الرئيس  ألن 
سدة  إىل  وصل  اجلميل  بشري 
املسؤولّية وقبل أن يستلم احلكم 
تلقائي  بشكل  اإلدارة  استقامت 
كيف  ألنه  رئيسا  انتخابه  منذ 
مجيع  يكون  البيت  رب  يكون 
يفرض  مناخ  أنه  باعتبار  اآلخرين 
نفسه، فعندما يكون املناخ على 
مناخ  السياسّية  السلطة  مستوى 
واستزالم  وخيانة  وفساد  فلتان 
مبصاحل  احلائط  بعرض  والضرب 
الناس عندها جيب أال نتفاجأ أن 

تكون القضية قضية إهمال وإذا 
تكون  فعندها  األمر  هذا  ما صح 
املسؤولية تقع يف الدرجة األوىل 
اليت  السياسية  السلطة  على 
أباحت هذا املناخ واليت مل يرها 
يف أي يوم من األيام أي موظف 
بكل مسؤولية  تتصرف  إدارة  أو 
واستقامة وضمري وضنانة وانتباه 
على مصاحل البالد والعباد لذا من 
مبحاكمة  اليوم  نقوم  أن  احلرام 
من  موظف  أو  هنا  من  عام  مدير 
هناك وإمنا جيب أن نذهب حملاكمة 
السلطة السياسية املسؤولة أوال 

وأخريا«.
وأوضح جعجع أننا »لسنا مع الرأي 
القائل بأن ما حصل جمرد قضية 
إهمال إال أنه بطبيعة احلال ال ميكن 
أن حنكم على األمور قبل أوانها 
نتائج  صدور  ننتظر  أن  وجيب 
توقفت  قد  كنت  وانا  التحقيق، 
عند هذه النقطة لضرورات البحث 
إال  الفعلية  املسؤوليات  وتبيان 
أحد  من  هناك  هل  أسأل  انين 
يف عرف الكون كله يضع 2750 
طنا من املواد القابلة للتفجري يف 
مدينة مرفأ مليء ببضائع الناس 
وأرباب  والصناعيني  والتجار 
الكارثة  هذه  جراء  الذي  العمل 
ما كانت  أكثر  بيوتن  »خربت  قد 
خربانة«؟ فاجملموعة احلاكمة قامت 
اليت  العجز  جراء  الناس  بإفقار 
أوقعت الدولة به وعادت لتقوم 
لدى  تبقى  ما  كل  على  باإلنهاء 
وحتى  مدخراتهم  وعلى  الناس 
جراء  من  الديون  عليهم  رتبت 

االنفجار الذي وقع«.
»السؤال  أن  جعجع  ورأى 
هو  نفسه  يطرح  الذي  األساسي 
واقعة  على  جيمع  العامل  كل  أن 
ال  واليت  التحقيق  يف  واحدة 
وهي  أساسا  حتقيق  أي  حتتاج 
املواد  من  طنا   2750 هناك  أن 
القابلة للتفجري موجودة يف مرفأ 
بريوت منذ 6 سنوات، فهل هناك 
هناك  أنها  يصدق  أن  ميكنه  من 
ان  املمكن  من  اإلهمال؟  جراء 
موظف  هناك  وجودها  أمر  ينسى 
ما أو مدير عام أو من هو أعلى 
أو  أسبوع  ملدة  العام  املدير  من 
أسبوعني أو شهر أو شهرين أو 
ولكن  أو سنة  أشهر   6 او  ثالثة 
أمرها  ينسى  أن  املمكن  هل من 
وأنه  خصوصا  سنوات  لست 
باالستناد إىل ما تبني حتى اآلن 
بشأنها؟  عدة  مراسالت  هناك 

الوحيد  املنطقي  اجلواب  بالطبع 
األولي  فاالستنتاج  لذا  ال،  هو 
لدينا والذي يبقى مربوطا بنتائج 
سيحصل،  الذي  اجلدي  التحقيق 
يف  تركت  املواد  هذه  أن  هو 
عن  فيه  انفجرت  الذي  املكان 
سابق تصور وتصميم ألن هناك 
من هو حباجة هلا أو من املمكن أن 
يصبح حباجة هلا أو أنه سيحتاجها 
الحقا وهلذه احلاجة مت تركها يف 
مكانها من دون األخذ يف االعتبار 
رجال  وال  الناس  وال  املرفأ  ال 
أهالي  وال  البضائع  وال  األعمال 
لبنان  وال  بريوت  وال  بريوت 
بأكمله كما هو حاصل يف قضايا 

أخرى حيث تأتي مصاحل الشعب 
 18 أو   17 املرحلة  يف  اللبناني 
وتتقدمها مصاحل من هم أبعد من 

ذلك أي مصاحل األمة ككل«.
تكتل  أن  معلنا  جعجع  وختم 
»اجلمهورية القوية« سيبقى حبالة 
مواكبة  اجل  من  مستمر  انعقاد 
الختاذ  بها  املطالب  اخلطوات 
وانطالقا  تباعا  الالزمة  القرارات 
اليت  اخلطوات  من  سيتحقق  مما 

طرحناها«.
االجتماع  استهل  قد  وكان 
بالوقوف دقيقة صمت على روح 
مجيع الشهداء الذي سقطوا جراء 

االنفجار يف مرفأ بريوت. 

املركزي،  لبنان  مصرف  مجد 
حسابات  اخلميس،  األول  أمس 
ورئيس  بريوت  ميناء  رئيس 
ومخسة  اللبنانية  اجلمارك  إدارة 
آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، 
وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق 

اخلاصة بالبنك املركزي.
وأصدرت هيئة التحقيق اخلاصة 
رقم  القرار  لبنان  مصرف  يف 
فيه  أشارت   ،2020/14/1/1
على  االطالع  »بعد  أنه  إىل 
بتاريخ  اهليئة  عام  أمني  تقرير 
على  االطالع  وبعد   ،2020/8/6
التمييزية  العامة  النيابة  كتاب 
قررت  4476/م/2020،  رقم 
احلسابات  جتميد  باإلمجاع  اهليئة 
غري  أو  مباشرة  بصورة  العائدة 
أدناه  املعددة  لألمساء  مباشرة 
وذلك  باالشرتاك،  أو  باالنفراد 
لدى مجيع املصارف واملؤسسات 
املالية العاملة يف لبنان، ورفع 
جتاه  عنها  املصرفية  السرية 
املراجع القضائية املختصة، على 
حسابات  القرار  هذا  يشمل  أال 

توطني الراتب«.
كما لفتت إىل أن هذه احلسابات 
العام  املدير  من  كل  إىل  تعود 
قريطم،  حسن  بريوت  ملرفأ 
للجمارك  السابق  العام  واملدير 
العام  واملدير  مرعي،  شفيق 
ضاهر،  بدري  اجلمارك  إلدارة 
شركة  )مديرة  احلاج  ونايال 

باإلشراف على  تقوم  استشارية 
أعمال الصيانة يف مرفأ بريوت(، 
املشاريع  )مدير  حنول  وميشال 
وجورج  املرفأ(،  إدارة  يف 
ضاهر، ونعمة الرباكس )مراقب 

أول لدائرة املانيفست(.
يشار إىل أنه قتل يف االنفجار، 
الذي أحدث هزة أرضية ترددت 
املنطقة،  أحناء  يف  أصداؤها 
وأصيب  األقل  على  137شخصًا 
أكثر من 5000، وفق حصيلة ال 
تزال مؤقتة، إذ ال يزال العشرات 
يف عداد املفقودين، فيما بات 

مئات اآلالف بدون مأوى.
كما قالت السلطات اللبنانية إنه 
نتج عن حريق اندلع مبستودع يف 
العاصمة  مبرفأ   12 رقم  العنرب 
سنوات  ست  منذ  فيه  ختزن 
نيرتات  من  طنًا   2750 حوالي 
تدابري  أي  دون  »من  األمونيوم 

للوقاية«.
أمنية  مصادر  أشارت  ما  ووفق 
رفيعة لـ »العربية.نت«: »كانت 
مادة نيرتات األمونيوم خمزنة يف 
بعد مصادرتها من قبل  املرفأ، 
القضاء اللبناني منذ عام 2014، 
مرفأ  إىل  سفينة  وصلت  حني 
عطل  بعد  تبنّي،  حيث  بريوت، 
من  طنًا   2750 وجود  أصابها، 
فتّمت  األمونيوم  نيرتات  مادة 
العنرب  يف  وحجزها  مصادرتها 

.»12

لبنان جيمد حسابات مسؤولني على 
عالقة بانفجار املرفأ
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لـبنانيات

ماكرون  الرئيس  لقاء  انتهى   
يف  واالحزاب  الكتل  ورؤساء 
الرئيس  وغادر  الصنوبر  قصر 
اإلدالء  دون  من  احلريري  سعد 

بأي تصريح.
التقدمي  احلزب  رئيس  وقال 
االشرتاكي وليد جنبالط: »كالم 
ماكرون واضح، اذا مل تساعدوا 
وبدأ  نساعدكم،  لن  انفسكم 
باالمور البسيطة اليت قاهلا وزير 
خارجيته اي »حلوا قصة الكهرباء 
واملياه واالمور احلياتية«، وهي 
السياسات  مناقشة  من  اهم 
وكان  واالقليمية،  الدولية 
للشعب  ثقة  ال  ان  واضحا 

بالطبقة السياسية«.
السابق سليمان فرجنية  النائب 
حتدث  »ماكرون  ان  فاعلن 
تغيري  ال  العمل  اسلوب  بتغيري 
بأنه صديق  أثبت  النظام، وهو 

حقيقي للبنان«.
النائب سامي اجلميل فقال لدى 

الرئيس  من  »مسعنا  مغادرته: 
قال  فقد  خلق،  فشة  الفرنسي 
احلقيقة كما هي. ومن اوصلنا 
ان  وجيب  ُينقذنا  لن  هنا  اىل 
بانتخابات  للناس  القرار  نعيد 
تغيري  هو  طرح  واول  مبكرة، 
احللول  تأتي  ثم  ومن  احلكومة 
جلنة  تولي  مع  وحنن  األخرى. 
انفجار  يف  التحقيق  دولية 

املرفأ«.
رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
قال:  جعجع  مسري  الدكتور 
ترك  فرنسا  رئيس  ان  »جمرد 
اىل  ليأتي  بالده  مشاكل  كل 
لبنان فهذه خطوة كبرية، ولقد 
ويريدون  مساعدات  قدموا 

تقديم سواها«.
أما النائبان جربان باسيل وحممد 

رعد فلم يدليا بأي تصريح.
بعد ذلك عقد الرئيس ماكرون 
اجملتمع  هيئات  مع  اجتماعا 

املدني. 

ماكرون انهى لقاءه مع رؤساء الكتل
جنبالط: كالمه واضح

 فرجنية: مل يتحدث عن تغيري النظام
 اجلميل: قال احلقيقة كما هي

 جعجع: جميئه خطوة كبرية

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 

يف  الربيطانية  السفارة  أعلنت 
بيان، أن »سفينة صاحبة اجلاللة 
مسح  سفينة  وهي  إنرتبرايز، 
امللكية  للبحرية  تابعة  حبري 
إىل  تبحر  سوف  الربيطانية، 
واسعة  حزمة  من  كجزء  لبنان 
من الدعم العسكري الذي يقدمه 
اليوم.  واالس  بن  الدفاع  وزير 
البحري  املسح  سفينة  وستتجه 
األضرار  لتقييم  لبنان  إىل  هذه 
بعد  بريوت  مبرفأ  حلقت  اليت 
الثالثاء،  وقع  الذي  االنفجار 
عمليات  إعادة  يف  واملساعدة 
وإرسال  طبيعتها.  إىل  املرفأ 
هذه السفينة متمم حلزمة فورية 
واملدني،  العسكري  الدعم  من 
جنيه  ماليني   5 قيمته  تبلغ  وما 

إسرتليين من املساعدات«.
ونقل البيان عن بن واالس قوله: 
احلكومة  من  طلب  على  »بناء 
بإرسال  اليوم  أذنت  اللبنانية، 
إنرتبرايز  اجلاللة  صاحبة  سفينة 
إجراء مسح ملرفأ  للمساعدة يف 
اليت  األضرار  وتقييم  بريوت 
احلكومة  ومساندة  به  حلقت 
يف  اللبناني  والشعب  اللبنانية 
إعادة بناء هذا اجلزء احليوي من 
تربطنا  الوطنية.  التحتية  البنية 
عالقة صداقة وثيقة ودائمة مع 
الشعب اللبناني، وجيشنا مستعد 

ملساعدته يف وقت حمنته«.
»مرفأ  أن  إىل  البيان  وأشار 
جدا  حيوية  أهمية  له  بريوت 
ألجل االستقرار االقتصادي يف 

تصل  الذي  املنفذ  وهو  لبنان، 
املستوردة  السلع  أغلب  عربه 
صاحبة  وسفينة  البالد.  إىل 
حاليا  راسية  إنرتبرايز  اجلاللة 
يف ليماسول، وسوف تتجه إىل 
وتعمل  الحق.  وقت  يف  لبنان 
السلطات  مع  املتحدة  اململكة 
األمثل  الوقت  لتحديد  اللبنانية 
سوف  كما  السفينة.  إلرسال 
املسلحة  القوات  ترسل 
إىل  صغريا  فريقا  الربيطانية 
بريوت  يف  الربيطانية  السفارة 
املتطلبات  حتديد  يف  للمساعدة 
وتنسيق حزمة الدعم على نطاق 
وذلك  اللبناني،  للجيش  أوسع 
يشمل تقديم الدعم الطيب الذي 
يف  ومساعدة  لبنان،  حيتاجه 
للقدرات  ودعم  اجلوي،  النقل 

اهلندسية ومبجال االتصاالت«.
األركان  »رئيس  أن  إىل  ولفت 
سري نك كارتر قد اتصل بالعماد 
اجليش  قائد  عون  جوزاف 
لتقديم  الثالثاء  مساء  اللبناني، 
كبري  حتدث  وأيضا  تعازيه. 
الشرق  يف  الدفاع  مستشاري 
األوسط الفريق سري جون لورمير 
اليوم  صباح  عون  العماد  مع 
اململكة  تقدمه  ما  على  إلطالعه 
وملعرفة  دعم،  من  املتحدة 
ميكن  اليت  األخرى  السبل 
يساعد  أن  الربيطاني  للجيش 
االنفجار،  أعقاب  يف  خالهلا  من 
وما يلي ذلك من إدارة مستمرة 

لتبعاته«.

السفارة الربيطانية: ستبحر إىل لبنان 
سفينة إنرتبرايز كجزء من حزمة 

واسعة من الدعم
يف  اإلدارية  اهليئة  عقدت   
جلسة  املسلمني  العلماء  جتمع 
خصصتها، حسب بيان اصدرته، 
»للبحث يف موضوع الكارثة اليت 
حلت بلبنان جراء االنفجار الذي 
حصل يف مرفأ بريوت وقالت:

والكارثي  الدامي  اإلنفجار  »إن 
بريوت  مرفأ  يف  حصل  الذي 
كانت  خطرة  مواد  عن  والناتج 
خمزنة يف العنرب رقم )12( جيب 
حملاسبة  كافيا  سببا  يكون  أن 
واإلدارية  السياسية  السلطة 
منذ  تعاقبت  اليت  والقضائية 
فال  اليوم،  إىل  التخزين  بداية 
الكرام  مرور  األمر  مير  أن  جيوز 
على  مسلكية  بعقوبات  وينتهي 
ظهر  ال  الذين  الضعفاء  بعض 
سببا  يكون  أن  جيب  بل  هلم، 
تطال  شديدة  عقوبات  إلنزال 
إدارة  أهمل وأساء يف  كل من 

هذا امللف«.
اللبنانية  احلكومة  »إن  اضافت: 
احلالية جيب أن تقدم للبنانيني 
عرضا وافيا حول األسباب اليت 
أدت إىل هذا اإلنفجار وأن تشكل 
ملتابعة  مستقلة  قضائية  هيئة 
مربمة  أحكامها  تكون  األمر  هذا 
موقع  كان يف  من  كل  وتطال 
املسؤولية وترفع احلصانات عن 
أي مسؤول كانت له يد يف هذا 
امللف، وجيب أن يكون القضاة 
السمعة  أصحاب  من  املكلفني 
واجلرأة  الكف  ونظافة  الطيبة 

على اختاذ قرارات صعبة«.
الناجتة  األوضاع  »إن  وتابعت: 
عن هذا اإلنفجار الكارثي تذهب 
التحقيق  أوهلا  عدة  باجتاهات 
إىل  وصوال  احملاكمة  ثم  ومن 
جيب  أنه  كما  األحكام،  تنفيذ 
هذا  كان  إذا  ما  عن  يبحث  أن 
أمين  عمل  عن  ناجتا  اإلنفجار 
قامت به قوى معادية كالكيان 
الصهيوني أو الواليات املتحدة 
األمريكية، ومن جهة أخرى جيب 
أساسيتني  هيئتني  تشكيل 
هذا  عن  الناجتة  اآلثار  ملتابعة 
هيئة  األوىل  الكارثي،  اإلنفجار 
العوائل  إيواء  تتوىل  إغاثة 

وتقديم  اإلنفجار،  شردها  اليت 
املساعدات هلم حتى يعودوا إىل 
عن  التعويض  وتتوىل  بيوتهم، 
اإلنفجار،  عن  الناجتة  األضرار 
وضع  تتوىل  الثانية  واهليئة 
للمباني  اإلعمار  إعادة  مشروع 
أو  كليا  اإلنفجار  دمرها  اليت 
مرفأ  تشغيل  وإعادة  جزئيا، 
ملا  ممكن  وقت  بأسرع  بريوت 
له من أهمية يف رفد االقتصاد 
الوطين بأموال هو بأمس احلاجة 
املرافئ  تتوىل  أن  على  إليها، 
طرابلس  مرفأ  وخاصة  األخرى 
اليت  السفن  استقبال  عملية 
اليت  أو  مرفأ بريوت  كانت يف 
هي يف طريقها إليه، ويف هذا 
صندوق  إلنشاء  ندعو  اجملال 
ميول  اإلعمار  إلعادة  سيادي 
من التربعات اليت يقدمها أغنياء 
يتلقى  كما  والبنوك،  الوطن 
الدول  تقدمها  اليت  املساعدات 
الدولية  واملنظمات  واهليئات 
جتاوز  على  إلعانته  للبنان 
هذا  يكون  أن  على  الكارثة. 
خاصة  هيئة  بتصرف  الصندوق 

يعينها جملس الوزراء«.
شكر  من  بد  »ال  البيان:  وختم 
للمساعدة  بادرت  اليت  الدول 
مواد  حتمل  طائرات  وأرسلت 
ميدانية  ومستشفيات  طبية 
الدولة  تقوم  أن  على  وأغذية، 
ومراقبة  حبكمة  بها  بالتصرف 
مساسرة  يقوم  ال  كي  ذلك 
عليها  باالستيالء  األزمات 
هذا  يف  وحنذر  وسرقتها. 
اجملال من استغالل هذه الكارثة 
حسابات  لتصفية  اإلنسانية 
وقت  هو  فالوقت  سياسية، 
وقتا  وليس  الوطين  التضامن 
السياسية  املكاسب  لتحصيل 

على حساب الوطن«.
وقررت اهليئة »إبقاء اجتماعاتها 
األحداث«،  ملواكبة  مفتوحة 
يد  ملد  »استعدادها  وأبدت 
العون ضمن إمكاناتها املتواضعة 
لإلسهام يف التخفيف من وطأة 
األزمة على املواطنني، خاصة من 

تضرر بسبب هذه الكارثة«.

جتمع العلماء: لتشكيل هيئة قضائية 
مستقلة تتابع اسباب التفجري ورفع 

احلصانات عن اي مسؤول يف هذا امللف

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
أمس  دياب،  حسان  الدكتور 
خللية  اجتماعا  اخلميس،  األول 
رئيس  نائب  حضره  األزمة، 
جملس الوزراء وزيرة الدفاع زينة 
غازي وزني،  املال  عكر، ووزراء 
نعمة،  راوول  والتجارة  االقتصاد 
فهمي،  حممد  والبلديات  الداخلية 
ميشال  والنقل  العامة  األشغال 
رمزي  االجتماعية  والشؤون  جنار 
العماد  اجليش  قائد  املشرفية، 
جوزاف عون، األمني العام جمللس 
مكية،  حممود  القاضي  الوزراء 
اللواء  العام  لألمن  العام  األمني 

العام  املدير  ابراهيم،  عباس 
عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
عثمان، املدير العام ألمن الدولة 
اللواء أنطوان صليبا، املدير العام 
رئيس  ضاهر،  بدري  للجمارك 
خالد  العميد  املعلومات  شعبة 
العسكرية  الشرطة  قائد  محود، 
العميد نبيل عبداهلل، رئيس شعبة 
العمليات يف قوى األمن الداخلي 
ومستشار  عواد،  جان  العقيد 

رئيس احلكومة خضر طالب.
البحث يف تسريع عمليات  وجرى 
وإيواء  األضرار  ومسح  اإلنقاذ 

العائالت اليت دمرت منازهلا. 

دياب ترأس اجتماعا خللية االزمة حبث يف تسريع 
عمليات اإلنقاذ ومسح األضرار وإيواء العائالت

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
بعد  اجلميل،  سامي  النائب 
»مسعنا  الصنوبر:  قصر  مغادرته 
من الرئيس الفرنسي فشة خلق، 

فقد قال احلقيقة كما هي«.
التحقيق  دولية  جلنة  تولي  وعن 
قال:  بريوت،  مرفأ  انفجار  يف 

»حنن مع هذا الطلب«.
أوصلنا  »من  اجلميل:  أضاف 
سينقذنا.  من  هو  ليس  هنا  إىل 
للناس  القرار  نعيد  أن  جيب 
األول  الطرح  مبكرة.  بانتخابات 
احللول  تأتي  ثم  احلكومة،  تغيري 

األخرى«.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  ووزع 
مداخلة  تفاصيل  الكتائب  حزب 
احلضور  أمام  الكتائب  رئيس 
الرئيس  مع  االجتماع  خالل 
الفرنسي إمانويل ماكرون، واليت 
أال  ماكرون  »لرئيس  فيها  أكد 
تستلم  لكي  السلطة  بهذه  ثقة 
إيصاهلا  وتؤمن  مساعدات  أي 
مجيع  أمام  أكد  كما  للناس. 
احلضور أال ثقة بأي حتقيق تقوم 
القضية،  بهذه  حملية  جهات  به 
لن  خربها  من  أن  على  مشددا 

يصلحها اآلن.
تشكيل  ضرورة  على  وشدد 
والذهاب  بالفعل  مستقلة  حكومة 

لكي  مبكرة  نيابية  انتخابات  إىل 
يكون القرار للشعب اللبناني يف 
التغيري املنتظر، على أن يلي هذه 
ملعاجلة  وطين  مؤمتر  االنتخابات 
وإلعادة  الشرعي  غري  السالح 
النظر باآلليات الدستورية من أجل 

إرساء لبنان اجلديد«.
رسالة اىل ماكرون

ماكرون  الكتائب  رئيس  وسلم 
رسالة ارتكز مضمونها على نقاط 

ثالث:
»1- حتقيق تقوم به جهات أجنبية 

أو دولية.
اإلغاثة  لتنظيم  دولية  منصة   -2
وتقديم الدعم إىل السكان وإعادة 
املنظمات  على  باالعتماد  اإلعمار 
احمللية غري احلكومية وليس على 

املؤسسات العامة.
3- دعم مطالب اللبنانيني من أجل: 
مستقلة  جديدة  حكومة  تشكيل 
بكل ما للكلمة من معنى، تنظيم 
للبنانيني  تسمح  مبكرة  انتخابات 
مبمارسة حقهم يف التغيري بطريقة 
األسلحة  قضية  وإثارة  سلمية، 
غري الشرعية من على منابر أعلى 
اىل  وصوال  الدولية،  املرجعيات 
اضفاء  يستمر يف  من  كل  ادانة 
صفة الشرعية على هذه األسلحة 

من دون أي حتفظ«.

سامي اجلميل: الطرح األول تغيري احلكومة

عامل  وجبل  صور  مفيت  دعا 
عبداهلل  حسن  الشيخ  القاضي 
جولة  خالل  اللبنانية،  احلكومة 
من  عدد  منازل  على  بها  قام 
املفقودين يف االنفجار يف بلدتي 
السكسكية وبرج رحال يف حضور 
الثقايف حلركة »أمل«  املسؤول 
يف اقليم جبل عامل الشيخ ربيع 
»اىل حماسبة وحماكمة  قبيسي، 
املتورطني يف متفجرة املرفأ من 
قصص  سرد  اىل  اللجوء  دون 
وقال:  منها«،  جدوى  ال  قدمية 
زمام  متلك  هي  االن  »احلكومة 
مبا  تقوم  ان  وتستطيع  االمر 

حيافظ على الوطن«.
والتقى يف برج رحال النائب علي 
»التواصل  على  وشددا  خريس 
على  الوقوف  اجل  من  الدائم 
اخر املستجدات يف مرفأ بريوت 
وخصوصا جتاه املفقودين، النها 
قضية حتتاج اىل متابعة من كل 

اجلهات الرمسية واالهلية«.
»لبنان  عبداهلل:  املفيت  اضاف 
وكارثة  جسيمة  مأساة  يعيش 

انسانية وكما ان الدول الشقيقة 
احرى  لبنان  تساعد  والصديقة 
بنا حنن يف لبنان ليس فقط ان 
السياسية  اخلالفات  عن  نتعاىل 
بل جنعل من هذه املأساة فرصة 
نريد  الذي  الوطن  لبنان  لقيامة 
لبنان القوي املوحد يف مواجهة 

كل التحديات«.
خريس

خريس:  النائب  قال  بدوره، 
خالل  من  اليوم  لبنان  »نرى 
يف  احملزن  الدامي  املشهد 
دماء  خالل  من  ونراه  بريوت 
الشهداء ومن خالل دموع عوائل 
يتوحد  لبنان  نراه  املفقودين. 
هذا  قيامة  هو  واضحة  برؤية 
تكون  وان  رماده  من  الوطن 
بريوت  يف  سالت  اليت  الدماء 
الوطن  لبنان  العادة  رصيدا 
التعايش  على  القائم  احلقيقي 
»اهليئات  شاكرا  أهله«،  بني 
تساعد  اليت  والدولية  احمللية 
وتقوم  املفقودين  عن  وتبحث 

بإزالة اثار اجلرمية«. 

مفيت صور وجبل عامل: لتأخذ احلكومة دورها يف احملاسبة

اإلشرتاكية  »املنظمة  أصدرت 
عن  فيه  أعربت  بيانا  الدولية«، 
»صدمتها وحزنها العميقني جراء 
االنفجار  به  تسبب  الذي  الدمار 
مرفأ  يف  وقع  الذي  الضخم 
موديا  آب،   4 الثالثاء  بريوت 
حبياة ما ال يقل عن 135 شخصا، 
وإصابة اآلالف، فيما أصبح أكثر 
دون  من  مواطن  ألف   300 من 

مأوى«.
»اإلشرتاكية  أكدت  وإذ 
مع  الكامل  تضامنها  الدولية« 
ومجيع  ولبنان  بريوت  أهالي 
املتضررين، مبا يف ذلك احلزب 
وأعضاؤه،  االشرتاكي  التقدمي 
لفتت إىل »حجم األضرار املادية 
املتمثلة بتدمري املباني يف وسط 
بريوت، وتضرر املناطق السكنية 
التحتية  والبنية  واملستشفيات 

املهمة يف املرفأ«.
»الكارثة  ّأن  املنظمة  واعتربت 
حلت على لبنان يف أسوأ أوقاته، 
اإلقتصادية  األزمة  خضم  ويف 
واملالية اليت أدت إىل اخنفاض 
نصف  وانزالق  اللرية  قيمة 
تفاقمت  الفقر،  إىل  اللبنانيني 
وسوء  الفساد  بسبب  األزمة 
اإلدارة السياسية، ما حيتم على 

احلكومة حتمل مسؤولياتها«.
»لبنان  أن  املنظمة  وتابعت 
من  عدد  أكرب  يستضيف 
الالجئني مقارنة مع عدد سكانه، 
الذين  السوريني  من  ومعظمهم 
وأضافت  احلرب«.  من  فروا 
االقتصادية  »املشاكل  أن 
والسياسية واالجتماعية تفاقمت 
مع تفشي فريوس كورونا خالل 
من  جعل  ما  األخرية،  األشهر 

تداعيات  مع  التعامل  الصعب 
الدمار الكبري يف املرفأ«.

»أهمية  على  املنظمة  وشددت 
للبنان«،  الدولية  املساعدة 
إىل  الدولي  »اجملتمع  داعية 
دعم فوري وكبري«. واعتربت أن 
من الواجب »إيالء األولوية ملنع 
يف  اخلسائر  من  املزيد  وقوع 
أماكن  حتديد  خالل  من  األرواح 
وإعالة  اجلرحى  ومعاجلة  الناجني 
الناس الذين حيتاجون اآلن إىل 

املأوى والغذاء«.
وأضافت أن لبنان »سيحتاج إىل 
استثمارات كبرية إعمار بريوت، 
وهلذا حتض كل الدول واملنظمات 
اليت ميكنها القيام بذلك أن تقدم 

مساعدات لبريوت«.
جيب  يكن  »مل  أن  إىل  ولفتت 
املأساة  هذه  وقوع  السماح يف 
وجيب إجراء حتقيق كامل ملعرفة 
كيف وملاذا مت ختزين 2750 طنا 
لسنوات  األمونيوم  نيرتات  من 
رغم  على  بريوت  مرفأ  يف 
شأن  يف  املتكررة  التحذيرات 
حتقيق  إجراء  وجيب  خطورتها، 
من  للتمكن  وشفاف  دولي 
حماسبة املسؤولني عما حصل«.

وشددت على »التعاون والتعاطف 
للتغلب على املأساة«، وأشارت 
عودة  إىل  تتطلع  أنها  إىل 
باحلياة  النابضة  بريوت  ظهور 
فيه  عقدت  الذي  املكان  وإىل 
مهمة  عدة  إجتماعات  اإلشرتاكية 

وناجحة«.
عن  باإلعراب  بيانها  وختمت 
بريوت  أهالي  مع  »التضامن 
هذا  يف  جانبهم  إىل  والوقوف 

الوقت الصعب«.

االشرتاكية الدولية: لتحقيق دولي شفاف للتمكن 
من حماسبة املسؤولني عن انفجار بريوت
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اليونسكو  مكتب  مدير  أشار 
الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي 
العربية، الدكتور محد بن سيف 
اهلمامي يف بيان له امس االول، 
اودى  بريوت  مرفأ  »انفجار  ان 
شخص   130 من  أكثر  حبياة 
مخسة  قرابة  إصابة  اىل  وأدى 
آالف شخص، كما خلف أضرارا 
املباني يف  من  عدد  كبرية يف 
بريوت وضواحيها، مبا يف ذلك 
مدارس  من  تعليمية  مؤسسات 

وجامعات«.
تعازينا  »نقدم  اهلمامي:  وقال 
ونتمنى  الضحايا  ألسر  احلارة 
الشفاء العاجل للمصابني. ويف 
اليت  احلرجة  الفرتة  هذه  ظل 
تضامننا  نؤكد  البالد،  بها  متر 
ونسخر  واللبنانيني  لبنان  مع 
من  امكانياتنا  ومجيع  قدراتنا 
على  اللبنانيني  مساعدة  أجل 

جتاوز هذه األزمة«.
اإلنفجار  هذا  »يأتي  اضاف: 
وسط أزمة اقتصادية - اجتماعية 
تفشي  مع  تفاقمت  البالد  يف 
اىل  أدى  الذي  كورونا  وباء 
إغالق املدارس واجلامعات واىل 
تعطيل خدمات التعليم النظامي 
مما أثر على أكثر من 1.3 مليون 
هذه  ظل  لبنان. يف  متعلم يف 
وما  اإلنفجار  ينذر  الظروف، 
إنسانية  بأزمة  أضرار  من  خلفه 

وتعليمية جديدة يف البالد«.
هذا  »خلف  اهلمامي:  وتابع 
هائلة  أضرارا  املروع  االنفجار 
يف األرواح واملاديات. ومما ال 
شك فيه أن الصدمة اليت مثلها 
تداعيات  هلا  سيكون  اإلنفجار 

اللبنانيني،  على  كبرية  نفسية 
األكثر  الفئات  على  سيما  ال 
ضعفا، ومنهم األطفال. كما أن 
املدارس  من  كبري  عدد  تضرر 
وفتح بعض منها إليواء مشردي 
إعادة  دون  حيول  قد  اإلنفجار 
الطالب  وعودة  املدارس  فتح 
اضطراب  اىل  ويؤدي  إليها، 

العام الدراسي اجلديد«.
هذه  ظل  »يف  واردف:: 
الظروف الصعبة، إن اليونسكو 
دعمها  لتقديم  استعداد  على 
املدارس  تأهيل  إلعادة  الكامل 
املتضررة من اإلنفجار، ولتقديم 
واإلجتماعي  النفسي  الدعم 
واملعلمات  واملعلمني  للطالب 
يف  الصمود  على  ملساعدتهم 
وجه هذه األزمة وتعزيز رفاههم 
وصحتهم النفسية. كما أننا على 
التقين  الدعم  لتقديم  استعداد 

اهلمامي: نؤكد تضامننا مع لبنان ونسخر قدراتنا وكل 
امكانياتنا للمساعدة على جتاوز هذه األزمة

أعلن املكتب اإلعالمي للسفارة 
اإليطالية يف لبنان، أن إيطاليا 
»استجابت فورا لنداء املساعدة 
الذي أطلقته السلطات اللبنانية 
اليت  املؤمل  االنفجار  أعقاب  يف 
دمر مرفأ بريوت وأحلق أضرارا 
جسيمة يف املدينة، وخلف أكثر 

من مئة قتيل وآالف اجلرحى«.
وأعرب رئيس الوزراء اإليطالي، 
اتصال  يف  كونيت،  جوزييب 
رئيس  مع  اليوم  هاتفي صباح 
تضامن  عن  دياب،  الوزراء 
بعد  العميق  اإليطالية  احلكومة 
بريوت  يف  دوى  اليت  االنفجار 
الكامل  إيطاليا  »دعم  مؤكدا 

للبنان وشعبه«.
وزير  اتصل  اليوم،  ظهر  وبعد 
دي  لوجيي  اإليطالية  اخلارجية 
شربل  اللبناني  بنظريه  مايو 
تعازيه  عن  له  وأعرب  وهيب، 
من  االنفجار  بضحايا  احلارة 
الشعب اللبناني، وأكد »التعبئة 
الفورية ملوارد التعاون اإليطالي 

للتخفيف من حجم املعاناة«.
عسكريتان  طائرتان  وحطت 
اليوم.  بريوت  يف  إيطاليتان 
وفيها  فجرا  األوىل  وصلت 
فريق من 22 خبريا متخصصا يف 
والبيولوجية  الكيميائية  األسلحة 
ويف  والنووية،  واإلشعاعية 

تثبيت هيكلية املباني.
الثانية فهبطت يف  الطائرة  أما 
فرتة ما بعد الظهر حمملة بـ8.5 
الطبية  املساعدات  من  أطنان 

جراحية  )مستلزمات  الطارئة 
بها  تربع  الصدمات(  ولعالج 
اجليش  إىل  اإليطالي  التعاون 
املستشفيات  ملصلحة  اللبناني 

احلكومية اللبنانية.
األليم،  احلادث  وقوع  وفور 
إىل  اإليطالي  القيادة  ُأرسلت 
اللقطاع الغربي يف »اليونيفيل« 
يف  املتخصصني  من  فريقني 
والبيولوجية  الكيميائية  األسلحة 
واألطباء  والنووية  واإلشعاعية 
واملعاجلني النفسيني إىل منطقة 
املساعدة  قدما  حيث  االنفجار، 
عمليات  يف  وساهما  الطارئة 
مع  بالتنسيق  واإلنقاذ  البحث 

اجليش اللبناني.
باملساعدات  يتعلق  ما  يف 
الوكالة  تضع  اإلنسانية، 
للتنمية  للتعاون  اإليطالية 
اللمسات األخرية على مساهمات 
يورو   //700000// بقيمة  طارئة 
و1.5  اللبناني  األمحر  للصليب 
الدولية  للجنة  يورو  مليون 
ومليون  األمحر،  للصليب 
الشؤون  تنسيق  ملكتب  يورو 
يورو  ومليوني  اإلنسانية، 
للمشاريع اليت تنفذها املنظمات 

غري احلكومية اإليطالية.
»تبقى  السفارة:  بيان  وختم 
إيطاليا دوما مستعدة لالستجابة 
األمم  ستطلقها  اليت  للنداءات 
األمحر  والصليب  املتحدة 
الدولي واهلالل األمحر يف األيام 

املقبلة«.

كونيت اتصل بدياب كاشفا عن دعم إيطالي:
 متضامنون بالكامل مع لبنان وشعبه

بعد  عن  التعليم  حلول  لتطوير 
يف ظل هذه الظروف. حنن ندعو 
مجيع شركائنا من منظمات أمم 
وجهات  لبنان  عاملة يف  متحدة 
ماحنة وهيئات حكومية ومنظمات 
جمتمع مدني اىل تكثيف جهودهم 
إعادة  يف  املساهمة  أجل  من 
تأهيل وفتح املدارس، وضمان 
استمرار التعليم ورفاه األطفال، 

ودعم املعلمني واملعلمات«.
العامة  املديرة  »إن  وختم: 
لليونسكو السيدة أودري أزوالي 
الوضع  تطور  كثب  عن  تتابع 
وباء  تأثري  سيما  ال  لبنان،  يف 
على  األخري  واإلنفجار  كورونا 
القطاع الرتبوي. تؤكد اليونسكو 
هذه  خالل  لبنان  دعم  التزامها 
من  املساعدة  وتقديم  األزمة 
أجل ضمان حصول مجيع الطالب 

على حقهم يف التعليم«. 

الوزراء  جملس  رئيس  تلقى 
امس  دياب،  حسان  الدكتور 
نظريه  من  اتصاال  االول، 
الذي  كونيت  جوزييب  اإليطالي 
لبنان  مع  تضامنه  عن  أعرب 
لتقديم  إيطاليا  واستعداد 
أعباء  من  للتخفيف  املساعدة 

الكارثة اليت حلت ببريوت.
رئيسة  من  اتصاال  تلقى  كما 
أورسوال  األوروبية  املفوضية 

واستعرض  الين،  دير  فون 
عن  الناجتة  اخلسائر  حجم  معها 

االنفجار. 

دياب تلقى اتصالني من نظريه اإليطالي 
ومن رئيسة املفوضية األوروبية

»الوكالة  مندوب  أفاد   
الوطنية لالعالم« يف القصر 
مجع  لقاء  ان  اجلمهوري 
الرئيس العماد ميشال عون 
ماكرون،  اميانويل  بالرئيس 
جملس  رئيس  حضور  يف 
ورئيس  بري  نبيه  النواب 

احلكومة حسان دياب.

الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية  عاد 
بريوت  اىل  دريان  اللطيف  عبد 
قاطعا زيارته اىل اخلارج، وفور 
وصوله اىل مطار رفيق احلريري 
الدولي توجه اىل وسط بريوت 
من  بالعاصمة  حل  ما  متفقدا 
ببيوتها  حلق  وما  وخراب  دمار 
واخلاصة  العامة  ومؤسساتها 
وأصبحت بريوت عاصمة منكوبة 
بها  حلقت  واملساجد  وجرحية 

أضرار جسيمة.
جولته  دريان  املفيت  استهل 
من مسجد حممد األمني فاجلامع 
منذر  واألمري  الكبري  العمري 
واألمري عساف واجمليدية، واطلع 
تسبب  الذي  اخلراب  حجم  على 
به انفجار مرفأ بريوت. ورافقه 
اجلمهورية  يف  الفتوى  امني 
الكردي  أمني  الشيخ  اللبنانية 
والقاضي الشيخ خلدون عرميط 
الشيخ  لألوقاف  العام  واملدير 
واملدير  االروادي  أنيس  حممد 
الشيخ  الفتوى  لدار  اإلداري 
ورئيس  فخري  الدين  صالح 
األوقاف  يف  الدينية  املصلحة 
الشيخ حممد خاجني والعديد من 

العلماء.
دريان:«عدت  املفيت  وقال 
ألجد  خاصة  رحلة  من  اليوم 
بريوت  بريوت.  غري  بريوت 
فاعل  بفعل  اجلميل حتول  احللم 
اىل كابوس مروع، بريوت اليت 
الشهيد  الرئيس  بناءها  أعاد 
جديد  من  تدمر  احلريري  رفيق 
املتآمرين  من  حفنة  أيدي  على 
والقتلة والفاسدين واملهملني.

تدمري  يعين  بريوت  تدمري  ان 
ان  يعين  لبنان  وتدمري  لبنان، 
العامل العربي قد اصبح يف خطر 
فمن املستفيد من ارتكاب هذه 
اجلرمية املروعة ضد مدينة امنه 
مطمئنة، وضد وطن الرسالة يف 

ذكرى مئويته األوىل.
حتطم  من  رأيت  ما  هالين  وقد 
أبوابها  وخلع  املساجد  زجاج 
اليت  الزخرفة  وتصدع  اخلشبية 
تزين جدرانها، ولكن انا متفائل 
بناء  وسنعيد  احملن،  رغم 
وسط  يف  وترميمها  مساجدنا 

بريوت.
دولي  بتحقيق  نطالب  إننا 
موضع  يكون  وشفاف  شامل 
كاملة،  احلقيقة  لكشف  ثقة 
يصنع  إداري  بتحقيق  وليس 
بتحقيق  نطالب  القياس  على 
مجيع  اجملرمني،  عن  يكشف 
أو  كانوا  مرتكبني  اجملرمني 
نطالب  مهملني،  أو  متواطئني 
بتحقيق يعلن احلقيقة وال شيء 
غري احلقيقة لذوي الضحايا من 
شهداء وجرحى ومشردين الذين 
فقدوا بيوتهم وخسروا أمالكهم 
ظلما وعدوانا وحبيث يكون ذلك 
مبثابة جزء من التعويض املعنوي 
الدامية  اجلراح  يبلسم  الذي 
نزيفها  يزيد  واليت  واملفتوحة 
والتغطية  والتشويه  التطبيل 

على احلقائق.
العرب  اإلخوة  أناشد  إنين 
العامل  يف  واألصدقاء  األشقاء 
املنكوب  للبنان  العون  يد  مد 
حل يف  مبا  ليس  يرتكوه،  وأال 

املفيت دريان تفقد اضرار االنفجار : نطالب بتحقيق دولي 
شامل وشفاف يكون موضع ثقة لكشف احلقيقة كاملة

عاصمته من دمار وخراب فقط 
بل مبا يعاني من فساد وتدهور 
السلطة  يف  وقيمي  أخالقي 

واإلدارة.
وأكرر الدعوة اليت وجهتها منذ 
دار  مؤسسات  ان مجيع  يومني 
واالجتماعية  الصحية  الفتوى 
استنفار  حالة  واخلريية هي يف 
من أجل تقديم ما ميكن تقدميه 
هذا  جراء  من  تضرروا  للذين 
سيكون  وبالطبع  التفجري، 
من  مستمرة  عمل  خلية  هناك 
وسوف  التداعيات  متابعة  أجل 
مع  الالزمة  باالتصاالت  نقوم 
من  والصديقة  الشقيقة  الدول 
لبنان  جانب  اىل  الوقوف  أجل 
يف هذه احملنة الكبرية، وهناك 
الفتوى  لدار  تابعة  ارض كبرية 
وضعتها  فردان  منطقة  يف 
يقيم  ان  يريد  من  بتصرف 
ميداني ملعاجلة  فيها مستشفى 

اجلرحى.
وأتوجه إىل أهلي يف بريوت وأنا 
ذوي  اىل  وخاصة  منهم  واحد 
الشهداء واملفقودين واىل مجيع 
التدمري  فاجعة  بهم  الذين حلت 
الوحشي بأصدق مشاعر العزاء، 
الشهداء  يتغمد  أن  اهلل  داعيا 
املصابني  يشفي  وان  برمحته 
واجلرحى وان يشد من عضض 
انه  منكوب  وكلنا  املنكوبني، 

نعم املوىل ونعم النصري«.
وختم املفيت دريان جولته بزيارة 
رفيق  الشهيد  الرئيس  ضريح 
احلريري وقرأ سورة الفاحتة عن 

روحه الطاهره.

لبنان  »تكتل  عضو  استنكر 
القوي« النائب ادكار طرابلسي 
يف بيان، »التفجري الكارثي الذي 
أصاب مرفأ بريوت ومدينتها«، 
اللبنانية  احلكومة  »حترك  مؤيدا 
السريعة  التحقيقات  إلجراء 
ملموسة  نتيجة  اىل  والوصول 
يف حتديد املسؤوليات واالسراع 

باجراءات العدالة«.
ومل يستبعد طرابلسي »امكانية 
الذي  االجرامي  العدائي  العمل 
واالهمال  الفساد  من  استفاد 
املستشريني يف االدارة واجواء 
والتحريض  السياسية  الفوضى 
يف  واخلبيث  املتآمر  االعالمي 
توقيت مريب ألخذ لبنان ومرفئه 
الذي هو بوابة املشرق بالضربة 

القاضية«.
ونبه من »متادي بعض االعالميني 
تارخيهم  الذي  والسياسيني 
رمز  يدينهم، يف ضرب صورة 
العماد  اجلمهورية  رئيس  البالد 
اللبنانية  واحلكومة  عون  ميشال 
ورئيسها الدكتور حسان دياب، 
من ضمن محلة مربجمة ومفضوحة 
الفوضى  حنو  لبنان  لدفع 
أو دفعهم  اللبنانيني  ولتيئيس 
عملهم  ويظهر  التقاتل،  اىل 
ورموز  لبنان  اعداء  مع  متكامال 
لبنان  خربوا  الذين  الفساد 

واوصلوه اىل ما هو عليه«.
»زيارة  على  طرابلسي  وأثنى 
اميانويل  الفرنسي  الرئيس 
من  عدد  مع  الذي  ماكرون 
والصديقة  الشقيقة  الدول 
على  املفروض  احلصار  كسروا 
لبنان لقهره وإن جاء ذلك بثمن 

غالي«.

دم  يكسر  ان  »عسى  وقال: 
دورة  الكارثة  وهول  الشهداء 
أن  على  علينا  املفروض  الشر 
عقلية سياسية  بوالدة  نقابلهما 
فاسدة  وغري  راقية  جديدة 
اىل  وتهدف  البالد  أمور  تدبر 
وكرامته  اللبناني  اإلنسان  خري 
وتضع حدا الستمرار محاية ناهيب 
البالد والعباد املختبئني بلباس 

الطائفية واملتحصنني بها«.
طرابلسي  النائب  وطالب 

ادكار طرابلسي اثنى على زيارة ماكرون: عسى ان يكسر دم 
الشهداء وهول الكارثة دورة الشر احمليطة بلبنان

العليا  واهليئة  اللبنانية  الدولة 
ملسح  سريعة  ب«خطة  لالغاثة 
املتضررين  ومساعدة  االضرار 
العادة  املنكوبة  واملؤسسات 

احلياة للعاصمة«.
طرابلسي  النائب  ويتابع 
املصابني ويتفقدهم ويطلع على 
الفريق  االضرار احلاصلة، وهنأ 
الطيب الذي يتعاون معه والذي 
اسعاف  يف  كبري  بدور  قام 

عشرات اجلرحى واملصابني. 

 زار الرئيس الفرنسي إميانويل 
متفقدا  اجلميزة  منطقة  ماكرون 
جراء  بها  حلقت  اليت  األضرار، 
واحتشد  بريوت.  مرفأ  انفجار 
املواطنون مرحبني به، واطلقوا 
هتافات »حتيي فرنسا مناشدين 
مبساعدتهم،  ماركون  الرئيس 
مشددة  امنية  اجراءات  وسط 
قام بها اجليش اللبناني وحرس 

السفارة.
ان  ماكرون  الرئيس  واعلن 
ل«لتضامن،  هي  زيارته 
ستكون  الفرنسية  واملساعدة 
يف  توضع  ولن  األرض  على 
احلر  ولبنان  الفاسدين  أيدي 

سينهض من جديد«.
وشدد على ان لبنان »حباجة إىل 
تغيري واىل عقد سياسي جديد«، 
بـ«احلزن  شعوره  عن  معربا 
سنقدم  »أننا  مؤكدا  واألمل«، 

ومسلتزمات  من طعام  يلزم  ما 
ومساعدات  املنازل  بناء  إلعادة 

طبية«.
»مبادرة  سيطلق  انه  وقال: 
سياسية جديدة بعد ظهر اليوم«، 
»املساعدات  أن  على  مشددا 
بأيدي  تنتهي  لن  الفرنسية 
هو  اإلنفجار  هذا  الفاسدين، 
بداية عهد جديد، هذه املبادرة 
وتغيري  اصالحات  على  تقوم 
اإلنقسامات  ووقف  النظام 
وسنقدم مساعدات دولية حتت 
وستصل  املتحدة  األمم  إشراف 
مباشرة اىل الشعب واملنظمات 

غري احلكومية«.
»ثورة  هتافات  على  ردا  وقال 
األهالي:  اطلقها  اليت  ثورة« 
»انا لست هنا لدعم النظام أو 
الدولة أو احلكومة،انا هنا لدعم 

الشعب اللبناني«. 

ماكرون متفقدا اجلميزة: لبنان حباجة 
إىل تغيري وعقد سياسي جديد

لقاء جيمع عون 
والرئيس الفرنسي 
يف حضور بري ودياب

الفرنسي  الرئيس  زار 
والوفد  ماكرون  إميانويل 
وزير  ضم  الذي  املرافق، 
لودريان  ايف  جان  اخلارجية 
بيار  الفرنسي  واملبعوث 
الفرنسي  والسفري  دوكان 
برونو فوشيه، مكان االنفجار 

يف مرفأ بريوت.
ماكرون  الرئيس  واستمع 
حصل  ملا  مفصل  شرح  إىل 
القاضي  بريوت  حمافظ  من 
العام  املدير  عبود،  مروان 
العميد رميون  للدفاع املدني 
اجليش،  فرق  ومن  خطار، 
وافواج  األمحر  الصليب 
اهلندسة العاملة على االرض، 
اضافة اىل الفرقة الفرنسية 
على  بالتعرف  املتخصصة 

املخاطر التكنولوجية.
الرئيس  أمضى  أن  وبعد 
ماكرون حنن عشرين دقيقة 
يف املوقع توجه إىل القصر 

اجلمهوري يف بعبدا.

ماكرون زار موقع 
االنفجار واستمع 

اىل شرح مفصل ملا 
حصل
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إخوتي أصحاب السيادة،
والراهبات  والكهنة  املونسنيور  حضرة 

والشدايقة احملرتمني، 
أيها اإلخوة واألخوات األحباء،

يف  مارون«  »بيت  كابيال  يف  بكم  أرحب 
شاكرًا  )أوسرتاليا(،  سرتاسفيلد-سيدني 
للمشاركة  وتلبيَتكم  الكريم  حضوَركم  لكم 
شهادَة  أردناه  الذي  هذا  الصالة  لقاِء  يف 
إمياٍن ورجاٍء باهلل، ووقفَة تضامٍن وحمّبٍة مع 
اإلنفجاِر  جّراَء  املنكوبِة  بريوَت  مدينِة  أبناء 
أمِس  مساَء  مرفِأها  يف  وَقع  الذي  ع  املروِّ
َف وراَءه خسائَر مادّيًة كبريًة يف  الثالثاء وخلَّ
واملفقوديَن،  القتلى  وعشراِت  املمتلكات، 
وآالَف اجَلرحى. إّنه مشهٌد ُمرّوع، ُيدمي منا 

القلوب، وتْقَشِعرُّ له البدائن. 
الذي  لبناَن  وشعِب  بريوَت  أهِل  ومع 
جانب  فإىل  مآسيه،  وكُثرت  آالُمه  طاَلْت 
الفاسدِة  الغذائيِة  واملواِد  كورونا،  جائحِة 
والصحية  املالية  واألزمات  األسواق،  يف 
بانفجار  تضاف  جديدة  مأساة  واالجتماعية، 
مرّوع هّز مدينة بريوت وأودى بأرواِح الناِس 
وراءه  وترك  عيشهم  ومصادر  وممتلكاتهم 
فال  األجيال،  ُمستقَبَل  مهددًا  اجلرحى  آالف 
يسُعنا يف هذا الوقت العصيب، سوى ترداِد 
صالِة صاحِب املزموِر الثالَث عشر قائلني:

»إىل متى يا رب تنساني؟ إىل متى حتُجب 
وجَهك عّن؟

إىل متى أجعُل همومًا يف نفسي وحزنًا يف 
قليب كلَّ يوم؟

لئال  عيّن  أِنر  إهلي.  يا  لي  واستِجب  ُأنُظْر 
أناَم نوَم املوت،

لئال يقوَل عدّوي: قد َقويُت عليه. لئال يهتَف 
ُمضايقي بأني تزعزعُت.

أما أنا فعلى رمحِتك توكلُت. يبتهُج لساني 
خبالِصَك.«

نعم، حنن نؤمن باهلل، ومّتـكلون عليه بالرغم 
بها  ميرُّ  اليت  املأساوية  الظروف  كل  من 
من  هو  بأنه  نؤمن  حنن  لبنان.  يف  شعُبنا 
لذلك،  حمنته.  من  وشعَبه  لبنان  سيخّلص 
الرمحَة  سائليَنه  عليه،  اتكاِلنا  كلَّ  نضُع 
ألرواِح الضحايا الربيئِة اليت سقطت، والعزاَء 
لذويها، والشفاَء والَعَضَد للجرحى واملرضى 

واملنكوبني واملتأملني بالنفس واجلسد.
تسقُط  املستجّد  الكارثي  الوضع  هذا  أمام 
كلُّ اإلعتبارات واحلسابات السياسية ويعلو 
من  منا  يتطلُبه  وما  اإلنسان  وجُع  فوَقها 
توّفر  مل  َحَصل،  فما  أخوّي.  وحسٍّ  تضاُمٍن 
أسرتاليا،  يف  هنا  حتى  مّنا،  أحدًا  أضراُره 
فجاليُتنا تئنُّ مع آالم أهِلنا يف بريوت وكلِّ 
لبنان. وهي مل ولن توّفر جهدًا وسخاًء على 

كّل صعيد لنقف معًا إىل جانب أهلنا. 
لذلك نعلن لكم هذا املساء عن اطالق محلة 

جلمع التربعات حتت عنوان:
بالتعاون    Disaster Relief Appeal Beirut
مع Maronites on Mission  ملساعدة عائالت 
الضحايا واجلرحى والتضامن معها، وملّد يد 

العون إلعادة بناء ما تهّدم.
ويف اخلتام،حنن واثقون بأن بريوت ستنهُض 
من بني األركام مّرة جديدة وستنفُض عنها 
غباَر املوت، لتعوَد بقّوِة اهلل وشفاعِة العذراء 
مريم، منارًة للشرق والغرب، ومرِجعًا لوحدِة 
اللبنانيني وتالقيهم وموئاًل للعيش املشرتك، 

ورسالَة سالم وحمّبة للعامل أمجع.

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 

كلمة  صاحب السيادة املطران 
أنطوان-شربل طربيه يف لقاء 

الصالة مع أساقفة وممثلي 
الكنائس الشرقية يف أوسرتاليا
من أجل ضحايا انفجار بريوت

قضى  عة  مروِّ جرمية  وقعت 
فيها 135 شخصًا، وُجِرَح أكثر 
من ثالثة آالف شخص، وُفِقَد 
اخلسائر  وفاقت  العشرات، 
مليارات  عشرات  املادية 
بريوت  وُأعِلنت  الدوالرات، 
لبنان  لكّن  منكوبة.  مدينة 
وبقضائه  السياسية  بسلطته 
يوقف  مل  األمنية،  وأجهزته 
ِذّمة  على  بعد  واحدًا  شخصًا 
حتقيق،  جلنة  ُأّلفت  التحقيق. 
مفّصل  تقرير  يصدر  أن  على 
من  فعلى  أيام.  مخسة  خالل 

سُتلقى الالئمة؟
املسؤولون  سُيحاسب  هل 
حّول  الذي  استهتارهم  على 
مدينة  إىل  بريوت  العاصمة 
سيختارون  أّنهم  أم  منكوبة، 
املرة  هذه  ليفتديهم  واحدًا 
أيضًا على جري العادة؟ وهل 
سيجري حتقيٌق شّفاف يكشف 
أّن  أم  العام،  للرأي  احلقيقة 
املكّلفة ستكون  التحقيق  جلنة 

مهّمتها طمس احلقيقة؟ 
مييل  اليت  االسئلة  تزدحم 

املسؤولية وتكفي لغسل يديه؟
 سؤال جييب عنه ضاهر يف اتصال مع الزميلة 
على  واجيب«،  من  بـ »أكثر  قام  بأنه  »األخبار« 
اعتبار أّنه رغم وجود قرار قضائي، كّرر مراسلته 
راميًا  املواد،  خطورة  مبدى  ملعرفته  للقاضي 

املسؤولية على عاتق هيئة إدارة املرفأ.
أعّد جهاز أمن الدولة تقريرًا يف كانون االول عام 
٢٠١٩ حتّدث فيه عن وجود خطر حقيقي ناجم عن 
هذه املواد. ُرِفَع هذا التقرير إىل القضاء ورئاسة 
احلكومة ومديرية املخابرات ومديرية اجلمارك، إال 
أّن املواد بقيت مكّدسة على حاهلا. كان من بني 
التوصيات طلب سد فجوة يف العنرب الرقم ١٢ 
للحؤول دون سرقة نيرتات األمونيوم. وبالفعل، 
استنادًا إىل تقرير أمن الدولة، وبناًء على إشارة 
بالصيانة.  بالقيام  املرفأ  إدارة  أبلغت  القضاء، 
بعد  الباب.  الفجوة وتلحيم  حضر حدادون لسد 
الذي  احلريق  اشتعل  منهم،  ُطِلب  ما  إجنازهم 
استمر لنحو نصف ساعة، قبل أن يقع االنفجار 
أن  ُيعقل  كيف  إذ  أخرى،  طامة  وهنا  الكبري. 
من  احلدادة  بأعمال  القيام  حدادين  إىل  ُيطلب 
والناجم  بهم  احملدق  اخلطر  حبجم  إبالغهم  دون 
عن عملهم؟ أصدر مدير عام استثمار مرفأ بريوت 
أن ختزين  بيانًا ذكر فيه  السابق حسن قريطم 

عمل  وجود  احتمال  أمام  الباب  واألمن  القضاء 
أن  يرّجحون  بالتحقيق  املعنيني  أن  إال  خترييب، 
تكون حرارة التلحيم قد أدت إىل احلريق الذي 
»تعّس«  بقيت  النار  وأن  االنفجار،  إىل  أدى 
لنحو 50 دقيقة، قبل أن يالحظ العمال تصاعد 

الدخان.
أنه رغم كل ما تقدم، حتضر رواية مقابلة  غري 
نيرتات  كمية  أن  قضائية  مصادر  عن  تنقل 
قاضي  من  بقرار  مضبوطة  ليست  األمونيوم 
األمور املستعجلة. وهذا ُيذكر ألول مرة. وتضيف 
املصادر أن وزارة االشغال طلبت تعويم السفينة 
)أي سحبها من املاء( خشية غرقها، كاشفة أن 
القرار القضائي الصادر قضى بالرتخيص بتعويم 
الباخرة ونقل البضاعة منها وختزينها يف مكان 
مناسب حتّدده اإلدارة، لكن مل ُيقل أن البضاعة 
من  مقّربة  أوساط  وتنقل  أو مضبوطة.  حمجوزة 
القاضي جاد املعلوف أنه رغم عدم ورود كتب 
إدارة اجلمارك إليه أصواًل، إال أنه كان يدّونها 
العدل،  وزارة  القضايا يف  هيئة  إىل  ويرسلها 
على  باملوافقة  واحدة  مرة  سوى  ُتب  مل  اليت 
إعادة التصدير بتاريخ 2015/7/20، فقرر القاضي 
إبالغ الوكيل البحري جبواز إعادة تصدير البضائع 
وتكليفه ببيان هوية مالكي الباخرة ومستأجريها 
13 من  بأن املادة  وكيفية االتصال بهم، علمًا 
وليس  البضائع  إتالف  تيز  هامبورغ  معاهدة 
ومن  كانت خطرة،  حال  ملكيتها يف  نقل  فقط 

دون دفع أي تعويض ملالكها.
وهنا حيضر رأي يقول إنه كان جيب على السلطة 
املادة  من   2 الفقرة  ألحكام  وسندًا  القضائية، 
579 من قانون أصول احملاكمات املدنية، ومن 
هذه  بإتالف  القرار  اختاذ  أحد،  من  طلب  دون 
املواد اخلطرة سندًا ألحكام املادة 13 من اتفاقية 
مالكيها،  حلقوق  االكرتاث  دون  ومن  هامبورغ، 
ألن هذه املادة ال تفرض تسديد مثنها هلم أو 
بيعها وفرض احلراسة القضائية على مثنها متامًا 
كما هو األمر بالنسبة إىل البضائع القابلة للتلف، 
تبليغات  إجراء  أربع سنوات يف  من قضاء  بداًل 
ومناقشة  القاضي  اختصاص  مناقشة  وطلب 

السند القانوني لبيع البضائع أو إتالفها.
متعددة  روايات  ُنتف  بعد.  التحقيق  ينته  مل 
املسؤولون  ويتقاذف  وسطها.  احلقيقة  تضيع 
املسؤولية مبربرات يسوقها كّل طرف. ما جيري 
تداوله منذ ليل أول من أمس يوحي بأن البالد 
مقبلة على نتيجة مفادها أن جرمية وقعت، لكن 

من دون جمرمني!

نيرتات األمونيوم مل تكن حمجوزة يف املرفأ؟
 القضاء وافق على إعادة تصدير الشحنة املتفجرة عــام 2015!

رضوان مرتضى

عّودتهم  اليت  اإلجابة  اختيار  إىل  اللبنانيون 
السلطة عليها، إال أّن الثابت أمام املأل حصول 
جرمية غري مسبوقة، لكنها واضحة املعامل جلهة 
توزيع املسؤوليات يف تفجري يكاد يكون التفجري 
غري النووي األضخم يف العامل. ورغم أّن فرضية 
املرفأ ال  تفجري  خلف  يقف  حصول عمل خترييب 
التحقيق،  فرضيات  دائرة  من  استبعادها  ميكن 
إال أن الرواية األمنية الرمسية تتحدث عن إهمال 
األولية  االتهام  ومضبطة  الفاجعة.  يف  تسّبب 
تضع قاضي األمور املستعجلة جاد املعلوف على 
مديرية  جانبه  إىل  لتصطّف  املسؤولني،  رأس 
ضاهر  بدري  العام  مديرها  بشخص  اجلمارك 
املرفأ  إدارة  هيئة  ورئيس  املخابرات  ومديرية 

ووزيرا املالية واألشغال ورئاسة احلكومة.
ورغم أن خيوط احلقيقة اليت أوصلت إىل يوم 
أن  إال  بعد،  تتكّشف  مل  الدامي  آب  من  الرابع 
السياسية  األمنية والقضائية والسلطة  األجهزة 
لزامًا  يكون  وهنا  حياهلا.  املسؤولية  تتقاذف 
ُتقّسم  وكيف  املسؤوليات  تتوّزع  كيف  السؤال 
املسؤولية بني أمنية وإدارية؟ يف الصّف األول 
تقف هيئة إدارة املرفأ ومديرية اجلمارك ومديرية 
الذي  القضاء  بعد  الثانية  املرتبة  املخابرات يف 
أنه كان عليه إصدار قرار فوري  يرى كثريون 
بتلف هذه املواد اخلطرية. وإن مل ُيفِض األخذ 
والرد لسنوات بني املدير العام للجمارك بدري 
األمور  وقاضي  مرعي(  شفيق  )وسلفه  ضاهر 
املستعجلة جاد املعلوف إىل إلزام الوكيل البحري 
بإعادة تصدير شحنة نيرتات األمونيوم أو حتى 
إتالفها، ُيصبح لزامًا على وزير املالية أن يرفع 
تقريرًا إىل جملس الوزراء الختاذ قرار عاجل، وال 
سيما أّن كشف مديرية العتاد يف اجليش على 
عينات من هذه املواد عام 2015 بنّي أّن تركيز 
مواد  إنها  أي  تبلغ نسبته ٣٤.٧،  اآلزوت فيها 
تعّد تدمريية شديدة احلساسية. وبالتالي، فإن 
املواد طوال سبع سنوات،  بإبقاء هذه  السماح 
كمن حيتفظ بقنبلة موقوتة يف منزله، من دون 
أن يعرف متى ستنفجر، مع علمه بالضرر الناجم 

عنها.
السفينة املولدوفية اليت أحضرت شحنة نيرتات 
ثالث  بعد  غرقت  اللبناني  البحر  إىل  األمونيوم 
اليوم  هيكلها  ويرقد  احتجازها،  على  سنوات 
أبيه.  بكرة  عن  َر  ُدمِّ الذي  املرفأ  حبر  قاع  يف 
ما  مسؤولية  يتحّمل  من  جمددًا:  السؤال  يتكرر 
حصل؟ هل ُتعفي مراسالت املدير العام للجمارك 
السبع، مع قاضي األمور املستعجلة، املدير من 

محولة السفينة 
بإشارة  مت 
غري  القضاء. 
برز  ما  أّن 
بيان  الفتًا يف 
إشارته  قريطم 

الظهر،  منذ  منجزًا  كان  احلدادين  عمل  أن  إىل 
»حيث  الدولة،  أمن  إجراءات اختذها  متحّدثًا عن 
أحد  يف  فجوة  إصالح  املرفأ  إدارة  من  طلب 
منتهيا  كان  فيها  والعمل  فنفذنا،  األبواب، 
ما  »أما  وأضاف:  الثالثاء«.  ظهر  منذ  ومنجزًا 
حصل بعد الظهر، فال أعرف ماذا جرى«، نافيًا 
أن يكون يف العنرب مفرقعات. لكن التحقيقات 
قضائي،  مرجع  حبسب  قريطم.  تكّذب  األمنية 
اخلامسة  الساعة  قبيل  عملهم  احلدادون  أنهى 
من بعد ظهر الـ4 من آب. وقرابة الساعة 5:40 
دقيقة، شاهد عمال يف املرفأ دخانًا يتصاعد من 
العنرب. بعد حنو 10 دقائق، وصلت فرق اإلطفاء، 
الوقت، إىل  لكن احلريق كان يستعر مع تقّدم 
من   6:08 الساعة  عند  اهلائل  االنفجار  وقع  أن 
بعد ظهر الثالثاء يف الـ4 من آب. وفيما مل ُيقفل 

املعنيون بالتحقيق 
يرجّحون أن تكون 
حرارة التلحيم أدت 

إىل الحريق الذي أدى 
إىل االنفجار

تصوير مروان طحطح
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االربعاء  فيكتوريا،يوم  سجلت 
املاضي، 725 حالة إصابة جديدة 
ساعة  الـ24  يف  بالفريوس 
املاضية و15 حالة وفاة. وتعترب 
بداية  منذ  األعلى  اإلصابات 
وتصل  اإلطالق.  على  اجلائحة 
بذلك عدد احلاالت النشطة يف 
يف   42 منها   ،727 إىل  الوالية 

غرف العناية املركزة.
الوالية  حكومة  رئيس  وقال 
تتبع  مت  إنه  أندروز  دانيل 
 164 لدى  العدوى  نقل  مصدر 
حالة والزالت 561 منهم جمهولة 
حاالت  ضمن  ومن  املصدر. 
الثالثينيات  يف  رجل  الوفاة 
من عمره بينما ارتبطت 12 حالة 

بقطاع رعاية املسنني.
وقال أندروز يف مؤمتٍر صحفي 
يعد الظهر اليوم إن الدق على 
فيكتوريا  سكان  منازل  أبواب 
بقوانني  االلتزام  لضمان 
العزل بعد اخلضوع لالختبارات، 
السالمة  على  احلفاظ  هدفها 
سكان  على  أثنى  كما  العامة. 
الوالية املتقدمني للخضوع على 
أنه  وأضاف  طوعًا.  االختبارات 
أن  القوانني  يتمنى من خارقي 

يعدلوا عن تصرفاتهم.
قضية  بالذكر،  أندروز  وخص 
أعلن  حيث  األطفال،  رعاية 
ألهالي  مينح  جديد  تصريٍح  عن 
بوظائف  العاملني  األطفال 
بإرسال  هلم  يسمح  ضرورية، 
أطفاهلم ملراكز رعاية األطفال.

على  احلصول  شروط  ومن 
تصريح أن يثبت اآلباء أن ليس 
آخر  لديهم أي شخص مسؤول 
باملنزل يستطيع رعاية األوالد. 
احلصول  إن  أندروز  وقال 
سهاًل  سيكون  التصريح  على 
وبسيطًا وسيضمن حلفنة قليلة 
من األطفال الذهاب إىل مراكز 
االبتدائية  واملدارس  الرعاية 

على حسب فئتهم العمرية.
لألهالي  اعتذارًا  أندروز  وقدم 
والعائالت الذين لن يستطيعوا 
معلاًل  التصاريح،  على  احلصول 
لعدد  السماح  يستطيع  ال  أنه 
باخلروج. كما  الطالب  كبري من 
مثل  الختاذ  مضطر  إنه  قال 
ضمن  الصعبة  القرارات  هذه 
خلفض  تهدف  اسرتاتيجية 
وإنقاذ  اليومية  اإلصابة  حاالت 

حياة سكان الوالية.

فيكتوريا تسجل رقماً قياسياً بإصابة 
725 شخصاً بكورونا ووفاة 15 آخرين

نيو  حكومة  رئيسة  نصحت 
الوالية  سكان  ويلز  ساوث 
بارتداء الكمامات وقالت إنه من 
الضروري أن يستمر املواطنون 
الصحية،  بالتعليمات  بااللتزام 
من  مرتا   ١.٥ بعد  على  والبقاء 
اليدين بشكل  اآلخرين، وغسل 
متكرر، باإلضافة إىل ما وصفته 
يف  الرابع«  الدفاع  »خط  بـ 
ارتداء  وهو  الفريوس  مواجهة 

الكمامات.
»األكثر ضعفًا جيب أن يفكروا 
كل  يف  الكمامات  ارتداء  يف 

األوقات«
أن  احلكومة  رئيسة  وأضافت 
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 
أو  السن  كبار  مثل  بالفريوس 
من  يعانون  الذين  األشخاص 
أمراض مزمنة أو ظروف صحية 
بارتداء  النظر  عليهم  خاصة، 

الكمامات يف كل األوقات.
وكررت برجيكليان خالل املؤمتر 
الصحفي نصيحة احلكومة بارتداء 

الكمامات.
من  الرغم  على  إنه  وقالت 
يوميا،  احلاالت  عشرات  رصد 
إال أن احلكومة تتمكن من رصد 
وأخذ  ومتابعة مصدرها  احلاالت 
من  للتأكد  املطلوبة  اإلجراءات 
عدم انتشار الفريوس والتفشي 

يف الوالية.
تقوم  السلطات  أن  وأكدت 
يكتشف  اليت  األماكن  بتنظيف 
فيها حاالت، وعندما يتم التأكد 
جمددا  آمنة  أصبحت  أنها  من 
الستقبال الزبائن يعاد فتحها.

حالة   ١٢ الوالية  وسجلت 
وعشرين  األربع  يف  جديدة 
ساعة املاضية، ومن بني مجيع 
احلاالت النشطة يف الوالية، ٨ 

منها يف العناية املشددة.
وكان الدكتور جريمي ماكانوليت 
من وزارة الصحة يف الوالية قد 
معظم  إن  اليوم  صباح  قال 
هذا  رصدها  مت  اليت  احلاالت 
تفشي  بؤر  من  كانت  األسبوع 
سبع  هناك  أن  إال  معروفة، 
السلطات  تستطع  مل  حاالت 

تعقب مصدرها.
وزير  قال  آخر،  صعيد  وعلى 
ويلز ديفيد  نيو ساوث  شرطة 
إليوت إنه مت إصدار ٩ غرامات 
كوفيد-١٩،  قيود  خرق  بسبب 
 Watsons Bay ومت تغريم فندق
دوالر   5000 بقيمة  يف سيدني 
بعد العثور على زبائن حيتسون 
الكحول أثناء ويستخدمون آالت 
البوكر اليت مل تكن موضوعة على 

مسافة آمنة.
نصيحة حكومة نيو ساوث ويلز: 
احلاالت  يف  الكمامات  ارتدوا 

األربع هذه:
- عندما تكونون يف مكان مغلق 
بعد  على  احلفاظ  تستطيع  وال 
مل  يف  اآلخرين  من  مرت   ١.٥
تستقل  عندما  مثل  األوقات، 
عندما  أو  العام،  النقل  وسائل 

تشرتي البقالة.
- اذا كنتم تتعاملون وجها لوجه 
مع الزبائن سواء كنتم تعملون 
ألبسة  حمل  يف  أو  مطعم  يف 

على سبيل املثال.
- عند الذهاب ألماكن العبادة

ببؤرة  متواجدين  كنتم  اذا   -
تفشي

يذكر أن ارتداء الكمامات ليس 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  الزاميا 
بشدة  توصي  احلكومة  لكن 

بارتدائه.
SBS :املصدر

»خط الدفاع الرابع«:
برجيكليان تنصح سكان نيو ساوث 

ويلز بارتداء الكمامات

سكوت  الوزراء  رئيس  حث 
على  األسرتاليني  موريسون 
إجراءات  خالل  فيكتوريا  دعم 
»مدفوعات  عن  معلنا  االغالق، 
للفيكتوريني  جديدة  كوارث« 
العزل  إىل  حيتاجون  الذين 
الذاتي ولكن ليس لديهم إجازة 

مرضية.
سكوت  الوزراء  رئيس  ودعا 
إىل  األسرتاليني  موريسون 
دعم فيكتوريا املليئة بفريوس 
كورونا من خالل القيود اجلديدة 
مستقبل  إن  قائاًل  »املؤملة«، 
البالد يعتمد على السيطرة على 

تفشي الوباء.
جاء ذلك يف الوقت الذي أعلن 
»مدفوعات  عن  موريسون  فيه 
كوارث« مببلغ 1500 دوالر كل 
الذين  للفيكتوريني  اسبوعني 
حيتاجون إىل عزل ذاتي ملدة 14 
إجازة  لديهم  ليس  ولكن  يوًما 
أنه  من  للتأكد  كافية  مرضية 
»ليس لديهم سبب اقتصادي« 

للذهاب إىل العمل.
فقد أقر رئيس الوزراء باخلسائر 
يف  املفروضة  القيود  جراء 
العمال  على  الرابعة  املرحلة 
الفيكتوريني  وأصحاب األعمال 
أن  بعد  والعائالت  الصغرية 
دانيال  الوالية  رئيس  أعلن 
أندروز أن العديد من الشركات 
أسابيع  ستة  ملدة  ستغلق 
يوم  الليل  منتصف  من  اعتباًرا 

اجلمعة )امس(.
يف  املوجودين  أولئك  وحث 
تقديم  على  أخرى  واليات 
 elbow of( الدعم«  من  »كوع 
اجلنوبيني  جلريانهم   )support
قائال »إذا كان لديكم أصدقاء 
بهم.  فاتصلوا  فيكتوريا،  يف 

حيوهم وقوموا بتشجيعهم«.
واضاف يقول »دعوهم يعلمون 
أنكم قلوبكم معهم إذا كنتم يف 
واحلمد   .. بكثري  أفضل  والية 
الواليات واملقاطعات  هلل مجيع 

األخرى بوضع افضل«.
كل  »اعرضوا  يقول  وتابع 
الدعم الذي ميكنكم. لقد طلبنا 
خالل  األسرتاليني  من  الكثري 
وقد  العديدة،  األشهر  هذه 
الفيكتوريني.  املزيد من  طلبنا 
واآلن نطلب - من خالل والية 
نعلم  حنن  أكثر..   - فيكتوريا 
مساعدتهم  علينا  يتعني  أنه 
على املضي قدًما، ألن مستقبل 

األسابيع  على  يعتمد  أسرتاليا 
واألشهر املقبلة. لذلك، أنا هنا 
من  أكثر  هو  ما  ألفعل  اليوم 

تشجيع الناس«.
لوسائل  موريسون  وقال 
اإلعالم يف كانبريا إن احلكومة 
مدفوعات  ستصدر  الفيدرالية 
إىل  الوالية  يف  وبائية  إجازة 
حيتاجون  الذين  األشخاص 
ولكنهم  املنزل  يف  البقاء  إىل 

استنفدوا إجازاتهم املرضية.
أن  يعين  »هذا  قائال:  وكشف 
إىل  حيتاجون  الذين  أولئك 
لتعليمات  نتيجة  الذاتية  العزلة 
 - العامة  الصحة  مسؤول  من 
اقتصادي  سبب  هناك  ليس 

للذهاب إىل العمل«.
وتابع يقول »حنن نشجع أيًضا 
احلكومة الفيكتورية على ضمان 
ألولئك  مناسبة  عقوبات  وجود 
إشعارات  خيالفون  الذين 
منهم  ويطلب  العامة  الصحة 
إىل  والذهاب  أنفسهم  عزل 
يعرضون  إنهم  اذ  العمل، 
زمالءهم للخطر. إنهم يعرضون 
للخطر.  املصلحة  صاحب  عمل 
األوسع  الصحة  يعرضون  إنهم 

للخطر«.
مل  إنه  الوزراء  رئيس  وقال 
بالنسبة  األمر  يف  النظر  يتم 
يعيشون يف  الذين  لألشخاص 
واليات أخرى، موضحا »ستبقى 
دامت  ما  )املدفوعات(  هناك 
كارثة  الوضع  تعترب  احلكومة 
هذه  يف  مفتوحة  تركناها   -

املرحلة.«
موريسون  السيد  ورفض 
الفيكتورية  احلكومة  انتقاد 
ورئيسها  للنريان   املعرضة 
قدرته  لعدم   ، أندروز  دانيال 

على وقف انتشار الفريوس.
للناس  حيدث  ما  »إن  وقال 
الوباء  انه  عادل.  غري  أمر 
ذلك،  يفعل  الذي  والفريوس 
وهذا يعين أنه من الواضح أن 
على رئيس الوالية إختاذ بعض 
االجراءات الصعبة.. ولن يوافق 
اجلميع على كل دعوة جيريها. 
مل  أنه  من  متاًما  متأكد  وأنا 
يف  باستخفاف  منها  أًيا  يأخذ 
احملادثات العديدة اليت أجريتها 

معه«.
»إنها  الوزراء  رئيس  وقال 
اجراءات صعبة ويعلم )اندروز( 

أنه جيب أن يقوم بها.«

حث االسرتاليني على دعم فيكتوريا خالل 
تدابري االغالق احلامسة

موريسون يقر »مدفوعات كوارث« 
للفيكتوريني الذين ليست لديهم اجازات 
مرضية مببلغ 1500 دوالر كل اسبوعني

سكوت  الوزراء  رئيس  شجع 
وسائل  مستخدمي  موريسون 
على  االجتماعي  التواصل 
»ممارسة حكمهم اخلاص« حول 
التواصل  ملنصات  استخدامهم 

االجتماعي.
موريسون،  سكوت  ويقول 
االستخبارات  وكاالت  إن 
أي  على  تعثر  مل  األسرتالية 
استخدام  إساءة  على  دليل 

.TikTok بيانات مستخدمي
يشجع  انه  يقول  واضاف 
التواصل  وسائل  مستخدمي 
االجتماعي على ممارسة حكمهم 

اخلاص على املنصة.
ملنتدى  افرتاضي  خطاب  ففي 
 Aspen Security( األمين    أسنب 
Forum(، قال السيد موريسون 
»جيب أن يعرف الناس أن اخلط 

يتصل مباشرة بالصني«.
لنا  دليل  يوجد  »ال  وقال: 
يشري  إىل أن هناك أي إساءة 
األشخاص  لبيانات  استخدام 
من  األقل  على  حدثت،  اليت 

منظور أسرتالي.
هذه  يف  شيء  يوجد  »ال 
املصاحل  أن  لنا  يوحي  املرحلة 
أو  للخطر  تعرضت  قد  األمنية 
األسرتاليون  املواطنون  تعرض 

للخطر.«
يوجد  ال  إنه  موريسون  وقال 
سبب لتقييد التطبيق »يف هذه 
املرحلة« ، مضيًفا أن وكاالت 
مراقبة  ستواصل  املخابرات 

الوضع.
)االسرتاليون(  »عليهم  وقال 
ممارسة حكمهم اخلاص بشأن ما 
إذا كان ينبغي عليهم املشاركة 

يف هذه األشياء أم ال«.
بني  التوترات  تزايد  ومع 
املتحدة،  والواليات  الصني 
عدم  عن  موريسون  ُسئل 
االستقرار يف منطقة احمليطني 
»ما  فقال  واهلادئ  اهلندي 
واالستقرار  السالم  هو  نريده 

يف املنطقة.
مع  التجارة  هو  نريده  »ما 
منطقتنا  دول  ومجيع  الصني 

ملواصلة النمو والتطور.
نرى  أن  نريد  ال  فقط  حنن 
عدم  أي  إىل  يرتجم  النمو  أن 
املنطقة  يف  عاملي  استقرار 
سيقوض  ذلك  أن  نعتقد  ألننا 

االزدهار فيها.«
إن  موريسون  السيد  وقال 
الكبرية اليت تواجهها  الصعوبة 
دول املنطقة هي أن كل عمل 
ميكن رؤيته فقط من خالل عدسة 
بني  االسرتاتيجية«  »املنافسة 

الصني والواليات املتحدة.
أن  من  الرغم  على  إنه  وقال 
جتارية  عالقات  لديها  أسرتاليا 
أنها  إال  الصني،  مع  جيدة 

ليست »رهينة« هلا.
واعلن »إنها عالقة ذات منفعة 
والصني  أسرتاليا  متبادلة بني 
حمفوًظا،  ذلك  نرى  أن  ونريد 
عليه  احلفاظ  ميكن  ال  ولكن 

بطريقة غري متوازنة«.
كما دافع موريسون عن حقيقة 
الرئيس  إىل  يتحدث  مل  أنه 
منذ  بينغ  جني  شي  الصيين 
العام  العشرين  جمموعة 
املاضي، قائاًل »مل تكن هناك 

فرصة للقيام بذلك«.
هذه  على  أعلق  ال  »أنا  قال 
األشياء«... اهلاتف موجود، إنه 

يعمل.«

شراكة جديدة
السيد  وقع  آخر  صعيد  على 
وزراء  ورئيس  موريسون 
مارابي  جاميس  غيين  نيو  بابوا 
شراكة اسرتاتيجية واقتصادية 

جديدة.
تعزيز  على  الرجالن  وافق  فقد 
التعاون الدفاعي وزيادة فرص 

التجارة واالستثمار.
التفاوض  نية  نوقشت  كما 
على معاهدة أمنية ثنائية خالل 
األربعاء  يوم  االفرتاضية  القمة 

املاضي.
أن  موريسون  السيد  وأكد 
أسرتاليا ستقدم الدعم ملعركة 
ضد  غيين  نيو  بابوا  حكومة 

.COVID-19
وقد وصل أول فريق مساعدة 
نيو  بابوا  إىل  أسرتالي  طبية 

غني يوم الثالثاء املاضي.
الطبيون  اخلرباء  وسيساعد 
يف  لألزمات  االستجابة  وخرباء 
إدارة احلاالت ومكافحة العدوى 
الطوارئ   وإدارة  الفرز  وإدارة 

واملمارسات املعملية.
موريسون  السيد  تعهد  كما 
مشروع  ببناء  مارابي  والسيد 
للطاقة  فالي  ماركهام 
سيوسع  الذي  الشمسية، 
الرئيسية،  الكهرباء  شبكات 
ويزيد من قدرة التوليد ويربط 

األسر بالكهرباء.
بتحسني  أيًضا  الرجالن  والتزم 
لزيادة  املنطقة  يف  التدريب 
حيث  املهرة،  العمال  عدد 
مليون   45 أسرتاليا  استثمرت 
سنوات  ست  مدى  على  دوالر 
لزيادة املؤسسات خارج بورت 

مورسيب.

موريسون: ليس هناك سبب 
ملنع تيك توك

الرئيس الصيني
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لو خّطط أحد ما لتسريع االنهيار يف لبنان، ملا فّكر يف خطة 
شيطانية كاليت أنتجت زلزال الثالثاء )4 آب(. الكل يعلم أن 
النقاش حول التفجري اهلائل سيبقى مفتوحًا إىل أجل طويل، 
ولن تنفع معه حتقيقات رمسية وال اعرتافات أو غري ذلك. ففي 
بالد كبالدنا، حيث تسيطر املافيات على كل شيء، ال مكان 
حلقيقة تتيح حماسبة عادلة. واملسرح مفتوح دومًا لعكاريت 
كل  من  ينجون  الذين  والدين  واملال  واالقتصاد  السياسية 
حرب، ويعودون اىل أعماهلم بازدهار. ال التاريخ يعلمهم وال 

التجارب وال دماء الناس.
إعالن احملكمة الدولية إرجاء النطق حبكمها يف قضية اغتيال 
ُبّرر مبا جيري يف بريوت  رفيق احلريري اىل 18 آب اجلاري، 
على ضوء انفجار املرفأ. لكّن مثة عقاًل استعراضيًا يقف خلف 
القرار. عقل يقول إن موعد النطق باحلكم ليس مناسبة إدارية 
حملكمة يفرتض أنها حمايدة، بل هو توقيت سياسي له مراميه 

البعيدة أيضًا.
 وإذا كانت الكارثة قد حتولت اىل احلدث الوحيد يف لبنان، 
فإن أصحاب هذا العقل هم أنفسهم من يبثون اليوم شائعات 
باحلكم.  النطق  على  للتغطية  مقصودًا  كان  التفجري  أن  عن 
وألن عقل هؤالء يعمل بهذه الطريقة، قرروا اإلرجاء، وكأنهم 
قد  حدٌث  ما حصل  وإذا  جلاًل.  حدثا  نريده  علنًا:  لنا  يقولون 
يعيد  توقيت  اختيار  على  فسنعمل  باحلكم،  االحتفال  ُيضعف 
اىل االستعراض فرصته اليت يفرتض أن يكون دوّيها أعلى 

من دوّي انفجار املرفأ.
قاباًل  حدثًا  لتحويله  آب   7 موعد  ينتظرون  كانوا  من  عمليًا، 
أليام.  إجبارية  إجازة  أخذ  على  ُأجربوا  السياسي،  لالستثمار 
الرهيبة وشرعوا، مرة جديدة،  لكنهم قرروا استغالل اجلرمية 
بأي طريقة. هكذا، مسعنا كالمًا عن  الدم  استجرار  لعبة  يف 
حتقيق  بلجنة  ومطالبات  املسؤولية،  احلالية  السلطة  حتميل 
دولية، ودعوة جملس االمن الدولي اىل التدخل... وسنسمع 
غدًا من يدعو الرئيس الفرنسي اىل القيام مبا قام به جاك 
شرياك قبل 15 سنة. وغري ذلك، سنسمع الكثري الذي يعيدنا 

اىل عام 2005.
مشكلة من يفكرون على هذا النحو أنهم يريدون تكرار التجربة 
من دون أن يرّف هلم جفن. وهم يسعون اىل تكرار ما فشلوا 
يف حتقيقه من عدواني 2005 و 2006، معتقدين بأن الظروف 
مهّيئة لذلك، وسيكون جدول أعماهلم هو نفسه: نزع الشرعية 
الدولية )نفسها( عن السلطة يف لبنان، والسعي اىل جذب 
السلطة  استقالة  اىل  تقود  شعبية  حتركات  صوب  اجلمهور 
النيابي والسعي اىل  أو إقالتها. واهلدف، هنا، هو اجمللس 
انتخابات مبكرة، وإيكال مهمة اإلنقاذ االقتصادي اىل وصاية 
عربية وغربية تفرض شروطها اليت متتد من املطالب السياسية 
حيال املقاومة والعالقة مع سوريا والشرق، وصواًل اىل بناء 
منوذج اقتصادي قائم على فكرة حتويل اللبنانيني اىل عاملني 
كل  سرقة  عن  يتوقفوا  مل  نّصابني  جمموعة  عند  بالسخرة 

شيء.
لكن إىل ماذا يستند هؤالء؟

يف هذه اللحظة، يسيطر على عقوهلم هاجس االستغالل اىل 
أبعد احلدود. وعادة، تواكب هذه السياسات حسابات خاطئة 
لفت  ينبغي  املعنى،  وبهذا  األرض.  ولوقائع  األزمة  لعناصر 
والدول  اجلماعات  هذه  قيادات  من  األمر،  يهمه  من  انتباه 
الراعية هلا اىل مجهورها املتحّمس، اىل أن األمور ليست على 

النحو الذي يفرتضون:
املرفأ  انفجار  الواليات املتحدة وأوروبا، فإن  بالنسبة إىل   -
ما  أقصى  اىل  واملالي  االقتصادي  االنهيار  عملية  سّرع يف 
ميكن أن يكون عليه الوضع يف لبنان. فقد تسّبب االنفجار، 
التهديم  مراحل من عملية  أو غري قصد، يف حرق  عن قصد 
حاجة إىل  وبالتالي، صار هؤالء يف  البالد.  لقدرات  املمنهج 

اإلجابة عن السؤال احلقيقي: 
لبنان  على  أم سيتفرجون  املوقف،  احتواء  اىل  يبادرون  هل 
يذهب طواعية اىل العنوان األنسب للمساعدة؟ وسنسمع يف 
ضرورة  عن  الغربي  الكالم  من  الكثري  املقبلة  القليلة  االيام 
توفري املساعدة العاجلة للبنان، ليس بهدف محاية بقيتنا، بل 
املرات  من  حضورًا  أكثر  الذي سيكون  الشرق  لوصول  منعًا 

السابقة.
- الفرنسيون الذين خسروا لبنان يوم وّقع جاك شرياك ورقة 
مطالب جورج بوش يف املنطقة، سيحاولون حجز مقعد إلزامي 
للرئيس  »اإلنسانية«  والزيارة  لبنان.  ملف  إدارة  يف  هلم 
الفرنسي اىل بريوت، اخلميس، لن تفتح له األبواب إذا كان 
فأمام  االزمة.  ملعاجلة  االمريكية  املقاربة  اعتماد  على  ُمصّرًا 
إرث  مع  ماكرون  قطع  إذا  الدور،  الستعادة  فرصة  فرنسا 
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الثالثاء  مـخاطر الـحسابات الـخاطئة مساء  بريوت  شهدته  الذي  الضخم  االنفجار  كشف 
وأسفر عن دمار شامل مبنطقة املرفأ ومقتل العشرات وإصابة 
وراء  كانت  اليت  األمونيوم  نرتات  مادة  خطورة  عن  اآلالف، 

الكارثة.
وذكرت مصادر لبنانية متطابقة أن االنفجار الذي هز بريوت، 
انفجار مستودع حيتوي على 2700 طن من نرتات  ناجم عن 

األمونيوم، اليت تستخدم مسادا زراعيا.
وتشري فداحة انفجار بريوت، الذي أسفر عن مقتل 78 شخصا 
وإصابة حنو 3700 آخرين، إىل مدى خطورة نرتات األمونيوم، 
إىل  الزراعية  الكيميائية  املادة  تتحول هذه  أن  وكيف ميكن 

قنبلة قاتلة، يف ظروف معينة.

ما هي نرتات االمونيوم؟
للذوبان  قابلة  بيضاء  بلورية  صلبة  مادة  األمونيوم  نرتات 
وصيغتها  الصخري«،  »امللح  باسم  وتعرف  طبيعي،  بشكل 

.NH4NO3 الكيميائية هي
ورغم أن أكرب خمزون من نرتات األمونيوم الطبيعية موجود يف 
صحراء أتاكاما يف تشيلي، فإن ما يقرب من 100 باملئة هذه 
املادة املستخدمة اآلن اصطناعية، وميكن حتضريها عن طريق 

تفاعل األمونيا مع محض النرتيك.

ما هو استخدامها؟
تستخدم نرتات األمونيوم يف الغالب يف الزراعة كسماد عالي 
الظروف،  النيرتوجني، وهي مادة مستقرة نسبيا يف معظم 
وغري مكلفة من ناحية التصنيع، مما جيعلها املادة الكيميائية 

البديلة األكثر شيوعا كمصدر للنيرتوجني، واألقل تكلفة.
وعلى اجلانب اآلخر، تعد نرتات األمونيوم مكونا رئيسيا ملادة 
ANFO، املعروفة باسم »زيت الوقود«، اليت تستخدم كمادة 
تفجري اصطناعية يف قطاع التعدين واحملاجر والبناء املدني، 
املستخدمة يف  االصطناعية  املتفجرات  من  باملئة   80 ومتثل 

الواليات املتحدة.
وال تعترب مادة نرتات األمونيوم خطرية يف حد ذاتها، لكن يف 
ظروف معينة ميكن أن تكون مدمرة، ومن هنا، فإن لدى معظم 

البلدان لوائح تتعلق بطرق ختزينها للتأكد من أنها آمنة.

ما الذي جيعل نرتات األمونيوم تنفجر؟
هناك جمموعة من العوامل والظروف اليت ال بد من توافرها 
لتحويل نرتات األمونيوم من مركب آمن إىل مادة متفجرة، من 

دون أي وقود أو حمفزات خارجية.
ويتم تصنيف نرتات األمونيوم على أنها »مادة حيوية«، وهي 
تنتج احلرارة أثناء حتللها على غرار الطرق املعروفة عن توليد 

احلرارة باستخدام املواد املتعفنة يف السماد.
وإذا كانت هناك كمية كبرية من نرتات األمونيوم يف ظروف 
كافية إلشعال  ذاتية  حرارة  توليد  فإنه ميكنها  غري طبيعية، 
النار واستمرار احلريق، من دون احلاجة إىل أي حمفز خارجي.

كيميائية  بتغريات  األمونيوم  نرتات  متر  احرتاقها،  وأثناء 
تؤدي إىل إنتاج األكسجني، وهو بالضبط ما حيتاجه أي حريق 
املادة  احلرارة تتحول  ارتفاع درجة  لالستمرار والتمدد، ومع 

إىل ما يشبه »مفجر القنبلة«.
وتظل املساحة خلف »املفجر« تزداد سخونة مع سرعة االندماج 
حيث تتشكل الغازات الساخنة بشكل أكرب كثافة، إىل حني ال 

جتد مكانا تتسع فيه، فتنفجر يف نهاية املطاف.

قنابل األمسدة
تلعب التكلفة املنخفضة لنرتات األمونيوم، فضال عن توافرها 
يف األسواق، دورا كبريا يف جعلها املادة املفضلة للجماعات 

اإلرهابية من أجل تصنيع القنابل.
وبينما تعد نرتات األمونيوم احملرك األساسي إلحداث االنفجار، 
»مفجر  فإن تصنيع قنبلة من هذه املادة حيتاج إىل صاعق 
القنبلة«، وبعض الوقود الذي ميكن أن جيعل تأثري التفجري 

مضاعفا.
وقد استخدم اجليش اجلمهوري اإليرلندي يف اململكة املتحدة 
أبريل 1992 انفجرت قنبلة  قنابل األمسدة مرات عدة، ففي 
أمسدة وزنها طن يف مبنى يف لندن مما أسفر عن مقتل 3 

أشخاص.
كما استخدم اجليش اجلمهوري اإليرلندي قنبلة أمسدة أخرى 
أبريل 1993، حيث عمد إىل  لندن بشهر  آخر يف  يف تفجري 
إخفائها يف شاحنة صغرية، وأدى االنفجار حينها إىل مقتل 

شخص وإصابة 40 آخرين.
قنبلة  استهدفت  املتحدة،  بالواليات  أوكالهوما  مدينة  ويف 
أمسدة مبنى يف أبريل 1995 وقتلت 168 شخصا، وقد أعدم 

منفذ اهلجوم الرئيسي فيما سجن متعاون معه مدى احلياة.

وقود كارثة بريوت.. ما هي نرتات 
األمونيوم وما خطورتها؟

كما  »التشاطر«  وجّرب  يفعل،  مل  إذا  أما  بوش.   - شرياك 
فعل وزير خارجيته، فسيعود اىل باريس مثقاًل باهلواجس اليت 

تسبق اخليبات الكربى.
املناسبة إلجبار  الفرصة  أنها  الذين يعتقدون  أمريكا  - عرب 
سقف  من  سريفعون  مشروطة،  مساعدات  تلّقي  على  لبنان 
توقعاتهم أيضًا، وسيطالبون أنصارهم ومرتزقتهم، هنا، برفع 
السقف عاليًا لتحصيل تنازالت أساسية تقوم على تبديل واقع 
احلكم، مصحوبًا  آذار اىل  وإعادة فريق 14  القائمة،  السلطة 
بعناوين تستهدف أواًل وأخريًا ضرب املقاومة يف لبنان. وإذا 
كان هؤالء يّتكلون على األدوات نفسها اليت عملوا عليها لعقد 
مضاعفة  خسائرهم  جدوى، فستكون  دون  من  عقد،  ونصف 

هذه املرة.

    إذا لم يقطع ماكرون مع إرث شرياك - بوش فسيعود اىل باريس 
مثقاًل بالهواجس التي تسبق الخيبات الكربى

الداخلي  اجلدار  انهيار   2005 عام  انتظرت  اليت  إسرائيل،   -
األمريكي  الغزو  نتائج  وانتظرت حصد  املقاومة،  الذي حيمي 
للمنطقة وخروج القوات السورية من لبنان، ثم نفذت طلبات 
بشّن حرب مدمرة على لبنان عام  توافق مصاحلها –  أمريكية – 
2006، تفرتض اليوم، وفق حسابات غري واقعية على اإلطالق، 

أن املقاومة تعاني األمّرين يف لبنان.
 ويبدو العدو - يف سلوكه العسكري واألمين والدبلوماسي - 
وكأنه يقرأ خطًأ يف كتاب املقاومة. ورمبا يوجد بني قادته، 
السياسيني أو العسكريني أو األمنيني، من يغامر يف التفكري، 
األزمة  وقع  على  مبغامرة  القيام  حد  اىل  هؤالء  يذهب  وقد 

الداخلية يف لبنان. 
هؤالء الذين يراهنون على أن يؤدي انفجار املرفأ اىل إلغاء 
جديدة  مرة  يفكرون  جرمية سوريا،  على  الرد  قرار  اهلل  حزب 
بطريقة خاطئة، ألنهم يعتقدون أن املقاومة يف ورطة، وأنها 
أن  سيدركون  لكنهم  الشجرة.  عن  للنزول  سّلم  اىل  حتتاج 
رد املقاومة واقع حتمًا، وسيكون دمويًا ضد قوات االحتالل، 
وهدفه عقابي وردعي أيضًا. لكن ما حياول العدو املكابرة يف 
شأنه، اعتقاده بأن املقاومة ال تريد حربًا واسعة، وبالتالي هو 
يقرأ هذه اخلالصة على أنها إشارة ضعف، لكنها قراءة خاطئة 

باملطلق.
من  نوعًا  أيضًا  تريد  ال  لكنها  حربًا،  تريد  ال  اليت  املقاومة   
إسرائيلية  حرب  تنتجه  ال  قد  ما  تنتج  احلروب،  بني  املعارك 
شاملة. وبالتالي، فإن املقاومة اليت أرست معادلة الردع خالل 
أربعة عقود، مستعدة حتى خلوض حرب تدفع فيها إسرائيل 

األمثان غري املقّدرة أيضًا.
- يف لبنان جبهة سياسية أصابها اهلريان. كل القوى اليت 
شكلت فريق 14 آذار، وحكمت البالد منفردة منذ عام 2005، 
جرمية  حتى  مدرسة.  إصالح  تنجح يف  كله، مل  العامل  وبدعم 
ختزين املواد اليت انفجرت يف املرفأ، هي من نتائج أعماهلا 
وسياساتها ومن عّينتهم يف مواقع املسؤولية. وهي مسؤولة، 
أواًل وقبل أي أحد آخر، عن هذه اجلرمية املوصوفة. وإذا كان 
مبقدورهم  وأن  معاكسة،  بطريقة  يفكرون  الفريق  هذا  قادة 
فهم  اهلل،  حزب  إلصابة  دياب  حسان  على  املسؤولية  رمي 

يكررون اخلطأ تلو اخلطأ. 
حتى إن تقديرهم حيال تصرف حزب اهلل يف الداخل ليس دقيقًا 
على اإلطالق. صحيح أن حزب اهلل ال ينوي التورط يف مشاكل 
داخلية، وهو جتّنب كل االستفزازات الداخلية واإلقليمية خالل 
عشرين عامًا وأكثر، وهو سيستمر يف هذه السياسة، إال أن 

وقائع لبنان الداخلية مل تعد كما كانت عليه قبل 15 سنة. 
وهم  ذاته،  هو  نفوذهم  وال  الشعيب  موقعهم  يف  هم  فال 
يعرفون أيضًا أن غضب الناس على السلطات يف لبنان إمنا 
يصيبهم قبل غريهم. أما اللجوء اىل تسعري املناخات الطائفية 
بيت  من  مجيعًا  مسعوه  رمبا  ذلك  على  فاجلواب  واملذهبية، 

الوسط.
يف زمن احلسابات اخلاطئة، يفرتض مبن جيد نفسه معنيًا مبنع 
وأن  احلقائق،  بني  ميّيز  أن  الدماء،  يف  لبنان  إغراق  حماولة 
يقّدر جيدًا الوقائع واألحجام واألوزان، وأن يتعّرف جيدًا إىل 
قدرة اخلارج على التدخل. لكّن األهم هو أن عليه أن يعرف 
أن لبنان تغرّي فعاًل، وأن ما يفكرون يف أنه »لبنانهم« الذي 
خلقه االستعمار على هذه الصورة قبل مئة عام، مل يعد له 
أو  وكل صراخ  األطالل،  وأناشيد  أغنياتهم  وجود سوى يف 
كالم مرتفع أو غضب على طريقة خالفات أوالد األحياء، لن 
يفيد يف تعديل الصورة. وال جمال مطلقًا إلعادة فرض الفيلم 
نفسه، ملرة خامسة على هذا الشعب املسكني... اّتقوا اهلل 

يا مجاعة!

ابراهيم األمني
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بعيدًا من األحكام املسبقة يف اجتاه اتهام أو تربئة أي عدو إقليمي 
أو دولي للبنان، ويف انتظار نتائج التحقيقات، شهدت وسائل 
التواصل وبعض وسائل اإلعالم يف لبنان، يف الساعات املاضية، 
بأن  توحي  أن  حتاول  اليت  واملواقف  املعطيات  من  كثري  ضخ 
إسرائيل اعرتفت، صراحة أو ضمنًا، بأنها تقف وراء انفجار املرفأ. 
البعض  اّدعى  التقارير،  هذه  على  املوضوعية  من  قدر  وإلضفاء 
أنها قد ُسحبت الحقًا. لكن الواقع أن كل ما ُذكر يف هذا السياق 
ال أساس له من الصحة، إذ مل ينشر أي موقع إعالمي إسرائيلي 
اعرتافًا أو مؤشرات على مسؤولية العدو عن االنفجار. كذلك مل 
د املرفأ - كما  يسبق لرئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو أن حدَّ
ُرّوج يف وسائل التواصل - كأحد األماكن اليت اّدعى أن حزب اهلل 
خيّبئ صوارخيه فيها، يف كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
د يف حينه ثالث نقاط يف الضاحية اجلنوبية  يف أيلول 2018، بل حدَّ

وبالقرب من املطار.
مع ذلك، فرض حجم االنفجار نفسه يف تقارير املعلقني اإلسرائيليني 
سيكون  سيناريوات،  مروحة  على  مفتوحًا  مفصليًا  حدثًا  باعتباره 
العادة،  ففي  إسرائيل.  مع  الصراع  معادالت  على  أثره  لبعضها 
انعكاساتها على  زاوية  األحداث من  النوع من  العدو هذا  يقارب 
تناول  اآلن  أنه مل جير حتى  اللبنانية. ومع  الساحة  أولوياته يف 
توظيفه  زاوية  من  إال  الرمسي،  املستوى  على  املرفأ،  انفجار 
سياسيًا عرب اإلعالن عن االستعداد لتقديم مساعدات، فإن الواضح 
هذا  توظيف  الغربي يف  املعسكر  جناح  مدى  سرياقب  العدو  أن 

احلدث، على أن يبين على الشيء مقتضاه.
والواضح، أيضًا، أن التقدير األكثر حضورًا لدى املعلقني هو أن 
ما جرى يف لبنان قد تكون له تبعات يف أكثر من اجتاه، وإن كان 
من املبكر ترجيح أي منها. املراسل العسكري يف »القناة الـ 12«، 
إسرائيل سارعت  األمنية يف  األجهزة  أن  اىل  أشار  نري دفوري، 
اىل توضيح أن ال صلة هلا باالنفجار، وإىل أنه يف هذه املرحلة 
هناك سيناريوان حمتمالن يصعب تقدير أيهما سيتحقق. األول أن 
الكارثة اهلائلة لن تسمح حلزب اهلل بتنفيذ تهديده باالنتقام من 
إسرائيل، والثاني أن تؤدي هذه الكارثة اىل تقويض االستقرار 
يف لبنان، وأن يوجه حزب اهلل ذلك باجتاه إسرائيل. وباملقارنة 
مع الصور اليت نشرها نتنياهو من على منرب األمم املتحدة، أوضح 
من  قريبة  ومناطق  املرفأ  بني  تفصل  مسافة  هناك  أن  دفوري 

املطار زعم نتنياهو أنها حتتوي خمازن صواريخ.
على املستوى االسرتاتيجي، وصف احمللل العسكري يف صحيفة 
يقلب  »حدث  بأنه  االنفجار  ليمور،  يوءاف  هيوم«،  »يسرائيل 
اىل  ولفت  بعيدًا«.  زال  ما  الكاملة  تبعاته  واتضاح  الواقع... 
أن »جتارب املاضي تدل على أن إسرائيل حذرة جدًا يف اختيار 
أهدافها، وحذرة أكثر يف جهودها من أجل ضمان أال ُيدث ضررًا 
اىل  أيضًا  يعود  احلذر  هذا  أن  ليمور  وفّسر  هلجماتها«.  مرافقًا 
وانتقام،  دماء  دائرة  يفتح  قد  كهذا  »حدثًا  أن  إسرائيل  إدراك 
تصل إىل درجة احلرب... ورغم أن األخطاء قد حتدث، لكّن حدثًا 
بهذا احلجم، مع آالف املصابني وأضرار هائلة، خارج سلة العمليات 
اليت تنفذها إسرائيل يف العلن والسر«. ولكن، رغم ذلك، فإن 
»اجليش اإلسرائيلي يتابع باهتمام التقارير الصادرة يف بريوت، 

لكنه ال خيفض مستوى االستنفار عند احلدود«.
»يديعوت  موقع  العسكري يف  املعلق  لفت  متصل،  سياق  ويف 
أحرونوت«، رون بن يشاي، اىل أن املرفأ ال يضّم منشآت من تلك 
اليت تستهدفها إسرائيل. وفيما توقع أن يؤدي االنفجار اىل موجات 
ر، يف ما يشبه »التحذير« الضمين،  هجرة من لبنان وداخله، قدَّ
أن تؤدي »الكارثة اىل حتسن الوضع االقتصادي يف لبنان بعد 
أن تعهد صندوق النقد الدولي ودول أجنبية، على رأسها فرنسا، 
مبساعدات كانوا قد امتنعوا عن تقدميها حتى اآلن بسبب العقوبات 
رفع  اىل  األمريكيون  أن يضطر  يستبعد  ولذلك، مل  األمريكية«. 
معارضتهم »ملساعدات كهذه بعد الكارثة. وإذا حدث هذا األمر، 
وعلى األرجح أنه سيحدث، فإنه سينقذ لبنان من حالة اإلفالس 
االقتصادي ويسمح له باحلصول على بعض العملة األجنبية لتمويل 

االسترياد وأمور أخرى«.
مرفأ بريوت هلعًا يف  الذي شهده  التفجري  أثار  أخرى،  من جهة 
حيفا من سيناريو مشابه بسبب وجود مصانع للكيماويات ومصفاة 
للنفط وحاوية عمالقة لألمونيا يف مرفئها. ونّبهت رئيسة بلدية 
والدمار  القتل  »مشهد  أن  اىل  روتيم،   – كليش  عينات  حيفا، 
الذي شهدته بريوت، ينبغي أن ميثل أمام أعيننا يوميًا، وهو ما 
ميكن أن يدث يف حيفا. وطلبت من رئيس جلنة الداخلية ومحاية 
البيئة يف الكنيست، ميكي حاميوفيتش، الدعوة إىل »مداوالت إثر 
ما شاهدناه يف لبنان«، وإىل »الضغط بقوة من أجل أكرب خطة 
قلب  ويف  حيفا،  خليج  قلب  يف  البرتوكيماويات  صناعة  إغالق 
البيئة  وزيرة محاية  بدأت  كما  بالسكان«.  املأهولة  املنطقة  هذه 
اإلسرائيلية، غيال غمليئيل، العمل على إقرار خطة تهدف اىل إخالء 
خليج  يف  اخلطرة  باملواد  تتعامل  اليت  وتلك  الكيماوية  املصانع 

حيفا، ونقلها اىل مناطق غري مأهولة.

علي حـيدر

 إسرائيل ختشى أن تفتح املساعدات ثغرة يف 

جدار العقوبات:

تفجري بريوت حدث مؤسِّس االتفاق امُلربم مع  صندوق النقد الدولي  يف نهاية العام 2016 
لالستفادة من »تسهيل الصندوق املمّدد« والذي بلغت قيمته 
حوالي 12 مليار دوالر )أو 4 أضعاف حصة عضويتها(، لدعم 
إلصالح  املصرية  السلطات  وضعته  الذي  الوطين  الربنامج 
االقتصاد الوطين. يف الواقع، وعقب ما يقارب ثالث سنوات 
من اخلسائر االقتصادية امللموسة يف مصر، ال سّيما بني عامي 
الثانية،  والثورة  األوىل  أعقاب  الثورة   يف  أّي  و2014،   2011
طّياتها  وإْن محلت يف  مهّمة  هيكلية  بإصالحات  البالد  سارت 
مستوى  على  سّيما  ال  واملوجعة  املرهقة  التكاليف  بعض 
الصرف  سعر  على  ضغوط  من  رافقها  وما  النقدية  الضغوط 
مع  بالتزامن  املعيشة،  مستوى  وعلى  األسعار  تضخم  وعلى 
مزيد من التخفيضات يف الدعم احلكومي وزيادة يف  الضرائب 
الربنامج  مستوى  على  القائم  التحّدي  هذا  مكاسب  أّن  غري   .
اإلصالحي كانت واضحة املعامل، ال سّيما يف ظل تنامي النشاط 
إىل  املركزي   احتياطيات  البنك  وحتّسن  احلقيقي،  االقتصادي 
من  الوافدين  السياح  أعداد  يف  ونهوض  هلا،  مستوى  أعلى 
مستويات متدنية، وأداء أقوى يف األسواق املالية، بالتوازي مع 
حتّسن يف النشاط املصريف بشكل عام، لتشّكل مصر جبهودها 
اجلّبارة ومبثابرتها على اإلصالح منوذجًا اقتصاديًا ناجحًا وواعدًا 

ُيتذى به يف أيامنا هذه.
من هنا، ويف خضّم أعتى أزمة اقتصادية ومالية يشهدها لبنان 
النقد  صندوق  مع  الرمسية  املفاوضات  انطالق  ومع  اليوم، 
إذا  البعض أسئلة جوهرية حول ما  الدولي، تباَدر إىل أذهان 
النهوض  معركة  يف  مصر  حذو  يذو  أن  لبنان  مبقدور  كان 
االقتصادي املنشود، وهل تصّح هذه املقارنة بني مقّومات  

االقتصاد اللبناني  ومقّومات  االقتصاد املصري ؟
بدايًة، وقبل اإلجابة على هذه األسئلة البديهية، ينبغي أن نسّلط  
الضوء  على األوضاع االقتصادية اليت كانت سائدة يف مصر 
قبيل االتفاق مع صندوق النقد الدولي وأين أصبحت اليوم. 
يف الواقع، لقد حّققت مصر يف  العام املالي  2019 أعلى نسبة 
منو اقتصادي يف منطقة  الشرق األوسط  و مشال أفريقيا  وصلت 
 2011 عامي  بني   2.5% قدره  متوسطًا  بلغت  بعدما   5.6% إىل 
و2014، االحتياطيات األجنبية ارتفعت من 15 مليار دوالر منذ 
ثالث سنوات لتصل إىل 45 مليار دوالر يف نهاية العام 2019، 
نسبة التضخم اخنفضت من %33 يف نهاية العام 2017 إىل 5% 
اليوم،  العجز املالي  العام تراجع من نسبة %13 من الناتج احمللي 
اإلمجالي إىل %7 من الناتج اليوم، يف حني أّن سعر الصرف 
تراجع من حوالي 20 جنيه مصري للدوالر األمريكي الواحد يف 
نهاية العام 2016 إىل حوالي 15 جنيه مصري للدوالر األمريكي 
الواحد يف الوقت الراهن. من هنا، فقد يرى البعض أّن هذا 
املسار املشّجع الذي سلكته مصر غري قابل للتحّقق يف لبنان 
نظرًا للتفاوت الكبري بني مقّومات االقتصاد املصري من جهة 
ومقّومات االقتصاد اللبناني من جهة أخرى، وأّن املقارنة ال تصّح 
من حيث األحجام الفعلية لكال االقتصادين. هذا صحيح، إذ أّن 
حجم االقتصاد املصري )املقّدر اليوم حبوالي 300 مليار دوالر( 
يتجاوز 6 أضعاف حجم االقتصاد اللبناني، وأّن عدد السكان يف 
مصر قد المس املائة مليون نسمة يف مقابل 6 ماليني مقيم يف 
لبنان. يف حني أّن حجم اإليرادات بالعمالت الصعبة اليت حتّققها 
مصر من  الصادرات  واالستثمارات األجنبية املباشرة وحتويالت 
وإيرادات  قناة  من  السياحة   واخلدمات  اخلارج  يف  املغرتبني 
السويس ، تتجاوز بأشواط ما ميكن أن يّققه لبنان على صعيد 
حركة التصدير واالستثمار والسياحة وحتويالت املغرتبني ومن 
ولكن  واالستشفائية.  والتعليمية  السياحية  اخلدمات  إيرادات 
إذا مّتت مقاربة املوضوع بالقيم  النسبية  ال الفعلية، أّي مقارنة 
بالنسبة إىل حجم اقتصاده وسّكانه وحاجاته  بلد  مقّومات كّل 
التمويلية على سبيل املثال، فإّن الصورة قد تبدو خمتلفة متامًا 

ال بل مشّجعة بالنسبة للبنان.
مليار   28 بلغ حجم صادرات مصر حوالي  لقد  التفاصيل،  يف 
دوالر  مليار   12 ضمنها  )من   2019 املالي  العام  يف  دوالر 
مشتقات نفطية و13 مليار دوالر مواد زراعية وصناعية(، أّي 
ما يشكل نسبة %9 من حجم االقتصاد املصري، يف حني أّن 
صادرات لبنان قد ناهزت 4 مليار دوالر يف العام 2019، وهي 
اللبناني، مع العلم  تشكل أيضًا نسبة %9 من حجم االقتصاد 
أّن صادرات لبنان كانت قد بلغت 4.3 مليار دوالر يف العام 2010 
أّي قبيل االضطرابات اإلقليمية، لتشكل آنذاك ما نسبته 11% 
من الناتج احمللي اإلمجالي اللبناني. من هنا، فإّن لبنان قادر 
جّدية  تدابري  اختاذ  خالل  من  حجم صادراته  تعزيز  على  اليوم 
حتفيز  خالل  من  الواردات  حساب  على  احمللي  اإلنتاج  لتعزيز 
للحّد  لالسترياد  البديلة  والسلع  التصدير  حنو  املوجهة  السلع 
من العجز التجاري القائم. يف هذا السياق، من املهّم حتسني 
وتوسيع نطاق الربامج القائمة لدعم الصادرات واستحداث برامج 
حتفيزية جديدة تتوجه حنو القطاعات اليت تتمتع بنسب متدنية 
من االستثمار إىل  القيمة املضافة  النامجة عنه. كما أّن تشجيع 
اإلنتاج احمللي جيب أن ينطوي على رفٍع للرسوم اجلمركية حلماية 
احملليني،  للمنتجني  ضريبية  حوافز  تـأمني  احمللية،  املنتجات 
دعم أكرب قدر ممكن من عملية استرياد املواد األولية، ناهيك 

فادي علي قانصو

هل يتمّكن لبنان من السري على خطى مصر يف معركة النهوض االقتصادي؟

عن ترويج اإلنتاج احمللي يف اخلارج مع الرتكيز على املنتجات 
ذات القيمة املضافة العالية.

هذا وقد بلغ حجم حتويالت املغرتبني املصريني حوالي 25 مليار 
سياحية  إيرادات  إليها  ُيضاف   ،2019 املالي  العام  دوالر يف 
 6 بقيمة  السويس  قناة  من  وإيرادات  دوالر  مليار   13 بقيمة 
مليار دوالر. وبالتالي، فإّن هذه اإليرادات جمتمعًة ال تتخطى 
نسبتها %14 من الناتج احمللي اإلمجالي املصري. يف حني أّن 
حتويالت اللبنانيني العاملني يف اخلارج واليت تصل عادًة إىل 
واألعلى  اللبناني  احمللي  الناتج  من   16% )أّي  دوالر  مليار   8
يف  بلغت  اليت  السياحة  اإليرادات  إىل  إضافًة  املنطقة(،  يف 
العام 2010 حوالي 7 مليار دوالر، كفيلة بضّخ ما يقارب من 
الناتج  من   30% نسبة  يشّكل  ما  أّي  سنويًا،  دوالر  مليار   15
احمللي اإلمجالي اللبناني، وهو ما يكفي لتمويل حاجات لبنان 
من العمالت الصعبة واليت تقّدر حبوالي 10 مليار دوالر سنويًا. 
تأمني خدمات  بقدرته على  يتمّتع  لبنان  فإّن  أضف إىل ذلك، 
عقارية وتعليمية واستشفائية تساهم مبا يقارب من نسبة 35% 
من الناتج احمللي اإلمجالي. يف هذا اإلطار، املطلوب هنا تعزيز 
عامل الثقة، أّي ثقة اللبنانيني املقيمني واملغرتبني واألجانب، 
من  احلّد  خالل  من  واألمين  السياسي  االستقرار  على  واحلفاظ 
املشاحنات السياسية والكّف عن السجاالت احلاّدة يف اخلطاب 

السياسي ُبغية حتصني الساحة الداخلية قدر املستطاع.
يف موازاة ذلك، حّققت مصر حتّسنًا ملموسًا يف أوضاع  املالية 
العامة  خالل األعوام املنصرمة. إذ اخنفض العجز املالي العام 
من %13 من الناتج إىل حوالي %7 من الناتج يف  السنة  املالية 
احمللي  الناتج  إىل  العام   نسبة  الدين  من  قّلص  مما   ،2019
اإلمجالي إىل %85 )وذلك من %103 يف العام 2017(. وكانت 
قد أطلقت السلطات املصرية يف حينه إصالحات جريئة واتبعت 
سياسات نقدية منضبطة، مع توّسع يف السياسات االجتماعية، 
باإلضافة إىل إصالحات تنظيمية وإدارية واسعة النطاق لتحسني 
بيئة األعمال وتعزيز االستثمار. هذا واختذت  احلكومة املصرية  
عدة تدابري لتعزيز اإليرادات الضريبية وغري الضريبية وخّفضت 

دعم  الوقود .
أّما يف لبنان، فاملطلوب هنا تصحيح ضروري على صعيد املالية 
العامة يتأّتى عن عدد من التدابري اليت تتمحور بشكل خاص حول 
تقّشف يف اإلنفاق العام، تعزيز اإليرادات عرب مكافحة التهّرب 
الضرييب، إصالح  قطاع الكهرباء ، و حتقيق  بعض الوفورات يف 
خدمة الدين العام. كما أّن هنالك جمااًل أيضًا خلصخصة بعض 
املؤسسات العامة مثل  قطاع االتصاالت  و طريان الشرق األوسط  
لبنان ، ما من شأنه أن يؤّدي إىل اقتطاع جزئي يف  و كازينو 
خمزون الدين العام. ويف حال مّت تنفيذ مجيع هذه التدابري، من 
املمكن خفض نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي من 
%180 اليوم إىل ما يقارب %100 خالل مخس سنوات، وحتقيق 

صفر عجز يف املالية العامة يف حينه.
من هنا، فإّن كّل هذه املؤشرات تدّل على أّن لبنان ميلك كّل 
أمامه،  الطريق  تعّبدت  ما  إذا  الالزمة،  االقتصادية  املقّومات 
لالنتصار يف معركة النهوض االقتصادي املنشود، وأّن لبنان 
قادر على أن يذو حذو مصر إذا ما اخنرط يف برنامج إنقاذ شامل 
للمساعي  إعطاء مصداقية  أجل  من  الدولي  النقد  مع صندوق 
اإلصالحية املطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب املساعدات 
املرجّوة من اخلارج. ولكن ما جيعل من املسار املصري جتربة 
إصالحية فريدة وباهرة، هو أّن مصر مل تتلكأ حلظة يف إطالق 
تغرق  مل  مصر  لبنان.  عكس  على  اهليكلية،  اإلصالحات  عجلة 
عكس  على  واحملاصصات،  واملذهبية  الطائفية  وحول  يف 
لبنان. مصر أّمنت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا مؤاتيًا خالل العامني 
املنصرمني، على عكس لبنان. مصر حّققت تقّدمًا ملموسًا على 
صعيد  مكافحة الفساد  ليتحّسن ترتيبها خالل األعوام السابقة 
الشفافية  منظمة  عن  الصادر  الفساد  مدركات  مؤشر  وفق 
العاملية، على عكس لبنان. مصر شّكلت بفريق عملها الرئاسي 
واحلكومي والتشريعي جسمًا واحدًا متجانسًا، على عكس لبنان. 
مصر آمنت بقدرة حّكامها ومسؤوليها على اخلروج من  األزمة ، 
على عكس لبنان. مصر مل تهدر 45 مليار دوالر لتمويل عملية 
أو  حسيب  دون  مليارات  الدوالر ات  تنفق  ومل  الكهرباء  قطع 
رقيب، على عكس لبنان. باختصار، مصر مل تُقم بأكرب عملية 

إبادة مجاعية حبّق شعبها، على عكس لبنان.
ينطبق  أن  على  اليوم  معقودة  تبقى  اآلمال  كّل  اخلتام،  يف 
السيناريو املصري الناجح على االقتصاد اللبناني، وأن خيرج 
السيناريو  عليه  ينطبق  أن  ال  معافًى،  سليمًا  من حمنته  لبنان 
األخرية.  اآلونة  تداوله يف  جيري  كما  اليوناني  أو  الفنزويلي 
فلبنان ميلك كّل مقّومات الصمود والنهوض إذا ما ُفّككت تلك 
اقتصاده.  ملقّدرات  والناهبة  شعبه  ألنفاس  اخلانقة  األيادي 
صنع  على  قادر  ومبدعيه  ومبثقفيه  احلّي  بشعبه  الغيّن  لبنان 
اإلرادة  توافرت  ما  إذا  فرصة  إىل  التحّدي  وحتويل  قيامته 
اجلماعية. هذا الشعب احلّي، وإن سرقوا منه كل ما ميلك، لن 
يقووا على سرقة حلمه أو حتى حّقه يف  احلياة  ال يف العيش 
فقط، إذ »أّن احلياة ال تكون إال يف العّز، أما العيش فال يفّرق 

بني العّز والذّل«.
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مـقاالت وتحقيقات

قوة االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت الثالثاء 4 آب، تعادل 
قوة قنبلة نووية »تكتيكية«. كمية نيرتات األمونيوم املوجودة 
وبال  مهملة،  سنوات،   6 من  أكثر  منذ   ،12 رقم  العنرب  يف 
توضيب وال ختزين يقيان املدينة شر االنفجار، تعادل ما بني 
600 طن و800 طن من مادة الـtnt. مل ُيعرف بعد ما إذا كانت 
كل تلك الكمية قد انفجرت. لكن ما جرى كان أشبه بانفجار 
قنبلة نووية صغرية. صحيح أن ال مواد مشّعة فيها )ال ميكن 
اجلزم بذلك يف لبنان(، لكن أحد األجهزة األمنية حتّدث عن 
القرن  تسعينيات  منذ  السامة،  النفايات  من  براميل  وجود 
يوَصف  أن  من  أكرب  جرى  ما  نفسه!  العنرب  قرب  املاضي، 
رحلة  يف  واألكرب،  األول،  االرتطام  هو  به.  ُياط  أن  ومن 
»السقوط احلر« للبالد. انفجار كهذا )ليس قنبلة نووية( مل 
يشهد كوكب األرض الكثري منه، منذ اخرتاع البارود. لبنان 
احلال.  بطبيعة  تقنيًا،  ليس  األمر  قياسيًا.  رقمًا  سّجل  هنا 
هو شأن سياسي، باملعنى غري املبتذل للكلمة. شأن ميّس 
الناس يف حياتهم. عشرات الشهداء، وآالف اجلرحى، وآالف 
املساكن واملؤسسات واحملال واملباني املدّمرة واملتضررة، 
يبعد بعضها عشرات الكيلومرتات عن مركز االنفجار. حصيلة 
كهذه حتتاج إىل حرب. تدمري مرفأ بكل ما فيه يستلزم جتريد 
محلة عسكرية. احلرب وقعت يف بريوت أمس، لكنها تكّثفت 
زمنيًا فلم تطل سوى ثواٍن معدودة. مدة كانت كافية جلعل 
املدينة الساحلية، ومعها كل لبنان، بالدًا منكوبة. بعد زلزال 
عام 1956، صار اللبنانيون يتداولون تعبري »سنة اهلّزة«، ملا 
خّلفه ذلك احلدث من أثر يف وعيهم. يوم 4 آب 2020 سُيحفظ 
كيوم حلدث ال توَصف فداحته. مثة بالد مل ُترتك فيها موبقة 
ُترَتَكب، إىل حد تعريض أهلها لإلبادة. حدث ذلك،  بال أن 

عمليًا ال جمازيًا، يف الرابع من آب عام 2020.

    أحد األجهزة األمنية تحدّث عن وجود براميل من النفايات 
السامة، منذ تسعينيات القرن املاضي، قرب العنرب 12

املعلومات األمنية األولية كشفت أّن حريقًا نشب يف العنرب 
على  للعمل  بريوت  إطفاء  فوج  من  قوة  وحضرت   .12 رقم 
ووقع  دقائق،  غضون  يف  اشتدت  النريان  لكن  إمخاده. 
االنفجار اهلائل. أسباب احلريق مل حُتسم. أحد األجهزة األمنية 
جيزم بأنه نتيجة العمل على »تلحيم« فجوة وبوابة حديدية يف 
التحقيق.  انتظار نتيجة  العنرب. فيما فّضلت األجهزة األخرى 
أكثر من 2700 طن من نيرتات األمونيوم )ُتستخدم يف تصنيع 
عشوائية،  بصورة  املخّزنة  الزراعية(  واألمسدة  املتفجرات 
جزء  على  أتى  الذي  للتفجري  وسببًا  للحريق  وقودًا  صارت 
من العاصمة وكامل املرفأ. وعلمت »األخبار« أن جهاز أمن 
الدولة أجرى حتقيقًا رفع مبوجبه تقريرًا عن وجود خماطر قد 
تتسبب بها هذه املواد، علمًا بأن عصارة النفايات واملواد 
اجمللس  اجتماع  ويف  املرفأ.  يف  تتسّرب  كانت  الكيميائية 
ألمن  العام  املدير  عرض  املاضي،  الثالثاء  للدفاع  األعلى 
مديريته  أعدته  الذي  التقرير  صليبا،  طوني  اللواء  الدولة، 
مطلع العام اجلاري. فيما سّربت مديرية اجلمارك لياًل، كتابًا 
موجهًا إىل القضاء، عام 2017، تذكر فيه ست رسائل سابقة، 
موجهة إىل قاضي األمور املستعجلة يف بريوت، تطلب فيها 
إعادة تصدير نيرتات األمونيوم، أو بيعها إىل إحدى شركات 

تصنيع املتفجرات.
من  الرابع  جرمية  بها  ارُتكِبت  اليت  املواد  من  الشحنة  هذه 
عام  منذ  املرفأ  موجودة يف  لبنان،  وعموم  بريوت  آب حبق 
2013، بقرار قضائي لبناني. حينذاك، كانت سفينة مولدوفية 
باملياه  مّرت  املوزنبيق  إىل  طريقها  ويف  جورجيا،  من  آتية 
من  عدد  تقّدم  ذلك،  بعد  لعطل.  تعّرضت  حيث  اللبنانية، 
فاحتجز  السفينة،  مالكي  ضد  قضائية  بشكاوى  الدائنني 

القضاء الشحنة اليت أبقيت يف العنرب رقم 12.
وبصرف النظر عن األمور التقنية والقانونية، مثة أسئلة ال بد 

من طرحها، وحتتاج إىل إجابات لتحديد املسؤوليات:
ملاذا بقيت املواد اخلطرة يف لبنان؟

ل الحقًا بعد معاجلة أمر الباخرة؟ وملاذا مل ترحَّ
من هو صاحب القرار بأن تبقى هذه املواد بال أي إجراءات 

احرتازية؟
من يدفع بدل إجيار ختزينها؟

من املستفيد من بقائها؟
ملاذا مل تتدّخل مديرية املخابرات، صاحبة الصالحية األمنية 
يف املرفأ، واملسؤولة عن كل ما له صلة بقضايا األسلحة 
واملواد املتفجرة، ملنع ختزين مواد قابلة للتفجري يف مرفق 

حساس كميناء العاصمة البحري؟
هل توقفت مديرية اجلمارك، بعد عام 2017، عن إرسال كتب 

إىل القضاء من أجل »حترير« الشحنة احملتجزة؟
ما هو دور جلنة إدارة املرفأ، املؤقتة منذ عقود، يف احلفاظ 
على سالمة املنشأة اليت تتوىل إدارتها باستقاللية شبه تامة 

عن كل ما عداها يف اجلمهورية؟
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من هو هذا القاضي الذي مل ُتقنعه املطالبات 
األمنية بوجوب »فّك حجز« هذه املواد الشديدة 
اخلطورة؟ ووفق أي قانون اختذ قراره؟ وهل 
»مقّدسة«  تبقى  للدائنني  الفردية«  »احلقوق 
يف ظل وجود خماطر مّجة على األمن الوطين؟

على  التصويب  إىل  تهدف  ال  األسئلة  هذه 
أحد، وال إىل اتهام أحد. لكن جرمية بهذا القدر 
من اخلطورة، ال جيوز أن متّر من دون تدحرج 
رؤوس كبرية. شبه »اإلبادة« اليت تعّرضت 
هلا العاصمة الثالثاء 4 آب، توجب تغيري الكثري 

من السلوكيات والسياسات.
اجتماع اجمللس األعلى للدفاع، الذي ُعِقد يف 
بعبدا أمس، وعد باإلجابة على هذه األسئلة. 
وحبسب مصادر اجملتمعني، سيكون باإلمكان، 
بدءًا من اليوم، التحقيق املباشر ملعرفة ما إذا 
كان التفجري مت عن طريق اخلطأ أو أن هناك 

عملية ختريب أو تفجري مقصودة.
وزراء  تضم  حتقيق  جلنة  تأليف  تقرر  وفيما 
األجهزة  وقادة  والعدل  والداخلية  الدفاع 
األمنية، جرى تأكيد وجوب أن ُتنجز التحقيقات 
يف غضون مخسة أيام، وأن حُتدد املسؤولية 
عن اإلهمال منذ 7 سنوات إىل اآلن، »يف ظل 
وجود وجهة واضحة بتوقيف كل من له عالقة 
استدعاء  يتم  وأن  استثناء،  أي  دون  باألمر 
صلة  على  شخص  أو  موظف  كل  وإخضاع 

بامللف إىل التحقيق«.

    كمية نيرتات األمونيوم املوجودة يف املرفأ، بال 
توضيب، تعادل ما بني 600 طن و800 طن من 

tntمادة الـ
بالنسبة إىل الوضع اإلنساني، تقرر ان تقوم 
فرق من وزارة الصحة بفحص احلمض النووي 
اهلوية،  اجملهولي  الضحايا  من  كبري  لعدد 

يف مواجهة النكبة اليت أمّلت بالبلد. أمري قطر، الشيخ متيم بن 
محد، اتصل بالرئيس ميشال عون، آمرًا بإرسال مستشفيات 
ميدانية إىل بريوت »واالستعداد لتقديم كّل أنواع املساعدة 
الثاني، اتصل  الالزمة«. ونيابًة عن امللك األردني عبد اهلل 
مؤكدًا  وهبة،  شربل  بنظريه  الصفدي  أمين  اخلارجية  وزير 
»الوقوف إىل جانب األشقاء واستعداده لتقديم أي مساعدة«. 
مع  وتضامنها  التام  »وقوفها  السعودية  اخلارجية  وأعلنت 
الشعب اللبناني الشقيق«. التضامن أيضًا أعلنه رئيس مصر 
الفّتاح السيسي، واتصل وزير اإلعالم املصري أسامة  عبد 
هيكل بنظريته منال عبد الصمد، ُمبديًا كّل الدعم واالستعداد 
قرقاش  أنور  اإلماراتي،  اخلارجية  وزير  وكتب  للمساعدة. 
العصيبة أن يفظ  الساعات  »يف هذه  »تويرت« داعيًا  على 
رّب العاملني لبنان الشقيق واللبنانيني، وأن ُيّفف مصابهم 

ويضّمد جراحهم، ويفظ بيوتهم من األحزان واآلالم«.
واتصل الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان بالرئيس عون 
ُمبلغًا إّياه استعداد تركيا »لتقديم املساعدات إىل لبنان يف 
اجملاالت كافة، ويف مقدمتها الصحة«. وكتب وزير اخلارجية 
اإليراني، حممد جواد ظريف على »تويرت« أّن إيران مستعدة 
ملساعدة لبنان بأي طريقة، »قلوبنا ودعاؤنا مع شعب لبنان 
إيران على أمت  احلال دائمًا، تقف  الصامد. كما هو  العظيم 
االستعداد لتقديم املساعدة بأي طريقة ضرورية. دمت قويًا 

يا لبنان«.
ونيابًة عن »األمم املتحدة«، تواصل املنسق اخلاص يف لبنان 
بان كوبيتش مع دياب، ُمعربًا له عن »استعداد األمم املتحدة 
لتقديم املساعدة مبا فيها اإلنسانية. وستقوم نائبة املنسق 
اخلاص واملنسقة اإلنسانية جناة رشدي بتنسيق هذا الدعم 

مع السلطات املعنية«.
غربيًا، وضعت قربص مجيع إمكاناتها بتصرف لبنان ملواجهة 
اجلزيرة.  إىل  تردداته  وصلت  الذي  االنفجار،  تداعيات 
مساعدات  إرسال  ماكرون  إميانويل  فرنسا،  رئيس  وأعلن 
إىل بريوت، »وأعرب عن تضامين األخوي مع اللبنانيني«. يف 
ترودو  جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن  نفسه،  اإلطار 
»االستعداد ملساعدة لبنان بأي طريقة ممكنة«. وقال رئيس 
وزراء بريطانيا، بوريس جونسون إّن بالده مستعدة لتقديم 
كل ما بوسعها من دعم و«قلوبنا وصلواتنا مع من طاوهلم 
أّنه جتري  األمريكية  اخلارجية  وأكدت  املروع«.  احلادث  هذا 
متابعة التقارير عن انفجار يف بريوت عن كثب »ومستعدون 

لتقديم كّل املساعدة املمكنة«.

أفراد من  مواطنني يسألون عن  مع  للمطابقة  وإعداد الئحة 
عائالتهم. كما تقرر من خالل إعالن حالة الطوارئ يف بريوت 
ملدة 14 يومًا قابلة للتجديد، إخضاع املستشفيات واملرافق 
اجليش  وسيبدأ  اللبناني.  اجليش  لسلطة  واخلاصة  العامة 
بالتعاون مع جهات أخرى عملية مسح شاملة لألضرار بدءًا من 
الغد، بعد تأليف جلنة وزارية تبدأ صباح اليوم اجتماعاتها يف 
السراي الكبري ألجل درس آلية استقبال كل أنواع املساعدات 
وحصرها بهذه اللجنة من دون أي دور ألي طرف آخر. كذلك 
كلفت وزيرة الدفاع االتصال مبمثلني عن مجيع الدول اليت 
أبدت استعدادها للدعم، على أن تقوم الوزارة املعنية بوضع 
الشروع فورًا بعملية إصالحه.  تقدير خلسائر املرفأ وكيفية 
وإىل ذلك احلني، تقرر تأهيل مرفأ طرابلس مبا يلزم سعيًا 

إىل تعويض خروج مرفأ بريوت من اخلدمة.
االستغالل السياسي للجرمية اليت وقعت بدأ سريعًا. السعودية 
سعت - عرب وسائل اإلعالم والسياسيني املمولني من قَبلها 
- إىل ربط احلادثة حبزب اهلل،  الرياض ودبي وبريوت  يف 
إن  ليقول  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  يرج  أن  قبل 
ناجم  بريوت  انفجار  أن  »يعتقدون  األمريكيني  العسكريني 
أعلنت وزارة اخلارجية  ما«. يف املقابل،  نوع  عن قنبلة من 

األمريكية أنها يف انتظار نتائج التحقيق اللبناني.

مواقف دوليـّة متضامنة

دياب: سيدفع املسؤولون عن الحادث الثمن
قال رئيس احلكومة حّسان دياب إّن ما جرى ُيعترب »كارثة 
وطنية ُكربى. املشاهد تتكّلم عن حجم املصيبة اليت ضربت 
عصيبة  »احملنة  أّن  ُمعتربًا  منكوب«،  كّله  هو  الذي  لبنان، 
إاّل الوحدة الوطنية«. وأضاف رئيس  ال تنفع يف مواجهتها 
ال  »نكبة  بأّنها  اليوم،  الوطين  احلداد  أعلن  الذي  احلكومة، 
التحّدي  مواجهة  على  وإصرار  بعزميٍة  إاّل  جتاوزها  نستطيع 
فالتأكيد  احلديث،  األهم يف  أما  امُلدّمرة«.  ونتائجه  اخلطري 
بأّن »ما حصل لن ميّر من دون حساب، سيدفع املسؤولون 
الثمن، وهذا وعد للشهداء واجلرحى. ستكون هناك حقائق 
 ،»2014 عام  منذ  املوجود  اخلطري  املستودع  هذا  عن  ُتعلن 
ُمضيفًا أّنه »لن أستبق التحقيقات فالوقت اآلن للتعامل مع 
الكارثة. لكن أعدكم أّن هذه الكارثة لن متر من دون مسؤولية 
ومسؤولني عنها«. وطلب من اللبنانيني »أن نتوّحد«، ومن 
الدول »الشقيقة واليت حُتّب لبنان« أن »ُتساعدنا على بلسمة 

جراحنا... حنن يف مصيبة«.
»األخبار«العديد من الدول أعربت عن تضامنها واستعدادها للمساعدة 
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الدليل التجاري

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

تركيبة  يف  النظر  إعادة  متت  إن  عسكريًا  انقالبًا 
يف  التدقيق  ومت  واألمنية،  العسكرية  األسالك 
نفقات كبار الضباط، ووضع آلية ملراقبة موازناتها 

املوازية مبا يف ذلك النفقات السرية؟
أوروبا  أو  أمريكا  من  بعد،  ختشونها  عقوبات  أي 
دولة  مساعدة  طلب  قررمت  إن  العربي،  اخلليج  أو 
مثل الصني يف إعادة بناء وإدارة قطاعات الزراعة 
والصناعات التحويلية واخلفيفة والطاقة واالتصاالت 
هل  واجلوية؟  البحرية  واملرافق  والنقل  واملياه 
تصدقون أن مطارات نيويورك أو لندن أو باريس 
نظام  أن  أو  شنغهاي؟  مطار  من  تطورًا  أكثر 
االتصاالت يف كوريا اجلنوبية أفضل من املعمول به 
يف الصني؟ أال تعرفون أن كل تكنولوجيا املعلومات 
جيري طلب مواردها ومنتجاتها من الصني اليوم؟ 
أم هناك من يقول لكم إن التقنني شّغال يف املدن 
الصينية وإن مليارًا ونصف مليار شخص ال يشربون 
أن  أو  يوم،  كل  ووجوههم  أيديهم  يغسلون  وال 

النفايات تتكّدس يف شوارع بكني؟
ما الذي خيشاه حسان دياب وفريقه؟ وإذا كان يف 
فريقه احلكومي من هو مهتم مبحاباة الغرب، فلريحل 
وليرتكنا لوحدنا من دون خضوعه بأشكال خمتلفة 
ملنظومة أخالقية وثقافية خالصتها الدونية الكاملة. 
مل  اللبنانية  احلكومة  أن  كيف  أحد،  لنا  يفسر  هال 
لسؤال  الصني  إىل  واحدًا  وزيرًا  اآلن  حتى  ترسل 
املسؤولني فيها عن آليات التعاون املمكنة، طاملا 
تعارضها  خبطوة  القيام  على  تتجرأ  ال  فرنسا  أن 
برتبة  األسلحة  بيع  عمليات  ويأتي مسسار  أمريكا، 
وزير خارجية وينّظر علينا يف اإلصالحات... أم أن 
حسان دياب ينتظر حتواًل يف موقف »الدّب الداشر« 
القابض على أرواح أبناء عائلته وبقية شعبه، فهذا 
اليمنيني هل سيهتم  ماليني  يهتم ملوت  ال  الذي 
الرتاجع  عن  تسمعون  أال  اللبنانيني؟  لرتف  أصاًل 
االستغناء  مشروع  انطالق  وعن  اخلليج  بالد  يف 
عن خدمات مئات اآلالف من املوظفني األجانب أو 

أصحاب الرواتب العالية، واللبنانيون من هؤالء؟
على  جييبوا  أن  ووزرائه  دياب  كيف حلسان  ترى، 
يف  العامة  السالمة  بإجراءات  يتعلق  بسيط  سؤال 
أو  القضائية  األجهزة  كانت  وإذا  كورونا،  مواجهة 
بواجبها  تقوم  ال  احلكومة  لسلطة  اخلاضعة  األمنية 
متامًا، ما الذي مينع هذه احلكومة من إقالة القيادات 
احلالية واستبداهلا بآخرين...؟ هل ينتظرون الفرج 
من عند اهلل؟ كيف هلذه احلكومة أن ترتك جمموعة من 
بآليات  يتحكمون  يتقدمهم سليم صفري،  املرابني، 
العمل يف السياسات املالية والنقدية؟ كيف هلذه 
احلكومة أن ترتك هذه املؤسسات تستخدم كل شيء 
إلطفاء خسائرها على حساب املودعني، وأن تقوم 
بعمليات قّص الشعر على ودائع الناس من دون أن 
يرّف هلا جفن؟ كيف هلذه احلكومة أن تسمح بإبعاد 
 – تتناسب  مالية  خطة  بوضع  واحدة  ملرة  فّكر  من 
مع متطلبات احلل؟  برغم كل ما فيها من مشكالت – 
هل يعرف حسان دياب أن الناس وصل بهم األمر 
النقد  صندوق  مثل  مبؤسسة  يثقون  أنهم  حّد  إىل 

الدولي وال يثقون مبؤسساتهم الوطنية؟
طلب  من  دياب  حسان  مينع  الذي  ما  ترى، 
احلكومية  غري  باملنظمات  اخلاصة  القوانني  تطبيق 
دون  ومن  اختالفها  على  اإلعالمية  واملؤسسات 
حساباتها  كل  يف  التدقيق  وطلب  استثناء،  أي 
أم  وعالقاتها،  وأنشطتها  ومداخيلها  ونفقاتها 
جورج  أو  أوروبا  أنه خيشى غضب سفارات مشال 
تشكيل  إعادة  اليوم  مبقدوره  أليس  سوروس؟ 
العام  األمن  إىل  والطلب  لإلعالم  الوطين  اجمللس 
استدعاء كل مجعية أو منظمة غري حكومية ووضعها 
حتت الرقابة القانونية كما هي احلال يف كل العامل 
القوانني األمريكية  احلر واملتقدم؟ يا أخي، نّفذوا 
والربيطانية اخلاصة بهذه اجلمعيات وهذا يكفي، أو 
راجعوا جتربة فالدميري بوتني يف »معاجلة هذا الوباء« 

ثم قوموا بشيء، أي شيء؟
ما الذي مينع حسان دياب، شخصيًا، أن يطل على 
الناس مرة ومرتني يف األسبوع ليشّهر باملعرقلني، 
واضحًا  كان  حال  يف  أنه  يعتقد  هل  كانوا؟  أيًا 
على  السهل  من  سيكون  الناس  مع  وصادقًا 

اجملرمني طرده من السراي؟
اللبنانيني  أن  األمر  بيده  من  ليدرك  الوقت،  حان 
هذه  بقيت  إن  مكرتثني  غري  أنهم  حد  إىل  تعبوا 
احلكومة أو سقطت... وهل هناك غري الفراغ سائٌد 

يف لبنان اليوم؟

 مـا الذي تـخشاه يا حـسان ديـاب؟
ابراهيم األمني

أجابوا صحافيني،  سبعة من وزراء احلكومة احلالية 
من بينهم أنا، أن احلكومة »تقوم مبا يف وسعها« 
ملواجهة املشكالت. لكن املشرتك بينهم هو »النق« 
بطريقة ال متيزهم عن أي مواطن. بعضهم يعرب عن 
تعبه وإحباطه من التعقيدات اليت تواجهه، وبعضهم 
تبني أنه أجرى تواصاًل مع شركات كان يعمل فيها 
احتمال استقالته.  ملّمحًا إىل  قبل تشكيل احلكومة 
والكّل يعرف، من داخل احلكومة وخارجها، أن بعض 
مصارحة  وقرروا  األحيان  بعض  جتّرأوا يف  الوزراء 
مرجعياتهم، أو رئيس احلكومة حسان دياب، بأنهم 

لن يبقوا يف احلكومة إذا مل تتحرك األمور.
األقل.  على  شهرين  خالل  تكّررت  حصيلة  هذه 
أصدقاء  أمام  ذلك  قالوا  آخرون  وزراء  وهناك 
هلم. وبعضهم أسهب يف احلديث عن املشكالت، 
فتحّدثوا عن الصراعات القوية بني فريَقي الرئيس 
نبيه بري والنائب جربان باسيل. وبعضهم أشار إىل 
أن الرئيس ميشال عون ال حيسم األمور كفاية، ما 
يربك الرئيس دياب. وقليلون قلبوا شفاههم، يف 
معرض االستسالم، بأن ال حول وال قوة. وهؤالء، 
على وجه اخلصوص، يسألون: ملاذا ال يبادر حزب 
ملنع  وباسيل  بري  حليَفيه  على  الضغط  إىل  اهلل 

احلكومة من االنهيار؟
التحديات اليت واجهت احلكومة كثرية. ومن الطبيعي، 
الذين  خصومها  قبل  من  هلجوم  عرضة  تكون  أن 
ميلكون نفوذًا كبريًا، ليس داخل جملس النواب أو 
اإلدارة  داخل  أيضًا  األهم  بل  حصرًا،  الشارع  يف 
والدينية،  االقتصادية  املرجعيات  ولدى  نفسها، 
وهؤالء  وأمنية.  عسكرية  مؤسسات  داخل  وحتى 
اخلصوم عاشوا أسابيع قليلة جدًا من القلق خشية 
أن ُتقدم احلكومة على إجراءات تعّرض مكتسباتهم 
بل  بالقلق،  يشعرون  ال  اليوم،  لكنهم،  خلطر. 
احلكومة.  سقوط  تسبق  اليت  الساعات  يعّدون 
وبعضهم واثق من عودته إىل السلطة فورًا، وأن 
البالد،  إلدارة  الثقة  منحهم  سيعيدون  الناس 
حلكومة  املعارضة  النافذة  القوى  أن  وخصوصًا 
دياب مل تعد تظهر خشية من الشارع. بل هي تزايد 
وهذه  الضرورية.  اإلصالحات  عن  حديثه  عليه يف 
القوى لديها منابرها اإلعالمية القوية اليت تتصرف 
اليوم بوقاحة قّل نظريها، معتربة أن مأساة لبنان 
سببها حسان دياب وحكومته. وما يزيد الضغط هو 
انتقال العواصم العربية والدولية من مرحلة التعامل 
على  العمل  إىل  احلكومة،  مع  اهلادئ  الدبلوماسي 
حماصرتها وضربها علنًا، ومن دون رمحة، حبجة أنها 
ال تليب طلبات »اجملتمع الدولي«، من املوقف حيال 
املقاومة، إىل »اإلصالحات« اليت يقود بعضها إىل 

إفالس الدولة نهائيًا.
لكن، تعالوا نناقش احلكومة يف أمور تقول احلكومة 

إنها ال تقدر على القيام بها:
ما الذي يعتقد حساب دياب أنه سيحصل إذا قرر 
مهامه،  من  سالمة  رياض  إعفاء  الوزراء  جملس 
القضائية  املراجع  إىل  بشكوى  ويتقدم  )وليذهب 
التابعة  املؤسسات  رؤساء  كل  وإقالة  املعنية(، 
مجيع  وإعفاء  استثناء،  دون  من  لبنان  ملصرف 
التنفيذيني  واملدراء  اإلدارات  جمالس  أعضاء 
الذين يعملون حتت سلطة سالمة منذ توليه مهامه 
اإلدارات  تولوا  من  معظم  مع  جنائيًا«،  و«حجرهم 
العامة خالل ربع قرن؟ ما الذي سيحصل؟ هل يتوقع 
هؤالء  بإعادة  تطالب  الشارع  يف  تظاهرات  اندالع 
إىل السلطة؟ ومن مينع حسان دياب أن خيرج على 
سالمة؟  رياض  مع  قصته  هلم  ويروي  اللبنانيني، 
مفاجئًا يف سعر صرف  ارتفاعًا  مثاًل،  هل خيشى، 

الدوالر؟
قرارات  اختاذ  من  اليوم،  احلكومة،  مينع  الذي  ما 
أي  العامة؟  املوازنة  أبواب  النظر يف  تعيد  سريعة 
احتجاجات أو مواجهات ستقوم إن مّت دمج اجملالس 
والصناديق بالوزارات املعنية؟ وأي قرار سيصدر 
 ،undp من جملس األمن الدولي إن مّت حل برنامج الـ
ووقف عملية السرقة املوصوفة اهلادفة إىل تنفيع 
الناس؟  حساب  على  املرجعيات  وحماسيب  أزالم 
ما الذي مينع احلكومة من الطلب علنًا إىل اجلهات 
الفاسدين  مالحقة  املالية  العامة  والنيابات  األمنية 
والسارقني املستمرين يف عملهم اليوم يف كل ما 
يتعلق برزق الناس؟ أي ثورة ستقوم يف لبنان إن 
كبار  وُأجرب  احلصرية،  الوكاالت  أنواع  كل  إلغاء  مت 
التجار على التزام تسعرية تضعها وزارة االقتصاد 
متى عمل موظفوها جبّد؟ هل يتوقع رئيس احلكومة 
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اجلديد  الوزير  يسع  ال  لذا  مستقاًل.  وزير  بكل 
ما مل  ومباشرة ممارسة صالحياته  منصبه  تسلم 
أضحى  إذا  إال  اللهم  النواب.  جملس  ثقة  حيز 
فيصري  جدوى،  ذي  غري  الدستوري  القيد  هذا 
إىل إهماله والتغاضي عنه. يف ما مضى يف ظل 
ُأبدلت   ،1993 حزيران   11 يف  الطائف،  اتفاق 
حقيبة املوارد املائية والكهربائية )وزارة الطاقة 
وزير  إىل  افرام  بنقلها من وزيرها جورج  حاليًا( 
الدولة الياس حبيقة، ما تسبب يف جدل دستوري 
قال حبتمية أن حيوز الوزير اجلديد ثقة جديدة من 
كون  بها،  إليه  ُعهد  اليت  احلقيبة  على  الربملان 
يف  بالوزير  املنوطة  باحلقيبة  مقرتنة  به  الثقة 

مرسوم تأليف احلكومة.
البديل،  الوزير  تعيني  مرسوم  صدور  وّجه   -  2
ساعات قليلة بعد استقالة حيّت رسالة دالة إىل 
الدعم  أن  مفادها  احلكومة،  يف  اآلخرين  الوزراء 
الذي حتظى به من عّرابيها يتجاوز أي وزير يريد 
بدوره الدور املنوط به، سواء بالنسبة إىل الذين 
فكروا أو ال يزالون باالستقالة أو الذين يرومون 
ختطي املنوط بهم. حتى إشعار آخر ال بديل من هذا 
الكل الذي هو جسم حكومة دياب، إال أن أي عضو 
فيها ُيستغنى عنه يف أي وقت، وهو ليس حاجة 
املاسة  احلاجة  امتثاله.  مبقدار  إال  بالضرورة  هلا 
هي إىل احلكومة مبا يعنيه توازن القوى السياسي 
الذي يقف وراءها، وال يتمثل فيها مباشرة، لكنه 
صاحب اإلمرة فيها وعليها. أكسبها مناعة تأكيد 
رئيسها يف أكثر من مناسبة أنه لن يتنّحى، أيًا 
تكن وطأة الضغوط عليه وحّدتها مبا فيه الشارع 
األوىل  األيام  يف  مقاومته  جّرب  وكان  السيّن، 
من التكليف ثم من التأليف يف شباط املنصرم. 
بدوره  الشيعي  الثنائي  نفسها  املناعة  أكسبها 
فتاوى  ومربمًا  التناقضات  مذلاًل  بّري  املزدوج: 
املتنافرين  بني  فيها  مبا  والتفاهمات  التسويات 
على  بسيطرته  اهلل  وحزب  آذار،   8 قوى  داخل 

الشارع ومنع فرضه إسقاطها.
يف  به،  املوحى  أو  املعلنة،  األسباب  رغم   -  3
يف  احلكومة  بأداء  تارة  املرتبطة  حيّت،  استقالة 
وأسلوب  رئيسها  مع  بالتباين  وطورًا  الداخل، 
مقاربته امللفات والعالقات الدبلوماسية، وأحيانًا 
باخلالف مع املرجعيات اليت تقف وراءها ومتطلباتها، 
بيد أن مثة سببًا جوهريًا كمن يف تنحيه. هو يف 
صلب تذّمر وزراء آخرين ال يسعهم يف كل وقت 
اإلفصاح عنه، أنهم يعملون بعّدة شغل سواهم، 
إبعادهم  يسعهم  وال  خيتاروهم،  مل  ومبعاونني 
إليهم  اإلصغاء  ملزمني  أنفسهم  جيدون  بل 
مكاتب  يديرون  الذين  معظم  حتى.  واالمتثال 
احلقائب،  مبفاتيح  وميسكون  احلاليني،  الوزراء 
هم أنفسهم رجال وزراء حكومات الوحدة الوطنية 
وأفرطوا  ومثالبها،  تلك  احلقائب  أداروا  الذين 
معظم  أن  وخصوصًا  ظلهم،  يف  ارتكاباتها  يف 
الوزارات وال سيما منها املفرتض أنها مدرارة أو 
القانونية  والعموالت غري  الصفقات  مشرعة على 
واحملاصصة، املخّصصة لتيارات وأحزاب ال تزال 

ضمنًا يف عهدتها.

 عـّرابو الـحكومة: بـاقية إىل إشـعار آخـر
نقوال ناصيف

قد ال تكون استقالة وزير اخلارجية ناصيف حيّت 
استقالة  وال  دياب،  حسان  الرئيس  حكومة  من 
عن  يدافع  َمن  ألن  إلطاحتها،  كافيتنينْ  سواه، 
وراء  يقف  وترحل  أن تسقط  يريدها  وال  بقائها 
آخر  إشعار  إىل  مقاعدها.  على  وليس  الستارة 

حيتاج إليها دومنا اإلميان بها.
اللبنانية املتعاقبة،  املألوف يف سرية احلكومات 
عندما يستقيل وزير فيها، أن يصري - إن مل يكن 
رفضها فورًا - إىل الطلب منه الرتيث يف قراره 
االستقالة  تتعلق  عندما  واسرتضائه  عنه،  وثنيه 
ناصيف  اخلارجية  وزير  مع  حدث  ما  ما.  مبوقف 
حيّت، أن قبول استقالته سبق تقّدمه بها. مذ شاع 
األحد أنه سيقّدمها يف الغداة ُقبلت سلفًا، وترّدد 
باكرًا اسم خلفه كأنه حمسوم ومعلوم قباًل، وكأن 
كذلك  احلالي.  الوزير  من  التخلص  هو  املطلوب 
فعل رئيس احلكومة حسان دياب فور استقباله. 
اخللف حمل  مرسوم  املساء صدر  يهبط  أن  قبل 

السلف.
أوحت السرعة اليت رافقت ختفيف وقع استقالة 
حيّت، وطّي ملفها من غري ظهور أي ردود فعل، 
وإظهار وجود البديل اجلاهز منه السفري السابق 
تزال ضرورة  ال  دياب  حكومة  أن  وهيب،  شربل 
هم  أنهم  آخر  تلو  دلياًل  أعطوا  الذين  لعّرابيها 
قناعًا  كونها  تعدو  وال  بامسها،  حيكمون  الذين 
مسرحيًا هلم. بذلك عرب يوم االثنني املاضي الذي 
ويتسبب  هدية،  يكون  أن  للمعارضني  يفرتض 
بصدمة سياسية تستعجل تقويض احلكومة، كأنه 
يوم عادي. يف ذلك إثبات إضايف على اإلصرار 
عليها، وإن هي يف أسوأ صورة حلكومة لبنانية منذ 
ما قبل اتفاق الطائف حتى. ال متلك أن تستقيل، 
وال أن تعمل، وال أن ترحل. حلت االجتماعات اليت 
عقدها قبل ثالثة أسابيع رئيس الربملان نبيه بّري 
مع رئيس التيار الوطين احلّر النائب جربان باسيل 
الرئيس  مع  باسيل  يعقدها  كان  اليت  تلك  حمل 
حكوميَت  عن  يدافعان  كانا  عندما  احلريري  سعد 
خالفاتهما  أو  خالفاتها  ويذلالن  و2019،   2016
من حوهلا. وهو الدور نفسه الذي اضطلع به من 
غري ظهور وال يزال حزب اهلل، إذ يبدو استمرار 
الذي ميثل  الثالثي  إىل  ملحة  حاجة  حكومة دياب 
األكثرية احلكومية، املنبثقة من األكثرية النيابية 
اليت متثلها أيضًا كتله يف جملس النواب. لذا مل 
يكن مثة سبب يبعث على االعتقاد باحتمال تسّبب 
األحوال  أحسن  يف  أو  بتفككها،  حيّت  استقالة 
إحداث شرخ عميق فيها. ما حدث أمس كان شأنًا 

عاديًا تقريبًا كأنه مل يكن.
مع ذلك، مثة ما يتالزم مع مرحلة ما بعد خروج حيّت 

من حكومة دياب:
1 - تبّلغ جملس النواب يف جلسة عامة استقالته، 
الربملان  ثقة  حيوز  أن  يقتضي  آخر  وزير  وحلول 
أن  ذلك  احلالية.  احلكومة  يف  زمالئه  غرار  على 
الثقة اليت مينحها جملس النواب للحكومة مزدوجة: 
هلا ككل، ولكل وزير على حدة كون احلكومة كما 
الوزراء فرادى مسؤولني أمام السلطة االشرتاعية 
اليت يف وسعها طرح الثقة باحلكومة ككل، كما 

تصوير هيثم املوسوي
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ُمناوشات ُمتوّقعة يف اجلنوب... هلذا السبب
ناجي س. البستاني 

الذي  الَدولي  لإلجتماع  العكسي  العّد  يتواصل 
سيتطّرق إىل موضوع التجديد لقّوات » اليونيفيل 
« العاملة يف  اجلنوب  اللبناني، والذي ُيفرتض أن 
يتّم يف نهاية شهر آب. وكّل امَلعلومات امُلتوّفرة 
لن  التجديد  هذا  أّن  إىل  ُتشري  حتى  الساعة  
ا كما كان حيصل يف السابق. فهل  يكون تلقائيًّ
ُتضاف  اجلنوب،  أمنّية يف  ُمشكلة  لبنان  سُيواجه 
واملالّية  واإلقتصادّية  السياسّية  مشاكله  إىل 

واملعيشّية، إخل؟!.
يبدو أّن الواليات امُلتحدة األمريكّية لن ُتصّوت هذه 
الَدولّية بشكل  للقّوات  التجديد  املّرة على عملّية 
تلقائي، بل ستضع ثقلها الدبلوماسي لدى األمم 
التعديالت.  من  سلسلة  إدخال  مُلاولة  امُلتحدة 
ويف هذا السياق، ترغب اإلدارة األمريكّية بتعديل 
بالُقدرة  التمّتع  جلهة  »اليونيفيل«  قّوات  مهّمات 
أو منزل تشتبه  أو موقع  أّي مكان  على تفتيش 
لتخزين  بإستخدامه  أو  فيه،  أمنّية  أنشطة  بوجود 
األسلحة و الصواريخ ، إخل. وتضغط  واشنطن  أيًضا 
خلفض عديد قّوات »القبعات الزرق« ألّنها تعترب 
املهّمات  أّن  العدد، طاملا  لكل هذا  داعي  أن ال 
َمصورة مُبراقبة » اخلط األزرق «. كما ُتلّوح اإلدارة 
يف  امُلساهمني  أبرز  أحد  ُتعترب  اليت  األمريكّية 
هذا  بوقف  اجلنوب،  يف  الَدولّية  القّوات  متويل 
التمويل، يف حال عدم اإلستجابة ملطالبها، األمر 
حال  لوجستّية كربى يف  مُبشكلة  الذي سيتسّبب 

ُحصوله.
يرفض  امُلتشّدد،  األمريكي  املوقف  ُمقابل  ويف 
امَلهّمات  يف  تعديل  أّي  كّلًيا  اهلل «  » حزب 
حبّجة  »اليونيفيل«،  بقّوات  امَلنوطة  الروتينّية 
الشعبّية  ولألحياء  حرمتها،  امَلدنية  للمنازل  أّن 
يف البلدات اجلنوبّية عاداتها وتقاليدها وال جيب 
احلديث  »احلزب«  يرفض  كما  إستقرارها.  تعكري 
ُخروقات للقرار 1701،  اإلسرائيلي–األمريكي عن 
وُيشّدد على أّن اخُلروقات تأتي من جانب  الطريان 
اإلسرائيلي ، وكذلك من جانب البحرّية اإلسرائيلّية 
األحيان،  بعض  يف  اإلسرائيلّية  الربّية  والقّوات 
من دون أّي إعرتاض أو تدّخل من جانب القّوات 
اإلعتداءات  هذه  أمام  عاجزة  تقف  اليت  الَدولّية 
عملّية  خالل  اللبناني  واملوقف  اإلسرائيلّية. 
التصويت على التجديد للقّوات الَدولّية، سيتبّنى 
طبًعا هذا امَلنطق، وسُيطالب بإبقاء عديد ومهّمات 
قوات »اليونيفيل« كما هي من دون أّي تغيري، 
العام  منذ  امُلؤّمن  امَلقبول  اإلستقرار  على  حفاًظا 

2006 حتى اليوم.
وُيكن القول إّن املوقف األوروبي سُيشّكل »بيضة 
الدول  أّن  باعتبار  األمن ،  يف  جملس  الُقّبان« 
تعديل  امَلبدأ  حيث  من  مُتانع  ال  اليت  األوروبّية 
مهّمات القّوات الَدولّية، يف حال ُوجود توافق على 
هذا األمر بني ُمتلف األفرقاء امَلعنّيني، سُتعارض 
اخُلطوة يف حال كانت موضع خالف، وذلك  هذه 
العسكرّية  الوحدات  أمن  على  خشيتها  بسبب 
تريد  ال  حيث  اجلنوب،  يف  امُلنتشرة  األوروبّية 
الدول األوروبّية إطالًقا تعريض هذه الوحدات ألّي 

ماطر هي يف غنى عنها.
إشارة إىل أّن الفرتة الفاصلة عن موعد التجديد 
للقّوات الَدولّية قد حتمل تطّورات عّدة ُتبّدل يف 
هذا املنحى أو ذاك. ويف هذا السياق، يف حال 
نّفذ »حزب اهلل« تهديداته وقام بالرّد من لبنان 
الطريان  إستهداف  على  شبعا ،  يف  مزارع  أو 
قرب  مطار  العسكرّية  املواقع  أحد  اإلسرائيلي 
دمشق  أخرًيا، فإّن  اجليش اإلسرائيلي  قد يستغّل 
مضبوط،  سقف  ُضمن  لكن  وُيوّسعها  امُلواجهة 
وذلك بهدف توظيفها الحًقا يف عملّية شّد احلبال 
والدبلوماسي.  السياسي  امُلستوى  على  القائمة 
فإسرائيل تواصل منذ مّدة محلة سياسّية–إعالمّية 
بالتحّرك  اهلل«  »حزب  تتهم  َدولي،  ُمستوى  على 
اإلستقرار  ُيهّدد  بشكل  احلدود  على  عسكرًيا 
إطالق  وقواعد  األسلحة  مازن  وبنشر  اإلقليمي، 
الصواريخ بني املناطق املأهولة بني  نهر الليطاني  
خرق   عملًيا  يعين  ما  للبنان،  اجلنوبّية  واحلدود 
القرار 1701 . ومع تصاعد الُضغوط األمريكّية على 
»احلزب«، قد تعتقد إسرائيل أّن الفرصة مؤاتية 
لتبديل قواعد اللعبة يف اجلنوب، خاصة وأّن لبنان 
غارق يف مشاكله الداخلّية الُكربى، من دون أن 
ننسى مدى التأثري امَلعنوي السليب لقرار املكمة 

اجليش اللبناني وكوة األمل
جوزف القصيفي

والسبعني،  اخلامس  عيده  يف  اللبناني  اجليش 
يواجه استحقاقات خطرية، ومهمات صعبة تتصل 
بكينونة الوطن ووحدة ارضه شعبه، وسط تداعيات 
متوالية، توهن مناعته وقدرته على االستمرار من 

دون تصدعات.
هذا اجليش يشي على اجلمر، ويسعى ألن يكون 

سريه مستقيما بني اخلطوط الكثرية التعرج.
كل يريد من اجليش أن يارس دوره مبا يتناسب 

ونظرته.
واحد:   مصدر  من  إال  يتسلح  أن  عليه  ممنوع 

واشنطن ، أو من اجلهة اليت ترضى بها.
أسلحة دفاعية غري ردعية، ذات استخدام ووظائف 

مددة.
طائلة  حتت  تسليحه،  مصادر  تنويع  عليه  ممنوع 

وقف املساعدات.
األمريكية  املساعدات  بأن  اإلقرار  ينبغي  ولكن 

تتدفق عليه باستمرار.
وإذا أردنا تقييم الدور الذي يضطلع به اجليش، 
متاسكا  الوطنية  املؤسسات  أكثر  أنه  لوجدنا 
السياسية،  التجاذبات  عن  وبعدا  وحضورا 
واملناخات املذهبية البغيضة اليت تقتحم املشهد 

السياسي هذه االيام.
يف  بفاعليته  واشنطن  اعرتفت  الذي  واجليش 
ضرب  اإلرهاب  والتصدي له يف نهر البارد، جرود 
عرسال ،  القاع ، والقدرة االحرتافية ملخابراته على 
كشف اخلاليا العاملة يف الداخل ملصلحة »املوساد 

بعمليات  النائمة  التكفريية  االسرائيلي، وتلك   »
الداخلية  اللعبة  أصول  يدرك  نوعية،  استباقية 
وال يتجاوزها، ويضع حدودا واضحة بني املمكن 
واملستحيل انطالقا من مقتضيات  السلم األهلي  

وما ينتج منه وما يرتتب عليه.
من هنا يفسر امتناع قيادته عن االستجابة لضغط 
قواعد  تغيري  على  املوافقة  منها  يريد  أمريكي 
االشتباك يف  جنوب لبنان  واالخنراط فيه عمليا، 
من  ولو  أمامه،  اجلميع  يضع  واقع  أمر  واحداث 

دون اللجوء إىل اتفاق سياسي.
اجليش يعرف متاما أن وحدته أمضى من  السالح  
الذي يتلقاه، وأنه ضمانة وحدة لبنان أرضا وشعبا 
ومؤسسات، وهو لن يفرط بها يف ذروة احتدام 
ملتبسة،  دولية  حلظة  ويف  اإلقليمية،  املواجهة 

مفتوحة على تطورات وحتوالت.
السياسيني،  بعض  سهام  توفر  مل  ذلك  ومع 
وكانت  العسكرية ،  »لطشاتهم«  املؤسسة  و 
ومل  متعددة،  جهات  قبل  من  للتحريض  عرضة 
الكالم يف  نابي  استخدام  من  متظاهرون  يتوان 
أمن   على  كانوا حيافظون  عندما  عناصرها،  حق 

التظاهرات ، ومنع عمليات التخريب.
ارهق اجليش يف األشهر املاضية أيا ارهاق، لكنه 
بقي أمينا على ثوابته يف الدفاع عن وحدة لبنان 

ومواجهة أي سعي خللخلة قواعد السلم األهلي.
كانت معاناته كبرية، لكن مقاومته للضغط كانت 
أكرب، ألنه يعرف متاما فداحة األمثان اليت سيدفعها 

اللبنانيون  مجيعا، يف حال التسليم به.
وقيل  ما سبق  كررنا،  اذا  فيه  مبالغا  يكون  قد 
به  املسّلم  أن  إال  احلل«.  هو  »اجليش  أن  عن 
عليه  يتوافق  حل  ألي  الضامن  هو  اجليش  أن 

اللبنانيون والصائن له.
يتبع آالليات الدستورية والقانونية، يقول كلمته 

ويقدم دراساته واخلالصات.
انقالبية.  غري  فثقافته  احلدود.  هذه  يتعدى  وال 
وهذا مفتاح قوته يف منطقة اعتادت لعقود على 
أن  قيادة  ذلك مل ينع  لكن  الثقافة.  مثل هذه 
أمام  السلطة   مرة  غري  صوتها  رفعت  اجليش  
اعتماد  إىل  وداعية  ومذرة  منبهة  السياسية 
األزمات  من  للخروج  وشفافة  واضحة  مقاربات 

املتفاقمة، ومقاومة  الفساد .
عن  صادرة  ألنها  واقعية،  األكثر  هي  تقاريرها 
اللبنانية  األراضي  مجيع  على  منتشرة  مؤسسة 

وعلى متاس مباشر مع الناس ومعاناتهم.
ويقف  االستحقاقات  يسابق  عيده  يف  اجليش 
يف  العاتية،  الرياح  يواجه  ساخن،  صفيح  على 
تأزما  تزيدها  مؤاتية،  غري  داخلية  ظروف  ظل 
االنقسامات العامودية، وما تتسبب به من شروخ 
جناحه  وأن  وجوده.  مرتكزات  يف  لبنان  يطاول 
اجلدار  يف  امل  كوة  يفتح  االمتحان،  ختطي  يف 

املسدود.

الَدولّية امُلرتقب ُصدوره يف السابع من آب يف 
جرية إغتيال رئيس  احلكومة  الراحل  رفيق احلريري 
، والذي ُيوّجه اصابع اإلتهام إىل كوادر وعناصر 

من »احلزب«.
يف اخُلالصة، ال تغيري ُمرتقب يف قواعد اإلشتباك 
اهلل«،  »حزب  وُمقاتلي  اإلسرائيلي  اجليش  بني 
والبوادر ألّي حرب أو حتى ألّي ُمواجهة كربى بني 
اإلطالق  على  امُلستبعد  غري  من  لكن  الطرفني، 
األّيام  خالل  اجلنوب  يف  أمنّية  ُمناوشات  ُحصول 
القليلة امُلقبلة، عند تنفيذ »حزب اهلل« رّده. وهذه 
امُلناوشات َمعطوفة على الُضغوط األمريكّية لتعديل 
قد  اجلنوب،  العاملة يف  الَدولّية  القّوات  مهّمات 
تتسّبب مبزيد من املشاكل للبنان، وستكون مبثابة 
ُقطوع جديد، على اللبنانّيني ُعبوره ُمرغمينومن غري 

أن يكون هلم أّي رأي يف كل ما حيصل!.

يف  رمسيًا  وافق  الدولي   أن  البنك  صحيح 
الثامن والعشرين من متوز الفائت على متديد 
املهلة املعطاة للحكومة حتى الرابع من أيلول 
املقبل كي تستأنف األعمال يف  سد بسري 
، لكن التمديد سبق أن وصل اىل السراي 
لوزير  وسبق  رمسية،  غري  بطريقة  احلكومي 
الطاقة واملياه  ريون غجر  أن مسعه شخصيًا 
من  والعشرين  الرابع  عقد يف  إجتماع  خالل 
متوز أي قبل أربعة أيام من صدوره رمسيًا.

ويف املعلومات املتوافرة عن اإلجتماع، فقد 
 video conference تقنية  عرب  إفرتاضيًا  عقد 
من  عدد  مع  غجر  الوزير  فيه  وشارك 
مستشاريه، ووفد من البنك الدولي برئاسة 
ساروج كومار ووفد من  جملس اإلمناء واإلعمار  
برئاسة نبيل اجلسر، كما كان من املفرتض 
أن يشارك أيضًا وزير البيئة  دميانوس قطار  

غري أنه إعتذر إلرتباطه مبوعد مسبق.
اإلجتماع املذكور خصص للبحث يف إتفاقية 
قرض سد بسري الذي يوله البنك الدولي، 
والذي يشهد تنفيذه معارضة سياسية من 
و القوات   اإلشرتاكي   احزاب  التقدمي  قبل 
الشعيب   قبل  احلراك  من  ومدنية  و الكتائب  

وعلى رأسه محلة احلفاظ على مرج بسري.
مصادر متابعة لإلجتماع كشفت ان األهم من 
موافقة البنك الدولي على متديد املهلة اىل 
4 أيلول واليت سبق أن إنتهت يف 22 متوز 
البنك  ممثل  من  واجلسر  غجر  ما مسعه  هو 
الدولي، ومفاده أن بعد الرابع من أيلول إذا 
على صعيد  حكوميًا  تقدمًا  البنك  يلمس  مل 
ما ُطلب من احلكومة، لن يكون هناك متديد 
آخر وسيتم إلغاء القرض املخّصص ملشروع 

السد املذكور.
احلوار  هو  طرحت  اليت  البارزة  األمور  من 
وقد  للسد،  الرافض  املدني   مع  اجملتمع 
أن احلكومة سبق ان دعت  أبلغ غجر كومار 
الناشطني املعرتضني اىل حوار يف السراي 
الدعوة  ثم كررت  ومن  املشاركة،  فرفضوا 
اىل حوار آخر عرب تلفزيون لبنان ومل حيضروا 
بل أصروا على ان تكون إطاللتهم حبلقة ال 

يشارك فيها ممثل عن احلكومة.
غجر أكد للمجتمعني أن احلكومة ال يكنها يف 
النهاية ان حتاور أي فريق بالقوة إذا كان 
هو ال يريد احلوار، وهنا أعرب ممثل البنك 
الدولي عن تفهمه ملا قاله غجر ووعد بالعمل 

على التوصل اىل حل هلذه املشكلة.
املتعلقة  التفاهم  مذكرة  اىل  بالنسبة  أما 
إنشاءه  تتوىل  الذي  بسري  سد  بتشغيل 
بعد   فيما  تشغله  أن  على  الطاقة  وزارة 
مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان ، فوعد وزير 
مذكرة  بإعداد  الدولي  البنك  ممثل  الطاقة 
مفصلة عن حتديد املسؤوليات بني الوزارة 

ومؤسسة مياه جبل لبنان.
وفد  مع  واجلسر  غجر  بني  اإلجتماع  خالل 
يتعلق  بند  اىل  التطرق  مت  الدولي  البنك 
السياق  هذا  ويف  اإليكولوجي،  بالتعويض 
البنك  أبلغ ممثل  تكشف املعلومات أن غجر 
الدولي بأن اللجنة املكلفة متابعة هذا امللف 
واملؤلفة من وزارتي الطاقة والبيئة واإلمناء 
اجملتمع  عن  ممثلني  اليها  أضيف  واإلعمار 
بريوت،  املهندسني  يف  وعن  نقابة  املدني 

االمر الذي رحب به ممثل البنك الدولي.
البنك  بها  يقوم  اليت  اخلطوات  هذه  كل 
بسري  سد  مشروع  إحياء  إلعادة  الدولي 
بني  التواطؤ  خانة  يف  املعرتضون  يضعها 
واإلعمار  اإلمناء  وجملس  واحلكومة  البنك 
يؤكدون  العارفني  لكن  املشروع،  لتمرير 
الدولي  اىل  توجه  اليت  اإلتهامات  هذه  ان 
لن تؤثر بالتأكيد على قراره النهائي الذي 
من  احلكومة  ستنفذه  ما  على  بناء  سيتخذه 

اليوم وحتى الرابع من أيلول املقبل.

هكذا يتعاطى البنك الدولي 
مع مشروع سد بسري

»النشرة«

من  أزمة  يعاني  واللبناني  السنني  عشرات 
اصالحه  يتم  ال  الذي  القطاع  هذا  الكهرباء. 
دون  مدى  احلياة ،  مفتوحة  تبقى  السرقات   كي 
اإلهتمام باملواطن، بل اهلدف هو ترف املسؤولني 

ورجال االعمال والتجار .
زاد احلال سوءًا وترديًا، خاصة مع ارتفاع  درجات 
احلرارة . بدايًة كانت االزمة ب الفيول  املغشوش، 
وأخرى  ستأتي  أن  باخرة   احلديث  بات  ثم  ومن 
رست وُأخرى على الطريق.هذه الدوامة املكهربة 
للمواطن ال حلول هلا، كأننا يف العصور احلجرية 
علينا   فأطل  ممكنًا.  يعد  مل  اضاءة مشعة  حتى 
وزير الطاقة   ريون غجر  بعد انعقاد جلسة جمللس 
كبري  تقين  عطل  هناك  بأن  لنا  ليقول  الوزراء ، 
جدًا يف الشبكة وسيستغرق وقتًا للصيانة وشركة  

كهرباء لبنان  تعمل إلصالحه.
عليه  ُحكم  احلساس  احليوي  القطاع  هذا  كأن 
بالعتمة والظلمة، االمر الذي تسبب بقطع  التيار 
بكهرباء  اللبنانية،  املناطق  كافة  على  الكهربائي  
واجلباية  الفواتري  على  فعالة  معدومة،  باألصل 

فقط.
توجد  ال  احلرارة،  درجات  ارتفاع كبري يف  وسط 
معدودة  لدقائق  التيار  يأتي  مستقرة  كهرباء 
فقط. ويتساءل معظم الناس اىل متى سيستمر 
ان  منظومة   يعقل  وهل  الكهرباء،  مسلسل 
الكهرباء صاحلة، لكن هناك من يتعمد قطعها عن 
الناس. وأناس آخرون يتساءلون عن عمل الوزارة 
وتلكئها يف تقديم خدماتها للناس. هذه الرسالة 
معين بها كل املسؤولني وخاصة رئيس الوزراء 
حسان دياب  املطالب بضرورة حل ملف الكهرباء 
او  سعودية  او  ايرانية  ام  وطنية  اكانت  سواء 
لبنانية، والشعب ينتظر موقفًا من كثرة االزمات 

وانعدام اخلدمات.
ليهددون  املولدات   علينا  أصحاب  يطل  جمددًا 
بإطفاء مولداتهم بسبب ازمة  املازوت ، الذي أدى 
السوق  يف  أسعاره  ارتفاع  إىل  فقدانه  مشكلة 
السوداء. فبدأ تقنني أصحاب املولدات، لياًل حتى  
الساعة  السادسة صباحًا، واليوم يهددون لبنان 
أقدم عليها  اليت  بالظالم. اخلطوة غري املسبوقة 
اللبنانيني  معاناة  من  زادت  املولدات  أصحاب 
الرازحني حتت تقنني قاٍس للكهرباء منذ سنوات 

طويلة.
الكل يعلم علم اليقني ان أزمة الكهرباء يف لبنان 
اهدرت  اليت  مافيات  الفساد   اىل  اسبابها  تعود 
حتسينه  حبجة  القطاع  هلذا  املخصصة  االموال 
املليارات صرفت يف  تلك  ان  لو  االمر  وحقيقة 
مكانها الصحيح لتمكنت من بناء شبكات كهربائية 
وبعدما  واليوم  املتقدمة.  الدول  تضاهي  حديثة 
التيار  انقطاع  أزمة  وصلت  ان  بعد  الكيل  طفح 
الكهربائي إىل مفرتق طرق، وما عاد للمواطن ان 
العجاف  يتقبل ما حيصل بعد كل هذه السنوات 
الغليان  اىل  احلرارة  درجات  ارتفاع  بعد  خاصة 
املتاحة  وغري  املتاحة  الوسائل  بكل  وماصرته 
بسبب  فريوس  بالبيت«  »خليك  شعار  لتطبيق 

كورونا  الذي دوخ  العامل  وزاد الطني بلة.

اللبناني ضحية بني مطرقة وزارة 
الطاقة وسندان أصحاب املولدات

شادي هيالنة
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اجلّميزة  شارعا  وينتمي  املدّور،  إىل  الكرنتينا  تنتمي 
املناطق  أّن هذه  الرميل. غري  ومار خمايل إىل منطقة 
يف  توّحدت  املرفأ،  حمليط  األّول  احلزام  تشّكل  اليت 
مناطق  إىل  كلها  الكبري حتّولت  االنفجار  بعد  الفاجعة. 
وأحياء سكنّية منكوبة غارقة يف الركام. سقطت أسطح، 
حجب  مكان،  كّل  يف  الزجاج  انفلش  بيوت،  تداعت 
الغبار الرؤية، واستقّرت الشظايا يف األجساد. حاولت 
رفع  فاجعتها.  مللمة  خمايل  ومار  واجلميزة  الكرنتينا 
السكان ما استطاعوا، بقيت جثث عالقة حتت الركام، 
واملشّردون،  اجلرحى  توّزع  الضحايا،  قائمة  تكتمل  مل 
فرغت الصيدلّيات من موادها بعدما كانت مراكز إسعاف 

أولّية، وُأفرغت مستشفيات من مرضاها.
املرفأ،  فقرًا يف حميط  األكثر  املنطقة  الكرنتينا،  يف 
اهلل«  »على  املرتوكة  والشوارع  البيوت  أشباه  حيث 
وأهلها، محل السكان جرحاهم بأنفسهم. ُفقدت عائلة 
منزهلن،  عليهن  وابنتاها سقط  »امرأة  نازحة،  سورّية 
وراحوا«. مل تصل فرق اإلغاثة. يشري شاهد عيان إىل 
الطبقة،  بيوتهم. جريح يف هذه  باإلشارة إىل  اجلرحى 
قوائم  يدخلوا  مل  معظمهم  الشرفة،  هذه  على  آخر 
يف  أصيب  الدكان،  صاحب  وليد  الرمسّية.  اإلحصاء 
مستشفى  جيد  مل  عليه.  النافذة  بعدما سقطت  منزله 
املقاصد، مل  إىل مستشفى  أخريًا  »وصلُت  يستقبله، 
يكن هناك مكان، كّبسوا جروحي باملكبس وأنا واقٌف، 

والحقًا نّظفتها يف املنزل«.
بني اهلنغارات احمليطة باملرفأ، يف الكرنتينا، مّثة منازل 
عنها  التفتيش  األنظار. ميكن  عادة حمجوبة عن  تكون 
الطرقات.  وسط  املقتلعة  واألشجار  الركام  عبور  بعد 
هنا ينتشل السكان أنفسهم، من دون رعاية رمسّية، 
مع عدد من متطّوعي املنطقة. قبل االنفجار كانت أشباه 
منازل، من طبقة واحدة، وبعده مل تعد صاحلة للسكن. 
واقعة  العني  بأّم  شاهدت  فيها،  املستورة  العائالت 
»هريوشيما« لبنان. »كنُت هنا على املصطبة، مسعُت 
الصوت أواًل، رأيُت الدخان والنار، اهلل ينّجينا، ثّم قذفين 
اهلواء الساخن والغبار إىل داخل املنزل، طرت جلّوا وُخلع 
ينزف  زوجي  شاهدُت  حيل،  بال  ممّددة  الباب، صرُت 
ومل أستطع الوصول إليه«، الحقًا »محلت ابنيت ومشينا 
فوق الزجاج وهرعنا حنو العسكر، تعّثرنا يف الطريق«، 
هذه رواية أم إيلي اليت تعمل يف شركة تنظيف باحلّد 
األدنى لألجور، وتعيش مع زوجها وأوالدها الثالثة يف 
منزل متواضع بني هنغارات تطّل على املرفأ، فوقه طار 
»روف«، يشّكل منزل ابنها. »راح بيتنا، راح كّل شي« 
تقول، وهي جتمع ما تبّقى من مؤونة خمّزنة يف املطبخ. 
بينما تذرف دموعها، يصلها نبأ وفاة جديدة للعالقني 

بني الركام من جريانها، فتعود للبكاء.
العمال  ساَبق  بريوت،  اجلميزة جلهة وسط  مدخل  عند 
والزجاج.  الركام  األجانب أصحاب املصاحل إىل كنس 
انتشر اجليش منعًا لدخول من ال عمل له، فيما علقت 
سيارات اإلسعاف يف زمحة »مل ُتفهم« أسبابها. تلّقى 
شارع غورو الضربة األقسى. تساقطت أجزاء من البيوت 
األثرّية. صارت مداخلها عبارة عن ركام. وقعت شرفة 
أحد تلك البيوت، »وأزهقت ثالثة أرواح« وفق الستيين 
الساكن يف املبنى املقابل. موّظفو املطاعم واملقاهي 
واحملال التجارّية، رغم الرعب الذي عاشوه، والشظايا 
أماكن  ملعاينة  عادوا  أجسادهم،  يف  استقّرت  اليت 
اخلسائر.  أصحابها إلحصاء  وانتظروا  حرسوها  عملهم. 
بالنسبة  »عرضّية،  أحدهم،  يقول  زمطنا«،  هلل  »احلمد 

إىل من فقدوا أحّبتهم«.
بعدما باتوا ليلتهم خارج منازهلم، عاد السكان لتفّقدها. 
محلوا حقائب السفر، أفرغوا فيها ما استطاعوا مجعه من 
بيوتهم، وجّروها خلفهم، إىل حيث سيبيتون إىل أجٍل 
غري مسّمى. هذه ليست احلرب، لكنها مشاهد النزوح 
اخلاّصة بها، واللبنانّيون صاروا معتادين تدّبر أمورهم 
متطّوعني  مع  منزلنا  إىل  »صعدنا  كهذه.  حاالت  يف 
الدفاع املدني. مل يعد هناك بيت. ال غرفيت وال  من 
الصالون وال شيء. كّل ما كان جلهة املرفأ سَقط«، 
أحد  يف  األخرية  الطبقة  يف  الساكنة  الثالثينّية  تقول 
وخالتها  جريح،  والدها  )اجلّميزة(.  غورو  شارع  مباني 
الدم  تتذكر  أيضًا.  منزهلا  تأّذى  الكرنتينا  امُلقيمة يف 
جتّمع  اجلرحى،  وباقي  جوزيف  »عّمو  من  املتساقط 
أنه  ظّنوا  آخر،  انفجار  من  خوفًا  الشارع  وسط  الناس 
تسّرب للغاز، كانت الرائحة ُتشري إىل ذلك«، واخلوف 
األكرب كان »من سقوط البيوت القدمية، كان ميكن أن 

تتساقط مجيعها مثل أحجار الدومينو!«.
بشارة  الرميل،  منطقة  خمتار  خيتصر  زلزال!«،  »هذا 
عمر  يفوق  »اليت  البيوت  يتفّقد  وهو  املشهد  غالم، 

اجلديدة منها مئة سنة«. بعد حنو 40 عامًا من »املخرتة«، ختّللتها 
يف  اجلرحى  ُيصّدق؛  ال  شاهدته  »ما  فإن  ودمار،  وحروب  معارك 
الطرقات واألطفال، هذا زلزال«، يعّدد أمساء الضحايا مّمن سقطوا 
»نعرف مخسة يف هذه املساحة الصغرية، ال حصيلة نهائّية، اجلثث ال 
تزال عالقة حتت الركام«. شقيقه اجلريح »وصل إىل أحد مستشفيات 
زحلة، مل نعرف وين صار«. يف الصيفي، يف حميط مبنى الكتائب، 
ينتظر موّظفو األمن اخلاص »الال شيء« عند مداخل املباني والشركات 
احمليطة. يروون مشاهد االنفجار، ويصفون شّدة العصف الذي قذف 

بهم، وهم أقرب الشهود العيان الناجني إىل نقطة االنفجار. »عائلة من 
أربعة أشخاص ُقذفت أجسادهم من السيارة على األوتوسرتاد«، يروي 

رجل األمن اخلمسيين.
»أكثر من مئة وعشرين جرحيًا«، حاول الصيدلّي بول صقر إسعافهم 
شارع  يف  صيدلّيته  يف  معه،  العاملني  من  اثنني  مع  أّولي،  بشكل 
عاينته  ما  خالهلا  أخترب  مل  الصيدلة،  من  عامًا   35« الرئيسي.  اجلّميزة 
البالغة  اإلصابات  حقيقّية!«.  كارثة  شهدنا  احلرب،  خالل  وال  أمس، 
وّجهناها إىل املستشفيات، »يف النهاية، نفدت لدينا كّل مواد التعقيم 
كان  املقابلة،  اجلهة  منها شيء«. يف  يبَق  مل  واألربطة...  والشاش 
العاملون يف مستشفى راهبات الوردّية يف اجلّميزة )مستشفى حداد( 
يفرغون ما تبّقى من أدوية ومعدات، بعدما توّقف املستشفى املتضّرر 
بعد االنفجار - الزلزال عن استقبال املصابني، وأرسلوا املرضى الذين 

كانوا نزالءه إىل منازهلم.

اجلّميزة ومار خمايل والكرنتينا: هنا مركز »الزلزال«!
إيلده الغصني
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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

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

)Handymen( للمحرتفني و الـ  )Tools( عّدة
 يف جماالت البناء وامليكانيك   والكهرباء وغريها..

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة
للـبيع

إشرتوا بـ $1000 
وما فوق واحصلوا 
 Tool على

KiT جمانا

COVID-19

  .COVID-19

COVID-19

COVID-19

 

.1800 020 080 National Coronavirus Health Information Line

 .131 450

Belmore Medical Respiratory Clinic
481 Burwood Road, Belmore, NSW 2192

 

 

Lakemba Respiratory Clinic
96 Haldon Street, Lakemba, NSW 2195

Oneata Lane

 

(02) 9758 9848 

Canterbury Hospital
575 Canterbury Road, Campsie, NSW 2194

Bankstown-Lidcombe Hospital
Eldridge Rd Bankstown, NSW 2200
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Social distancing rules apply to prevent the spread 
of Coronavirus and save lives in our community.

All travellers returning to Australia are now required to go into quarantine for 14 
days in the city where their international flight lands.

Public gatherings, excluding household members or for work or education, have 
now been reduced to a maximum of two people.

For more information on Coronavirus visit www.australia.gov.au
You can also call Coronavirus Health Information Line 1800 020 080.

If I can be of assistance, please contact my office using one of the methods below.

Address: Mail: Phone:

Fax: Email: Chris.Bowen.MP@aph.gov.au   ChrisBowenMP  @BowenChris

Wash your 
hands regularly 
for 20 second 
or more with 
soap and water.

Always cough or 
sneeze into your 
arm or use a tissue 
and put it in the bin 
straight  away.

Please keep a 1.5 metre 
distance from people, 
don’t shake hands or 
exchange physical 
greetings

1.5m

Authorised by Chris Bowen MP, Australian Labor Party. Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fair�eld West. 

ADVERTISEMENT

املقيم عزيزي 

هو  مدينتنا  يف  أحبها  التي  األشياء  أكثر  أحد 
فإن  سكاني،  تعداد  ألحدث  وفًقا  شعبها.  تنوع 
لغة  يتحدثون  من سكاننا  املائة  60 يف  من  أكثر 
وحوالي  املنزل  يف  اإلنكليزية  اللغة  غري  أخرى 

آخر. بلد  من  مدينتنا  إىل  جاؤوا  املائة  45 يف 

جدًا.  عظيمـًا  مجتمعنا  يجعل  ما  هو  التنوع 
واحــرام  وئــام  يف  العيش  على  ــادرون  ق نحن 
نحن  ــع،  ــواق ال يف  البعض.  بعضنا  خــافــات 
نرحب  أن  عام  كل  نستطيع  ألننا  محظوظون 
املتعدد  مجتمعنا  يف  الجدد  األسراليني  بمئات 

املتنامي. الثقافات 

بـ  رحـّبتُ  كوني  جدًا  فخور  أنا  السبب  لهذا 
األوالد،  ذلك  يف  بما  جــديــدًا،  مواطنـًا   197
منذ  الجنسية  بمنح  لنا  احتفالني  أول  يف 
يف  املاضي  األسبوع  عقدا   ،COVID-19 أزمة 
املثري  ومن  بانكستاون.  براون،  براين  مسرح 
يف  استقروا  الجدد  املواطنني  أن  لاهتمام، 
يف  بما  بلدا،   39 من  بانكستاون   - كانربري 
السورية  العربية  والجمهورية  بنغاديش  ذلك 

وفيتنام. وباكستان 

أسمع  عندما  باألمل  ومـُُفعم  مفتون  دائما  إنني 
لولدين،  أم  مثل  الجدد،  األسراليني  قصص 
سوريا  من  أسراليا  إىل  زوجها  مع  انتقلت 
ويف  كلل..  با  عملت  لقد  سنوات.  خمس  منذ 
والجهد  الوقت  أمـًا كرست  الوقت نفسه كانت 
األسنان  طب  يف  مؤهاتها  لتحديث  لعائلتها.. 
مجتمعنا  تخدم  وهي  األسرالية  للمعايري  تلبية 

اآلن من خال جراحة األسنان يف باس هيل.
لحظة  األسرالية  الجنسية  على  الحصول  يعدّ 
إنه  األسراليني.  املهاجرين  من  للعديد  مثرية 
جديدة  حياة  وبداية  رحلة  نهاية  على  يــدل 
ــار.  واالزده بالفرص  مليء  بلد  يف  كمواطن 
مواطنـًا  يصبح  أن  يهمه  شخص  أي  أشجع 
التي  الهجرة،  بدائرة  االتصال  على  أسراليـًا 
البلديات  يف  الجنسية  احتفاالت  جميع  تنسق 

.131  880 على  الباد،  أنحاء  يف جميع 
الحصول  من  أكرب  امتياز  يوجد  ال  أنه  أعتقد 
مدى  التزام  إنــه  األسرالية.  الجنسية  على 
واملساواة  والديمقراطية  الحرية  بقيم  الحياة 

األسرالية.
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

تــعزية للشعب اللبناني واجلالية 
اللبنانية يف اسرتاليا

العربي  االعام  سفراء  رئاسة  تتقدم 
 2000FM  الدولية - فرع اسراليا وإذاعة
علوان  رضا  وملتقى  غروب  وسواقي  
بأحر  اسراليا  فرع   - الدولية  الثقافية 
التعازي القلبية من الشعب اللبناني عامة 

خاصة  اسراليا  يف  اللبنانية  والجالية 
جراء  بهم  حلت  التي  األليمة  بالكارثة 
طالبة  بريوت،  مرفأ  يف  الهائل  االنفجار 
من اهلل عز وجّل الرحمة للشهداء والشفاء 

العاجل للجرحى واملصابني.
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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

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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مؤسس تسال عن األهرامات: 

خملوقات فضائية بنتها
ماسك،  إيلون  تسال،  شركة  ومؤسس  األمريكي  امللياردير  نشر 
األهرامات  بشأن  تويرت  يف  الرمسي  حسابه  على  غريبة  تغريدة 
املصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، أثارت الكثري من اجلدل يف 

املواقع االجتماعية.
وقال ماسك يف تغريدته: »من الواضح أن كائنات فضائية بنت 

األهرامات«.
ثم ما لبث أن تبعها بتغريدة أخرى أشعلت مواقع التواصل حيث قال 
فيها »الفرعون رمسيس الثاني كان..«، وأشار إليه باستخدام 
نظارات سوداء، وهو شكل يشبه  تعبريي يظهر وجها حيمل  رمز 

الكائنات الفضائية.
من  ساعات  خالل  واإلعجابات  التعليقات  آالف  تغريدته  وحصدت 
نشرها، وأثارت جدال كبريا حول العامل من متابعيه ومن حميب اآلثار 

الفرعونية املصرية.

أشهر خمتص أمريكي باملناعة 
ينصح بإضافة شيء آخر للكمامة

يف  املعدية«  واألمراض  للحساسية  الوطين  »املعهد  مدير  نصح 
بفريق  العضو  فاوتشي،  أنتوني  الدكتور  وهو  املتحدة،  الواليات 
»نظارات  إضافة  كورونا،  جائحة  ملكافحة  األبيض  البيت  عمل 
الكمامة،  إىل  للعينني  الواقيات  النظارات  من  غريها  أو  سباحة« 
للتسلح حبماية كاملة تصّد »كورونا« املستجد ومتنعه من التسلل 
ليتكاثر  الرئتني  خاليا  إىل  بعدها  واملضي  التنفسي،  اجلهاز  إىل 

فيها، إىل أن يقضي على ضحيته.
يأتي ذلك فيما قال فاوتشي، اجلمعة، إن العامل يشهد تطورا يف 
مع  لقاح  إىل  بالتوصل  أمله  عن  معربًا  املطورة،  اللقاحات  اختبار 
بداية فصل الشتاء، مؤكدًا أن 30 ألف شخص سجلوا أنفسهم من 

أجل التجارب السريرية.
أمريكي  خمتص  بأشهر  املوصوف  الدكتور،  قال  النصيحة،  وعن 
املخاطية«،  األسطح  مجيع  محاية  املفرتض  »إن  املناعة،  علم  يف 
لقسم  فيديو  جند  مقابلة  يف  شارحًا  والعينني،  واألنف  الفم  أي 
منها، تعرضه »العربية.نت« اآلن، بأن احلماية جيب أن تكون كاملة 
ضد الفريوس الذي بلغت إصاباته حتى صباح اليوم اجلمعة أكثر 
ألفا،  بالعامل، فيما يزيد قتاله عن 675  ألفا  من 17 مليونا و470 
منهم 155.000 بالواليات املتحدة، مع 4 ماليني و640 ألف إصابة، 
وفق موقع worldometer الراصد نشاط الفريوس »الكوروني« حلظة 

بلحظة يف كل الدول واملناطق.
واعرتف الدكتور فاوتشي، البالغ 80 سنة، أنه مل يتم التوصية قبال 
بالنظارات، »ألنه كان من السهل جدا على الناس تغطية )العينني( 
»كورونا«  يكفي ملنع  القماش ال  أن  يبدو  لكن  بقطعة قماش«، 
من الدخول عرب العينني، لذلك نصح بإضافة النظارات، واملعروفة 
باسم »غوغلز« goggles أو ما يشبهها إىل الكمامة ملزيد من احلماية، 

وشجع يف املقابلة التطعيم ضد اإلنفلونزا.

الفنادق 5 جنوم مغلقة بسبب  الراقية، حيث  مناطق وأحياء لندن 
»كورونا« املستجد وقلة النزالء، بدأت تتحول إىل ما يشبه األحياء 
الشعبية يف مدينة »كالكوتا« باهلند، وأكرب دليل هي صور التقطوها 
قرب فندق هيلتون حبي Park Lane املطل يف منطقة »ماي فري« 

على حديقة »هايدبارك« الشهرية.
طاب املقام يف احلي الراقي ملهاجرين معظمهم من أوروبا الشرقية، 
ومن رومانيا بشكل خاص، فنصب بعضهم خيامًا، وآخر اختذ من 
جوار األشجار أمكنة للنوم ليال، على حد ما أملت به »العربية.نت« 
حقل  إىل  املنطقة حتولت  أن  ذكرت  بريطانية،  إعالم  وسائل  من 
بعضهم  أقام  بل  الظهر،  بعد  قيلولة  العشب يف  على  لالسرتخاء 

معسكرًا جبوار الفندق متاما.
رجال ونساء وأطفال يقيمون حاليا يف املعسكر القريب 20 مرتًا 
فقط من احلديقة األشهر بلندن وأوروبا، مكررين ما فعله مهاجرون 
من رومانيا وبلغاريا، أقاموا يف سبتمرب املاضي معسكرا انتشرت 
خيامه جبوار ساحة »ماربل آرتش« املبتدئ منها شارع »أوكسفورد 
ارتفاعا يف  قليلة  بأيام  املنطقة  الشهري، حيث شهدت  سرتيت« 
إىل  تعد  ومل  للمجتمع،  املعادي  والسلوك  املتنوعة  اجلرمية  نسب 

سابق عهدها إال بعد تدخل من الشرطة استمر أياما.
وبدأ يطل على املعسكر اجلديد أفراد يستطلعون أماكن هلم فيه، 
أو  النائمني  من  عدد  تصوير  مت  حيث  هيلتون،  قرب  خصوصا 
املستلقني على العشب، فأسرعت وسائل اإلعالم احمللي وأرسلت 
غجر  من  أنها  يبدو  المرأة  واحدة  منها  صورا،  التقطوا  مصورين 
رومانيا، وظهرت تقوم مبد فراش من اإلسفنج على العشب لتنام 

وسط حرارة وصلت إىل 29 مئوية.
»جملس  أصدره  بيان  سوى  منها  يظهر  فلم  السلطات،  أما 
ينامون  الذين  األشخاص  من  عددا  إن  فيه،  وقال  وستمنسرت« 
خبشونة، جتمعوا يف منطقة بارك لني يف األيام األخرية، وحنن نعمل 
مع شركائنا اخلرييني والشرطة ووزارة الداخلية إلجياد حل« وفق ما 
وعد اجمللس الذي ينفق سنويا أكثر من 7 ماليني إسرتليين، تعادل 

8 ماليني دوالر، ملساعدة احملتاجني للنوم بعيدا عن الشوارع.
أنه  إال  الواحدة،  الليلة  500 سرير يف  بأكثر من  وميدهم اجمللس 
على  خطرا  ميثل  وستمنسرت  شوارع  يف  العيش  أن  على  يشدد 
مرة  كل  يعودون يف  لكنهم  هلم،  يقال  ملا  فيستمعون  حياتهم، 

ويعسكرون يف أكثر املناطق شهرة بالعاصمة الربيطانية.

لندن بدأت تظهر كأنها 
»كالكوتا« الشعبية باهلند يعاني أكثر من 9 من كل 10 من كبار السن من نوع من األمراض 

املزمنة، وحوالي 8 من كل 10 يعانون من أكثر من مرض مزمن. 
أم آجال أن يصاب بها الشباب يف  لذلك فإنه من احملتمل عاجال 
اخلمسينات من أعمارهم، حيث تقدر منظمة الصحة العاملية مرحلة 
 WebMD موقع  يقدم  ولكن  عاًما.   65 سن  بعد  من  السن  كبار 
حياة ميألها  إىل منط  الوصول  من  تنفيذها بسهولة  نصائح ميكن 

الصحة والعافية، فيما يلي:
1. ارتفاع ضغط الدم

مع تقدمك يف العمر، تصبح األوعية الدموية أقل مرونة، مما يشكل 
ضغًطا على شبكة الشرايني واألوردة يف اجلسم. ورمبا يفسر هذا 
التوصيف سبب إصابة 2 من كل 3 بالغني فوق سن 60 بارتفاع 
بها: جتنب  التحكم  أخرى ميكنك  أسبابا  هناك  ولكن  الدم.  ضغط 
الزيادة يف الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة مع ممارسة 
التوتر  مع  للتعامل  طرق  وإجياد  التدخني  عن  والتوقف  الرياضة 

واإلجهاد وتناول الطعام الصحي.
2. داء السكري

السكري  املصابني مبرض  البالغني  عدد  تضاعف   ،1980 عام  منذ 
يف منتصف العمر وكبار السن تقريًبا. وهلذا السبب، قام املركز 
داء  بتصنيف   CDC منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  األمريكي 
بلوغ  بعد  السكري  مبرض  اإلصابة  خطر  يزداد  كوباء.  السكري 
السكري  أن تصل مضاعفات  يكون خطرًيا. ميكن  45، ورمبا  سن 
إىل اإلصابة بأمراض القلب والكلى والعمى ومشاكل أخرى. جيب 
فحص نسبة السكر يف الدم بشكل منتظم وااللتزام بتناول نظام 

غذائي صحي للوقاية منه.
3. أمراض القلب

يعد تراكم الرتسبات يف الشرايني سبًبا رئيسًيا ألمراض القلب. 
يبدأ يف الطفولة ويزداد سوًءا مع تقدمك يف العمر. تزيد معدالت 
أضعاف  عاًما خبمسة  و59   40 قلب بني  بأمراض  املصابني  أعداد 

األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 20 و39 عاًما.
4. البدانة

إذا كنت تزن أكثر من الوزن الصحي باملقارنة مع طولك، فيجب 
أن تتعامل مع األمر على أنه مسنة وليس جمرد بضعة كيلوغرامات 
بينها  مزمًنا، من  مرًضا   20 السمنة مبا ال يقل عن  ترتبط  زائدة. 
وارتفاع  والسرطان  والسكري  الدماغية  والسكتة  القلب  أمراض 
ضغط الدم والتهاب املفاصل. تزيد نسبة البالغني، الذين يعانون 
من مسنة مفرطة يف عمر 40 إىل 59 عاًما، عن باقي الفئات العمرية 

بـ41%.
5. العمود الفقري

تتسبب هشاشة العظام يف معاناة %37 من األشخاص يف سن 45 
وما فوق من مشاكل يف العمود الفقري والركبتني. ولكن توجد 
أيضا أسباب وراثية وحوادث وأمناط حياة، تؤدي إىل إصابة 63% 
من مرضى يعانون من مشاكل بالعمود الفقري، باإلضافة إىل قلة 

النشاط البدني وداء السكري وزيادة الوزن.
6. هشاشة العظام

تعاني حوالي نصف النساء فوق سن اخلمسني، وما يصل إىل 25% 
من الرجال يف هذه الفئة العمرية، من كسور بسبب فقد الكثري 
غين  غذائي صحي  نظام  بتناول  اخلرباء  ينصح  العظام.  كتلة  من 
رياضية  مترينات  إىل ممارسة  باإلضافة   D وفيتامني  بالكالسيوم 

بانتظام، لتجنب هذا املصري.
7. االنسداد الرئوي املزمن

إنه مرض االنسداد الرئوي املزمن بطيء احلركة وميكن أن يكون 
الشخص مصاًبا به لسنوات دون أن يدري. تظهر األعراض عادًة 
يف األربعينيات أو اخلمسينيات من العمر. وميكن أن جيعلك تعاني 
من صعوبة يف التنفس ورمبا تسعل وتصدر صفرًيا من املخاط. 
ميكن أن تساعد ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي واإلقالع 
عن التدخني وجتنب التدخني السليب والتلوث يف النجاة من اإلصابة 

بهذا املرض.
8. ضعف السمع

يعاني حوالي %18 من األشخاص، الذين ترتاوح أعمارهم بني 45 
و64 عاًما من مشاكل يف السمع. ويزداد األمر سوًءا مع تقدمك يف 
العمر. تلعب الضوضاء واملرض وجيناتك دوًرا. وميكن أن تسبب 
طبيب  استشارة  جيب  أيًضا.  السمع  يف  مشاكل  األدوية  بعض 
على  القدرة  عدم  أو  السمع  يف  مشاكل  مالحظة  مبجرد  مسعيات 

السمع كما هو معتاد.
9. ضعف اإلبصار

التشويش املزعج عندما حماولة قراءة  األمر على جمرد  ال يقتصر 
النص املطبوع خبط صغري على امللصقات أو قوائم السلع ونشرات 
األدوية عند التقدم يف العمر. ميكن أن يصاب كبار السن بأمراض 
إعتام عدسة العني أو الزرق الذي يضر بالعصب البصري. جيب 

مراجعة طبيب العيون إلجراء فحوصات منتظمة.
10. مشاكل املثانة

يعاني كبار السن من مشاكل املثانة سواء احتباس البول أو احلاجة 
للتبول كثرًيا. ترجع األسباب بشكل عام إىل مشاكل األعصاب أو 
ضعف العضالت أو تكثيف األنسجة أو تضخم الربوستاتا. وينصح 
ومنط  عادات  وتغيري  بانتظام  الرياضية  التمرينات  بأداء  اخلرباء 
احلياة، على سبيل املثال شرب كميات أقل من الكافيني أو عدم 

لشباب الـ50 .. نصائح صحية لتجنب اإلصابة بـ13 مرضا مزمنا شائعا
رفع األشياء الثقيلة.

11. سرطان
يتضاعف عامل خطر اإلصابة بالسرطان مع التقدم يف العمر. يؤثر 
أكثر من  به  احتماالت اإلصابة  أيًضا، ولكن  املرض على الشباب 
الضعف بني سن 45 و54 عاًما. ال ميكنك البقاء شاًبا طول الوقت 
أو التحكم يف جيناتك الوراثية، وإمنا ميكن اإلقالع عن التدخني أو 
القيام مبمارسة الرياضة واألنشطة البدنية يف اهلواء الطلق وقضاء 

الكثري من الوقت يف الشمس.
12. االكتئاب

معدل  من  و59   40 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  األشخاص  يعاني 
النفسية  احلالة  تتأثر  أخرى.  عمرية  فئة  أي  من  أعلى  اكتئاب 
واملعنوية للكثريين مع بدء مرحلة ظهور املشاكل الصحية أو فقد 
لكن  احلياة.  يف  أخرى  تغيريات  من  يطرأ  وما  العزلة  أو  األحباء 
تتحسن األحوال بعد سن 59 عاًما، حيث تنخفض األرقام إىل 7% 

فقط من النساء و%5 من الرجال.
13. اخلرف

عادة ال يظهر مرض الزهامير، وهو شكل من أشكال اخلرف، حتى 
منتصف  أشخاص يف   9 يف  واحد  يصاب  ذلك.  حنو  أو   65 سن 
املعدل  أن  إال  الزهامير،  يزيد مبرض  ما  أو  العمر  من  الستينيات 
ميكن  ال  أكثر.  أو  عاًما   85 من  لألعمار   3 كل  من   1 إىل  يرتفع 
جتنب مضاعفات بعض املسببات مثل التقدم يف العمر أو اجلينات 
الوراثية ولكن ميكن الوقاية منه من خالل اتباع نظام غذائي صحي 
للقلب ومراقبة ضغط الدم وسكر الدم وسرعة استشارة األطباء 

عند مالحظة أي عالمات مبكرة.
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كـتابات

الرا ياسني - سورية

أحبث عن صوتي
ال نزاُل ُمشجرين

على قيِد جروٍح من هذا احلزن
يف الّشق الّطولي للحنني

وسنابَل أعمق .

هكذا كان ندائي لصوتي
،عيناي،  أحبُث  وأنا  الوقُت  مّر 
الّنافذة اليت رمستها  يداي فوق 

البارحة
أحبُث عنه _صوتي _

أدخل  أن  اضطررت  لذلَك 
القصيدة
وأناديه .

مّرة ُأخرى أقف على العتبِة
وأصرخ:

املوت صمٌت
يا صوتي اصفع   ، وقٌت  المير 

هذا الّصمت .

تتالت األيام وأنا أحاول
مل يصطدم جبدار أحٍد بعد .

الّناس  ،رأيُت  عيين  أغمضُت 
أصواتًا!

ومل أمسع سوى سقوِط رأسي بني 
يدي ، لذلك سأدحرجه أمامي

ماء  على  كالعّبار  يستدل  عّله 
صوتي

هذه  وسَط  أيضًا  هو  يضيع  أو 
الّسخرية .

العّبار :
رجٌل حيمل بني يديه غصن زيتون 

..»Y « على شكل
بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي واجتماعي -  

سدني اوسرتاليا

مـن بعد هريوشيما أكرب انفجار

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 

باحلرب العاملية الثانية ما صار 
فيها مثل ما اليوم صار.                          

من بعد هوريشيما اكرب انفجار
وصار الوطن مطلي باحلداد والشحوار                                   

وماتوا ناس حتت املياه وحتت الدمار
وميكن بلبنان الوضع عا حفة املهوار  

وإحلياة اىل االسوء واحلبل عاجلرار  
يا رب أسرت يا لطيف يا سّتار  

عا شعب عاشوا يف باليا وانهيار 
ال حياة وال سالم  وال استقرار  

ال كهربا وال ماء ليل نهار 
وال وظيفة وال فلوس وال أشغال.

احلياة صارت غضب متل لعب القمار 
رح يبيعوا العفش واالرض والدار 

تا يعيشوا كم سنة وكم نهار 
رح ينهبوا الناس بالغال والغش والدوالر 

وما انعرف مني الثعلب املاكر الغدار  
عايشني بالفقر واحلرمان والشحار 

والتجارة بارواح البشر وفعل العار                                     
سرقوا البنوك وجنى العمر ضاع وطار

ما يف دولة تداوي اجلرح وغال االسعار 
وال بتساعد الفقري والطفل واخلتيار
الناس بدها تسافر ال فيزا وال مطار

وتهرب ما تضل بهيك ذل وهيك عار
تا يصري لبنان مهدوم وكومة حجار
وميوت شعب أصلو  شامخ وجّبار

وكل يوم بتسمع بنشرة االخبار
ساعة قتل ساعة خطف او انفجار
الشعب ما عاد عندو غري االنتحار

والبعض نسوا اهلل تا يعبدوا الدوالر
وناس بني الكمامة منهم كبار صغار

ال معني وال مدين وال دبار
وين الضمري وين السالم وين االعتبار

تا ماتوا من اجلوع وانطمروا بالغبار
وتا يذكرو التاريخ عا مدار السنني

دخان   والشعب  الوطن  وحرقوا  احلقيقة  خفيوا 
صار.

هّزه  حّتى  اقتصادي،   - مالي  بركان  فوَق  أنه  لبنان  يكِف  مل 
االكتشاف الدموي أن العاصمة نائمة بني ألغام بقدرات »نووية«! 
زلزاٌل أميّن مل يتخّيله أحد بهذا احلجم، ُرغم التجارب املّرة اليت 
راكمتها املدينة. زلزال أصاب أيضًا املشهد السياسي برّمته، 
البالد إىل مرحلة جديدة من االضطرابات، شبيهة  وُينِذر بنقل 

بتلَك اليت تَلت اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
انتظرها البعض من الهاي، حيث كاَنت احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان سُتصِدر ُحكمها يف قضية االغتيال يف ٧ آب، ليكون هذا 
التاريخ هو العبور بالبالد إىل ما هو أدهى، تصفيًة حلسابات 
سياسية مع حزب اهلل والعهد واحلكومة، فأتت من املرفأ يف 
القتياد  أقوى  حْباًل  سياسيون  أطراف  فيه  وجد  الذي  آب،   ٤

اللبنانيني إىل متاريسهم من جديد.
الفرق بنَي التارخيني، أن ٧ آب مل يوّحد ما ُيسمى ١٤ آذار، 
إذ فّضلت قواه األساسية )سعد احلريري ووليد جنبالط ومسري 
جعجع( عدم االستثمار يف حكم احملكمة، بينما ضبَطت »ُمتفرقات« 

ساعتها على توقيت الهاي، وبدأ اإلعداد للتصعيد.
فؤاد  كالرئيس  نفسه،  احلريري  على  ليزايد  خَرج  من  مثة 
الذي رّوج يف جمالسه ويف تصرحياته اإلعالمية أن  السنيورة 
»احملكمة ال ختّص آل احلريري وحدهم«، وكأنها توطئة لكالم 
من عيار ثقيل كاَن سُيطلق فيما لو قّرر احلريري اختيار هلجة 
شخصيات  بدأت  السنيورة،  ومثل  احلكم.  على  تعليقًا  هادئة 
آذار اإلعداد ملعركة ضد حكومة الرئيس حسان  أخرى يف ١٤ 
دياب، املطلوب منها، حبسب ما ُنقل عن هؤالء، »اختاذ موقف 
أو  الدولية«،  الشرعية  إىل  للعودة  اهلل  حزب  ضد  احلكم  من 
»سُيصار إىل عزل احلكومة إقليميًا ودوليًا بالكامل، ولن حتصل 
على دوالر واِحد من املساعدات«. وبالتزامن، كانت املعلومات 
تتحدث عن جمموعات تابعة لبهاء احلريري وأشرف ريفي جاهزة 

للتحرك يف الشارع وقطع الطرقات وزيادة اخلطاب املذهيب.
أما ٤ آب فُيمكن القول إنه نقطة االنطالق يف اجتاه االصطدام 
الكبري. تقاطعت املعلومات واخلطابات تعليقًا على احلدث عنَد 
فريقني.  بنَي  العمودي  االنقسام  إىل  جمددًا  ذاهبة  البالد  أن 
دفعة واحدة استعيدت اخلنادق األم منذ عام ٢٠٠٥، وارتسَمت 

مالحمها على أكثر من حمَور.
 - اخلليجي  للمحور  تابعة  إعالم  وسائل  تقودها  محلة  أواًل،   -
األمريكي حاولت اللعب على التوترات األهلية، وبثت تقارير عن 
ضربة إسرائيلية استهدفت سالحًا حلزب اهلل يف املرفأ، لتأليب 

الرأي العام عليه، على اعتبار أنه امُلغاِمر حبياة الناس.
- ثانيًا، ُمسارعة شخصيات يف فريق ١٤ آذار إىل إحياء اخلطاب 
حتَت  ووضعه  فاشلة  دولة  لبنان  بإعالن  باملطالبة  اآلذاري، 
الوصاية الدولية واإلتيان بلجنة حتقيق دولية لكشف مالبسات 

االنفجار.
اجلمهورية  ورئيسي  العهد  باجتاه  الفوري  التصويب  ثالثًا،   -
واحلكومة وحتميلهما مسؤولية االنفجار، ومطالبتهما باالستقالة.

- رابعًا، كالم احلريري من وسط بريوت، أثناء تفقده األضرار. 
على عكس كالمه اهلادئ عن احملكمة وطلبه الرتيث بانتظار صدور 
اآلذاريني.  قافلة  الطبيعي يف  مكانه  إىل  ُمسرعًا  عاَد  احلكم، 
استغّل احلدث، حُمّماًل »العهد احلاكم مسؤولية تداعيات االنفجار 
اهلائل الذي وقع يف املرفأ«، متجاهاًل أن املواد املتفجرة كانت 

موجودة أيضًا خالل حكومته.

    انتظرها البعض من »الهاي« فأتت من املرفأ
والقضائية  األمنية  باألجهزة  الثقة  عدم  عن  مبعزل  خامسًا،   -
وحتّملها جزء من املسؤولية، بدأ احلديث عن حتقيقات ستتوالها 
جهات خارجية، وقد دعا احلريري إىل التعاون معها، على غرار 

ما حدث يف ١٤ شباط ٢٠٠٥.
- استقالة النائب مروان محادة، أحد أبرز رموز »النظام«، تلتها 
معلومات عن نية نواب آخرين االستقالة، من بينهم نواب كتلة 
التداول  قيد  وبقيت  تتأكد صحتها،  أن  دون  من  املستقبل، 
طيلة اليوم املاضي، مذّكرة باالستقاالت اليت تقدم بها وزراء 

يف حكومة الرئيس عمر كرامي فورًا بعد اغتيال احلريري.
اللبنانية  القوات  تعقد  فيما  التحقيقات،  انتظار  فّضل  جنبالط 
اجتماعًا هلا اليوم إلعالن بيانها الرمسي. وبانتظار حسم الطرفني 
جانب  إىل  سيقودانها،  اليت  املعركة  شكل  وتبيان  موقفيهما 
احلريري، يبقى السؤال: ماذا بعد ٤ آب ٢٠٢٠؟ سؤال ُطرح منذ 
مخسة عشر عامًا بعد اغتيال احلريري األب، ويطرح اليوم بعد 
اغتيال واجهة بريوت ومعاملهما. فهل يتوّسع خطاب احلريري 
ليطال حزب اهلل، وينضم اليه كّل من جنبالط وجعجع؟ هل يكون 
احلريري حتت الضغط السعودي لتوظيف ما جرى يف املرفأ ضد 
حزب اهلل، خاصة أنه كاَن حتت اختبار احملكمة، وهو ما نقلته 
أوساط سياسية بارزة عن أن »احلريري حتت اجملهر السعودي، 
وأن سفريها يف لبنان يرّوج لفكرة أن قرار احملكمة سيكون 
اململكة،  تريده  ما  وفَق  ساَر  فإذا  للحريري؛  األخري  االختبار 
فسُيفَتح ذِلك الباب أمامه من جديد إىل الرياض، أما يف حال 
مل يرَكب املوجة، فسيكون قد قطع آخر شعرة مع السعوديني، 

وتبدأ خطوة إطاحته على الساحة السنّية من الداِخل واخلارج«.

14 آذار بعد 4 آب: كأن رفيق احلريري اغتيل الثالثاء
ميسم رزق
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تـتمات

بومبيو: رمسنا سياسة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لبنان ومساعدته«.
أضاف: »جيب اختاذ مبادرات سياسية قوية بهدف مكافحة الفساد، 
عدم  معاجلة  اىل  إضافة  باإلصالحات،  والقيام  الشفافية،  وفرض 
تدقيق  اجراء  اىل  وصوال  ووضوحه،  املصريف  القطاع  شفافية 
حماسيب شفاف يف املصرف املركزي والنظام املصريف، واطالق 

التفاوض مع البنك الدولي، ومواصلة اجندة سيدر«.
كالم الرئيسني عون وماكرون، جاء بعد القمة اللبنانية - الفرنسية 

اليت انعقدت بعد ظهر اليوم يف قصر بعبدا.
وكان الرئيس ماكرون قد وصل إىل القصر اجلمهوري قرابة الثانية 
اخلارجي  املدخل  عند  استقباله  يف  كان  حيث   ، دقيقة  وأربعني 
اىل  بعدها  وتوجها  عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  للقصر 
لنحو  استمرت  فرنسية  لبنانية-  قمة  وعقدا  عون،  الرئيس  مكتب 
نصف ساعة، انتقل بعدها الرئيسان إىل صالة السفراء حيث انضم 
اليهما رئيس جملس النواب األستاذ نبيه بري ورئيس جملس الوزراء 
الدكتور حسان دياب، ودام االجتماع الرباعي قرابة مخس وثالثني 
دقيقة ليغادر بعده الرئيسان بري ودياب. ثم اختلى الرئيس عون 

بضيفه لدقائق، استكماال حملادثات القمة.
تصريح ماكرون

وبعد انتهاء اخللوة مع الرئيس عون اليت أعقبت االجتماع الرباعي، 
ادىل الرئيس ماكرون بالتصريح التالي اىل اإلعالميني: »لقد اتيت 
اىل لبنان، كما سبق وقلت منذ وصولي، وكررته عند تفقدي للتو 
مرفأ بريوت، كما واثناء االستماع اىل فرق اإلنقاذ واالغاثة وخالل 
الوقت الذي امضيته يف مواساة اللبنانيات واللبنانيني، كي اقدم 
كل مشاعر تضامن فرنسا والشعب الفرنسي اىل الشعب اللبناني، 
بعد االنفجار اهلائل الذي وقع يف 4 آب. وتتجه افكاري قبل أي امر 
اخر اىل الذين قضوا يف هذا االنفجار الرهيب. وهناك بني الضحايا 
أتوجه  اليهم  الفرنسية،  اجلنسية  حاملي  من  ولبنانيون  فرنسيون 
بالفكر أيضا، واىل عائالتهم وعائالت اجلرحى، ويف نفس الوقت 
اىل اللبنايات واللبنانيني الذي عانوا جسديا ومعنويا مباشرة او من 

خالل انسباء هلم يف هذا االنفجار«.
ضاف: »لقد اتيت اىل هنا أيضا من اجل ان أعرب عن دعم األمة 
والشعب الفرنسيني، وتقديم هذا الدعم اىل الشعب اللبناني. وهو 
دعم بدأ من خالل ثالث طائرات مساعدة ارسلناها بشكل طارئ، 
حمملة باملواد الطبية ووسائل اإلغاثة. وهناك طائرة أخرى ستصل 
املساعدة يف  اجل  من  العون  من  املزيد  حاملة  قليلة  بعد ساعات 
إضافة  الوسائل  بكافة  دعمنا  وسنواصل  جريح.   500 حنو  معاجلة 
شرطة  وقوات  الطبيني  املساعدين  ووصول  االدوية  تقديم  اىل 
املساهمة يف  ما من شأنه  غذائية وكل  مواد  وتقديم  متخصصة، 

إعادة االعمار بأسرع ما ميكن«.
جانب  اىل  بالوقوف  ارادتنا  عن  عون  للرئيس  عربت  »لقد  وقال: 
لبنان بهدف تنظيم املساعدات الدولية السريعة. كما اود أيضا ان 
جترى التحقيقات بٍأسرع وقت يف اطار مستقل متاما وشفاف، من 
اجل الوصول اىل معرفة ما حصل وأسباب هذا التفجري. ومن باب 
من  وابعد  وعائالتهم.  الضحايا  جلميع  خدمة  اليه  التوصل  الواجب 
االنفجار حبد ذاته، هناك ازمة سياسية معنوية واقتصادية ومالية 
مستمرة منذ عدة اشهر ال بل منذ سنوات، وقد اصغيت اىل صداها 
اليوم من خالل الغضب يف الشارع. وهي ازمة تستلزم مبادرات 
سياسية قوية، ولقد حتدثت يف االمر مع الرئيس عون والرئيسني 
بري ودياب، بكثري من الصراحة والشفافية. بالواقع، جيب اختاذ 
مبادرات سياسية قوية بهدف مكافحة الفساد، وفرض الشفافية، 
والقيام باإلصالحات اليت نعرفها واليت مت إقرارها منذ حنو سنتني 
لتقنني  حد  ووضع  الطاقة  قطاع  إصالح  من  »سيدر«  مؤمتر  يف 
الكهرباء الذي يعاني منه اللبنانيون واللبنانيات، إضافة اىل معاجلة 
عدم شفافية القطاع املصريف ووضوحه، وصوال اىل اجراء تدقيق 
حماسيب شفاف يف املصرف املركزي والنظام املصريف، واطالق 

التفاوض مع البنك الدولي، وأخريا مواصلة اجندة »سيدر«.
وختم: » لقد قلت للجميع بكل صراحة، انه يعود اىل املسؤولني يف 
السلطة، لشعب يتمتع بالسيادة، ان يضعوا هذه املقررات موضع 
التنفيذ، وهي ترتدي بالنسبة الي طابعا طارئا بشكل استثنائي، 
كما تشكل بنود عقد سياسي جديد ال مفر منه. واني متوجه االن 
اىل مقر السفارة الفرنسية من اجل لقاء خمتلف االفرقاء السياسيني 
الذين دعوتهم للتباحث معا يف خمتلف هذه األمور، على ان أعقد 

مؤمترا صحافيا اثر ذلك«.
رئيس اجلمهورية علق بدوره للصحافيني على زيارة ماكرون واصفا 
إياها ب«الناجحة واملفيدة«، ومؤكدا أن »فرنسا ستساعد لبنان«.

بيان مشرتك
اجملتمعني  عن  صدر  الفرنسية،  اللبنانية-  القمة  حمادثات  وبعد 

البيان التالي:
»يف اطار عالقات الصداقة التارخيية القائمة بني لبنان وفرنسا، 
قام رئيس اجلمهورية الفرنسية اميانويل ماكرون بزيارة عاجلة اىل 
عن  الناجتة  األضرار  على  خالهلا  اطلع   ،2020 آب   6 بتاريخ  لبنان 
الكارثة اليت وقعت بسبب االنفجار اهلائل الذي شهده مرفأ بريوت 

يف 4 آب 2020.
وقد استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون الرئيس ماكرون 
يف لقاء ثنائي، انضم اليه الحقا كل من رئيس جملس النواب نبيه 

بري ورئيس جملس الوزراء حسان دياب.
وتوجه الرئيس عون بالشكر اىل الرئيس ماكرون على املساعدات 
االنسانية والطبية اليت أرسلتها فرنسا، وأعرب عن تقديره لتضامنه 

مع لبنان ملعاجلة آثار الكارثة املدمرة اليت حلقت به واليت تزامنت مع 
األزمات العديدة اليت يواجهها لبنان، بدءا من أزمة النزوح السوري 
الكثيف، اىل األزمة االقتصادية واملالية، وجائحة الكورونا. وأشاد 
لبنان يف  لدعم  الشخصية  ماكرون  الرئيس  جبهود  عون  الرئيس 
مواجهة هذه األزمات على املستوى الثنائي، وكذلك على الصعيد 
الفرنسية  باللغة  الناطقة  املدارس  لدعم  مببادرته  مذكرا  الدولي، 

ودوره األساسي يف تنظيم مؤمتر »سيدر«.
وأكد الرئيس عون التصميم احلازم على معرفة أسباب هذه املأساة 
- اجلرمية وكشف مالبساتها واملتسبب بها وانزال العقوبات املناسبة 

حبقه، مشددا على أن هذه هي األولوية اليوم.
من جهته، أعرب الرئيس اميانويل ماكرون عن تعلقه بلبنان وشعبه 
واملكانة اخلاصة اليت يتمتع بها هذا البلد لدى الفرنسيني مبختلف 
العمق،  فرنسا يف  االنفجار  حادث  هز  وقد  السياسية،  اجتاهاتهم 

وأبدى تأثره مبا شاهده من هول الدمار الذي حلق ببريوت.
مواجهة  يف  وحيدا  يكون  لن  لبنان  بأن  ماكرون  الرئيس  وأكد 
جانبه يف  للوقوف دوما اىل  الصعاب، معربا عن استعداد فرنسا 
ظروفه الصعبة، مشريا اىل ان فرنسا ستقوم حبركة ناشطة لدفع 
اجملتمع الدولي اىل التحرك بفعالية وسرعة للوقوف اىل جانب لبنان 
املئوية  الذكرى  السنة  هذه  حييي  لبنان  وان  السيما  ومساعدته، 

األوىل العالن »دولة لبنان الكبري«.
وأكد اجلانب اللبناني التزامه مبتابعة مسرية االصالحات السياسية 
واالقتصادية واملالية للنهوض بلبنان بالتعاون مع اجملتمع الدولي، 

ويف طليعته فرنسا«.
صور األقمار الصناعية

من جهة أخرى، طلب رئيس اجلمهورية من الرئيس ماكرون تزويد 
لبنان بالصور اليت التقطتها األقمار الصناعية خالل االنفجار يف مرفأ 
بريوت، بهدف توفري معطيات إضافية تساعد التحقيق يف مالبسات 
اجلرمية. وقد وعد الرئيس ماكرون بتأمينها يف اسرع وقت ممكن.

الوصول
وكان رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون استقبل، عند الساعة 
يف  اخلميس،  االول  امس  ظهر  بعد  من  والنصف  عشرة  الثانية 
مع  وصل  الذي  الفرنسي  نظريه  الدولي،   - احلريري  رفيق  مطار 
وهبه،  شربل  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  حضور  يف  رمسي،  وفد 
املدير العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور انطوان شقري، رئيس جهاز 
الرمسيني  املسؤولني  من  وعدد  جورج ضومط  العميد  املطار  امن 

والعسكريني.
وتوجه الرئيسان اىل القاعة الرئاسية يف املطار حيث تبادال اطراف 
احلديث، واستفهم الرئيس الفرنسي عن »االنفجار ونتائجه والصور 
والدقيقة  السريعة  »احلاجات  عن  وسأل  به«،  املتعلقة  والوثائق 
مشددا  الكارثة«،  هذه  تداعيات  لتخطي  حاليا  لبنان  حيتاجها  اليت 
على »اصرار فرنسا على دعم لبنان يف هذه الفرتة«، كاشفا عن 

»مسعى تقوم به من اجل تأمني مساعدة على الصعيد الدولي«.
مبادرة  على  الفرنسي  نظريه  احلديث  خالل  عون  الرئيس  وشكر 
للمساعدة،  السريع  الفرنسي  التحرك  وعلى  لبنان،  اىل  حضوره 
مشريا اىل ان »اللبنانيني مجيعا يشعرون باالمتنان هلذه اخلطوات 

الفرنسية اليت جتسد عمق الروابط«.
هول  مع  اللبنانية  الدولة  تعاطي  »كيفية  عون  الرئيس  وشرح 
الفاجعة، واخلطوات اليت اختذت من اجل مواكبة نتائجها للتخفيف 

عن اللبنانيني قدر االمكان«.
كان  الذي  املوكب  اىل  الفرنسي  نظريه  عون  الرئيس  رافق  ثم 
ماكرون  الرئيس  حتدث  حيث  بريوت،  مرفأ  اىل  يقله  ان  ينتظر 
اىل الصحافيني، فيما عاد الرئيس عون اىل قصر بعبدا الستقبال 

الرئيس الفرنسي عند انتهائه من جولته.
وقبيل انتقاله اىل القيام جبولته يف املرفأ، دار بني الرئيس ماكرون 
والصحافيني حوارا، فقال: »اتيت اليوم اىل بريوت بصورة طارئة 
حامال رسالة تضامن وشهادة دعم وصداقة اخوي للبنان ولشعبه 
بعد االنفجار الذي حصل يف الرابع من آب الفائت يف مرفأ بريوت، 
والذي اصاب الشعب اللبناني بأسره. وال بد من التأكيد ان هذا 
التضامن هو، قبل كل شيء، امر بديهي، الن هذا هو لبنان وهذه 
التواجد هنا الشهد هلذه الصداقة وهذه  هي فرنسا، ومن واجيب 
االخوة من قبل شعبنا جتاه الشعب اللبناني. وقد اتيت تاليا ألصغي 
الشعب  اىل  والدعم  االولية  املساعدات  بتنظيم  واقوم  واطلع، 
اللبناني. لقد بدأنا ذلك للتو مع وصول طائرتني عسكريتني وأخرى 
اىل  إضافة  طارئة،  غذائية  ومواد  باالدوية  حمملة  باالمس  مدنية 
فرق عناية متخصصة بدأت عملها على الفور. وبعد ساعات قليلة، 
االنفجار  ميدان  على  للكشف  طواقم  حتمل  أخرى  طائرة  ستصل 
وتقديم الدعم اللوجسيت، اضافة اىل فرق من الشرطة، كما سنقوم 

بتنسيق مساعدات إضافية يف األيام املقبلة«.
اىل  املساعدات  بتنظيم  نرغب  الفرنسي،  الصعيد  »على  اضاف: 
لبنان على الصعيد األوروبي وبشكل أوسع على الصعيد الدولي، 
وسنتخذ مبادرات شتى يف هذا االطار على ضوء احملادثات اليت 
والفرق  اللبنانية  السلطات  حاجات  على  االطالع  وبعد  سأجريها، 
املوجودة على األرض. وسأنتقل اآلن لالطالع على الواقع يف املرفأ 
وتبادل اآلراء مع فرق اإلغاثة واملؤسسات غري احلكومية اليت باشرت 

بعملها بشكل طارئ«.
اركان  خمتلف  لقاء  فهو  زيارتي  من  الثالث  اهلدف  »اما  وتابع: 
رئيس  فخامة  بعبدا  قصر  يف  وسألتقي  السياسية،  السلطات 
النيابي.  اجمللس  ورئيس  الوزراء  جملس  ورئيس  اجلمهورية 
ألنه  حقيقي،  حوار  الجراء  السياسية  القوى  خمتلف  سألتقي  كما 
اضافة اىل االنفجار الذي حصل فإننا نعرف ان هناك ازمة كبرية 
وهي  اللبنانيني،  املسؤولني  قبل  من  تارخيية  مسؤولية  تقتضي 

ازمة سياسية واقتصادية ومعنوية ومالية ضحيتها االوىل الشعب 
اللبناني، تفرض اجياد حلول على وجه السرعة. وبالنسبة الي فإن 
هذه الزيارة مناسبة الجراء حوار صادق هو من قبيل االلزام جتاه 
القوى السياسية واملؤسسات اللبنانية. وال اعتقد انه ميكن اليوم 
التغاضي عن مثل هذا احلوار، والساعات املقبلة ستكون يف غاية 

االهمية بالنسبة الي«.
وختم: »وددت أخريا لقاء اجملتمع املدني من كتاب ومفكرين ورجال 
آخر حول  أخرى وصوت  اقتصاد وصحافيني للحصول على صورة 
لبنان املعاصر وازمته، ولتبادل وجهات النظر يف شأن مقرتحاتهم 

للحل ورؤيتهم لتحديات اللحظة الراهنة«.
وردا على سؤال، أوضح ماكرون ان »األولوية اآلن تكمن يف دعم 
الشعب اللبناني من دون أي شرط. وهذا هو أساس االلتزام الذي 
تأخذه فرنسا على عاتقها منذ اشهر، ال بل منذ سنوات، ال سيما 
جلهة دعم اإلصالحات يف عدد من القطاعات ومنها الطاقة واألسواق 
املالية ومكافحة الفساد... اذا مل حتصل هذه اإلجراءات سيواصل 
به  اقوم  ان  آخر جيب ان حيصل وأمتنى  احنداره. هذا حوار  لبنان 

اليوم أيضا«.
السفارة  مقر  اىل  الحقا  »سأنتقل  قال:  آخر،  سؤال  على  وردا 
الفرنسية، واعلم ان لدينا عددا من الضحايا الفرنسيني ومن بينهم 
مهندس فرنسي كانت له اسهامات جلى يف توطيد الصداقة بني 
بلدينا. كما ولدينا عدد من املفقودين. وهناك عائالت فرنسية تعيش 
احلزن واحلداد اليوم نتيجة هذا االنفجار. وحنن نعاني من قلق نتيجة 
اخلارجية  وزير  وسيلتقي  اصيبوا،  الذين  الفرنسيني  اجلرحى  عدد 
وهو من عداد الوفد املرافق، املستشارين القنصليني، وآمل يف 
الساعات القليلة املقبلة مواصلة وصول فرق الدعم الالزمة. وأود 
ان أؤكد من هنا، دعم االمة الفرنسية الكامل ملواطنينا وذويهم 
من الذين فقدوا قريبا او لديهم جرحى بني انسبائهم. ان فرنسا 
ستكون هنا لتقديم كل الدعم والعون الالزم هلم والبقاء اىل جانبهم 
ماديا من خالل تسهيل اجالئهم، ومعنويا ايضا ألن هناك الكثري من 

األمل النفسي نتيجة ما جرى«.
وسئل عما اذا كانت املساعدات ستذهب اىل املؤسسات ام اىل 
السياسيني، فأجاب: »سنقوم بتنظيم االمر، حبيث تأتي املساعدات 
اىل حيث جيب على األرض. لذلك سألتقي فرق االغاثة واملنظمات 
غري احلكومية، وأمتنى ان نتمكن مع األمم املتحدة من ان يكون لدينا 
اللبنانيني  اىل  فيه  تصل  بشكل  األرض  على  للمساعدات  تنظيما 
القيام  ما حنتاج اىل  اللبناني، وهذا  الشعب  أي اىل  املتضررين، 

به حاليا«.
وعن مضمون املبادرة اليت سيطرحها، أوضح ماكرون انه سيفصلها 
مع  الرأي  اتبادل  بأن  يقتضي  اللياقة  واجب  »ان  وقال:  الحقا، 
ذلك  على  اجيب  ان  على  السياسية،  والقوى  اللبنانية  السلطات 
التضامن  هذا  هو  واالهم  الصحايف.  املؤمتر  خالل  مفصل  بشكل 

االخوي جتاه الشعب اللبناني«.
أضاف: »انا لست يف لبنان للمرة األوىل. لكن هذه اول زيارة لي 
بشكل طارئ بصفيت رئيسا للجمهورية الفرنسية، لسبب قلته للتو، 

ألنه أنتم وألنه حنن، حنن سنكون هنا ولن ندعكم وحيدين«.
وضم الوفد الرمسي املرافق للرئيس ماكرون، كال من، وزير اخلارجية 
جان ايف لودريان، رئيس االركان اخلاص بالرئيس الفرنسي االمريال 
جان فيليب روالن، املستشار الدبلوماسي للرئيس اميانويل بون، 
فرانك، ومساعدة  الدبلوماسية فيليب  والشؤون  الربوتوكول  مدير 
املستشار الدبلوماسي يف الرئاسة الفرنسية اليس روفو، مستشار 
شؤون مشال افريقيا والشرق االوسط باتريك دوريل، مستشارة 
الشؤون الثقافية واالتصاالت يف الرئاسة الفرنسية رميا عبد امللك 
ومستشارة الشؤون التقنية واالتصاالت الدولية آن صويف براديل، 
مانغيه،  فانسان  الكولونيل  الفرنسي  للرئيس  العسكري  املرافق 
الربملان  اللبنانية يف   - الفرنسية  الصداقة  جلنة  رئيس  والنواب: 
لويك كريفان ونائبته غوينديل رويار، ممثلة الفرنسيني املقيمني 
دوكان  بيار  السفري  الكرايف،  اميليا  الربملان  يف  فرنسا  خارج 
ابو حيدر، فيما كان  بالرئيس يوال  العربية اخلاصة  اللغة  ومرتمجة 
السفري الفرنسي يف لبنان برنار فوشيه يف استقباله مع عدد من 

اركان السفارة.

ظريف: األسلحة ...
اعترب وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف امس االول اخلميس، 
الشرق  على  خطرًا  تشكل  النووية  املتحدة  الواليات  أسلحة  أن 
أول قنبلة ذرية  الـ75 إللقاء  الذكرى  إحياء  األوسط، وذلك خالل 

أمريكية يف العامل على هريوشيما باليابان.
النووية  األسلحة  »اليوم،  تويرت  على  تغريدة  يف  ظريف  وكتب 

األمريكية واإلسرائيلية تهدد منطقتنا«.
املتحدة  الواليات  وصمت  اليوم،  من  عامًا   75 »قبل  وأضاف 
نفسها بالعار كونها أول مستخدم والوحيد لألسلحة النووية، وضد 

األبرياء«. 
واحيت اليابان امس االول اخلميس، ذكرى أول هجوم نووي يف 
التاريخ، والذي وقع يف 6 آب/أغسطس 1945 يف هريوشيما، حيث 
نهاية  عند  ألف شخص   140 حوالي  الصغري«  »الولد  قنبلة  قتلت 

احلرب العاملية الثانية.
ولفت ظريف إىل أنه »لقد حان الوقت لوضع حد للكابوس النووي 

وعقيدة، الدمار املتبادل املؤكد، املوروث من احلرب الباردة«.
وكان مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم 
تهديدًا  متّثل  اإلسرائيلية  النووية  املنشآت  إن  قال  أبادي،  غريب 
للرقابة  أنشطتها  إخضاع  إىل  داعيًا  واستقرارها،  املنطقة  ألمن 

والتفتيش الدولي.
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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

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 
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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
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فــنانات

 2020 آب   8 Saturday 8 August 2020الـسبت 

غادة عبدالرازق للعربية.نت: أحب جتسيد املرأة القوية.. وتزوجت 10 مرات

تتميز النجمة غادة عبدالرازق بالتنوع بني األدوار والتألق بشكل 
الطموح  صاحبة  املثابرة  الشعبية  البلد  بنت  شخصية  يف  خاص 
والقادرة على حتقيق أحالمها وحتدي الصعاب، لدرجة أنها أصبحت 

ختتار هذه األدوار اليت تقرتب بها من اجلمهور. 
»العربية.نت« حتدثت غادة عن عودتها ملوسم  ويف حوارها مع 
»سلطانة  مسلسل  وكواليس  لقلبها  األقرب  واألدوار  رمضان، 
عليها،  وانعكاساتها  كورونا  أزمة  وصعوبات  وزواجها،  املعز«، 

وردها على ما قالته النجمة يسرا حبقها.

السباق  تشاركي يف  لن  إنك  قلِت  املاضي  العام  *لك تصريح 
وعدت  الغياب  قرار  عن  تراجعِت  فلماذا  األخري..  الرمضاني 

مبسلسل »سلطانة املعز«؟
-فعال كنت أنوي الغياب عن رمضان واختاذ راحة ملدة عام على 
»سلطانة  سيناريو  قرأت  عندما  ولكن  للسينما،  والتفرغ  األقل 
املعز« وقابلت املخرج حممد بكري واملؤلف إياد عبداجمليد، أعجبين 
املسلسل وبدأنا يف التحضري له، كان املسلسل شبه جاهز، حيث 

كان يتم التجهيز له منذ عامني.
وشخصية »سلطانة« وجدتها واقعية وموجودة كثريًا يف الواقع من 
حولنا، فمصر مليئة بالسيدات اللواتي نقول عنهن »مبئة رجل«، 
أحداث  يف  باخليال  واقعية  شخصيات  مزج  أنه  بالعمل  واجلميل 
املوجودة  الشخصيات  أن  ُيصدق  اجلمهور  جعل  مما  تشويقية، 

باملسلسل ويتفاعل مع األحداث.

*شخصيتك مبسلسل »سلطانة املعز« تتميز بأنها شعبية وبنت بلد 
فهل جتدينها تشبه أدوارك السابقة اليت تنتمي لنفس الطبقة؟

-فعال قد تكون شخصية »سلطانة« متميزة وبنت بلد ومتتلك صفات 
الشخصيات  باألحرى  أو  قدمتها  اليت  الشخصيات  كبعض  جيدة 
الشعبية، ولكنها خمتلفة متاما يف التفاصيل والتصاعد والتطور 
وال ُتشبه أية شخصية من اليت سبق وقدمتها بأعمالي الدرامية، 
من  الكثري  مجع  والذي  باملسلسل  للمشاركة  حتمست  ولذلك 

الشخصيات حببكة درامية متميزة.

*ملاذا يعتقد اجلمهور أن األدوار اليت تقدمينها تشبه شخصيتك 

احلقيقية؟ وهل تتعمدين وجود تشابه بني شخصيتك يف احلقيقة 
وشخصيات التمثيل؟

-طبعًا ال أتعمد أن يكون هناك تشابه لكين أحب أن أختار الشخصية 
الذي يشعر به اجلمهور بيين  التشابه  اليت متسين داخليا، وهذا 
وبني الشخصيات بكل تأكيد مبحض الصدفة، وعموما ليست كل 
األدوار ُتشبهين يف بعض صفاتها، فهناك أدوار بعيدة عين متاما 

مثل املريضة النفسية والقاتلة.

*ما أبرز الشخصيات اليت تفضلني جتسيدها بوجه عام؟*
نفسها  على  تعتمد  اليت  القوية  الشخصيات  تقديم  أفضل  -أنا 
من  احلقيقة، وكل  بي يف  موجودة  الصفة  ذاتها وهذه  وتصنع 
يعرفين يعلم أني أحب املسؤولية واالعتماد على الذات، وعموما 
أنا أحب الشخصيات اليت ترتك أثرا وصفات عند الناس، ومن 
منها  يستفيد  إجيابيات  أقدمها  اليت  أدواري  حتمل  أن  اجلميل 

الناس.

وسط  مت  وكيف  املعز«  »سلطانة  تصوير  ظروف  عن  *حدثينا 
األحداث الصعبة وفريوس كورونا؟

-ظروف مسلسل »سلطانة املعز« كانت صعبة للغاية، فلقد توقف 
التصوير أكثر من مرة بسبب مشاكل كورونا والرعب الذي دب 
بسبب ضيق  كبري  وحدث ضغط  للتصوير  عدنا  ثم  العدوى  من 
آراء  وتلقيت  املسلسل  بنجاح  سعيدة  هلل  احلمد  ولكن  الوقت، 

إجيابية كثرية عنه.

*اعتمدت يف الكثري من املسلسالت على أسلوب التشويق واإلثارة 
فهل هذه متطلبات اجلمهور؟

مراعاة ذوق  تطور مستمر والبد من  الفن  -أكيد كل شيء يف 
تشويق  من  البد  ولذلك  السوق،  ومتطلبات  واختالفه  الناس 
اجلمهور ولفت إنتباهه مع أحداث املسلسل، وليس معنى ذلك 
أن تكون األعمال معقدة وحنن استخدمنا داخل أحداث مسلسل 
باإلضافة  املشاهدة،  على  سهلة  تشويق  لغة  املعز«  »سلطانة 
ُمتابعي املسلسل ينتظرون ما  إىل نهاية كل حلقة كانت جتعل 

سيحدث يف احللقة التالية.

واملسلسالت  النجوم  وسط  للمنافسة  اعتبارًا  تضعني  *هل 
الضخمة؟

-أنا أحرتم املنافسة ولكن ال تتغري نظرتي هلا فهي حافز لالجتهاد 
على  يكون  عام  كل  تركيزي  عموما  وأنا  سباق،  ليست  ولكنها 
العمل الذي ُأقدمه فقط، وأترك النجاح والتقييم للجمهور وكل 
شيء بيد اهلل، ولكن املنافسة الشريفة مطلوبة لكي يقدم كل 

فريق جمهوده والقيام مبا عليه بأفضل صورة.

نوع  من  »فنانة  إنك  عنك  قالت  يسرا  أن  على  تعليقك  *ما 
خاص«؟

وأشكرها  رأيها  وأسعدني  تارخيي  ُتكتب يف  كبرية  عالمة  -هذه 
عليه، فهي فنانة كبرية وذات خربة ورأيها يضعين يف مسؤولية 

كبرية، خاصة أنه يعين أن لي شكال خمتلفا ومذاقا خاصا.

*حدثينا عن زواجك من هيثم زنيتا مدير التصوير وهل صحيح أنه 
الزوج رقم 12؟

-أنا تزوجت 10 مرات من ضمنهم هيثم وانفصلنا يف 2013 وعدنا 
ذلك،  إىل  وما  مرة   15 تزوجت  أني  حقيقيا  وليس  أخرى،  مرة 
وهو إنسان رائع وفضلنا االحتفال بزواجنا يف كواليس تصوير 

مسلسل »سلطانة املعز«.

*هل هناك نصيحة مل تنفذيها وسعيدة بأنك مل تفعلي ذلك؟
-نعم هناك نصيحة من أخيت يسرية أعتربها ذكرى وأمحد اهلل أني 
أمسع  ومل  متولي«،  »احلاج  مسلسل  عن  أعتذر  فلم  أنفذها،  مل 
كالمها حيث حذرتين من أن أقدم الدور وقالت إنين سأفشل ألن 

الدور شعيب واستحالة أن أشتغل مرة أخرى بعده.

وإنك  الشناوي  الفين طارق  الناقد  مع  أزمتك  تعليقك على  *ما 
اتهمتيه بأخذ رشوة من قبل منك؟

-املوضوع غري حقيقي باملرة فأنا ال أعرف طارق الشناوي بشكل 
ليكتب  أقدم رشوة ألحد  به وال  أي عالقه  شخصي، وليس لي 

عين، فأنا ال أحتاج ذلك ومل أفعله حتى وأنا مبتدئه أيام زمان.

غادة عبد الرزاق وزوجها هيثم زنيتا
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مـتـفرقات

كنز أثري مكّون من حطام سفينة غرقت يف القرن اخلامس قبل 
ألونيسوس  جزيرة  قبالة سواحل  األمفورات،  آالف  امليالد وحتوي 

يف غرب حبر إجيه.
دشّنت اليونان، يوم السبت املاضي، أول متحف حتت املاء، وهو 
كنز أثري مكّون من حطام سفينة غرقت يف القرن اخلامس قبل 
امليالد وحتوي آالف األمفورات )جرار خزفية تارخيية(، وذلك قبالة 

سواحل جزيرة ألونيسوس يف غرب حبر إجيه.

حفل  آخرون  ومسؤولون  ميندوني  لينا  الثقافة  وزيرة  وحضرت 
مبشاركة  املاء  وحتت  سفينة  منت  على  أقيم  الذي  التدشني 

غواصني.

وستتاح زيارة موقع احلطام هلواة الغوص املرخصني بني الثالث 
من آب/ أغسطس والثاني من تشرين األول/ أكتوبر املقبل، فيما 
القيام جبولة  الغطس من  القادرين على  األشخاص غري  سيتمكن 

افرتاضية يف املتحف داخل مركز يف مدينة ألونيسوس.

»احلطام  إن  ماريا  ألونيسوس  البلدي يف  وقالت رئيسة اجمللس 
جزيرة  سواحل  قرب  مرتًا  و28   21 بني  يراوح  عمق  على  موجود 

برييستريا وحيوي على ما بني 3 آالف إىل 4 آالف جرة«.

وقد غرقت هذه السفينة التجارية الضخمة اليت كانت تنقل آالف 
اجلرار، سنة 425 قبل امليالد بسبب عواصف خالل عبورها بني شبه 
جزيرة خالكيذيكي يف مشال اليونان وجزيرة سكوبيلوس، حبسب 
ما ذكرت مديرة قسم اآلثار حتت املاء باري كاالمارا لقناة »إي آر 

تي« اليونانية.

للسفينة  الضخم  احلجم  »تكشف  اجلرار  أن  كاالمارا  وأوضحت 
القدمية«.

وال تزال أكثرية اجلرار يف حالتها األصلية بعدما اكتشفها صياد 
يف العام 1985.
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أرقام عجيبة ومثرية تلك املتعلقة مبجرة درب التبانة خرج بها 
»اليف  تقرير نشر يف موقع  باحثون وعلماء فلك، وردت يف 

ساينس« املتخصص باألخبار العلمية.
وقال باحثون إن كتلة جمرة درب التبانة أكرب بنحو 890 مليار 
مرة من كتلة الشمس يف نظامنا الشمسي، وفقا ملا جاء يف 
التقرير الذي اقتطفت صحيفة »نيويورك بوست« بعض األجزاء 

منه.
 1 الرقم  أو  كيلوغرام،  تريدشيليون   1.8 الرقم  هذا  ويعادل 

متبوعا بـ42 صفرا.
ووفقا للتقرير فإن كتلة اجملرة تساوي أيضا حوالي 6 مليارات 

مليار مليار فيل.
التبانة تساوي 296  ومقارنة بكوكب األرض، فإن كتلة درب 
كوادريليون كتلة األرض، مع العلم أن الكوادريليون يساوي 

مليون مليار، أو 1 وعلى ميينه 15 صفرا.
كذلك تعادل كتلة درب التبانة 135 ضعف كتلة الثقب األسود 

العمالق.
 ومييل الباحثون إىل »وزن« اجملرات عن طريق دراسة حركة 
النجوم داخل اجملرات، واليت تبني كيفية تأثري اجلاذبية على 

تلك النجوم.
غري  حلزوني  بشكل  يدور  املثال،  على سبيل  فقرص جمرتنا، 
منتظم، حبسب ما ذكر املؤلف املشارك للدراسة وعامل الفيزياء 

الفلكية يف إمربيال كوليدج لندن فابيو إيوكو.
وقال إيوكو يف تصريح ملوقع »اليف ساينس« إن »األجرام على 
مسافات متفاوتة من مركز اجملرة تدور حول املركز بسرعات 

خمتلفة«.
وقارن الباحثون النتائج اليت توصلوا إليها مع أعمال سابقة يف 
هذا اجملال ووجدوا أنها متوافقة، حبسب الدراسة اليت نشرت 

االثنني يف قاعدة بيانات »آركسيف«.
املسافات  على  بناء  ذلك  بإجناز  قمت  »إذا  إيوكو:  وأوضح 
فإنك  جدا،  البعيدة  األطراف  وحتى  املركز  من  املتفاوتة، 
ستحصل على تقدير للكتلة، وبالتالي فإنه ميكن حساب ليس 

الكتلة الكلية فحسب، بل توزيع الكتلة أيضا«.

بعد اكتشاف كنز أثري.. اليونان 
تفتتح أول متحف حتت املاء

رمبا ليس اليوم وال غدا، لكن جمرة درب التبانة يف طريقها إىل 
االندثار بفعل كوني عنيف، وبذلك يكون مصريها مثل مصري العديد 

من اجملرات عرب مليارات السنوات، وفقا ملا يقوله علماء الفلك.
والشاسعة،  العمالقة  أندروميدا  جمرة  أن  الفلك  علماء  قال  فقد 
اجملاورة جملرتنا، تتمتع مباض »عنيف«، وسينتهي األمر بأن تلتهم 

جمرتنا، أي جمرة درب التبانة.
جملرة  العنيف  التاريخ  بتجميع  قاموا  أن  بعد  العلماء،  وأوضح 
أندروميدا، أن املاضي القوي والعنيف للمجرة اتسم بالشراهة حيث 
أنها التهمت عدة جمرات أصغر، حيث عثروا على خملفات وبقايا 

تلك اجملرات الصغرية متدفقة وتائهة بني النجوم.
خالل  أندروميدا  اتبعته  ما  هو  املسار  هذا  فإن  للعلماء،  ووفقا 
مليارات السنوات القليلة املقبلة، وسيستمر وصوال إىل جمرة درب 

التبانة بعد حنو 4 مليارات سنة أخرى.
وأشاروا إىل أن أندروميدا دأبت على التهام اجملرات األصغر منها 
اآلثار  تلك  رؤية  ممكنا  زال  ما  وأنه  سنة،  مليارات   10 حنو  منذ 

اخلافتة للمجرات الصغرية اهلالكة حتى يومنا هذا.
جملة  يف  نشر  الذي  البحث،  يلقي  أن  يف  الفلك  علماء  ويأمل 
املطاف،  نهاية  يف  جمرتنا  ابتالع  كيفية  على  الضوء  »نيتشر«، 
وكيف ستنتهي، ولكنه يكشف أيضا عن ألغاز جديدة حول سبب 

وكيفية قيام أندروميدا بالتهام اجملرات اليت حتيط بها.
 وقال األستاذ يف مركز أحباث اجلامعة الوطنية األسرتالية، دوغالس 
ماكي »إن درب التبانة يف مسار تصادمي مع أندروميدا منذ حوالي 
4 مليارات عام، لذا فإن معرفة نوع الوحش الذي تواجهه جمرتنا أمر 

مفيد يف اكتشاف مصري درب التبانة النهائي«.
وأضاف ماكي »لدى أندروميدا هالة جنمية أكرب بكثري وأكثر تعقيدا 
من  العديد  بتفكيك  قامت  أنها  إىل  يشري  مما  التبانة،  درب  من 

اجملرات، ورمبا حتى جمرات أكرب منها«.
البقايا اخلافتة هلذه اجملرات اهلالكة  »من خالل تتبع  وقال ماكي 
األصغر حجما مع جمموعات من النجوم اآلفلة، متكنا من إعادة رسم 

الطريقة اليت نشأت بها أندروميدا«.
وبينما قد تساعد الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة املهمة حول مصري 

جمرتنا، فإنها تفتح أيضا أسئلة وأسرار جديدة.

اجملرة اجملاورة لنا »عنيفة«.. 
ويف طريقها اللتهام درب التبانة

أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون 
كتلة جمرة درب التبانة

مجرة درب التبانة هائلة الحجم

متكنت وكالة الفضاء األمريكية ناسا من احلصول على رؤية غري 
مسبوقة لثقب أسود يبتلع جنما حبجم الشمس يف جمموعتنا الشمسية 

وميزقه، يف رصد هو األول من نوعه الذي يتم التوصل إليه.

للعلماء  مسحت  اليت  هذه،  اجلديدة  الفلكي  الرصد  عملية  وتعترب 
برؤية ظاهرة الكارثة كما حدثت، األوىل على اإلطالق اليت يتمكن 

فيها العلماء من مشاهدة احلدث املذهل مباشرة بهذه الطريقة.

ويطلق على هذا احلدث النادر للغاية، الذي حيدث مرة كل 10 - 
املد  100 ألف سنة يف جمرة حبجم جمرتنا درب التبانة، »اضطرابات 

واجلزر«، وفقا لدراسة نشرت يف جملة الفيزياء الفلكية.

ورصدت ناسا احلدث الفلكي النادر جدا، الذي جرت أحداثه على 
بعد 375 مليون سنة ضوئية، بواسطة التلسكوب الفضائي لربنامج 
للبحث عن  الفضاء  الوكالة إىل  أرسلته  الذي  ناسا االستكشايف، 
عوامل أخرى، ولكنه يسمح يف الوقت ذاته للعلماء بالبحث عن ظواهر 

أخرى يف الكون.

الفلكي  احلدث  هلذا  املفصل  الزمين  اجلدول  التلسكوب  والتقط 
ذكرت  ما  نهايته، حبسب  حتى  بدايته  من  مرة،  وألول  العنيف، 

سكاي نيوز الربيطانية.

 وقال عامل الفلك يف معهد كارنيغي للعلوم توماس هولوين، الذي 
جيدا  تكون  أن  احلقيقة مزجيا من  »لقد كان هذا يف  البحث  قاد 

لقطات غري مسبوقة لثقب أسود ميزق جنما ويبتلعه
بعض  يف  وهذا  وحمظوظا، 
لدفع  حتتاجه  ما  هو  األحيان 

العلم إىل األمام«.

املرصد  بيانات  أن  وأضاف 
لنا  أتاحت  الفضائي  الفلكي 
املدمر،  احلدث  بداية  رؤية 
»إيه  اسم  عليه  أطلق  الذي 
 19  - إن  أس  أس  إيه  أس 
تي«، بالضبط حيث بدأ يصبح 
تكن  مل  أمر  وهو  ملعانا  أكثر 
من  به  القيام  على  قادرين 

قبل.

وقال إنه »نظرا ألننا متكنا من 
واجلزر  املد  اضطراب  حتديد 
الرصد  شبكة  مع  بسرعة 
األرضي اآللية، متكنا من البدء 
بأطوال  ومتابعة  رصد  بعملية 

درب  ذلك  يف  مبا  اجملرات،  معظم  وسط  يعيش  الذي  اهلائل، 
التبانة.

وبتأثر من قوة اجلذب اهلائلة اليت يتمتع بها الثقب األسود، يتمزق 
النجم، مع نفث بعض مكوناته يف الفضاء، مكونا قرصا من الغاز 

الالمع الساخن عند ابتالعه.

البيانات  أن  مضيفا  األوىل«،  القليلة  األيام  يف  متعددة  موجية 
هذه  فيزياء  لنمذجة  يصدق  ال  بشكل  »مفيدة  ستكون  املبكرة 

االنفجارات«.

األسود  الثقب  من  تقرتب  عندما  النجوم  امتصاص  يتم  وفلكيا، 

املجرة املجاورة
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The tax office has issued 
a brand new warning to 
Aussies – and if you’ve 
done the wrong thing, you 
can expect to soon pay 
dearly.
Watch this before you 
withdraw from your super
Eligible Aussies will be 
able to take funds from 
their super this financial 
year, but there some criti-
cal things to consider be-
forehand.
Aussies have jumped at 
the chance to withdraw 
cash from their super bal-
ances this year – but if 
you’ve flouted the rules, it 
could soon come back to 
bite you.
Under the Super Early Re-
lease Scheme, which was 
introduced to help Auss-
ies through the corona-
virus crisis, eligible Aus-
tralians were able to grab 
$10,000 from their super 
last financial year and a 
further $10,000 in 2020-
21.
But to be eligible, a citi-
zen or permanent resi-
dent of Australia and New 
Zealand must need the 
cash as a direct result of 
the economic impact of 
COVID-19, and must be ei-
ther unemployed, receiv-
ing government benefits 
such as JobSeeker, have 
been made redundant as 
of January 1 or had their 
work hours cut by at least 
20 per cent.
Sole traders are also eli-
gible if their business was 
suspended or had a drop 
in turnover of 20 per cent 
or more.
However, applicants do 
not have to attach evi-
dence to support their 
claim, with the Australian 
Taxation Office simply ad-
vising “you should keep 
records and documents 
to confirm your eligibility 
as we may ask you for this 
information”.
NED-2007 How close are 
we to a vaccine - 0
There was an immediate 
rush to take advantage 

of the super scheme, and 
soon worrying reports be-
gan to emerge that some 
Australians were claiming 
their money fraudulently 
and spending it on frivo-
lous items.
In fact, a 60 Minutes report 
earlier this month showed 
some Australians who 
have withdrawn $10,000 
from their superannuation 
have been splashing the 
cash on “non-essential 
luxuries” like plastic sur-
gery and new cars.
On Thursday, the ATO re-
vealed it was now starting 
a preliminary examination 
of eligibility for claims four 
months after the scheme 
kicked off.
Assistant commissioner 
Sonia Corsini told news.
com.au the “vast majori-
ty” of those who had with-
drawn super were “honest 
and doing the right thing” 
and said the onus was on 
the applicant to ensure 
they meet the eligibility 
criteria and that the in-
formation they provide is 
correct.
She said the key require-
ment was made clear 
“throughout the applica-
tion process”.
“The ATO has been un-
dertaking compliance 
since the commencement 
of the scheme,” Ms Cors-
ini said.
“The ATO has controls in 
place to prevent or detect 
poor behaviours. Applica-
tions are declined where 
the applicant does not 
meet certain eligibility 
criteria (such as submit-
ting a second application 
in the same income year) 
or where a risk of fraud is 
detected.
If you have applied and 
think you were ineligible 
and may have made a 
mistake, or you’re just not 
sure, it’s much better to 
give us a call and make a 
voluntary disclosure than 
waiting to be audited. 
We’ll work with you to 
remedy your position.”

ATO issues new crackdown warning 
over COVID superannuation claims

Ms Corsini said inquiries 
were already being made 
relating to cases where 
the ATO had “serious 
concerns” the application 
had not been made “gen-
uinely”.
“Compliance remains one 
of our priorities to ensure 
the integrity of the tax and 
super systems,” she said.
“We will take action where 
people deliberately exploit 
the system.”
The ATO has a variety of 
data sources to check in-
correct claims and help 
form a response to the 
“most serious behaviour”, 
including single touch 
payroll, which shows in 
real time whether people 
are employed and how 
much they are being paid.
Other sources of informa-
tion include income tax 
returns, information re-
ported to the ATO by su-
per funds and third party 
data from agencies in-
cluding Services Australia 
and Home Affairs.
Red flags likely to attract 
the tax man’s attention in-
clude applying for the re-
lease of super when there 
is no change to your reg-
ular salary and wage or 
employment information, 
artificially arranging your 
affairs to meet the eligi-
bility criteria and making 
false statements or fraud-
ulent attempts to meet the 
eligibility criteria.
Also, temporary resident 
applicants attempting to 
apply as a permanent res-
ident or citizen after July 
1, 2020 and withdrawing 
and recontributing super 
for a tax advantage will 
sound alarm bells for the 
ATO.
“We understand that some 
applicants may have made 
a genuine mistake and 
if this is the case we will 
work with them to help re-
solve their position,” Ms 
Corsini said.
“Only in serious cases 
where an applicant has de-
liberately applied knowing 

that they were not eligible 
will we apply penalties.”
In those circumstances, 
the cash paid under the 
COVID-19 early release 
of superannuation will be-
come assessable income 
and will need to be includ-
ed in the individual’s tax 
return and tax paid on the 
released amount.
“In addition, financial 
penalties may apply in the 
most serious cases where 
the applicant makes false 
statements or attempts to 
mislead us,” she said.
“This could include pen-
alties from around $4000 
to more than $12,000 for 
each false and misleading 
statement.”
Last week, The Sydney 
Morning Heraldreported 
that tax office second 
commissioner Jeremy 
Hirschhorn had told a Sen-
ate COVID-19 committee 
that no Australian had so 
far been prevented from 
withdrawing from their 
super based on questions 
such as whether they had 
lost their job.
“We will never have 
enough information to re-
ject quickly. We give mon-
ey to people on their say 
so. We work on the as-
sumption that Australians 
are honest,” he said.
SCOMO SPEAKS
Speaking to the media 
last Thursday, Prime 
Minister Scott Morrison 
rejected claims Aussies 
were wasting their early 
super payments or plac-
ing their future retirement 
under threat.
“Superannuation doesn’t 
belong  to the superan-
nuation fund managers. 
It belongs to the superan-
nuation fund members,” 
Mr Morrison said, after be-
ing asked by a reporter if 
the cash was “being used 
for purposes it wasn’t in-
tended for”.
“The intent for which it 
is used is decided by the 
person whose money it 
is,” he said.

Aussies who’ve lied about 
their financial stress in or-
der to draw money out of 
their super could be hit with 
an eye-watering penalty. 
Australians rorting early 
release of superannuation 
payments could face fines 
of up to $25,000 for mak-
ing false and misleading 
claims to the Australian 
Taxation Office. 
The ATO told NCA News-
wire fund members who 
lodged two applications for 
early withdrawals without 
meeting the scheme’s re-
quirements could face sep-
arate financial penalties of 
up to $12,600 on each re-
spective claim.
Double-dipping account 
holders who lied about fi-
nancial stress induced by 
COVID-19 could be fined 
a maximum penalty of 
$25,200, if the ATO deems 
the applications to be false 
and misleading.
Early superannuation re-
quests were implemented 
in April by the federal gov-
ernment as a financial as-
sistance measure to sup-
port Australians who had 
become unemployed or 
experienced a reduction in 
income.
It allows an account holder 
to request up to $10,000 in 
both the 2020 and 2021 fi-
nancial years.
The ATO said penalties 
ranged from $4000 to more 
than $12,000 for each false 
and misleading statement, 
with the imposition of fines 
considered on a case-by-
case basis.
“Only in serious cases 
where an applicant has de-
liberately applied knowing 
that they were not eligible 
will we apply penalties,” an 
ATO spokesman said.
“In these circumstanc-
es, amounts paid under 
COVID-19 early release of 
superannuation will be-
come assessable income 
and need to be included 
in the individual’s tax re-
turn and tax paid on the 
released amount.”
The ATO has set up a spe-
cial task force to crack 
down on people rorting 
coronavirus support mea-
sures, such as early re-
lease of superannuation 

and JobKeeper payments.
   Research released by Il-
lion and Accenture’s Al-
phaBeta division in June 
shows 40 per cent of with-
drawal requests made to 
the ATO did not meet the 
scheme’s hardship require-
ments.
According to weekly figures 
published by the Austra-
lian Prudential Regulation 
Authority, as of July 26, 
$30.7 billion was expected 
to be sapped by nearly 
four million requests, with 
one million of those claims 
from people who had made 
repeat applications in the 
second tranche.
The federal government is 
forecasting about $42 bil-
lion will be siphoned from 
Australia’s near $3 trillion 
superannuation sector. Its 
latest estimates are $15 bil-
lion higher than what it had 
initially anticipated.
A survey conducted by 
RateCity shows 67 per 
cent of respondents are 
planning to access more of 
their superannuation this 
financial year.
RateCity’s study found half 
of the fund withdrawn were 
spent on paying household 
bills and a further 36 per 
cent of funds were used to 
buy essential goods and 
services, such as grocer-
ies.
Thirty-four per cent of re-
spondents had used super 
money to pay down per-
sonal loans and credit card 
debts, while 6 per cent of 
people had spent some of 
the funds on alcohol.
“Access to this scheme 
was deliberately made 
simple to speed up the 
process, and it’s possible 
some people withdrew 
their super when they 
weren’t actually eligible,” 
RateCity research director 
Sally Tindall said.
“The ATO is reviewing ap-
plications they suspect 
don’t meet the criteria, so 
now is the perfect time to 
own up if you think you 
made a mistake.”
Ms Tindal said accessing 
$20,000 of superannua-
tion through the hardship 
scheme would cost a 30-
year-old $43,032 in lost 
retirement income.

ATO threatens to fine superan-
nuation rorters $25,000 for false 
early release claims
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COVID-19 RECOVERY 
PLAN
-     The NSW Government’s 
COVID-19 Recovery Plan 
will ensure we remain re-
silient and build a future-
proof economy.
-    The six-point plan will 
create jobs and improve 
the quality of life for the 
people of NSW.
1.    Infrastructure pipeline 
– $100 billion infrastruc-
ture pipeline: projects 
equal jobs
2.    Planning and precincts 
– growing industries in key 
hubs across the state
3.    Education and skills – 
equipping our citizens for 
the jobs of the future
4.    Digitisation – acceler-
ating recovery
5.    Advanced manufac-
turing and local supply 
chains – building a self-
sufficient economy and 
more self-reliance.
6.    Federal-state relations 
– reduce red tape and du-
plication
-   The COVID-19 Recov-
ery Plan can be viewed at 
https://www.nsw.gov.au/
covid-19-recovery-plan.

BIG BOOST FOR FIRST 
HOME BUYERS AND 
CONSTRUCTION INDUS-
TRY AS STAMP DUTY 
SLASHED
-    First home buyers and 
the construction industry 
will be the big winners 
under a targeted boost, 
which will eliminate stamp 
duty on newly-built homes 
below $800,000 and slash 
thousands of dollars for 
properties up to $1 mil-
lion.
-    Under the changes the 
threshold above which 
stamp duty will be charged 
on new homes for first 
home buyers will increase 
from the current $650,000 
to $800,000, with the con-
cession reducing on high-
er values before phasing 
out at $1 million.
-    The Government fore-
casts more than 6,000 first 
home buyers will benefit 
from the changes, saving 

eligible first homebuyers 
thousands of dollars.
-      Under the changes the 
stamp duty threshold on 
vacant land will rise from 
$350,000 to $400,000 
and will phase out at 
$500,000.
-    The change to the 
thresholds will only apply 
to newly-built homes and 
vacant land, not to exist-
ing homes, and will last 
for a 12-month period, 
commencing on 1 August 
2020. Other purchases 
will continue to benefit 
from existing schemes.
-     More information on 
the first home buyer as-
sistance schemes will 
become available here: 
r e v e n u e . n s w . g o v . a u /
grants-schemes/f i rst -
home-buyer/assistance-
scheme.

NEW COVID-19 COMPLI-
ANCE RULES FOR GYMS
-   New rules will be in-
troduced across NSW re-
quiring gyms and fitness 
centres to register their 
COVID Safety Plan, and 
have a dedicated hygiene 
marshall on duty at all 
times.
-   These extra measures 
are necessary to stop the 
spread of the virus and 
take effect from 12.01am 
on Saturday 1 August.
-    For the latest informa-
tion visit www.nsw.gov.
au.

LAND TAX CUT TO DRIVE 
BUILD-TO-RENT REVO-
LUTION 
-  The NSW Government 
will introduce a land tax 
discount for new build-to-
rent housing projects until 
2040 and a new Housing 
Diversity SEPP to provide 
more housing options, 
greater surety for renters, 
boost construction and 
support jobs during the 
COVID-19 recovery.
-    The tax cut would en-
courage build-to-rent 
developments by ensur-
ing they were subject to 
similar overall amounts 
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of State tax as compara-
ble build-to-sell develop-
ments.
-     The discount will be 
equivalent to at least a 50 
per cent reduction in land 
tax, dependent on the un-
improved land value. To be 
eligible for the discount, a 
build to rent development 
in metropolitan areas 
must be at least 50 units, 
with a different threshold 
for regional areas to be 
considered.
-     Construction must 
have commenced on or 
after 1 July 2020 and the 
projects must provide pur-
pose built rental units, be 
managed under unified 
ownership, and include 
options for longer leases.
-    Full eligibility criteria 
for build-to-rent projects 
will be set-out in guide-
lines for the industry in 
coming weeks.

50,000 NEW JOBS FOR 
PARRAMATTA’S FUTURE 
CBD
-     Thousands of new 
jobs, great design and 
high-quality public places 
are on the horizon for Par-
ramatta as plans for the 
CBD’s revitalisation reach 
a major milestone.
-      The NSW Government 
has worked closely with 
City of Parramatta Council 
to progress the plan that 
will guide a vibrant and 
strong future for Greater 
Sydney’s second CBD, 
part of the NSW Govern-
ment’s COVID Recovery 
Plan.
-   The proposal, which will 
be put on public exhibition 
for community feedback, 
includes:
*   Expanding and protect-
ing the Commercial Core 
of the CBD;
*  A range of building 
heights across the CBD 
that consider impacts on 
public open spaces and 
heritage conservation ar-
eas while allowing heights 
up to the maximum al-
lowed under flight paths;
8  New Floor Space Ratio 

controls that provide in-
centives for development 
where community benefits 
can be provided; and
* Ensuring key public open 
spaces within the CBD are 
protected from overshad-
owing between 12pm and 
2pm.  This includes Par-
ramatta Square, the Par-
ramatta River foreshore, 
Lancer Barracks and Jubi-
lee Park.

PYRMONT PERFECTLY 
POISED FOR VIBRANT 
FUTURE
-   A new 20-year vision 
for Pyrmont will shape the 
waterfront peninsula as 
an innovative, connected 
and creative around-the-
clock destination, provid-
ing much-needed jobs, 
investment and economic 
growth, part of the NSW 
Government’s COVID Re-
covery Plan.
-     Up to 23,000 new jobs 
and 800,000 square me-
tres of new commercial 
and office space are fore-
cast in a new draft plan, 
supported by better trans-
port connectivity to grow 
a mix of hi-tech, tourism, 
media and information in-
dustries.
-   The NSW Government’s 
draft Pyrmont Peninsula 
Place Strategy and Eco-
nomic Development Strat-
egy would help map the 
area’s future.
-   To view the strategies 
and have your say visit 
www.planning.nsw.gov.
au/pyrmontpeninsula.

NEW READING AND NU-
MERACY ASSESSMENT 
TOOL EXPANDED
-   A new assessment tool 
designed for NSW pub-
lic schools to use during 
the COVID-19 pandemic 
is expanding to Year 3 
students after overwhelm-
ingly positive feedback 
from the new Year 5 and 9 
assessment.
-    NSW public school 
teachers will be armed 
with the new reading and 
numeracy assessment to 

help schools identify a 
student’s current abilities 
as well as what they can 
do to improve teaching 
and learning to ensure no 
student is left behind dur-
ing the pandemic.
-      The new ‘check-in’ as-
sessment package, which 
is an optional online read-
ing and numeracy assess-
ment for students in Years 
5 and 9, is expanding to 
Year 3.
-      The check-in assess-
ment is on demand, giving 
schools the flexibility to 
schedule the assessment 
to best suit their school 
and student’s needs.

NEW LANDMARK IN DE-
VELOPMENT AS CON-
TRACT AWARDED ON 
SYDNEY FISH MARKET
-     The first major contract 
has been awarded on what 
will be one of Sydney’s 
greatest tourism assets, 
the new Sydney Fish Mar-
ket.
-    Work will be underway 
in a matter of weeks on 
the $750 million project 
following the appointment 
of the Stage One contrac-
tor.
-     This project will cre-
ate 700 construction jobs 
over four years and sup-
port more than 700 ongo-
ing jobs once the new pre-
cinct opens in 2024.
-      The Stage One con-
tractor will ensure the site 
is prepared for a safe han-
dover for the commence-
ment of main works, 
expected to start by mid-
2021. A tender process 
to appoint a Main Works 
Contractor for the project 
is now underway.
-  The current fish market 
site will remain fully oper-
ational for four years while 
the new site is being built.

NATION AGREES TO 
NSW-LED DEFAMATION 
REVOLUTION
-     Outdated defamation 
laws that result in crip-
pling damages payouts, 
chill public interest jour-

nalism and clog courts 
with minor claims will be 
overhauled after Attor-
neys-General from across 
Australia agreed to imple-
ment NSW-led reforms.
-     These reforms will 
bring defamation laws into 
the modern era, improving 
the balance between pro-
tecting reputations and 
free speech.
-    The amendments fol-
low wide-ranging consul-
tations with peak legal 
bodies, media companies, 
academics, digital plat-
forms and lawyers who 
represent both plaintiffs 
and defendants.

$50,000 GRANTS TO CRE-
ATE MENTALLY HEALTHY 
WORKPLACES
-    Projects and initiatives 
that help support men-
tal health recovery in the 
workplace could be eligi-
ble for a NSW Government 
grant worth up to $50,000.
-        Projects must dem-
onstrate that they meet at 
least one or more of Re-
covery Boost’s funding 
principles of being sus-
tainable, innovative and 
adoptable in the work-
place.
-    Australian based or-
ganisations, including 
not- for-profit organisa-
tions, social enterprises, 
government agencies and 
individuals are eligible to 
apply.
-    Expressions of interest 
for the Recovery Boost 
Grant program are open 
until 6 August.
-    More information can 
be found at: https://www.
mentalhealthatwork.nsw.
gov.au/mentally-healthy-
workplaces/recover-at-
work/ recovery-boost -
$50,000-funding-program.
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The PM has urged Austra-
lians to support Victoria 
through critical new lock-
down measures, as he 
announced new ‘disaster 
payments’ for Victorians 
who need to self-isolate 
but have no sick leave.
Prime Minister Scott Mor-
rison has called on Aus-
tralians to support coro-
navirus-riddled Victoria 
through “heartbreaking” 
new lockdown restric-
tions, saying the coun-
try’s future depends get-
ting its outbreak under 
control.
It came as Mr Morrison 
announced a $1500 “di-
saster payment” would 
be rolled out for Victori-
ans who need to self-iso-
late for 14 days but don’t 
have enough sick leave 
left to ensure they have 
“no economic reason” to 
go to work.
The PM acknowledged 
the heavy toll Stage 4 
restrictions were set to 
have on Victorian work-
ers, small business own-
ers and families, after 
Premier Daniel Andrews 
announced many busi-

ness will have to close 
for six weeks from mid-
night on Friday.
He urged those in other 
states to offer an “el-
bow of support” to their 
southern neighbours: 
“If you‘ve got friends in 
Victoria, call them. Cheer 
them up. Encourage 
them.
“Let them know you‘re 
there for them if you’re in 
a state in a much better 
situation – which, thank-
fully, all other states and 
territories are.
“Offer whatever support 
you can. We‘ve asked so 
much of Australians over 
these many months, and 
we’ve asked even more 
of Victorians. And now 
we’re asking – through 
the Victorian Premier – 
even more.
“We know that we have to 
help them push through, 
because Australia‘s fu-
ture depends on these 
weeks and months 
ahead. So today, I’m here 
to do nothing more than 
encourage people.”
Speaking to media in Can-
berra Mr Morrison said 

Scott Morrison urges Australians to 
support Victoria through critical new 
lockdown measures

the Federal Government 
would be issuing pan-
demic leave payments in 
the state to people who 
need to remain at home 
but have exhausted their 
sick leave.
“That means that those 
who need to self-isolate 
as a result of an instruc-
tion by a public health 
officer – there is no eco-
nomic reason for you to 
go to work,” he said. 
“We are also encourag-
ing the Victorian govern-
ment to ensure that there 
are appropriate penalties 
in place for those who do 
break those public health 
notices and they‘re told 
to self-isolate and do go 
to work.
“They‘re putting their 
workmates at risk. 
They’re putting their 
employer’s business at 
risk. They’re putting the 
broader health at risk.”
The PM said it was not 
something being con-
sidered for people liv-
ing in other states. “It‘ll 
be there for as long as 
the government consid-
ers it a disaster – we’ve 
left it open-ended at this 
point,” he said.
Mr Morrison refused to 
criticise the under fire 
Victorian Government, 
and Premier Andrews, for 
being unable to stop the 
spread of the virus.
“It‘s very unfair what’s 
happening to people. It’s 
the pandemic and the vi-
rus that is doing that, and 
it means that the Premier 
obviously has to make 
some difficult calls,” he 
said.
“And not everybody is 
going to agree with every 
call he makes. And I am 
absolutely sure that he 
hasn‘t taken any of them 
lightly in the many con-
versations that I’ve had 
with him.
“They’re tough calls and 
he knows he has to make 
them.”
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Prime Minister Scott Morrison has ‘backed’ Victoria. Picture: NCA 
NewsWire /Gary RamageSource:News Corp Australia

Victorian Premier announcing latest restrictions with the stage 4 lock-
down of Greater Melbourne. Picture: NCA NewsWire / Ian CurrieSource:

But Scott Morrison is en-
couraging social media 
users to “exercise their 
own judgment” about 
their use of social media 
platforms. 
Australian intelligence 
agencies have found no 
evidence that TikTok us-
ers’ data has been mis-
used, Scott Morrison 
says. 
But the Prime Minister 
has encouraged social 
media users to exercise 
their own judgment about 
the platform.
In a virtual address to the 
Aspen Security Forum, 
Mr Morrison said “people 
should know that the line 
connects right back into 
China”.
“There is no evidence 
for us to suggest … that 
there is any misuse of any 
people’s data that has oc-
curred, at least from an 
Australian perspective,” 
he said.
“There’s nothing at this 
point that would sug-
gest to us that security 
interests have been com-
promised or Australian 
citizens have been com-
promised.” 
Mr Morrison said there 
was no reason to restrict 
the application “at this 
point”, adding intelligence 
agencies would continue 
to monitor the situation.
“They (Australians) 
should exercise their own 
judgment about whether I 
should participate in those 
things or not,” he said.
As tensions between 
China and the US grow, 
Mr Morrison was asked 
about instability in the 

Indo-Pacific region.
“What we want is peace 
and stability in the re-
gion,” he said.
“What we want is trade 
with China and all coun-
tries in our region to 
continue to grow and de-
velop.
“We just don’t want to see 
that growth translate into 
any global instability in 
the region because we be-
lieve that will undermine 
prosperity in the region.”
Mr Morrison said the great 
difficulty nations in the 
region faced was that ev-
ery action was only seen 
through the lens of that 
“strategic competition” 
between China and the 
US.
He said although Aus-
tralia had a good trading 
relationship with China, it 
was not “hostage” to it.
“It is a two-way mutually 
beneficial relationship for 
Australia and China and 
we want to see that pre-
served, but it can’t be pre-
served in an imbalanced 
way,” he said. 
Mr Morrison also defended 
the fact he had not spoken 
to Chinese President Xi 
Jinping since the G20 last 
year, saying “there hasn’t 
been an opportunity to do 
so”.
“I don’t get hung up on 
these things,” he said. 
“The phone is there, it 
works.”
NEW PARTNERSHIP

Mr Morrison and Papua 
New Guinea Prime Min-
ister James Marape have 
signed a new strategic 
and economic partner-
ship.
The pair agreed to boost 
defence co-operation and 
increase trade and invest-
ment opportunities.
The intention to negotiate 
a bilateral security treaty 
was also discussed dur-
ing the virtual summit on 
Wednesday. 
Mr Morrison confirmed 
Australia would provide 
support for the PNG Gov-
ernment’s fight against 
COVID-19.
The first Australian medi-
cal assistance team ar-
rived in PNG on Tuesday.
Medical and crisis re-
sponse experts will assist 
case management, infec-
tion control, triage and 
emergency management, 
and laboratory practices.
Mr Morrison and Mr 
Marape have also com-
mitted to building the 
Markham Valley Solar 
Project, which will expand 
major power grids, in-
crease generation capac-
ity and connect house-
holds to electricity.
The pair also committed 
to improve training in the 
region to grow the num-
ber of skilled workers, 
with Australia investing 
$45 million over six years 
to increase institutions 
outside of Port Moresby.

No reason to ban TikTok: ScoMo

China’s President Xi Jinping and 
Scott Morrison have not spo-
ken since the G20 summit in 
2019. Picture: Nicolas Asfouri / 
AFPSource:AFP

JODI MCKAY MP NSW LABOR 
LEADER
I am shocked and dismayed at the carnage in Beirut 
overnight. My thoughts are with the injured and be-
reaved amongst the Lebanese Australian community.
We stand ready to support those affected, including 
people in NSW who have lost family and friends or are 
deeply worried for their welfare.
A tragedy like this only amplifies the concerns of com-
munities already struggling with the devastating impact 
of the coronavirus pandemic. Labor today reaffirms its 
commitment to the Lebanese Australian community, 
which has been deeply embedded in NSW society for 
well over 100 years.
This morning, as first the Order of Business in Parlia-
ment, NSW Labor paid our condolences to those af-
fected by this devastating tragedy.

WEDNESDAY, 5 AUGUST 2020



Page 30صفحة 30     
NEWS

Victoria will reportedly an-
nounce more than 400 new 
virus cases and several 
deaths, after ordering a mas-
sive retail shutdown.
Victoria’s wide-ranging re-
tail shutdown has been de-
scribed as a “nuclear bomb” 
that will wipe out the state’s 
economy and small busi-
nesses. 
It comes as the state is 
tipped to report more than 
400 new coronavirus cases 
and several deaths, after 429 
cases and 13 deaths were 
announced on Monday.
The additional stage four 
restrictions outlined by Pre-
mier Daniel Andrews yester-
day are expected to lead to a 
further 250,000 job losses.
Small Business Australia 
executive director Bill Lang 
told 3AW his members had 
been left 
Police Minister Lisa Neville 
says a number of people 
“knowingly” breached the 
8pm curfew on Monday 
night.
One of them “decided they 
were bored and they were 
going to go out for a drive”.
Another “decided that they 
needed to buy a car after 
8pm last night, drive across 
the city of Melbourne”.
“We’ve also seen people 
who have picked up people 
from other households, 
again breaching the direc-
tion and then also briefing 
the curfew,” she said.
“All of those people were 
infringed last night. So be 
in no doubt Victoria Police 
are using their powers to do 
that.”
‘You will be doorknocked’
Mr Andrews says most Vic-
torians are doing the right 
thing but to those who aren’t, 
“the message is clear”.
“You will be doorknocked. 
You will be visited. If you’re 
not at home you will be 
fined,” he said.
“The fine is $1652 but there’s 
an opportunity for police to 
fine you on the spot $5000 
and for particularly selfish 
behaviour, the opportunity 
to take you to court where 
the maximum penalty is, in 
fact, $20,000.”
He added, “To avoid a fine, 
to keep your family safe, to 
keep every family safe, to 
get to the other side of this 
faster, please do the right 

Coronavirus Victoria: More than 400 new cases expected as Andrews 
orders major retail shutdownfor part-time workers, PM confirms
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thing, please make better 
decisions, and again, thank 
you so much to all of those 
who are.”
$5000 on-the-spot fine
Mr Andrews has announced 
a new on-the-spot fine of 
nearly $5000, “in fact the 
largest on-the-spot fine on 
the statute books in Victo-
ria”.
The exact number is $4659, 
“but ultimately a $5000 on-
the-spot fine and that will be 
particularly for those who 
breach their isolation or-
ders”.
“If you are supposed to be 
at home and you are not, 
then you face the prospect 
of a fine of up to $5000,” he 
said.
“If there were repeat breach-
es, if there were particularly 
selfish behaviour like, for in-
stance, going to work when 
you had the virus, then there 
is the alternative pathway 
and that is, of course, tak-
ing you to the Magistrates 
Court, where the maximum 
penalty that can be applied 
to you is $20,000.”
Mr Andrews added, “We 
don’t want it to come to that. 
We want people to be where 
they are supposed to be. Be-
cause that is how we will all 
get past this.”
800 infected go missing
Mr Andrews says 800 people 
who were supposed to be 
isolating at home were un-
able to be found yesterday.
“I can confirm that the ADF 
together with important au-
thorised officers from DHHS 
have conducted more than 
3000 doorknocks of people 
who should be isolating at 
home,” he said.
“More than 800 of those 
people who should have 
been isolating could not 
been found. That is com-
pletely unacceptable.”
As a result, he has banned 
exercise for people in man-
datory isolation.
“I apologise to those who 
were doing the right thing 
but we have simply no 
choice but to move to that 
setting,” he said.
“From now, there will be 
no exercise, if you are sup-
posed to be isolating at 
home, you will need to stay 
in your home or on your 
property.”
Mr Andrews said those peo-

ple can get “fresh air at the 
front door, in your front yard 
or back yard or opening a 
window”.
“That’s what you’re going to 
have to do,” he said.
“It’s difficult to enforce this 
if people have a lawful ex-
cuse and if some people 
are going to use that to try 
and justify other decisions – 
they were at no point getting 
exercise. They were doing 
something else.”
He has confirmed an addi-
tional 439 cases, for a cu-
mulative total of 12,335.
“There are 456 Victorians in 
hospital and 38 of those are 
receiving intensive care,” Mr 
Andrews said.
Eleven more people have 
died, all of them in aged 
care, bringing the death toll 
to 147.
They were a man in his 70s, 
one man and three women in 
their 80s, two men and three 
women in their 90s, and one 
woman in her hundreds.
Here’s the full audio from 
earlier of Martin Pakula’s 
interview on 3AW answer-
ing questions on business 
closures.
“We have an industry coor-
dination hotline where we’re 
dealing with industry. We 
took 5000 calls last night,” 
the COVID-19 Minister for 
Jobs, Precincts and Regions 
told Neil Mitchell.
“My department will work 
with the Department of 
Health and the Department 
of Justice on any queries 
and anomalies over the next 
few days.”
Mr Pakula said if there was a 
“sensible tweak that doesn’t 
put the health outcomes that 
we’re seeking in any jeopar-
dy, I’m happy to have a con-
versation”.
The state government 
hotline for COVID-19 busi-
ness queries is 13 22 15.
Premier Daniel Andrews is 
expected to speak at around 
11am. The state recorded 
671 cases on Sunday and 
429 on Monday.
Wesfarmers has provided 
an update on what the new 
restrictions will mean for its 
retail businesses and staff 
in metropolitan Melbourne.
The company says Bun-
nings, Kmart, Target and 
Officeworks will all be able 
to continue online opera-

tions through home delivery 
and contactless click-and-
collect.
Kmart and Target locations 
will be closed to in-store 
customers.
Reflecting the “vital nature” 
of its services, Bunnings 
stores can remain open for 
trade customers but will 
be closed for in-store retail 
customers.
Similarly, “as a specialist 
supplier of stationery and 
printing services”, Office-
works stores can continue 
to service business custom-
ers but are closed for in-
store retail customers.
“Wesfarmers recognises 
the impact these changes 
will have on team members, 
suppliers and customers 
that rely on its businesses 
for their livelihood and well-
being,” the company said in 
a statement.
“Wesfarmers and its divi-
sions will endeavour to 
support its approximately 
30,000 Victorian team mem-
bers through this difficult 
time and work with the rel-
evant authorities on strate-
gies to reduce the risks of 
COVID-19 and recommence 
operations as soon as ap-
propriate.”
Woolworths has warned 
there will “inevitably” be 
stock delays after staff 
walked off the job at its li-
quor distribution centre in 
west Melbourne due to a 
positive coronavirus case.
The supermarket has hit out 
at the union for ordering the 
stoppage, which it argues 
was not necessary as it was 
following a “comprehensive 
COVID-19 response (plan)”.
Woolworths began notifying 
staff that evening and con-
tinued over the weekend. 
The site doesn’t operate on 
Sundays. 
A full deep clean was con-
ducted in line with Victorian 
government and SafeWork 
Australia guidelines. High-
touch areas will continue 
to be cleaned at least five 
times a day and the next 
routine deep clean will be on 
Sunday.
Woolworths says Work-
Safe Victoria overturned the 
cease-work notice issued by 
the United Workers Union 
“with no significant adjust-
ment to our response plan”.

Today Show

PRIME MINISTER: That’s true. There’s about 20,000 
Australians at any one time who are in Lebanon. Karl, 
and it’s my deep regret to inform you that one Aus-
tralian has been killed in this horrific blast. We obvi-
ously can’t confirm details of that at this stage because 
there’s contacts with families and others. But our hearts 
go out to all of those in Lebanon and in Beirut in partic-
ular at the moment. You can see from the image of the 
blast, it is just absolutely devastating. But beyond that, 
as we know, there are hundreds of thousands of Aus-
tralians who have Lebanese descent and they’ll be con-
cerned about family members. We provided the number 
to you that I hope is on the screen now that people 
can call if they are worried about family members. And 
I can say, though, please be patient. Our Embassy in 
Beirut has been impacted significantly and, but I can 
report all our staff there are okay. Some cuts and some 
scratches and these sorts of things. But they’ll be seek-
ing, I know that people were sleeping, will be sleeping 
there to ensure that the facility is not compromised. So 
they’re doing a great job there and they’ll be doing all 
they can. But our hearts really go out to our Lebanese 
Australian community. I know there’ll be many prayers 
in the Maronite churches and the mosques in Australia. 
But again, given the COVID restrictions, I would just 
urge the appropriate response, those private prayers 
this morning, I think will be the ones that people will be 
offering and so will I.

STEFANOVIC: Well said, PM, that’s the number there 
for loved ones to reach out to the Department of For-
eign Affairs. That is below me on your screen, 02 6261 
3305. That’s the number there. But one Australian, as 
confirmed by the Prime Minister has been confirmed, 
has died in that explosion. Terrible news.

Prime Minister - Comments - 
Lebanon [SEC=UNOFFICIAL]

And Sunrise

KOCH: Okay. I know you’ve got to go to another com-
mitment. Just quickly, have you seen these pictures 
from that deadly blast in Beirut this morning? Obvi-
ously, our thoughts go to everyone here. Do you know 
what caused it, have you had any information?

PRIME MINISTER: No, there’s no information on the 
cause. I’ve been receiving briefings on that overnight. 
Normally, there’s around 20,000 Australians there at 
any time. And we couldn’t say with COVID restrictions 
how many of those have returned to Australia. But it is 
very distressing. I can confirm that there has been one 
Australian who has been killed, which is terribly dev-
astating, and we obviously can’t reveal details of the 
specifics of that at this time. But our sympathies to all 
the people of Lebanon. There is such a large Lebanese 
Australian community here and they will be worried 
about loved ones. The details, hopefully we provide 
that number to you before going on air. That should be 
on your screen if you have concerns about relatives, 
that’s the number you can call. And that’s where our 
efforts are, where our Embassy is. It was significantly 
impacted, but we can report all the staff there are well. 
But the building that the Embassy is in has been signif-
icantly compromised. But I’m pleased that apart from 
some cuts and scratches, our staff are all okay. 
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Local State Member for 
East Hills Wendy Lindsay 
MP announced $90,000 in 
NSW Government funding 
to support City of Canter-
bury Bankstown Council 
plans for improvements at 
Picnic Point boat ramp on 
the Georges River.

Mrs Lindsay said the boat 
ramp facility upgrade 
was one of 69 successful 
projects allocated grant 
funding under the NSW 
Government’s $28 million 
investment in Round 3 of 
the Boating Now program 
which supports infrastruc-
ture projects to improve 
boating access, amenities 
and safety for NSW boat-
ers.

The new round will allow 
local councils, boating and 
community groups, as well 
as private sector organisa-
tions, to deliver new or up-

FUNDING GREEN LIGHT FOR BOAT RAMP PARKING UP-
GRADE AT PICNIC POINT ON GEORGES RIVER

graded boating infrastruc-
ture, including boat ramps, 
jetties, wharves, car and 
trailer parking, dinghy 
storage racks and sewage 
pump-outs.

“This project will involve 
upgrades to parking and 
improved foreshore ac-
cess and other facilities to 
make it safer and easier for 
boaters to visit Picnic Point 

boat ramp and enjoy a day 
out,” Mrs Lindsay said.

“The program is funded 
from boating licence and 
registration fees which are 
reinvested back into initia-
tives that improve boating 
for local communities.
“We are offering deliv-
ery partners up to 25 per 
cent of the grant value up 
front to help fast-track the 

planning and delivery of 
projects to stimulate local 
economies.”

“As part of the new round 
of funding, $2 million has 
been set aside for boat-
ing infrastructure to be 
repaired quickly following 
damage caused by severe 
weather events such as 
storms and bushfires,” 
Mrs Lindsay said.

“The remaining funding 
will be allocated to priority 
infrastructure outcomes 
identified in the 2018 Mari-
time Infrastructure Plan, 
which provides strategic 
guidance for investing in 
maritime infrastructure, 
with the outcomes that are 
receiving funding to be an-
nounced later this year.”
The Boating Now Program 

also contributes to achiev-
ing the outcomes for the 
ten-year Marine Estate 
Management Strategy to 
coordinate the manage-
ment of the marine estates 
in NSW. 

The Boating Now Round 3 
allocation is in addition to 
the $70 million investment 
since the program com-
menced in 2015.

“Maritime infrastructure 
is an essential enabler for 
recreational boaters, im-
portant coastal industries 
and foreshore experiences 
for locals and visitors.”

For more information on 
the program and success-
ful projects go to www.
rms.nsw.gov.au/projects/
key-build-program/boat-
ing-now.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

Wendy Lindsay MP and Clr Glen Waud at Picnic Point Boat Ramp 
with Cheque

Wendy Lindsay MP and Clr Glen Waud at Picnic Point Boat Ramp



تـخفيضات هائـلة عـلى 
جـميع املـوجودات

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع مـعاملة أخـويةأسـعار منافـسة

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار 
والـفواكه الـطازجة يوميا باإلضافة اىل 

األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات واملكـسرات 
والزيوت والقهوة  والـخبز  الطازج وسـائر أنـواع 

BIG FRESH FRUIT & GROCERIES SEFTON ,  Tel: 02 9645 5559
56 WALDRON ROAD, SEFTON NSW,  2162

SEFTON

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا 
الـحسومات الكـبرية يـوميا

الحـبوب والسـمانة 
الـعربية
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