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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

جملس الوزراء أقّر البيان الوزاري حلكومة »معاً لإلنقاذ«: مفاوضات مع الصندوق 
وتـصحيح الـرواتب ومـعامل كهرباء... والتدقيق اجلنائي على طريق التنفيذ

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

   الرئيس عون مرتئسًا جلسة إقرار البيان الوزاري

سعر  تهاوي  من  أسبوع 
إليه  أدى  الدوالر،  صرف 
باالجتاه  السري  من  أسبوع 
حكومة،  بتأليف  الصحيح 
ثالث  وزاري،  بيان  جلنة 
برئاسة  عقدت  جلسات 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
الوزراء  جملس  بعدها  اقّر 
عقدت  اليت  جلسته  يف 
يف  االول  امس  ظهر  بعد 
الرئيس  برئاسة  بعبدا، 
والوزراء، مع  ميشال عون 
رئيسها  لطلب  االستجابة 
»معًا  شعارها:  يكون  بأن 
عناوين  ضمن  لإلنقاذ«، 
واضحة، تستجيب ملتطلبات 
لإلنقاذ،  املمكنة  اخلطوات 
مع تسريع وترية االستجابة 
للمطالب احلياتية، وخباصة 
جلهة  ان  املوطنني، 
يلمس  ان  أو  تلبيتها، 
لرفع  االنتاجية،  املواطنون 
املواطنني،  عن  املعاناة 
الوقت،  مع  يف ظل سباق 
والنفط الوافد من اخلارج، 
ضمن إعادة خلط األوراق، 
أخذ  عدم  على  احلرص  مع 
الساحة جمددا إىل جتاذبات 
تؤثر على االندفاعة القوية 
السري  أو  االنقاذ،  باجتاه 
يف مسار االنفراجات، بدءًا 
من احملروقات اليت سجلت 
امس اجلمعة أّول اختباراتها 

يف احملطات.
وزارية  مصادر  وأوضحت 
الوزاري حلكومة  البيان  أن 
أقر  ميقاتي  الرئيس 
باإلمجاع مع إدخال تعديالت 
انه  اىل  وأشارت  عليه، 
فور تعديل بعض العبارات 
إىل  حيال   والصياغات 

جملس النواب. 
هناك  إن  املصادر  وقالت 
ضوابط مت التأكيد علبها ال 
سيما يف موضوع التفاوض 
الدولي  النقد  صندوق  مع 
على  التشديد  كان  حيث 
تقتضيه  مبا  التفاوض 
واملصلحة  األولويات 
أن  إىل  ولفتت   . الوطنية 
مرتبط  التفاوض  موضوع 
الندية  واملصاحل  بالندية 
على  التأكيد  كان  ولذلك 
موضوع املصلحة الوطنية. 
نفسها  املصادر  وذكرت 

ادلوا  الوزراء  معظم  أن 
إيقاع  وسط  بدلوهم 
وكان  وسليم  مضبوط 
تسمية  احلكومة   الختاذ 
حيث  وقعها  لألنقاذ  معا 
أن  ميقاتي  الرئيس  اعترب 
هذه التسمية اقوى. وعلم 
طاولت  التعديالت  أن 
القطاع  وهي  معينة  بنودا 
املصريف حيث مت التأكيد 
القطاع  إصالح  على 
هيكلته  واعادة  املصريف 

حيث يلزم.
مل  الكهرباء  موضوع  ويف 
تتم وفق املصادر اإلشارة 
حمددة  معامل  أمساء  إىل 
التأكيد  برز  إمنا  للكهرباء 
مبا  الكهرباء  خطة  على 
الطاقة  استجرار  تتضمن 
والطاقة البديلة وغري ذلك 

من بناء املعامل. 
بالنسبة  انه  إىل  ولفتت 
احلصانات  موضوع  إىل 
بريوت  مرفأ  قضية  يف 
على  برز  تشديدا  فأن 
وهذا  املوضوع  قانونية 
يتطلب تعاونا بني جملس 
ما  بكل  واحلكومة  النواب 
الوصول  موضوع  يتطلبه 
وزير  وقال  احلقيقة.  إىل 
يف  بريم  مصطفى  العمل 
املوضوع  أن  اجملال  هذا 
االنفجار  وأن  قانوني 

أصابنا مجيعا. 
وزير  أشار  ذلك  إىل 
امني  والتجارة  االقتصاد 
موضوع  متابعة  إىل  سالم 
لقائه  بعد  بدقة  األسعار 
املواد  مستوردي  نقابيت 

الغذائية والسوبرماركت.

مشكلة  هناك  أن  وأوضح 
املندوبني  مبوضوع  تتصل 
الوزارة  يف  العاملني 
التنسيق مع  وسيصار إىل 
واالستعانة  الداخلية  وزارة 
حتقيق  أجل  من  بالبلديات 

املراقبة الفعالة. 
جانب  إىل  سنقف  وقال: 

املواطننب دائما.
يعلن  ان  املتوقع  ومن 
موعد  بّري  نبيه  الرئيس 
النواب  جملس  جلسة 
خالل  الثقة  احلكومة  ملنح 
بعدما  املقبلة،  الساعات 
أعلنت األمانة العامة جمللس 
انها  أمس،  الوزراء، مساء 
النهائية  الصيغة  اجنزت 
اقره  كما  الوزاري  للبيان 
وارسلته  الوزراء،  جملس 
جمللس  العامة  األمانة  إىل 

النواب، وفق األصول.
ان  نيابي  مصدر  وتوقع 
أو  االثنني  اجللسة  تعقد 

الثالثاء على أبعد تقدير.
نبيه  الرئيس  وكان 
من  اتصاال  تلقى  بّري 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت 
عبداللطيف دريان، مّت خالله 
التأكيد على ضرورة تطبيق 
حفاظًا  والدستور  القانون 

على الوحدة الوطنية.
إىل ذلك، وتوقعت مصادر 
جملس  يعقد  ان  وزارية 
الوزراء، جلسات متواصلة، 
واجتماعات وزارية مصغرة، 
الثقة،  احلكومة  نيل  بعد 
العادة حتريك عمل الوزارات 
واملؤسسات  واالدارات 
بعد  طبيعتها،  اىل  العامة 
والشلل  االنكفاء  حالة 

اليت اصابتها، جراء تدهور 
وملناقشة  العامة،  احلالة 
وامللفات  األوضاع  وحبث 
الختاذ  امللحة،  احلياتية 
االجراءات والتدابري الالزمة 
ملعاجلتها، وال سيما زيادة 
الكهربائي  بالتيار  التغذية 
ملختلف املناطق، والوسائل 
لذلك،وتامني  املتاحة 
اللبنانيني  حاجة  الدواء،و 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

وصول الشحنة األوىل من الفيول العراقي )غاز أويل( اىل لبنان..  وعشرات صهاريج النفط اإليراني يف  البقاع 

والبنزين  احملروقات،  من 
عملية  وإنهاء  خصوصا 
االحتكار والسوق السوداء، 
بأسرع ما ميكن، الن الوضع 
العام، مل يعد حيتمل تأخري 
الالزمة  اإلجراءات  اختاذ 

والسريعة ملعاجلتها. 
ان  اىل  املصادر  واشارت 
سيباشر  احلكومة  رئيس 
مع  اتصاالت  سلسلة 

جتاوز ازمته، ومباشرة خطة 
التعايف االقتصادي. 

وتوقعت املصادر ان يبدأ 
زيارات  سلسلة  ميقاتي 
مصر  تشمل  للخارج، 
العربية  الدول  من  وعددًا 
االخرى. كما يزور فرنسا، 
لتوجيه الشكر اىل الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون 
الفرنسية،  واحلكومة 

منذ  بريوت  مرفأ  استهدف 
واجلهود  العام  يقارب  ما 
اليت بذهلا ماكرون لتشكيل 
شخصيا،  اجلديدة  احلكومة 
زياراته  تشمل  أن  على 
بعد ذلك، اكثر من عاصمة 
مقدمتها  ويف  اوروبية، 
وبرلني،  وروما  لندن 
لبحث افاق التعاون وسبل 

مساعدة لبنان. 
على  العديالت  ومتحورت 
بند القطاع املصريف، حيث 
مصطلح  على  اخلالف  كان 
هيكلة  إعادة  او  إصالح 
على  االتفاق  فتم  القطاع، 
عبارة إصالح وإعادة هيكلة 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

بعد اتفاق اسرتاليا وأمريكا حول الغواصات
 فرنسا تندد بـ »طعنة يف الظهر«

اخلارجية  وزير  أعلن 
بلينكن،  أنتوني  األمريكي 
امس  من  مبكر  وقت  يف 
اسرتاليا،  بتوقيت  اجلمعة 

ان الواليات املتحدة ترحب 
أوروبية  دول  تلعب  بأن 
منطقة  يف  هاما  دورا 

التتمة على الصفحة 21

بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني: 
ملتزمون حبل شامل باليمن

أكد بيان سعودي إماراتي 
مشرتك،  بريطاني  أمريكي 
صدر امس االول اخلميس، 
على االلتزام حبل سياسي 

شامل يف اليمن.

اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
لدى  اململكة  سفري 
اإلماراتي  والسفري  اليمن 
والسفري الربيطاني وكذلك 

الشقيقة  العربية  الدول 
للقيام  والصديقة، 
زيارات،  بسلسلة 
والدعم  التأييد  حلشد 
اجلديدة،  احلكومة  خلطط 
املالية  االزمة  حلل 
وتوفري  واالقتصادية، 
املالية  املساعدات 
الالزمة لتمكني لبنان من 

بعد  لبنان  ملساعدتهم 
الذي  الكارثي،  التفجري 

برملاني اوروبي يكشف عن عقوبات حبق 
مـسؤولني لـبنانيني هـّربوا أمــواهلم
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
ملاذا ال يستطيع الغرب ركوب نفس املوجة؟

شرق  مناطق  يف  صور  ظهرت 
على  تتمايل  وهي  سيدني 
الشواطئ املزدحمة هذا األسبوع 
مما يعزز االنقسام الكبري.  هناك 
سكان  من  اآلالف  تـُظهر  صور 
سيدني بدون أقنعة على الشاطئ 
أفواه  يف  مرارًة  تركت  وقد 

الكثريين، بمن فيهم أنا.

فبينما يتدفق البعض اىل شواطئ 
املدينة، فإننا عالقون يف قيود أكثر 
صرامة. ال يمكننا حتى إعادة فتح 
األكثر  لأليام  السباحة  حمامات 

حرارًة.

إنها معايري مزدوجة - حشود مكتظة 
الضواحي  سواحل  على  أقنعة  بال 
املجتمعات  تغريم  مقابل  الشرقية 
 LGAs الحمراء  املنطقة  يف  املحلية 
صندوق  بعد  قناعـًا  يرتدوا  لم  إذا 

الربيد الخاص بهم.

 إن مراقبة بعض املناطق التي تحتوي 
على عدد أكرب من الحاالت ال تؤدي 
إال إىل إعادة إثارة الجدل حول »قصة 
إىل  فقط  تؤدي  وربما  مدينتني«، 

تأجيج االنقسام واإلحباط بني عامة 
الناس.

يف اجتماع رئيس البلدية مع رئيسة 
الوالية  هذا األسبوع، دافعتُ مرة 
بإلغاء  املجتمع، وطالبتُ  أخرى عن 
سيدني  فتح  وإعادة  التجول  حظر 
يف نفس الوقت. يسعدني أن أرى 
رئيسة الوالية قد سمعتْ ورفعت 
حظر التجول يف اليوم التالي، ولكن 
يتعني  الذي  الكثري  هناك  يزال  ال 
القيام به، بما يف ذلك مركز التطعيم 

)التلقيح( يف كامربالند. 

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

الرقم:  187 651 0419
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

 Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

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

 0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Why can’t the west ride the same wave? 
Photos of Sydney’s east frolicking on packed beaches 
have surfaced this week reinforcing the great divide. 
There’s images showing thousands of maskless 
Sydneysiders on the beach and it’s left a bad taste in  
the mouths of many, including me.

While some could flock to the city’s beaches, we’re stuck 
with harsher restrictions. We can’t even reopen our pools 
for the warmer days ahead.

It’s double standards – maskless packed crowds on the 
shorelines of the eastern suburbs versus communities 
in red zone LGAs fined if they don’t wear a mask past 

their letterbox. Policing certain areas with higher case 
numbers only reignites the “tale of two cities” debate, 
and perhaps only fuels division and frustration between 
the general public.

In the Mayor’s meeting with the Premier this week, I 
again advocated for the community, asking for curfews 
to be removed and for Sydney to re-open at the same 
time. I’m happy to see the Premier heard and lifted 
curfews the very next day, but there’s still much to be 
done, including a vaccination hub in Cumberland. 

Coogee Beach, 12 September 2021
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على  حسابه  عرب  فرجنية  سليمان  املردة«  »تيار  رئيس  غرد 
يوسف  الوزير  حبق  التوقيف  مذكرة  خرب  صدور  »مع  »تويرت«: 
وحبق،  نفسه،  عن  مدافعا  جانبه  اىل  وقوفنا  نؤكد  فنيانوس، 

ضمن القوانني املرعية اإلجراء«.

أقر جملس الوزراء، الذي انعقد 
بعد ظهر امس االول، يف قصر 
بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية 
البيان  عون،  ميشال  العماد 
الوزاري للحكومة واليت ستطلب 
على  الثقة  النواب  جملس  من 
ان  اجمللس  قرر  كما  أساسه. 
»معا  احلكومة  شعار  يكون 

لالنقاذ«.
ونوه رئيس اجلمهورية بـ »عمل 
أجنزت  اليت  الوزارية  اللجنة 
على  ومتنى  بسرعة«،  مهمتها 
يف  االستمرار  الوزراء  »مجيع 
والتعاون،  واإلنتاجية  العمل 
الن ذلك من ابرز أسباب جناح 
احلكومة«. وشدد على »ضرورة 
احللول  إجياد  يف  اإلسراع 
لقضايا الناس املعيشية وايالء 
هذا املوضوع األفضلية املطلقة 
واقصى درجات االهتمام، لرفع 
املعاناة عن املواطنني من دون 

تأخري«.
الوزراء  جملس  رئيس  وحتدث 
جنيب ميقاتي الذي شدد على 
التضامن  اىل  الدائمة  »احلاجة 
املطلوبة  اإلنتاجية  لتحقيق 
اللجنة  أعضاء  وشكر  للحكومة، 
على  شاركوا،  الذين  والوزراء 
التعاون الذي ابدوه ومتنى ان 
من  دائما  الروح  هذه  تسود 

اجل مصلحة لبنان«.
تصريح وزير االعالم

وزير  تال  اجللسة،  انتهاء  وبعد 
البيان  قرداحي  جورج  االعالم 
الوزراء  جملس  »عقد  التالي: 
املخصصة  الثانية  جلسته 
القرار البيان الوزاري للحكومة 
اجلديدة، برئاسة السيد رئيس 
اجلمهورية وحضور السيد رئيس 

جملس الوزراء، والوزراء.
يف مستهل اجللسة، نوه رئيس 
اجلمهورية بعمل اللجنة الوزارية 
جملس  رئيس  السيد  برئاسة 
مهمتها  أجنزت  واليت  الوزراء، 
مناقشات مسؤولة  بعد  بسرعة 
اللجنة  أعضاء  وهادفة، شاكرا 
الجناز  الدؤوب  عملهم  على 
يعكس  ما  البيان،  مسودة 
اجلدية واملثابرة لتنفيذ املهام 

املطلوبة.
ومتنى السيد الرئيس على مجيع 
العمل  يف  االستمرار  الوزراء 
واإلنتاجية والتعاون، الن ذلك 
من ابرز أسباب جناح احلكومة. 
ان  اجلمهورية:  رئيس  وقال 
األوضاع ضاغطة والوقت مثني، 

وكل دقيقة هلا قيمتها.
على  الرئيس  السيد  وشدد 
ضرورة اإلسراع يف إجياد احللول 
لقضايا الناس املعيشية وايالء 
هذا املوضوع األفضلية املطلقة 
واقصى درجات االهتمام، لرفع 
املعاناة عن املواطنني من دون 

تأخري.
ثم حتدث السيد رئيس جملس 
الوزراء، مركزا على جو التعاون 
اللجنة  أعضاء  بني  ساد  الذي 
صوغ  تولت  اليت  الوزارية 
مسودة البيان الوزاري، مؤكدا 
التضامن  اىل  الدائمة  احلاجة 

املطلوبة  اإلنتاجية  لتحقيق 
الرئيس  وشكر  للحكومة. 
ميقاتي أعضاء اللجنة والوزراء 
التعاون  على  شاركوا،  الذين 
تسود  ان  ومتنى  ابدوه  الذي 
اجل  من  دائما  الروح  هذه 

مصلحة لبنان.
وعلى األثر، تلي نص مشروع 
البيان الوزاري، وابدى الوزراء 
ثم  وتعديالتهم،  مالحظاتهم 
البيان باالمجاع بعد ادخال  اقر 
وتقرر  عليه،  طفيفة  تعديالت 
الرئيس  اقرتاح  على  بناء 
يكون شعار  ان  ميقاتي  جنيب 

احلكومة: »معا لالنقاذ«.
حوار مع الصحافيني

قرداحي  الوزير  بني  دار  ثم 
والصحافيني احلوار التالي:

اليت  التعديالت  هي  ما  سئل: 
طالت البيان؟

طفيفة  تعديالت  »هي  أجاب: 
مسودة  على  بالعمق  تكن  ومل 
متعلقة  بل  الوزاري،  البيان 
جاءت  النها  والقواعد،  بالنص 
كل  قبل  من  عليها  متفقا 

الوزراء«.
جمتمعني،  كنتم  بينما  سئل: 
الفوضى  من  نوع  هناك  كان 
البنزين  عن  الدعم  رفع  بسبب 

من دون أي قرار.
أجاب: »من قال هذا الكالم؟ مل 
يطرح هذا املوضوع يف اجللسة، 
ومل يتم احلديث فيه ابدا، وال 
علم لي برفع الدعم، فهل يتم 

ذلك من دون قرار؟«
دخول  تطور  حصل  سئل: 
النفط اإليراني اىل لبنان، هل 
هو  وما  املوضوع  اىل  تطرقتم 

موقف احلكومة؟
هذا  اىل  نتطرق  »مل  أجاب: 
كانت  اجللسة  الن  املوضوع 
وإقرار مسودة  لبحث  خمصصة 
سيتلوه  الذي  الوزاري  البيان 
جملس  امام  الرئيس  دولة 
وانا  املقبل.  األسبوع  النواب 
كوزير اعالم ال ميكن ان أقول 
موقف احلكومة من املوضوع النه 
مل تتم مناقشته يف اجللسة«.

سئل: ان املشاكل اليت يواجهها 
لبنان معقدة وتواجهونها ببيان 

عادي.
فال  صحيح،  غري  »هذا  أجاب: 

جملس الوزراء اقر البيان الوزاري حلكومة معا لالنقاذ

 رئيس اجلمهورية: لالسراع يف إجياد احللول لقضايا الناس املعيشية
مـيقاتي: الـحاجة دائـمة اىل الـتضامن لـتحقيق اإلنـتاجية

هناك  البيان،  على  اطلع  احد 
خالفات  عن  قيل  كثري  كالم 
اجللسة  وخالل  اجللسة  داخل 
للبيان،  للتحضري  عقدت  اليت 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

وانفيه  صحيح  غري  كله  وهذا 
بشكل قاطع النين كنت موجودا 
قال  كما  ذلك.  على  واشهد 
الرئيس ميقاتي، ان املناقشات 
للبيان  التنحضري  جلنة  داخل 
كانت إجيابية جدا وحتمل الكثري 
الود والتعاون ، وبالتالي  من 

ما يقال هو غري صحيح«.
بتطبيق  بدأمت  هل  سئل: 
السيد  عبارة  باعتماد  القانون 

بدال من األلقاب؟
مت  فقد  كذلك،  »يبدو  أجاب: 
القاب  استعمال  بعدم  ابالغي 
فخامة ودولة، ورغم انين احب 
هذه األلقاب، اال انين اعتمدت 

عبارة السيد«.
سئل: هل سيتم تنفيذ الوعود 
وهل  البيان،  يف  املوجودة 

هناك من برنامج زمين؟
من  نوع  هناك  »كان  أجاب: 
اطالق  اىل  بالنسبة  التشاور 
وكان  احلكومة،  هذه  شعار 
لتسميتها  يتجه  الوزراء  معظم 
ب«العزم« الن العزمية موجودة 
حل  حملاولة  متحمسون  وهم 
اقرتاح  على  وبناء  املشاكل، 

كان  ميقاتي  الرئيس  السيد 
لالنقاذ«.  »معا  شعار  تبين 
انقاذ.  حكومة  فهي  وبالتالي، 
اما بالنسبة اىل وجود روزنامة 
استعداد  فهناك  للتنفيذ، 
للتخفيف  مهمة  قرارات  الختاذ 

عن الناس«.
سئل: امل يرد يف هذه اجللسة 
طوابري  من  املواطن  معاناة 

االنتظار؟
وارد  املوضوع  هذا  أجاب:«ان 
فعلينا  الوزاري،  البيان  يف 
معاناة  من  اوال  التخفيف 
ان  احلكومة  وعلى  الناس، 
املآسي  حل  حملاولة  تتنطح 
اما  أولوية،  وهذا  احلالية 
االسرتاتيجيات،  اىل  بالنسبة 
اما  الحق،  وقت  يف  فستأتي 
للحاجات  هي  فاالولوية  اآلن 

األساسية امللحة«.
بني  املالءمة  متت  هل  سئل: 
طرحي اصالح القطاع املصريف 

وإعادة هيكلته؟
»حصل نقاش يف هذا  أجاب: 
على  االتفاق  ومت  املوضوع، 

االمرين معا«.

جملس  رئيس  استقبل   
يف  بري  نبيه  االستاذ  النواب 
عني  يف  الثانية  الرئاسة  مقر 
التينة، رئيس ديوان احملاسبة 
ومدعي  بدران  حممد  القاضي 
فوزي  القاضي  الديوان  عام 
الديوان  غرفة  ورئيسة  مخيس 
يونس  ابي  نيللي  القاضية 
والقاضيتني يف الديوان روزي 
اللقيس،  ورانيا  هدير  ابو 
عن  تقريرا  بدران  من  وتسلم 
قطع حساب موازنة العام 2019 

واملوازنات امللحقة.
وأكد بدران ان »الديوان مستمر 
يف تدقيق باقي احلسابات اليت 
احيلت اليه يف العام 2019«.

اجمللس  رئيس  استقبل  كما 
الصحة  ملنظمة  العام  املدير 
تيدروس  الدكتور  العاملية 
والوفد  غيربيسوس  أدحانوم 
منسقة  حبضور  املرافق، 
لألمم  اإلنسانية  الشؤون 
املتحدة يف لبنان جناة رشدي، 
دعم  أهمية  يف  البحث  ومت 
يف  لبنان  يف  الصحي  النظام 
عن  النامجة  التداعيات  سياق 
تفشي جائحة كورونا وتأثرياتها 
الصحي،  النظام  على  السلبية 
كيفية  يف  البحث  عن  فضال 
مبا  الصحية  االولويات  حتديد 
التنمية  أهداف  مع  يتماشى 

املستدامة.

اتصال من دريان
على صعيد آخر، تلقى الرئيس 

بري تسلم من ديوان احملاسبة قطع حساب موازنة 2019 
واستقبل املدير العام ملنظمة الصحة وتلقى اتصاال من دريان

مفيت  من  هاتفيا  إتصاال  بري 
اللبنانية الشيخ عبد  اجلمهورية 

التأكيد  ختلله  دريان،  اللطيف 
القانون  تطبيق  »ضرورة  على 

الوحدة  على  حفاظا  والدستور 
الوطنية«.

جرمية  يف  العدلي،  احملقق  أصدر 
القاضي  بريوت  مرفأ  انفجار 
توقيف  مذكرة   ، البيطار  طارق 
غيابية حبق الوزير السابق يوسف 
حضور  عن  تغيبه  بعد  فنيانوس، 
حددت  اليت  اإلستجواب  جلسة 

اامس االول اخلميس.
يف  رد  بيطار  القاضي  وكان 
يف  عقدها،  اليت  اجللسة  مستهل 
حضور وكيلي فنيانوس احملاميني 
نزيه اخلوري وطوني فرجنية وممثلي 

االدعاء الشخصي، الدفوع الشكلية 
املقدمة من فنيانوس، واعترب أنه 

مبلغ اصوال موعد اجللسة، وامتنع 
عن املثول الستجوابه.

الرئيس بري مستقبال املدير العام لكنظمة الصحة العاملية

القاضي بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية حبق فنيانوس 
بعد تغيبه عن حضور جلسة اإلستجواب اليوم

فرجنية: مع صدور مذكرة توقيف فنيانوس 
نؤكد وقوفنا اىل جانبه 
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لـبنانيات

اميل  السابق  النائب  رحب   
املازوت  بوصول صهاريج  حلود 
اىل  بانياس  عرب  إيران  من 
على هذه  »إيران  لبنان، شاكرا 
املساهمة اليت كان لبنان بأمس 
إليها، وسوريا اليت، من  احلاجة 
اىل  وقفت  مراجعة،  أي  دون 
من  عادتها،  كما  لبنان  جانب 

دون متنني«.
»الشكر  بيان:  يف  حلود  وقال 
األكرب لـ »حزب اهلل« الذي كان 
واضحا من خالل كالم السيد حسن 
نصراهلل بأن احملروقات ستكون 
الذي  فاحلزب  اللبنانيني،  جلميع 
مل يبخل بتقديم شبابه دفاعا عن 
سكان  على  يبخل  لن  األرض، 

األرض باملازوت«.
سهلت  اخلطوة  »هذه  أن  ورأى 

أمور الناس، واألهم أنها دفعت 
اىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
لبنان،  بتعاملها مع  النظر  إعادة 
ال بل هي قامت بردة فعل سريعة 
عرب السماح باستجرار الغاز، كما 
ساهمت يف حلحلة األمور ووالدة 
احلكومة، وتراجع سعر الدوالر«.

حزب  به  قام  »ما  ان  واعترب 
تتعدى  اسرتاتيجية  خطوة  اهلل 
تأمني حاجة السوق اللبناني من 
احملروقات يف فرتة انتقالية بني 
أنه  الدعم«، مؤكدا  الدعم ورفع 
»جيدر التوجه بالشكر اىل »حزب 
اهلل« الذي دفع الواليات املتحدة 
مل  ما  تفعل  أن  اىل  األمريكية 
ينجح أتباعها يف لبنان بإقناعها 
مبساعدة  تقوم  أن  وهو  بفعله، 

لبنان بدل حصار شعبه«. 

اميل حلود: ما قام به حزب اهلل خطوة اسرتاتيجية 
دفعت الواليات املتحدة االمريكية اىل ان تفعل ما 

مل ينجح اتباعها يف لبنان بإقناعها بفعله

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

 شهدت وزارة الشؤون االجتماعية 
بني  والتسلم  التسليم  مراسم 
املشرفية  رمزي  السابق  الوزير 
وخلفه هيكتور حجار، يف حضور 
التفتيش املركزي جورج  رئيس 
االدارة  جملس  رئيس  عطية، 
العامة  للمؤسسة  العام  املدير 
املدير  حلود،  روني  لالسكان 
أمحد  عبداهلل  للوزارة  العام 
واملديريات  املصاحل  ورؤساء 
ذلك  وسبق  للوزارة.  التابعة 

اجتماع بني حجار واملشرفية.
املشرفية

كانون  »منذ  املشرفية:  وقال 
اليوم،  ولغاية   2020 الثاني 
مرت  شهر  ونصف  شهرا   19
علينا وعليكم وكأنها دهر. منذ 
تسلمي مهام هذه الوزارة، عشت 
الطموح  وإياكم حتديات ضخمة. 
اإلمكانيات  لكن  كبريا،  كان 
متواضعة، يف ظل موازنة لوزارة 
يف   1.69 تتعدى  ال  الشؤون 
العامة  املوازنة  من جممل  املائة 
للدولة، يف وقت جتاوز عدد من 
يعانون الفقر املدقع الـ 60 يف 
املائة من اللبنانيات واللبنانيني. 
بيانات  قاعدة  منلك  نكن  مل 
عليها،  االعتماد  ميكن  موحدة 
للدخل، وال قاعدة  وال مؤشرات 
األسر  لتحديد  للضرائب  بيانات 
االكثر فقرا وفق مدخوهلا. ورغم 
مكتوف  أقف  مل  التحديات،  كل 
شبكة  إطالق  وحاولت  االيدي، 
وليس  دائمة  اجتماعي  أمان 
العائالت  خترج  شبكة  موقتة، 
الفقر.  دوامة  من  ضعفا  االكثر 
لوضع  جهدي،  أقصى  بذلت 
اجتماعي،  امان  لشبكة  االسس 
توفر لكم العيش بكرامة، وتعزز 

صمودكم«.
أودعكم،  أن  »قبل  أضاف: 
أعدد  أن  اخرية  مرة  لي  امسحوا 
أبرز االجنازات اليت عملت عليها، 

واملشاريع اليت عززتها:
- إجناز البطاقة التمويلية »دعم« 
من  ايلول   9 يف  أطلقناها  اليت 
يفرتض  وكان  احلالي،  الشهر 
طلباتكم  استقبال  معها  يبدأ  أن 
من 15 احلالي وحتى 15 تشرين 
من  بطلب  ولكن  املقبل،  األول 
ميقاتي،  جنيب  الوزراء  رئيس 
مت تأجيل هذا االمر، حتى يتسلم 
عدد  إن  مهامهم.  اجلدد  الوزراء 
البطاقة  هذه  من  املستفيدين 
سيكون 500 ألف عائلة لبنانية، 
شبكة  لدعم  الطارىء  واملشروع 
لالستجابة  االجتماعي  األمان 
واألزمة  كوفيد-19  جلائحة 
يتكامل   ،)ESSN( االقتصادية 
بقرض  وممول  دعم،  بطاقة  مع 
ويفروض  الدولي،  البنك  من 
عائلة  ألف   160 يستهدف  ان 

بالدوالر االمريكي.
الوطين لدعم  »الربنامج  - تعزيز 
بدأ  الذي  فقرا«،  األكثر  األسر 
العمل به عام 2011 يف الوزارة، 
املستفيدين  عدد  رفعنا  وحنن 
من بطاقة االسر االكثر فقرا من 
حتى   36210 اىل  عائلة   10000
مشكور  جبهد   ،2021 آب  شهر 
طليعتهم  ويف  املاحنني  من 
املانيا،  األوروبي،  االحتاد 
وإيطاليا.  فرنسا  النروج، كندا، 
وان شاء اهلل يف نيسان 2022 
نصل اىل 100 ألف عائلة أيضا 

لتأمني  جهدت  بعدما  بالدوالر، 
اهلل  شاء  وان  الالزم،  التمويل 

يستكمله الوزير حجار.
- قمنا بالتعاون مع نائبة املنسقة 
اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
املنسقة املقيمة منسقة الشؤون 
بإطالق  رشدي،  جناة  اإلنسانية 
االستجابة  خطة  املتحدة  االمم 
 Emergency Response الطارئة 
على  للرد  عام،  مدار  على   Plan
ضعفا  االكثر  اللبنانيني  حاجات 
تأثًر  االكثر  املهاجرين  والعمال 

باألزمة الراهنة.
خالل أزمة كورونا، اطلقنا الربنامج 
االجتماعي،  التكافل  الوطين 
الذي توىل مبوجبه اجليش توزيع 
مساعدات مالية بقيمة 400 الف 
من  الف   382 على  لبنانية  لرية 

العائالت األكثر ضعفا.
االسرتاتيجية  اخلطة  إطالق   -
حول  االجتماعية  الشؤون  لوزارة 
 25 يف  والطفل  املرأة  محاية 
خطة  وتوقيع   ،2020 حزيران 
وزارة  بني  املشرتكة  العمل 
واليونسيف  االجتماعية  الشؤون 
آب  يف   2022-2021 للعامني 

.2021
- قدمنا مشروعا لدمج املشاريع 
املنبثقة، وكنا ننتظر قرار ديوان 
احملاسبة، وهذا من شأنه توفري 
على  لرية  مليارات   4 من  اكثر 

اخلزينة.
حلاملي  شامل  تقييم  إعادة   -
اإلحتياجات  ذوي  بطاقات 
جديدة  معايري  ووضع  اخلاصة، 
أن  تبني  بعدما  عليها،  للحصول 
البعض ال يستحق احلصول على 
استخدامها  ومت  البطاقة،  هذه 
ملنافع شخصية مثل االعفاء من 

رسوم اجلمارك.
دراسة  إعداد  من  االنتهاء   -
اخلدمات  مراكز  هيكلة  إلعادة 
التابعة لوزارة الشؤون  اإلمنائية 
 ،220 عددها  البالغ  االجتماعية 
انشاء  عن  فضال   ،150 لتصبح 
وضمان  النموذجي،  املركز 
املراكز،  هلذه  اجلغرايف  التوزيع 

ووفق شروط علمية.
يف ملف النزوح السوري

لبنان  خبطة  العمل  متديد   -
اىل  السورية  لألزمة  االستجابة 
التوازن  وحتقيق   2021 العام 
مت  والنازحني:  اللبنانيني  بني 
املساعدة  أولوية  على  التشديد 
دون  من  ضعفا  االكثر  للفئات 

حجار تسلم مهام وزارة الشؤون: سنعمل لتنفيذ مشروع البطاقة التمويلية 
املشرفية: بذلت أقصى جهدي لوضع أسس شبكة أمان اجتماعي

على  املستفيدين  بني  متييز 
اساس اجلنسية، وبشكل متوازن 
بأذى  التسبب  دون  حيول  مبا 
وعدم  النزاع،  حساسية  ويراعي 
اجملتمعني  بني  التوترات  زيادة 

النازح واملضيف.
النازحني  لعودة  خطة  إعداد   -
احلكومة  إقرار  السوريني: 
العامة  السياسة  ورقة  اللبنانية 
يف  السوريني  النازحني  لعودة 
دام  تأخري  بعد   ،2020 متوز   14
مع  يتالءم  بشكل  سنوات  تسع 
مبنع  اللبناني  الدستور  مبادىء 
الدولي  والقانون  التوطني 
اإلنساني  الدولي  والقانون 
االعادة  عدم  مبدأ  احرتام  يف 
عمليا  وضعت  وقد  القسرية. 
لقضية  مستدام  كحل  للتنفيذ 
ضمن  من  السوريني  النازحني 
لالزمة  لالستجابة  لبنان  خطة 
الشؤون  وزارة  يف  السورية 

اإلجتماعية.
النازحني  لعدد  إحصاء   -
لبنان  يف  املوجودين  السوريني 

حسب التوزع املناطقي.
خاصة  تسيريية  جلنة  إطالق   -
وزارة  جانب  إىل  تضم  بالعودة 
وزارة  اإلجتماعية،  الشؤون 
وزارة  واملغرتبني،  اخلارجية 
الداخلية والبلديات، األمن العام 
اللبناني ومفوضية األمم املتحدة 
عملت  وقد  الالجئني.  لشؤون 
اليت  املعوقات  دراسة  على 
حتول دون العودة واالتفاق على 
تذليلها. وقد رفعت يف زيارتي 
إىل سوريا هذه املسائل، وأبدت 
التجاوب  السورية  احلكومة 

معها«.
وتابع: »معالي الوزير حجار، قبل 
ما أسلمك هذه االمانة اليوم، أود 
أن أشكر فريق العمل يف مكتيب، 
وكل  ومستشار،  مستشارة  كل 
موظفة وموظف يف وزارة الشؤون 
املراكز  كل  ويف  االجتماعية 
واملشاريع، على تعبكم وجهدكم 

واحد ملتابعة كل  بقلب  وعملكم 
ومعاجلة  املتشعبة،  امللفات 
وحرصكم  الناس،  شكاوى 
حتصيل  على  مساعدتهم  على 

حقوقهم، من دون منة«.
حجار،  الوزير  »معالي  وختم: 
وان  بإنسانيتك،  ثقة  كلنا 
اىل  عملك  خطة  ترتجم  اهلل  شاء 
مشاريع تكون على قدر طموحات 
اللبنانيات واللبنانيني. وللشعب 
اللبناني كلمة أخرية: اشهد اني 

حاولت«.
الحجار

على  سلفه  حجار  شكر  بدوره، 
خالل  بها  قام  اليت  »اجلهود 
فرتة توليه الوزارة يف الظروف 
بها  مرت  اليت  االستثنائية 
البالد«، وقال: »لقد عمل جاهدا 
منذ اليوم االول من تعيني هذه 
عملية  لتحضري  اجلديدة  احلكومة 
شرح  مع  والتسلم  التسليم 
وتوضيح لكل ما مت العمل عليه 

لغاية اليوم«.
أضاف: »لن أطيل احلديث كثريا، 
سأكتفي بإعالمكم بأننا سنسعى 
لتأمني، خالل هذه الفرتة الزمنية 
القصرية، شبكة أمان اقتصادي 
اجتماعي صحي يسمح للمواطنني 
العيش بكرامة. إن الناس بانتظار 
تطبيق مشروع البطاقة التمويلية 
بشفافية، وحنن سنبذل قصارى 

جهدنا لوضعه حيز التنفيذ«.
الرعاية  برامج  »سأدعم  وتابع: 
واالطفال  للمسنني  االجتماعية 
االضافية  االحتياجات  ذوي 
وللوصول  وغريهم،  واملدمنني 
اىل هذه االهداف سيتم التنسيق 
الشؤون  وزارة  عمل  فريق  بني 
واملؤسسات والوزارات احلكومية 
الدولية  واملؤسسات  املعنية 
غري  االجتماعية  واملؤسسات 

احلكومية واجملتمع املدني«.
اهلل  على  نتكل  »إننا  وختم: 
اصحاب  من  كثر  على  ونعول 

النوايا الطيبة«.

تسليم وتسلم يف وزارة الشؤون االجتماعية بني الوزير السابق رمزي املشرفية وخلفه هيكتور حجار

 اعلن وزير االعالم جورج قرداحي 
بعد انتهاء جلسة جملس الوزراء 
يف بعبدا، »إقرار البيان الوزاري 
التعديالت  بعض  مع  باالمجاع 
»شعار  أن  موضحا  الطفيفة«، 
جنيب  رئيسها  اقرتحه  احلكومة 

ميقاتي وهو »معا لالنقاذ«.
وأكد قرداحي أنه »أثناء اجللسة 
الدعم  رفع  موضوع  يطرح  مل 
»من  متسائال  احملروقات«،  عن 
سريفع الدعم؟ هل يرفع الدعم 
من دون قرار؟ ليس  هناك أي 

قرار بشأن ذلك«.
عن  تداوله  مت  ما  »كل  ونفى 

اعلن إقرار البيان الوزاري

قرداحي:ال قرار بشأن رفع الدعم عن 
احملروقات وشعاراحلكومة معا لالنقاذ

خالفات داخل جلنة صوغ البيان 
الوزاري« وقال: »هذا كله غري 
صحيح وأنفيه نفيا قاطعا، وأنا 
املناقشات  على  شاهدا  كنت 
داخل اللجنة، وكما قال الرئيس 
ميقاتي كانت اجيابية جدا، وفيها 

حمبة وتعاون«.
وحول دخول احملروقات اإليرانية 
اىل  قرداحي  أشار  لبنان،  إىل 
هذا  إىل  التطرق  يتم  »مل  انه 
األمر، ألن اجللسة كان خمصصة 
الذي  الوزاري  البيان  ملناقشة 
امام  ميقاتي  الرئيس  سيتلوه 
جملس النواب األسبوع املقبل«.

»قولنا  مجعية  رئيس  زار 
القطان،  امحد  الشيخ  والعمل« 
منطقة  مسؤول  االول،  امس 
الدكتور  اهلل«  »حزب  البقاع يف 
مناسبة  وكانت  النمر،  حسني 
للجمعية،  بيان  للتداول، حبسب 
»يف آخر املستجدات ال سيما يف 
ظل وصول قافلة العزة والكرامة 
أهلنا وشعبنا  لكسر احلصار عن 
البقاع  ويف  عموما  لبنان  يف 

خصوصا«.
وأكد القطان »اهمية توزيع هذه 
املادة على كل من حيتاجها لعلنا 
الوضع  وطأة  من  خنفف  بذلك 

الذي  الصعب  االقتصادي 
لتحريك  مناسبة  وتكون  نعيشه، 
عجلة املؤسسات اليت ستستفيد 

من مادة املازوت«.
السيد  نشكر  إذ  »حنن  وختم: 
على ما يقوم به من تقدميات لكل 
اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم 
واملذهبية،  واحلزبية  الطائفية 
كسر  باخرة  تكون  أن  نتمنى 
اآلتية  األخرى  والبواخر  احلصار 
خالل األسابيع واألشهر القادمة، 
سببا يف التخفيف أكثر وأكثر عن 
أهلنا يف البقاع، خاصة مع قدوم 

فصل الشتاء«.

القطان زار مسؤول حزب اهلل يف البقاع:
 نشكر السيد على ما يقوم به من تقدميات 

لكل اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم

االعالمي  املكتب  عن  صدر   
دياب  حسان  الدكتور  للرئيس 
 mtv البيان التالي: »أورد موقع
أن عائلة الرئيس الدكتور حسان 
دياب طلبت من فوج االطفاء يف 
بريوت تزويدها باملياه. إن هذا 
اخلرب عار عن الصحة. والواقع أن 

جمموعة قوى األمن الداخلي اليت 
تتوىل األمن حول منزل الرئيس 
دياب هي اليت طلبت، كعادتها، 
من فوج االطفاء تزويدها باملياه، 
التجاوب  الفوج  قائد  أبدى  وقد 
ووعد بإرسال صهريج مياه كما 

كان حيصل دائما«.

مكتب دياب نفى اخلرب عن طلب عائلته 
من فوج االطفاء تزويدها باملياه

أشارت معلومات صحافية، عن وصول الشحنة االوىل من الفيول 
اويل العراقي لصاحل مؤسسة كهرباء لبنان على ان تبدأ الباخرة 
بتفريغ محولتها البالغة 30 الف طن وذلك بعدما اعطت املديرية 

العامة للنفط االذن بذلك مع التأكد من مطابقة املواصفات.

وصول الشحنة األوىل من الفيول اويل 
العراقي لصاحل مؤسسة كهرباء لبنان
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
لبنان  »تقدير  عون  ميشال 
للمساعدات اليت تقدمها منظمة 
للبنانيني،  العامليه  الصحة 
األزمات  خالل  يف  وخصوصا 
والكوارث اليت أصابتهم وعلى 
كورونا،  جائحة  أزمة  رأسها 
بريوت  مرفأ  انفجار  وكارثتا 
يف  الوقود  خزان  وانفجار 
واليت  العكارية،  التليل  بلدة 
ضربت لبنان يف خالل مواجهته 
غري  واقتصادية  مالية  ألزمة 

مسبوقة«.
العالقة  »تطوير  يف  وأمل 
والتعاون بني لبنان واملنظمة، 
مديرها  زيارة  تدفع  أن  ويف 
تيدروس  الدكتور  العام 
للبنان،  غيربيسوس  ادهانوم 
نظرا  االجتاه،  بهذا  األمور 
للتحديات الكبرية اليت يواجهها 
األزمات  وتداعيات  لبنان 
والصحية  واالقتصادية  املالية 
بثقلها  أرخت  اليت  واإلنسانية 
على مؤسسات الدولة والشعب 

اللبناني«.
مواقف الرئيس عون جاءت خالل 
استقباله، أمس األول، املدير 
العام للمنظمة على رأس وفد 
لشرق  االقليمي  مديرها  ضم 
بن  أمحد  الدكتور  املتوسط 
سامل املنظري، ونائبة املنسقة 
اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
واملنسقة املقيمة لألمم املتحدة 
ومنسقة الشؤون اإلنسانية جناة 
الصحة  منظمة  ممثلة  رشدي، 
الدكتورة  لبنان  يف  العاملية 
ومديرة  الشنقيطي  اميان 
اإلقليمي  املكتب  يف  الربنامج 
لشرق  العاملية  الصحة  ملنظمة 
حجة،  رنا  الدكتورة  املتوسط 
ومت البحث يف التعاون القائم 
وكيفية  واملنظمة،  لبنان  بني 
الفرتة  يف  الشراكة  متتني 
تشكيل  بعد  املقبلة وخصوصا 

احلكومة اجلديدة.
غيربيسوس

قال  اللقاء  اثر 
لنا  غيربيسوس:«كانت 
مناقشات مثمرة جدا مع رئيس 
اجلمهورية، كما كانت لنا قبلها 
حمادثات جيدة ومثمرة مع وزير 
حكومة  هناك  اجلديد.  الصحة 
بعد  لبنان  يف  اليوم  جديدة 
انتظار 13 شهرا، وحنن سعداء 
تشكيل  بعد  هنا  بوجودنا 
رئيس  هنأت  وقد  احلكومة، 
تشكيلها،  على  اجلمهورية 

عون استقبل املدير العام ملنظمة الصحة:آمل يف تطوير 
التعاون نظرا للتحديات

 غيربيسوس: سنعمل مع احلكومة على تقديم حلول سريعة وطويلة األمد

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال مدير منظمة الصحة العاملية والوفد املرافق
الصحة،  ولوزير  له  وأكدت 
للمساعدة  معها  سنعمل  أننا 
يف تقديم حلول سريعة وحلول 

طويلة األمد«.
خطرية  حتديات  أضاف:«هناك 
نقص  وابرزها  لبنان  يف 
واحملروقات  الطبية  املواد 
وتأمني  املصارف  ومشاكل 
تؤثر  واليت  والكهرباء،  املياه 
على الشروط الصحية للشعب 
اللبناني، واتفقنا على ما ميكننا 
القيام به على املديني القصري 
رؤية  من  وانطالقا  والطويل، 
احلكومة سنكون سعداء بتقديم 

الدعم بأي طريقة ممكنة«.
وختم:«كما ناقشنا أيضا وضع 
جائحة كوفيد 19، ويف الواقع 
األمور جيدة على هذا املستوى 
هي  اليوم  واحلالة  لبنان  يف 
افضل مما كانت عليه يف خالل 
املوجة األخرية، ونسبة التلقيح 
وهو   ،% 30 اآلن  حتى  بلغت 
الذي  باهلدف  مقارنة  جيد  امر 
العامل.  مستوى  على  وضعناه 
ايضا  أخرى  أمور  وهناك 
وسنعمل  حتسينها،  باإلمكان 
على تقديم الدعم من اجل ذلك 

بأي طريقة ممكنة«.
املنظري

اىل  املنظري  اشار  بدوره 
يف  تأتي  الزيارة  »هذه  ان 
قبل  من  مناسب  توقيت 
الصحة  ملنظمة  العام  املدير 
من  املختص  والفريق  العاملية 
تشكيل  مع  اإلقليمي،  املكتب 
نتمنى  اليت  اجلديدة  احلكومة 
والنجاح«.  التوفيق  كل  هلا 
لدى  معلوم  هو  وقال:«كما 
كل  مع  لبنان  واجه  اجلميع، 
دول العامل حتديات كبرية يف 

جائحة  مع  التعامل  خيص  ما 
كورونا، ولكن يف خالل السنة 
تعاملنا  من  املاضية  والنصف 
خالل  ومن  اجلائحة،  هذه  مع 
تواصلنا املستمر مع السلطات 
الصحية واجلهات املختصة يف 
تطبيق  من  لبنان  متكن  لبنان، 
مبادىء العلم ومبادىء الصحة 
العامة املعروفة يف التعامل مع 
التشخيص  من  بدءا  اجلائحة، 
الوقائية  واإلجراءات  والعالج 

وتثقيف اجملتمع«.
الزيارة  هذه  أضاف:«تأتي 
املختصة  للجهات  تأكيدا 
ووقوف  دور  على  واحلكومة 
مع  العاملية  الصحة  منظمة 
على  حنن  لبنان.  يف  اجلميع 
يقني أن لبنان كما عودنا سابقا 
من خالل تارخيه العريق، سوف 
مير  اليت  احملن  هذه  يتخطى 
بها، وكلنا امل بأن نستخلص 
الدروس والعرب من خالل هذه 
لبنان  بها  مير  اليت  التجربة 
العزيز، وكما هو معروف لبنان 
العريق  وتارخيه  بأهله  قوي 
النظر  وثرواته الوطنية، بغض 

عن موقعه االسرتاتيجي«.
سنكون  اننا  لكم  وختم:«نؤكد 
وقلبا  خبطوة،  خطوة  معكم 
وقالبا يف ختطي هذه التحديات 
الصحي.  النظام  واجهها  اليت 
الصحة  األخرية،  ورساليت 
وليس  اجلميع  مسؤولية  هي 
والنظام  الصحة،  وزارة  فقط 
قوي  دعم  اىل  حيتاج  الصحي 
يف  اجلهود  مجيع  وتكاتف  جدا 
احلكومية  القطاعات  خمتلف 
وغري احلكومية. وحنن كمنظمات 
هذه  ختطي  يف  معكم  أممية 

العقبات«. 

التقى وفد من تكتل »اجلمهورية 
زياد  النواب:  ضم  القوية« 
الدكاش  وشوقي  احلواط، 
وجوزيف اسحق، رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي، ومتنوا له »التوفيق 
يف مهامه اجلديدة والصعبة جدا 
وسط هذه الظروف االستثنائية 

اليت متر بها البالد«.
مكتب  عن  صادر  بيان  ووفق 
فقد  اللبنانية«  »القوات  حزب 
تطرق اللقاء إىل موضوع التفاح 
حمددة  آلية  إجياد  و«كيفية 
يف  اللبناني  املزارع  ملساعدة 
تعرتضه  اليت  العقبات  مواجهة 
أو  التصدير  ناحية  من  كان  إن 

من ناحية التخزين والتربيد«.
الوفد  ميقاتي  الرئيس  ووعد 
أسرع  يف  جلنة  ب«تكليف 
من  بعدد  لالتصال  وقت ممكن 
التفاح  تصدير  وتأمني  البلدان 

وختزينه«.

اللقاء  تناول  أخرى،  جهة  من 
موضوع إعطاء الثقة للحكومة يف 
جملس النواب، حيث أكد الوفد 
أنه »بانتظار البيان الوزاري وأن 
القرار  ويتخذ  سيجتمع  التكتل 

يف هذا الشأن«.
»عدم  مليقاتي  النواب  وابدى 
ثقتهم بالثنائي الذي حيكم البلد 
منذ اعوام والذي أوصل الوضع 

وفد من تكتل اجلمهورية القوية زار ميقاتي:
 إعطاء الثقة للحكومة يتقرر يف اجتماع التكتل

من  وبالتالي  عليه،  هو  ما  إىل 
أغرق البلد يف املشاكل ال ميكنه 

إخراجه منها«.
تستطيع  أن«  الوفد  ومتنى 
املدة  هذه  اجلديدة يف  احلكومة 
البالد  انتشال  من  القصرية 
واملعيشية  احلياتية  أزماته  من 
لالنتخابات  التحضري  واألهم 

النيابية املقبلة«. 

الرئيس ميقاتي مستقبال وفد تكتل الجمهورية القوية

يف  االعالم  مكتب  عن  صدر 
اآلتي:  البيان  اجلمهورية  رئاسة 
اليت  للمالبسات  »توضيحا 
رافقت ما حصل اخلميس )امس 
سعد  ليال  اإلعالمية  مع  االول( 
بعبدا،  قصر  يف  وجودها  خالل 

نبدي اآلتي:
- يف تاريخ سابق، وخالل وجود 
بعبدا،  قصر  يف  سعد  اآلنسة 
وناٍب  مسيء  كالم  عنها  صدر 
وذلك  اجلمهورية،  رئيس  حبق 
خالل حوار بينها وبني اإلعالميني 

املوجودين يف القصر.
إدارة  اىل  ُطلب  األثر،  على   -
استبدال  »اجلديد«  حمطة 
عن  آخر  مبمثل  سعد  اإلعالمية 
الرئاسة.  اخبار  لتغطية  احملطة 
مندوبني  ارسال  بالفعل  ومت 
املاضية،  الفرتة  طوال  آخرين 

من دون أي اشكال.
االول(  )امس  اليوم،  بتاريخ   -
اعيد ابالغ إدارة احملطة باستمرار 
ارسال  جلهة  نفسه  التدبري 
مندوب غري اإلعالمية سعد، يف 
اإلساءة  تداعيات  معاجلة  انتظار 
اليت نتجت عن الكالم الذي صدر 

عنها حبق رئيس اجلمهورية.
إال ان احملطة أصرت على ارسال 
جلسة  لتغطية  سعد  اإلعالمية 
)امس  اليوم  الوزراء  جملس 
االول( خالفا ملا كانت أبلغت به 
إدارة احملطة. وعليه، طلب اىل 
القصر  مغادرة  سعد  اإلعالمية 
حصل  ما  معاجلة  تتم  ريثما 

سابقا.
رئاسة  يف  االعالم  مكتب  ان 
رئيس  من  بتوجيه  اجلمهورية، 
التعاون  على  يؤكد  اجلمهورية، 
اإلعالمية  املؤسسات  كل  مع 
وتقديم كل  استثناء،  دون  من 
لالعالميني  الالزمة  التسهيالت 
اىل  يصار  ان  ويأسف  فيها، 
ارتكبته  الذي  اخلطأ  استغالل 
تصرف  نتيجة  سعد  اإلعالمية 
رئيس  اىل  مسيء  شخصي 
اجلمهورية واىل احملطة نفسها، 
خالفا  لالستغالل  مادة  اىل 
واألخالقية،  املهنية  لألصول 
وكأنه  حصل  ما  وتصوير 
اليت  اإلعالمية  للحرية  قمع 

على  اجلمهورية  رئاسة  احرتامها«.حترص 

توضيح من مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية عن 
حقيقة ما حصل مع اإلعالمية ليال سعد

أبرشية  أساقفة  رئيس  استقبل 
املطران  املارونية،  طرابلس 
رميا  السيدة  سويف،  يوسف 
املقر  يف  فرجنية  سليمان 
الصيفي للمطرانية يف كرمسدة، 
حيث رحب بها مؤكدا على الدور 
قضاء  يف  تلعبه  الذي  البارز 
رئيس  زوجها  جانب  اىل  زغرتا 

تيار املردة سليمان فرجنية.
من  اطلع سويف  اللقاء،  وخالل 
االنشطة  خمتلف  على  فرجنية 
امليدان«  »مجعية  تنظمها  اليت 
من مهرجانات ومؤمترات ثقافية، 
امليالدية  األمسيات  عن  فضال 
حبرية  ضفاف  على  السنوية 
بنشعي واليت غابت يف معظمها 
انتشار  بفعل  سنتني  منذ 
ونظرا  »كورونا«  فريوس 
املرتدية  االقتصادية  لألوضاع 
بنشاطات  عنها  االستعاضة  ومت 
انسانية شأنها ان تعطي األمل 
ظل  يف  حباجة  هو  من  لكل 

الضائقة املالية احلالية.
ويف هذا االطار، أكدت فرجنية 
نعيش يف  ان  من  بد  ال   « انه 
التكاتف  من  نوعا  املرحلة  هذه 
اذ  بيننا،  ما  يف  والتعاون 
أصاب  الذي  االنهيار  ان 

على  سلبا  انعكس  الوطن 
احلركة  وشل  األصعدة  مجيع 
يف  واالجتماعية  االقتصادية 
يف  العمل  حناول  لذلك  البالد، 
روح  ترسيخ  على  زغرتا  قضاء 
تبقى  كي  واالنفتاح  التعاون 
وألبناء  البنائها  منارة  منطقتنا 

كل الوطن«.
»العمل  ان  سويف  اعترب  بدوره 
اآلخر  حنو  وااللتفات  االنساني 
هما أكثر ما حنن حباجة اليه يف 
املراحل،  املرحلة ويف كل  هذه 
فبعدنا االنساني ال ميكن حتقيقه 
مع  والتعاضد  التواصل  دون 
اآلخر، من هنا ال بد لنا مجيعا من 
بأبعاده  العطاء  أهمية  ندرك  ان 
والروحية  واملادية  املعنوية 
أيضا  ندرك  ان  من  لنا  بد  وال 
أزمتنا  على  االنتصار  بداية  ان 
احلالية يكون بتكاتفنا وتعاضدنا 

مع بعضنا البض«.
»الدور  اىل  سويف  أشار  كما 
فرجنية  به  تقوم  الذي  الالفت 
يف منطقة زغرتا الزاوية، السيما 
عرب اهتمامها بالذين يعانون من 
هذا  يعترب  اذ  التّوحد،  مرض 
للبعد  عميقا  جتسيدا  العمل 

املسيحي واالنساني«.

سويف استقبل رميا فرجنية: االنتصار على 
األزمة احلالية يبدأ بالتكاتف والتعاضد

املطران سويف مستقبال السيدة ريما فرنجيه

أبو  أمل  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  مستشار  زار 
إىل منطقة  الروسي  للرئيس  اخلاص  املمثل  االول،  أمس  زيد، 
الشرق األوسط وأفريقيا نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل 
اخلارجية  لوزارة  بيان  حبسب  الطرفان،  وناقش  بوغدانوف، 
سيما  وال  األوسط،  الشرق  يف  األوضاع  »تطورات  الروسية، 
يف لبنان وسوريا، حيث رحب اجلانب الروسي بتشكيل احلكومة 
اجلديدة برئاسة جنيب ميقاتي، آمال أن يكون التعايف االقتصادي 
اللبنانية  اجلمهورية  لسيادة  دعمه  جدد  كما  سريعا.  االجتماعي 
واستقالهلا ووحدتها وسالمة أراضيها وحق اللبنانيني يف اختاذ 
أي تدخل خارجي.  الوطنية من دون  القضايا  القرارات يف كل 
وحبث الطرفان يف سبل تعزيز التعاون الروسي اللبناني مبا خيدم 

املصاحل املتبادلة للبلدين«.

بوغدانوف التقى أبو زيد ورحب بتشكيل 
احلكومة آمال تعافيا اقتصاديا واجتماعيا سريعا
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للقوانني،  خمالفة صرحية  ويف  االستثنائية،  الظروف  بذريعة 
مل ترتدد إدارات املدارس اخلاصة يف ابتزاز األهالي بفرض 
بالدوالر  منها  جزء  وحتديد  األقساط،  على  مسبقة  زيادات 
الـ«فريش«، وبدفع ُمساهمات إلزامية وطوعية ال تدخل ضمن 

موازناتها.
مل يتوّهم أهالي التالمذة يف املدارس اخلاصة يومًا بأن القسط 
املدرسي هلذا العام سيبقى كما كان عليه يف العام الدراسي 
السابق، نظرًا إىل أن هذه املدارس مل تكن تفّوت عامًا من دون 
زيادة، حتى يف »أيام اخلري«، فكيف يف ظل ارتفاع مصاريفها 
إدارات  بأن  توّهموا  احلالية. لكنهم  األزمة  التشغيلية يف ظل 
املدارس ستتفهم الظروف االستثنائية القاسية اليت يعيشها 
أو رقيب،  األهل، وهو ما مل حيدث. ففي غياب أي حسيب 
أقدمت بعض هذه اإلدارات على فرض زيادات غري مشروعة، 
املورد  هذا  يضاف  أن  يفرتض  وفيما  دوالر.  وبالـ«فريش« 
الذي يدخل يف حسابات املدرسة إىل بند اإليرادات يف املوازنة 
املدرسية، ما ميكن أن يسهم يف خفض األقساط، خترتع هذه 
املدارس عناوين خمتلفة لتربير تقاضيه من خارجها. فالزيادة 
ملساعدة  إلزامية  غري  »مساهمة  شكل  تارة  تأخذ  »املفربكة« 
املدرسة«، كما هي احلال يف مدارس الليسيه التابعة للبعثة 
الليسيه فردان، مثاًل،  إدارة  الفرنسية. فقد طلبت  العلمانية 
أن يتربع ولي األمر طوعًا لصندوق املدرسة مببلغ 300 دوالر 
عن كل ولد، و250 دوالرًا اعتبارًا من الولد الثالث، قبل 30 
أيلول اجلاري. ويف رسالة وجهها إىل األهل، قال املشرف على 
املدرسة جان مارك أوبان إنه واثق بأنه يستطيع أن »يراهن 
عليهم يف هذه الظروف االستثنائية للتعاون من أجل احلفاظ 
على احلد األدنى من جودة التعليم وإنقاذ مستقبل التالمذة«. 
وقد حاولت »األخبار« التواصل مع مدير املدرسة اللبناني، زاهد 
حيدر، للوقوف على مربرات هذه املساهمة وكيف ستحتسب، 
من دون أن تلقى جوابًا لذلك. فيما جلنة األهل ترتّقب إعداد 
إذا  الزيادة وما  الدراسي احلالي ملعرفة نسبة  للعام  املوازنة 

كانت ستدرج يف بند اإليرادات، كما يفرتض القانون.
يف مدارس كثرية أخرى اختذت هذه املساعدة صفة »إلزامية«. 
كولدج«،  وود  »إيست  مدرسة  أن  التالميذ  أحد  والدة  تروي 
تتقاضاه  الذي  األساسي  القسط  »دوبلت«  املنصورية،  يف 
عادة وفق سعر الصرف الرمسي )1500 لرية مقابل الدوالر(، 
لريتفع قسط ابنها من 15 مليون لرية إىل 30 مليونًا )من 10 
آالف دوالر إىل 17 ألفًا و500 دوالر(. أكثر من ذلك، اقتطعت 
بالـ  تسديده  وطلبت  القسط  من  دوالرًا   150 مبلغ  املدرسة 
»ملحقات«،  أو   »supplements« عنوان  حتت  دوالر  »فريش« 
وسّعرت رسم الباص املدرسي بـ150 دوالرًا »فريش« شهريًا 
بسيطة  وحبسبة  احملروقات.  أسعار  تغري  مع  للتعديل  قابلة 
يتبني أن املدرسة تفرض ما يقارب صفيحة بنزين على كل 

تلميذ يوميًا!
 ، LWIS-AIS وحتت عنوان رفع رواتب املعلمني، أجربت مدرسة
يف أدما، األهل، بـ«موافقة« جلنة األهل، على دفع 400 دوالر 
عن كل طالب. وفرضت مدرسة الشويفات الدولية )سابيس( 
دوالر يف  و500  الشويفات  يف  فرعها  يف  دوالر   300 مبلغ 
 600 فيغمان«  »لويس  مدرسة  وفرضت  الكورة.  يف  فرعها 

دوالر »فريش« على كل تلميذ أيضًا.
وبعدما أبلغت مدرسة »كوليج بروتستانت«، يف متوز املاضي، 
أولياء األمور بأنها ستزيد القسط بـ 25 يف املئة وأجربتهم على 
تلميذ،  بقيمة ثالثة ماليني لرية عن كل  دفع عربون تسجيل 
رفعت قيمة املساعدة اليت كانت طلبتها بالدوالر الـ«فريش« 
فصول.  ثالثة  على  تقسط  دوالرًا   450 إىل  دوالر   300 من 
برسم  التجاوزات  هذه  وضعت  املدرسة  يف  األهالي  مصادر 
وزير الرتبية اجلديد عباس احلليب ومصلحة التعليم اخلاص يف 
الوزارة لوضع حد جلشع اإلدارة، خصوصًا أن غالبية من بقي 
يف هذه املدارس الكبرية هم من أبناء املوظفني احلائزين على 
الدبلوماسية  والبعثات  األغنياء  أبناء  هاجر  فيما  تعليمية،  منح 

إىل اخلارج.

 أي مُطالبة إلزامية بدفع جزء من القسط بالعملة األجنبية مخالفة 
للقانون

»املساهمة  إىل  إضافة  املدارس،  بعض  أن  ذلك  إىل  أضف 
الزي  بشراء  األهالي  ألزمت  دوالر،  »فريش«  بالـ  املالية« 
املدرسي والكتب والقرطاسية من املدرسة، ودفع بدل النقل 
القسط! فهل  قيمة  تفوق  خيالية  بقيمة  حّدد  الذي  املدرسي 

هذه امُلطالبات قانونّية؟
عضو املنسقية القانونية يف احتاد جلان األهل وأولياء األمور، 
مالك محية، أوضحت أّن القسط املدرسي لن يكون كما كان عليه 
يف العام السابق ألن هناك ارتفاعًا يف أسعار املواد التشغيلية 
للمدرسة، »ولكن من دون أي تعديل ُيذكر يف ُمعظم البنود 
امُلتعلقة برواتب وأجور أفراد اهليئة التعليمّية اليت ُتشّكل نسبة 
65 يف املئة من باب النفقات«، مشرية إىل »ما مسعناه بأن 

 الكارتيل يبتّز األهل: أقساط بالدوالر الفريش
فاتـن الـحاج

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

أصحاب املدارس اخلاصة 
القانون  بتعديل  ُيطالبون 
املتعلق بتنظيم املوازنات 
 96/515 الرقم  املدرسية 
النسب  توزيع  جلهة 

الواردة فيه«.
القسط  أّن  وأوضحت 
مبوجب  حُيّدد  املدرسي 
املدرسّية،  املوازنة 
باب  إمجالي  بقسمة 
الواردة  املدرسة  نفقات 
جممل  على  املوازنة  يف 
»ومما  التالمذة.  عدد 
هناك  أّن  فيه،  شّك  ال 
القانون  يف  كبريًا  خلاًل 
تاريخ  جلهة   ،96/515
املوازنة  وإقرار  تنظيم 
وتقدميها  املدرسّية 
الذي  الرتبية،  لوزارة 
مهلة  يف  امُلشّرع  حّدده 
الثاني  كانون  تتعّدى  ال 
من كل سنة دراسّية، أي 
بعد أربعة أشهر من دخول 
املدارس،  إىل  التالمذة 

دورها  ممارسة  عن  متامًا  غائبة  الدولة  فيما  األقساط،  على 
الرقابي على املدارس اخلاصة من خالل تعّمد املسؤولني فيها 
يرعى  الذي  للقانون  التطبيقية  املراسيم  إصدار  عن  االمتناع 
املدرسّية  األقساط  حتديد  وأصول  املدرسية  املوازنة  تنظيم 

فيها وعدم استكمال تشكيل اجملالس التحكيمية الرتبوية؟

باللرية ال بالدوالر
تنص املادة 301 من قانون املوجبات والعقود على أّنه »عندما 
يكون الدين مبلغًا من النقود، جيب إيفاؤه من عملة البالد«، 
وتعطي املواد 1 و7 و192 من قانون النقد والتسليف »لألوراق 
النقدية اللبنانية قوة إيرائية غري حمدودة يف أراضي اجلمهورية 
اللبنانية«، وتعاقب »كل من ميتنع عن قبول العملة اللبنانية 

باملادة 319 من قانون العقوبات«.

منع الكتب املستعملة غري قانوني
النقل  ببدل  األهالي  اخلاصة  املدارس  بعض  إلزام  حول 
املدرسي، وبشراء الزي املدرسي اجلديد أو الكتب والقرطاسية 
منها، أوضحت عضو املنسقية القانونية يف احتاد جلان األهل 
وأولياء األمور، مالك محية، أن املادة 7 من القانون 96/515 
باملدرسة،  اخلاصة  النقل  وسائل  باستخدام  التالمذة  ُتلزم  ال 
كما أّن املادة 8 من القانون نفسه تعطي املدرسة حّق حتديد 
دون  من  ولكن  املدرسية،  اللوازم  ومواصفات  الكتب  لوائح 
جواز إلزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من املدرسة أو 
من أي مرجع آخر، وحُتّظر عليها منع التلميذ من استعمال كتب 
مدرسية مستعملة ما زالت صاحلة لالستعمال، أو إلزامه بتناول 

وجبات طعام يف املدرسة.

الكارتيل يبتزّ األهل: أقساط بالدوالر الفريش )هيثم املوسوي(

وبعد انتهاء فصل دراسي كامل، من دون أن يتمكن األهالي 
فيما  به.  الالحقة  والزيادات  اجلديد  القسط  قيمة  معرفة  من 
تسجيل  قبل  املدرسي  القسط  قيمة  معرفة  األهالي  حق  من 

أوالدهم، وليس يف منتصف العام الدراسي تقريبًا«.
ومبوجب القانون املعمول به حاليًا رقم 96/515، »ال قانونّية 
وموافقة  وإقرارها  املدرسّية  املوازنة  تنظيم  قبل  زيادة  ألي 
الدفعة  ُملزمة باستيفاء  جلنـة األهل عليها، واملدرسة اخلاصة 
السنوي  القسط  من  املئة  30 يف  بنسبة  القسط  من  األوىل 
للسنة الدراسية السابقة حمسومًا منه رسم التسجيل. كما أن 
ال قيمة قانونّية ألي زيادة تفرضها على األقساط قبل تنظيم 
وإقرار ُموازنتها من اهليئة املالية امُلؤلفة من أربعة أشخاص، 
بينهم اثنان من جلنة األهل، ومن ثم توقيع جلنة األهل عليها 

قبل تقدميها لوزارة الرتبية«.
كذلك شّددت محية على »عدم قانونّية أي ُمطالبة إلزامية بدفع 
أي  دفع  طلب  أو  الطازجة،  األجنبية  بالعملة  القسط  من  جزء 
مبلغ كُمساهمة من خارج امُلوازنة، وال تدخل ضمن القسط«. 
األهالي  إلزام  قانونًا  جيوز  »ال  األوىل،  املسألة  إىل  بالنسبة 
ُيالف  أجنبية ما ، ألن ذلك  بُعملة  بدفع أي جزء من القسط 
أحكام قانون املوجبات والعقود وقانون النقد والتسليف )أنظر 
اإلطار األول(. كذلك حيدد القسط استنادًا للموازنة املدرسّية 
اللبنانية، وأرفقتها  اليت أعّدت وزارة الرتبية منوذجها باللرية 
محية  وذّكرت  منه«.  يتجزأ  ال  جزءًا  لتكون   96/515 بالقانون 
بتعميم وزير الرتبية السابق طارق اجملذوب )الرقم 23/م/2020( 
الذي حّظر على املدارس اخلاصة حتديد القسط املدرسي بغري 

اللرية اللبنانّية.
أما يف املسألة الثانية، فـ »ال جيوز قانونًا الطلب من األهالي 
آخر بأي  أو أي مبلغ  الطازج  بالدوالر األمريكي  دفع أي مبلغ 
عنوان  حتت  ولو  امُلوازنة،  خارج  ومن  القسط  خارج  ُعملة، 
ُيناقض مبدأ الشفافّية واألسباب املوجبة  مساهمة، ألّن ذلك 
يف  الشفافية  وتأمني  تطبيق  وهي:   96/515 القانون  لوضع 
على  املالّية  الرقابة  على  واإلبقاء  املدرسة،  حسابات  إدارة 
قيودها كافة«. وألن أي مبلغ حتصل عليه املدرسة حتت أي 
سبب كان ومن أي جهة كانت جيب أن يدخل حكمًا يف باب 
هيئة  باستشارة  عماًل  رحبّية،  غري  ُمؤسسات  كونها  إيراداتها 
التشريع واالستشارات )الرقم 75 بتاريخ 2015/1/27(، اليت 
أكدت على وجوب تسجيل أّية إيرادات حتصل عليها املدرسة 
خارج األقساط، من تربعات أو هبات أو غريها، يف سجالتها 
عدد  على  قسمته  قبل  النفقات  باب  من  لُتحسم  ودفاترها، 

التالمذة، ما ُيسهم يف اخنفاض قيمة القسط املدرسي«.
تستطيع  ال  اخلاصة  املدارس  أن  محية  أكدت  آخر،  جمال  يف 
تعديل رواتب وأجور أفراد اهليئة التعليمية ألن ذلك يتطّلب 
يف  التعليمية  اهليئة  أفراد  رواتب  بتصحيح  قانون  إصدار 
تنظيم  قانون  أحكام  عليه  تنص  ما  وفق  الرمسّية،  املدارس 
اهليئة التعليمية يف املدارس اخلاصة تاريخ 1956/6/15 وعماًل 

مببدأ وحدة التشريع بني القطاعنينْ الرمسي واخلاص.
لألهل  األول  اهلم  يبقى  املدارس  إدارات  خمالفات  كل  رغم 
تأمني حق التعليم ألوالدهم، ولو على حساب لقمة عيشهم. 
لكـن كيف سيكون ذلك، يف عام دراسّي أعلن وزير الرتبية 
الزيادات  حتّمـل  األهل  يستطيـع  وهل  حضوريًا،  سيكون  أنه 
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طلبت اجلمعية اللبنانية حلقوق امُلكّلفني من مكتب احملاماة 
للدولة  »توجيهية«  دراسة  إعداد  »الليف«  السويسري 
اللبنانية حول اإلجراءات اليت جيب اختاذها الستعادة األصول 
واألموال التابعة ملسؤولني لبنانيني واحملجوزة يف القضية 
املرفوعة ضّد رياض سالمة يف سويسرا، قبل أن »تتسّلط« 
عليها السلطات هناك، ويسقط حّق لبنان باحلصول عليها 
مع مرور الزمن. الدراسة ُمتجزة يف األمانة العامة جمللس 
احللول  بإجياد  جّديًا  ميقاتي  جنيب  كان  إذا  لكن  الوزراء. 
أولويات  ضمن  من  تكون  أن  فُيفرتض  واحملاسبة،  لألزمة 

حكومته.
يف 29 متوز املاضي، راسلت وزيرة العدل السابقة، ماري 
كلود جنم، رئاسة جملس الوزراء لقبول هبة عبارة عن دراسة 
على طلب  بناًء  »الليف«  السويسري  احملاماة  مكتب  أعّدها 
الدراسة  كلفة  )حتّملت  امُلكّلفني  حلقوق  اللبنانية  اجلمعية 
»الوسائل  الدراسة  تتضّمن  اللبنانية(.  للدولة  وقّدمتها 
القانونية املتاحة يف سويسرا الستعادة األموال امُلتأّتية من 
الفساد ملصلحة الدولة اللبنانية«، وقد مّت الرتكيز فيها على 
املركزي، رياض سالمة  البنك  يواجهها حاكم  اليت  القضية 
أدلة  حوهلا  ويوجد  السويسري  القضاء  أمام  أصبحت  ألّنها 
العقد مع شركة  الدراسة ذكر عناصر امللّف:  أعادت  عّدة. 
لبنان(  مصرف  حاكم  )بصفته  بني سالمة  املوّقع  »فوري« 
وشقيقه رجا )نيابة عن شركة »فوري« للخدمات املالية(، 
التحويالت  السويسرية،  البنوك  لدى  املصرفية  احلسابات 
بتبييض  االشتباه  وخارجها،  سويسرا  األصول يف  املالية، 
واختالس األموال... مع تقديم االقرتاحات للدولة اللبنانية 
باإلجراءات الواجب اختاذها الستعادة األموال »امُلهّربة«، إن 
مشروع  أّن  إال  امللفات.  من  غريها  أو  بقضية سالمة  كان 
رئاسة جملس  »َعِلق« يف  جنم،  ِقبل  من  امُلرسل  املرسوم 
الوزراء، فلم يصدر مرسوم )مبوافقة استثنائية( ُينشر يف 
اجلريدة الرمسية لقبول اهلبة. يف 3 أيلول اجلاري، أعادت 
وزيرة العدل التذكري بوجود الدراسة، ُمرسلًة إياها إىل كّل 
من: رئيس اجلمهورية ميشال عون، رئيس جملس الوزراء 
السابق حّسان دياب والنائب العام التمييزي غّسان عويدات. 
حكومة  أولويات  من  تكون  أن  بها  ُيفرتض  الدراسة  هذه 
الرئيس جنيب ميقاتي، إىل جانب خطة التعايف االجتماعي ــــ 
االقتصادي ــــ املالي والتدقيق اجلنائي يف حسابات مصرف 
لو  فيما  املنهوبة«،  األموال  و »استعادة  واملصارف  لبنان 
ُيعلن  كما  اللبنانيني«،  »ملصلحة  بالعمل  جّدية  فعاًل  كانت 
أعضاؤها. إضافًة إىل أّن اختاذ اإلجراءات املناسبة، وبسرعة 
مع السلطات السويسرية، ُيتيح للدولة اللبنانية »استعادة« 
بعض ما فقدته من العملة الصعبة، مبا ُيشّكل أحد احللول 
واالرتهان  القروض  على  االعتماد  استمرار  من  البديلة 

للخارج.
بدايًة، ملاذا أعّد مكتب »الليف« الدراسة؟ سنة 2020، مّثل 
كريم  احملامي  امُلكلفني،  حلقوق  اللبنانية  اجلمعية  رئيس 
اجلديدة  الدولية  املعايري  »تنسيق  جلنة  يف  لبنان  ضاهر، 
ما  املتحدة،  لألمم  التابعة  الضريبية«  بالشفافية  امُلتعلقة 
يسمح  عاملي  قانوني«  »مطّب  وجود  إىل  التنّبه  له  أتاح 
للدول اليت باشرت بإجراءات مكافحة الفساد حجز ومصادرة 
ُتطالب  مل  إذا  أخرى،  لدولة  تابعة  كانت  لو  حتى  األموال، 
انتفاضة  األخرية حبقوقها. يف لبنان، ومنذ ما بعد انطالق 
17 تشرين األول 2019، تسعى جمموعات غري سياسية إىل 
طلبًا  البلدان،  من  وغريها  سويسرا  يف  املعنيني  مراسلة 
الستعادة أموال السياسيني واملصرفيني احملّولة إىل اخلارج 
بعد حصول االنهيار، من دون أي جتاوب معها. ثّم، »جّبت« 
واحلجز  وبريطانيا،  وباريس  سويسرا  يف  سالمة  وجه  يف 
على أموال له يف سويسرا، ما شّكل دافعًا إضافيًا لضاهر 
القوانني السويسرية واألخذ بعني االعتبار هذا  للتمّعن يف 

»التفصيل«.

  يبقى الحجر األساس عزل سالمة من منصبه تمهيدًا ملحاكمته
حصل التواصل مع مكتب »الليف« للمحاماة، فأعّد دراسة من 
32 صفحة، موضحًا فيها اإلطار العام للقانون السويسري، 
السويسرية  السلطات  من  تطلب  أن  الدول  باستطاعة  بأّن 
اختاذ تدابري مؤقتة، كتجميد األصول، حتى قبل أن تنتهي 
الدولة املعنية من حتقيقاتها، على أن تتأّكد من توافر ثالثة 

شروط:
ــــ ال ُيكن جتميد األصول يف سويسرا إذا كان قد مّر ما بني 

7 و15 سنة، حسب اجُلرم، ووفقًا لقانون التقادم.
إذا  إال  املعين،  البلد  إىل  اجمُلّمدة  األصول  نقل  ــــ ال جيوز 
دت قبل انقضاء املّدة احمُلّددة لإلجراءات اجلنائية مبوجب  ُجّ

 الستعادة أموال سالمة املهربة قبل استيالء سويسرا عليها
لـيا القـزي

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

الستعادة أموال سالمة املهربة قبل استيالء سويسرا عليها )هيثم املوسوي(

القانون السويسري.
ــــ ال ُينّفذ حكم مصادرة األصول إذا كانت اجلرية اجلنائية 
ــــ وقت صدور احُلكم يف بلد األصل ــــ قد سقطت بفعل 

مرور الزمن مبوجب القانون السويسري.
القانون  يسمح  الثالثة،  الشروط  توافر  عدم  حال  ويف 
سويسرا  بني  املصادرة  األصول  »بتقاسم«  السويسري 
والدولة األساس، »أما األصول الناشئة عن رشوة موظفني 
عامني أو سلوك غري الئق، فإّن األصول ُتعاد بشكل كامل 
وجد  القانوني  النّص  ولكّن  للخسارة«.  امُلتعّرضة  للدولة 
»خمرجًا« للدول اليت ال تنجح بينها وبني سويسرا إجراءات 
تبادل املساعدة القانونية. ففي حال كانت الدولة املعنية 
القضائي  نظامها  ضعف  أو  الكّلي،  »االنهيار  من  ُتعاني 
)...( أو إذا كانت مصاحل سويسرا نفسها تستدعي جتميد 
األصول«، يّتخذ اجمللس الفيدرالي السويسري طلب جتميد 
األصول. يف ما خّص لبنان، »فقد اعتربت احلكومة السويسرية 

أّن شروط احلجز غري متوافرة«، وفق الدراسة.
مكتب  نصح  السويسرية،  القوانني  إىل  وباالستناد  لذلك 

»الليف« لبنان باعتماد اخليارات اآلتية:
لدعم  سويسرا  مع  املتبادلة  القانونية  املساعدة  طلب  ــــ 

اإلجراءات اجلنائية اللبنانية
ــــ دخول الدولة اللبنانية كمّدٍع يف القضية ضّد سالمة يف 
سويسرا. مشاركة لبنان يف هذا املسار القانوني ستسمح 
له باالطالع على وثائق ُيكن استخدامها يف حتقيقات أخرى، 
عن  معلومات  حجب  السويسرية  العامة  للنيابة  ُيكن  ولكن 
لبنان »إذا كانت هناك إجراءات موازية للمساعدة القانونية 

املتبادلة«.
ــــ بدء حوار مع قسم اسرتداد األصول يف وزارة اخلارجية 
اليت  األصول  اسرتداد  يف  لبنان  ملساعدة  السويسرية، 
استوىل عليها مكتب املدعي العام السويسري يف اإلجراءات 
امُلتخذة حبق رياض سالمة. قيمة األصول املضبوطة حاليًا 

تبلغ 50 مليون دوالر أمريكي.
ــــ بدء مناقشات أولية وغري رمسية مع احلكومة السويسرية 
وجتميد  سياسيني  ضّد  عقوبات  فرض  من  موقفها  بشأن 

أصوهلم يف سويسرا.
سيتّم  اليت  هم  بالتُّ املرتبطة  األصول  استعادة  طلب  ــــ 

التحقيق فيها مستقباًل.
جنائي  حلكم  تنفيذًا  وإعادتها  األصول  مصادرة  طلب  ــــ 
لبناني، مبا يف ذلك األصول اليت ال تتعلق مباشرة بالقضايا 

املفتوحة.
من  املختلسة  املصادرة  العامة  األموال  إعادة  طلب  ــــ 

لبنان.
لبنان على قوانني »اتفاقية  اعتماد  أّن  الدراسة إىل  ُتشري 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرية املنّظمة عرب الوطنية« أكثر فائدة 
له من طلب تقاسم األصول املصادرة مع سويسرا، وبعض 
الشروط »تتطّلب انطالق إجراءات جنائية يف لبنان وصدور 
قرار نهائي بها«. وجتّنبًا لإلجراءات القضائية التقليدية اليت 

تأخذ وقتًا طوياًل، وجدت الدراسة آليات أخرى ُتتيح للبنان 
يف حال إعداده دراسة ُمفّصلة النجاح يف احلجز على األصول 
عليها.  يدها  األخرية  تضع  أن  قبل  اللبنانية يف سويسرا، 
القرار  اختاذ  يف  هي  اإلجراءات،  هذه  لكّل  االنطالق  نقطة 
اللبناني بالتواصل مع سويسرا حفاظًا على حقوقه، وحتى ال 

ُيفهم سكوته تنازاًل منه عن هذه األموال لسويسرا.

  قيمة أصول سالمة املضبوطة يف سويسرا تبلغ 50 مليون دوالر 
أمريكي

ُيفرتض أن ُتشّكل الدراسة »حافزًا« أمام السلطتني السياسية 
والقضائية اللبنانية للعمل التنفيذي من أجل استعادة األموال 
احمُلّولة إىل اخلارج بعد 17 تشرين، واحلصول على أدّلة جديدة 
استغالل  عن  واالتهامات حبقه  رياض سالمة  ارتكابات  يف 
وظيفي وتبييض واختالس أموال ُتفيد التحقيق الذي جُتريه 
بالتحقيق  التوّسع  وُتتيح  اللبنانية،  التمييزية  العامة  النيابة 
ليشمل أصحاب املصارف واملديرين العامني وكّل األشخاص 
النافذين. بـ«كبسة زّر« تستطيع السلطات املعنية يف لبنان 
وأصحاب  والنافذين،  سياسيًا،  املعرضني  هويات  معرفة 
املصارف، الذين حصلوا حبكم مواقعهم على معلومات خاصة 
غري متاحة للعامة ساعدتهم على »اهلروب« بأمواهلم، أو ُيطّبق 
عليهم جرم اإلثراء غري املشروع، إلعداد تقرير ُمفّصل ُيقّدم 
إىل سويسرا، وُتطلب مساعدتها. يبقى احلجر األساس يف 
كّل ذلك، عزل سالمة من منصبه متهيدًا حملاكمته، وإبعاده 
عن هيئة التحقيق اخلاصة لتتمكن من ممارسة دورها بشكل 
مّر  فقد  التصّرف،  الوقت يف  ترف  لبنان  ال يلك  طبيعي. 
عامان منذ حصول االنهيار، وبعد سنوات ُمعّينة يسقط حّقه 

يف استعادة تلك األموال.

اإلجراءات السويسرية
اإلجراءات امُلتخذة خبصوص أصول السياسيني اللبنانيني يف 
سويسرا، منذ سنة 2020 حتى تارخيه، هي حبسب الدراسة 

اليت أعّدها مكتب »الليف« للمحاماة:
ــــ آذار 2020: النائب فابيان مولينا قّدم سؤااًل إىل احلكومة 
السويسرية حول أموال احلكام اللبنانيني املودعة يف البنوك 
السويسرية بني 17 تشرين األول 2019 و14 كانون الثاني 
على  أّن   2020 أيار  يف  السويسرية  احلكومة  رّدت   .2020

لبنان تقديم »أدّلة ملموسة« حول تلك األصول.
ــــ 24 شباط 2020: طلبت اجلمعية اللبنانية السويسرية، إىل 
جانب جهات أخرى، من احلكومة السويسرية جتميد احلسابات 
لالشتباه يف  اللبنانيني  للسياسيني  السويسرية  املصرفية 
ارتكابهم الفساد يف لبنان. رّدت احلكومة السويسرية بتاريخ 

12 آذار 2020، رافضًة الطلب
 »Accountability Now« مؤسسة  أعلنت   :2021 نيسان  ــــ 
تقديم شكوى جنائية أمام مكتب املدعي العام السويسري 
ضد املصارف السويسرية اليت ُيزعم أنها متورطة يف قضية 

رياض سالمة واملشاركة يف غسل األموال والفساد.
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برجييكليان  غالديس  أعلنت 
ميكنهم  ال  امللقحني  غري  إن 
بنفس  االستمتاع  يتوقعوا  أن 
عليها  سيحصل  اليت  احلريات 
امللقحون وأشارت إىل أن بعض 
تسمح  لن  واألماكن  املصاحل 
بعض  هناك  لكن  بالدخول  هلم 
األمر  هذا  اليت رفضت  املصاحل 
حباجة  وأنهم  متييز  أنه  معتربة 

لكل الزبائن.
عن  إعالنها  من  الرغم  على 
التوقف عن عقد املؤمتر الصحفي 
اليومي ظهرت رئيسة حكومة نيو 
ساوث ويلز غالديس برجييكليان 
أمام وسائل اإلعالم اليوم لتعلن 
أنه سجل تراجع بسيط يف نسبة 
على  ولتحث  اللقاحات،  تلقي 
أخذها، حمذرة غري امللقحني من 
اليت  باحلريات  ينعموا  لن  أنهم 
سينعم بها امللحقون عندما تصل 
وُيرفع   80% إىل  التلقيح  نسبة 

االغالق.
حذرت رئيسة حكومة نيو ساوث 
بعد  اللقاح  يتلقوا  مل  من  ويلز 
قواعد  تطبق  سوف  إنه  قائلة 
وغري  امللحقني  على  خمتلفة 
االغالق.  ُيرفع  عندما  امللقحني 
احلكومة  إن  برجييكليان  وقالت 
خطة  وضع  على  تعمل  زالت  ما 
سيحصل  ما  ملعرفة  مستقبلية 
إىل  التلقيح  نسبة  تصل  عندما 
الذهاب  إن  قالت  لكنها   .80%
والسفر  واملطاعم  احملالت  إىل 
للذين  اجلوي قد يكون مسموحا 
أنهم  يربهنوا  أن  يستطيعون 

أخذوا اجلرعتني من اللقاح.
يعتقد  أن  أريد  »ال  وقالت: 
أن  يستطيعون  أنهم  الناس 
جيلسوا وينتظروا اآلخرين القيام 
اخلروج  ثم  ومن  الشاق  بالعمل 
بعد أن تصبح نسبة التلقيح 80%  
عليه  حيصل  ما  على  واحلصول 

من أخذ اللقاح«. 
فيه  سجلت  يوم  يف  هذا  جاء 
من  جديدة  حالة   1257 الوالية 
برجيكليان  وقالت   .19 كوفيد 
يف  بسيط  اخنفاض  ُسجل  إنه 
وحثت  اللقاحات،  أخذ  معدل 
األهالي على تطعيم أبنائهم بني 
عشرة  واخلامسة  عشرة  الثانية 

من العمر.
وحثت الناس على عدم االستهتار 
حذر  على  البقاء  ضرورة  وعلى 
بعض  ختفيف  من  الرغم  على 
من  إنه  وقالت:  اليوم.  القيود 
املبكر جدا للرتاخي وأننا قلقون 
أو  متوقع  أي حدث غري  أن  من 
أي انتشار كبري، ميكن أن يؤدي 

إىل تراجع كبري بشكل مفاجئ.
احلكومة،  رئيسة  نائب  أن  غري 
حديث  يف  اعترب  باريالرو  جون 
أي  إن  اليوم،  صباح  إذاعي 
سيكون  الفريقني  بني  متييز 
إن  وقال  فقط.   وجيزة  لفرتة 
التجارية  املصاحل  من  العديد 
للملقحني  الفتح  فكرة  حتبذ  ال 
فقط، مع وصول نسبة التلقيح 
إىل %70، وهذا ما هو متوقع أن 
أكتوبر  شهر  من   18 حيصل يف 
اجلميع  بأن  وأضاف  القادم.  
احلريات  بنفس  ينعمون  سوف 
يف  التلقيح  نسبة  تصل  عندما 
الوالية إىل %80.   وقال إن غري 

الدخول  من  سيمنعون  امللقحني 
لفرتة تقارب الثالثة أسابيع«.

من  عدد  أعلن  األثناء  هذه  يف 
مبا  املختلفة،  التجارية  املصاحل 
احلالقة،  صالونات  ذلك  يف 
واملطاعم واحلانات وغريها على 
وسائل التواصل االجتماعي أنها 
ملقحني  الزبائن  جبميع  ترحب 
ويف  ملقحني.  غري  أم  كانوا 
أن  فيه  اعتربوا  الذي  الوقت 
احلصول  من  امللقحني  غري  منع 
متييزا  اخلدمات  أو  السلع  على 
أن  إىل  أيضا  أشاروا  حبقهم، 
مادية ال  ذلك سيكلفهم خسائر 

يستطيعون حتملها.
 SBS Arabic24 مع  حديث  ويف 
أحد  بدر وهو مدير  قال جورجيو 
مستشفيات  إحدى  يف  املطاعم 
ال  املستشفيات  إن  سيدني 
بدخول  احلالي  بالوقت  تسمح 
طارئة  حاالت  يف  إال  الزوار 
اآلن  يرتكز  املطعم  عمل  ولذلك 
على الطاقم الصحي العامل يف 
مبعظمهم  والذين  املستشفى، 
معتربا  اللقاح،  تلقوا  الذين  من 
أنه لو مل يأخذوا اللقاح ملا كانت 
بالعمل  هلم  تسمح  املستشفى 

والدخول. 
من  امللقحني  غري  منع  وحول 
جتارية  حمالت  أو  مطاعم  ارتياد 
أخرى قال السيد بدر: »هذا هو 
السؤال الذي قسم الناسب بني 
مؤيد ومعارض. أنا شخصيا أتبع 
يقولون  الذين  األطباء  نصائح 
شخصيا  لكنين  آمن،  اللقاح  إن 
الشخص  ُيسأل  أن  أفضل  ال 
ال ألن  أم  اللقاح  تلقى  إذا  عما 
هذا سؤال شخصي، لكن لألسف 
أن  وجيب  العامل  أصبح  هكذا 

نتأقلم مع الوضع«. 
وتوقع جورجيو بدر تأثر األعمال 
ماليا إذا رفضت استقبال مجيع 
الزبائن وفرقت بني ملقح وغري 
كلفة  أن  إىل  واشار  ملقح، 
مراقبة »باسبور التلقيح« ستضع 
أعباء مالية إضافية على املصاحل 
اليت سوف تضطر إىل استخدام 
للقيام بذلك.  موظفني خاصيني 
وتساءل عما إذا كان هناك قانون 
واضح ينص على حجب اخلدمات 

والسلع عن غري امللقحني. 
وهو  صباغ  وليد  السيد  أما 
صاحب عربة طعام متجولة تعرف 
فيقول  كورنر«  »كشري  باسم 
أن  يريد  وال  يستطيع،  ال  إنه 
أخذ  كان  إذا  عما  الزبون  يسأل 

اللقاح أم ال. 
حرية  هذه  ألن  ذلك  أفعل  »لن 
فإذا  بالناس،  خاصة  شخصية 
كان الزبون يتبع إجراءات الصحة 
األخرى كارتداء الكمامة واحلفاظ 
على مسافة بينه وبني اآلخرين، 
فلن أرفض بيعه الطعام ألنه مل 

يأخذ اللقاح«. 
وزير  أعلن  األثناء  هذه  يف 
بريطانيا  أن  الربيطاني  الصحة 
ختلت بالوقت احلاضر عن مقرتح 
الذي  التلقيح«  »باسبور  فرض 
العمل  بدء  املفرتض  من  كان 
وسط  أكتوبر  من  األول  يف  به 
اعرتاضات عليه، لكن هناك من 
حذر من موجة جديدة من انتشار 
كورونا مع قرب فصل الشتاء. 

برجييكليان حتذر غري امللقحني:
»ال تتوقعوا أن تنعموا مبا 

سينعم به امللقحون من حريات 
بعد رفع اإلغالق«

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

مت تغريم رئيس الوزراء السابق 
ارتدائه  الشرطة لعدم  من قبل 
كمامة يف شاطئ مانلي بيتش 

يف سيدني.
يف  يسري  أبوت  طوني  كان 
مانلي بيتش يف سيدني بدون 
أفراد  أحد  رآه  عندما  كمامة، 

اجلمهور.
ومت إرسال صورة إىل شرطة نيو 
ساوث ويلز وتغرميه 500 دوالر 
االمتثال  »لعدم  اجلمعة  يوم 

لتوجيهات ارتداء الكمامة«.
الشرطة  باسم  متحدث  وقال 
الشرطة  إن  أس  بي  ألس 
ستقول إن الرجل مل يكن يرتدي 
كمامة أثناء وجوده يف األماكن 
بيتش صباح  مانلي  العامة يف 

يوم األربعاء 8 أيلول/سبتمرب.
وينفي أبوت من جهته أنه خرق 
القانون، لكنه قال إنه لن يطعن 

يف الغرامة.
أقول  أن  »أريد فقط  وأضاف: 
أنين  أعتقد  أواًل،  شيئني. 
بتفسريه  القانون  أخرق  مل 
املنطقي وثانيا لكنين لن أحتدى 
وقت  أضّيع  لن  ألنين  الغرامة 

الشرطة«.
أفكر  »ثانيًا، مل  قائاًل:  وأردف 

مطلقًا يف أن الوشاية كانت جزءًا 
من الشخصية األسرتالية«.

»أعتقد أنه مبجرد أن نرتك عقلية 
الدولة الصحية للشرطة وراءنا، 

سيكون ذلك أفضل للجميع«.
نيو  يف  الصحة  وزير  وقال 
إنه  هازارد  براد  ويلز  ساوث 
السيد  وضع  على  يعلق  لن 
أبوت مباشرة، لكنه دعا الناس 

لالمتثال ألوامر الصحة العامة.
أحتدث  »لن  للصحفيني  وقال 

عن حاالت فردية«.
أوامر  أنت. هناك  »ال يهم من 
هذه  حيب  أحد  ال  ]صحية[. 
منها  اهلدف  لكن  األوامر، 
احلفاظ على سالمة اجلميع وآمل 

أن ميتثل الناس لألوامر.«
لنيو  الصحي  النظام  وينص 
ساوث ويلز على أنه جيب على 
سيدني  منطقة  يف  فرد  كل 
مجيع  يف  كمامة  محل  الكربى 
على  حيصل  مل  ما  األوقات، 

إعفاء.
مل  ما  الكمامة  ارتداء  كما جيب 
أو  يشرب  أو  يأكل  الشخص 
يتواصل مع شخص آخر يعاني 
أثناء  أو  السمع،  ضعف  من 

ممارسة الرياضة.

بعد تغرميه 500 دوالر لعدم ارتدائه كمامة
أبوت: مل أخرق القانون 

ولكنين لن أطعن يف الغرامة

رئيس الوزراء السابق طوني أبوت

البيت  يف  كبري  مسؤول  أعلن 
املّتحدة  الواليات  أّن  األبيض 
أطلقت،  وأسرتاليا  وبريطانيا 
جديدة  أمنية  شراكة  األربعاء، 
اهلادئ  احمليطني  منطقة  يف 

واهلندي.
املعاهدة  إّن  املسؤول  وقال 
املسّماة  اجلديدة  األمنية 
ألسرتاليا  ستتيح  »أوكوس« 
االستحواذ على غواصات تعمل 
خطوة  يف  النووي،  بالدفع 
إلغاء طلبية  إىل  دفعت كانبريا 
ضخمة أبرمتها مع باريس لشراء 

غواصات فرنسية الصنع.
جو  األمريكي،  الرئيس  وأّكد 
الواليات  أّن  األربعاء،  بايدن، 
بشكل  للعمل  »تتطّلع  املّتحدة 
وشركاء  فرنسا  مع  وثيق 
منطقة  يف  آخرين«  رئيسيني 
واهلندي،  اهلادئ  احمليطني 
باريس  إىل  طمأنة  رسالة  يف 
ولندن  واشنطن  اخنراط  بعد 
ضخمة،  شراكة  يف  وكانبريا 
وأساسي  ضمين  بشكل  موجهة 

ضد الصني.
»فرنسا  إّن  بايدن  وقال 
باخلصوص لديها وجود مهّم يف 
وهي  األطلسي-اهلندي  منطقة 

شريك وحليف أساسي«.
األمنية  الشراكة  ومبوجب 
على  كانبريا  تستحوذ  اجلديدة، 
بالدفع  تعمل  غواصات  أسطول 
النووي، مما جعلها تلغي صفقة 
مليار   31 قيمتها  تناهز  ضخمة 
دوالر كانت قد أبرمتها كانبريا 
غواصات  لشراء  باريس  مع 

فرنسية تقليدية.
أسرتاليا  وزراء  رئيس  وأكد 
األربعاء،  موريسون،  سكوت 
إطار  يف  ستستحوذ  بالده  أّن 
على  اجلديدة  األمنية  الشراكة 
غواصات تعمل بالدفع النووي.

مؤمتر  خالل  موريسون  وقال 
من  كل  مع  مجعه  الفيديو  عرب 

بوريس  الربيطاني  نظريه 
األمريكي  والرئيس  جونسون 
الصحافيون يف  وتابعه  بايدن، 
البيت األبيض إّن »أول مبادرة 
إطار )هذه املعاهدة  كبرية يف 
أطلق عليها اسم(  اليت  األمنية 
حصول  ستكون  »أوكوس«، 
أسرتاليا على أسطول غواصات 

تعمل بالدفع النووي«.
جمموعة  أبدت  جانبها،  ومن 
الفرنسية  غروب«  »نافال 
أمل  »خيبة  الدفاعية  للصناعات 
أسرتاليا،  إعالن  إثر  كربى« 
صفقة  ستلغي  أّنها  األربعاء، 
يورو  مليار   31 بقيمة  ضخمة 
فرنسية  غواصات  لشراء 

تقليدية.
إّن  بيان  يف  اجملموعة  وقالت 
»الكومنولث األسرتالي مل يرغب 
يف االخنراط يف املرحلة التالية 
ميّثل  أمر  وهو  الربنامج،  من 
غروب  لنافال  كربى  أمل  خيبة 
غواصة  ألسرتاليا  قّدمت  اليت 
إقليمي  تفّوق  ذات  تقليدية 

وأداء استثنائي«.
الصني: االتفاق األمني يعكس 

»عقلية الحرب الباردة«
قالت  صيين،  فعل  رد  ويف 
السفارة الصينية يف واشنطن 
املتحدة  الواليات  على  إن 
»التخلص  وأسرتاليا  وبريطانيا 
الباردة  احلرب  عقلية  من 
وذلك  األيديولوجي«،  والتحيز 
اتفاق  على  ردها  معرض  يف 

أمين جديد بني الدول الثالث.
باسم  املتحدث  من  وُطلب 
بينجيو  ليو  الصينية  السفارة 
الدول  إن  فقال  التعليق، 
الثالث »جيب أال تشكل تكتالت 
مصاحل  تستهدف  إقصائية، 
أطراف ثالثة أو تضر بها. وأهم 
ما ينبغي هلا فعله هو التخلص 
من عقلية احلرب الباردة والتحيز 

األيديولوجي«.

شراكة أمنية بني أمريكا وبريطانيا وأسرتاليا تثري 
غضب صيين وفرنسي

املعاهدة األمنية اجلديدة املسّماة 
»AUKUS« ستتيح ألسرتاليا حيازة 

غواصات تعمل بالدفع النووي

الرعاية  مدفوعات  زيادة  ستتم 
زيادة  )السنرتلنك(  االجتماعية 
 5 من  أكثر  ستشمل  متواضعة 
األسبوع  من  أسرتالي  ماليني 
تكاليف  مواكبة  أجل  من  املقبل 

املعيشة املتزايدة.
فاعتبارًا من 20 أيلول ، ستزيد 
مدفوعات البحث عن عمل للفرد 
من دون اطفال ما يقارب  8.70 
دوالرا   629.50 لتصبح  دوالرا 

أسبوعيا.
سيتلقى  نفسه،  الوقت  ويف 
األزواج 7.90 دوالرا إضافية لكل 
أسبوعني، مع زيادة املدفوعات 

 573.30 إىل  دوالر   565.40 من 
دوالر.

الذين هم يف  أولئك  وسيشهد 
سن املعاش التقاعدي أو مقدم 
الرعاية أو دعم ذوي االحتياجات 
اخلاصة املنفردين زيادة قدرها 
14.80 دوالرا يف أسبوعني لتصل 

مدفوعاتهم إىل 967.50 دوالر.
هذه  على  األزواج  وسيشهد 
زيادة  التقاعدية  املعاشات 
قدرها 11.20 دوالر لكل منهما، 
إىل  مدفوعاتهم  تصل  وسوف 
لكل  جمتمعة  دوالر   1،458.60

أسبوعني.

الزيادة سيتم تطبيقها مطلع االسبوع املقبل
زيادة على بعض مدفوعات الرعاية 
االجتماعية  تشمل 5 ماليني أسرتالي

بريجييكليان تلغي حالة الطوارئ 
من 12 بلدية

والية  حكومة  رئيسة  اجتمعت 
غالديس  ويلز  ساوث  نيو 
الثالثاء  يوم  بريجييكليان 
أربع  رؤساء  مع  املاضي 
الساخنة  املناطق  من  بلديات 
يف غرب وجنوبي غرب سيدني 
مطالبهم  إىل  واستمعت 
»ازدواجية  بـ  اتهموها  بعدما 
مع  التعامل  يف  املعايري« 

سكان الوالية.
عقد االجتماع عرب تقنية الفيديو 
نيو ساوث  رئيسة والية  بني 
برجييكليان  غالديس  ويلز 
بلديات  أربع  جمالس  ورؤساء 
الساخنة  املناطق  من  تعترب 
النتشار فريوس كورونا. وضم 
االجتماع رئيس بلدية كامربالند 
ستيف كريستو، رئيس بلدية 
كال  بانكستاون  كانرتبري 
عصفور، رئيس بلدية فريفيلد 
فرانك كاربوني ورئيسة بلدية 

ليفربول وندي وولر.
ختفيف  املطالب  مشلت  وقد 
اإلغالق  رفع  قبل  القيود 
الشامل ومعاملة هذه املناطق 
مناطق  من  بغريها  أسوة 

سيدني
الوالية  رئيسة  واستمعت 
ما  بدراسة  ووعدت  للمطالب 

ميكن فعله مع املختصني.
ريئسة  قامن  االثر  وعلى 
الطوارئ  حالة  بالغاء  الوالية 
)Curfew(  الذي يقضي مبنع 
 9 الـ  من  املنزل  من  باخلروج 
5 صباحا، يف  الـ  حتى  مساء 

احلكومات احمللية الـ 12 
وهذه البلديات هي:

قانون الطوارئ عن: بايسايد، 
بالكتاون، بريوود، كامبلتاون، 
جورجز  فريفيلد،  كامربالند، 
باراماتا،  ليفربول،  ريفر، 

سرتاثفيلد وبينريث.
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احلليف  من  خليجي  خوٌف 
من  انسحب  الذي  األمريكي، 
أفغانستان على حنو فوضوي 
وغري حمسوب العواقب، وقلٌق 
على  االعتماد  يكون  أن  من 
اخلليج  أمن  لتحقيق  واشنطن 

يف غري حمّله.

األمريكي من  االنسحاب  ترك 
أفغانستان كثريًا من األصداء 
السلبية لدى حلفاء واشنطن، 
قدرتها  يف  شكوكهم  مثريًا 
قيادة  يف  االستمرار  على 
العامل، وتأمني احلماية الالزمة 

هلم، إن تطّلب األمر. 

الدفاع  وزير  تصريح 
كان  واالس،  بن  الربيطاني، 
هواجس  عن  ومعربًا  حازمًا 
أوروبا.  يف  أمريكا  حلفاء 
املتحدة  الواليات  إّن  فبقوله 
»قد ال تكون على األرجح قوة 
عظمى«، كونها »غرَي مستعدة 
يكشف  بشيء«،  لاللتزام 
واالس االستياء األوروبي من 
سوء تصّرف أمريكا يف البلد 
الذي احتلته 20 عامًا من دون 

اللحظات األخرية لرتامباالنسحاب األمريكي يف أفغانستان لكن »الزلزال« يف اخلليج
كيف حترك اجليش األمريكي 
ملنعه من إشعال حرب نووية؟

وجود  من  األخرية  لأليام  مثرية  تفاصيل  جديد،  كتاب  كشف 
البالد، حيث شعر  حكم  ترامب يف  دونالد  األمريكي  الرئيس 
رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية بقلق بالغ يف أوائل 

شهر كانون الثاني بعدما خرج ترامب عن السيطرة. 
ووفقا لكتاب املؤرخ الرئاسي بوب وودوارد واملؤلف املشارك 
روبرت كوستا يف كتابهما الذي يصدر قريبا، اضطر اجلنرال 
مارك ميلي الختاذ إجراء سري ملنع دونالد ترامب من إشعال 

حرب مع الصني.
بعدم  مساعديه  اجلنرال  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  وأمر 
التصرف على الفور بشأن أي خطوة من قبل ترامب الستخدام 

القوات النووية األمريكية، ودعا جنراال صينيا لطمأنة بكني.
وودوارد  كتاب  صاحبة   - بوست  واشنطن  صحيفة  ونشرت 
و »سي إن إن«، يوم الثالثاء من االسبوع احلالي،  وكوستا – 
نظم  ميلي  أن  ادعى  الذي  »اخلطر«،  كتاب  من  مقتطفات 
قبل  من  حترك  أي  ملقاومة  االستخبارات  وجمتمع  البنتاغون 
أن خسر  بعد  الصني  التوترات مع  ترامب يهدف إىل تصعيد 

االنتخابات الرئاسية.
اتصل ميلي بنظريه الصيين اجلنرال لي زوتشينغ مرتني، يف 30 
تشرين األول، قبل هزمية ترامب يف االنتخابات مباشرة، ويف 
8 كلنون الثاني، بعد يومني من هجوم أنصار ترامب على مبنى 
اجلمهوري  الرئيس  خطاب  بأن  لطمأنته  األمريكي،  الكابيتول 

املناهض للصني ال ميكن أن يرتجم إىل عمل عسكري. 
أن  »أريد  للجنرال لي:  وقال ميلي يف مكاملة تشرين األول 
أؤكد لكم أن احلكومة األمريكية مستقرة وأن كل شيء سيكون 
حركية«،  عمليات  بأي  نقوم  ولن  نهامجك  لن  يرام.  ما  على 

حبسب الكتاب. 
بعد شهرين، استخدم ميلي قناة خلفية سرية مع لي مرة أخرى 
الكابيتول، وسط خماوف يف كل من  أعمال الشغب يف  بعد 

بكني وواشنطن من أن ترامب كان غري مستقر.
 

وفقا للكتاب، قال ميلي: 
لكن  يرام.  ما  على  شيء  كل   .%100 بنسبة  ثابتون  حنن 

الدميقراطية قد تكون قذرة يف بعض األحيان. 
ولطمأنة الصينيني، ذهب ميلي إىل حد جعل قيادة البنتاغون 
للمحيطني اهلندي واهلادئ تؤجل التدريبات العسكرية اليت رمبا 

كانت بكني تعتربها تهديدا حمتمال.
وناقش ميلي مع كبار املسؤولني اآلخرين، مبا يف ذلك مديرة 
األمن  وكالة  ورئيس  هاسبل  جينا  املركزية  املخابرات  وكالة 
القومي بول ناكاسوني، احلاجة إىل توخي اليقظة وسط خماوف 

من أن ترامب قد يتصرف بشكل غري عقالني. 
وكتب املؤلفان يف كتابهما: »قد جيادل البعض بأن ميلي قد 
جتاوز سلطته واختذ لنفسه سلطة غري عادية، لكنه اعتقد أنه 
كان يتصرف بشكل صحيح لضمان عدم وجود قطيعة تارخيية 
غريها،  أو  الصني  مع  عرضية  حرب  وال  الدولي،  النظام  يف 

وعدم استخدام أسلحة نووية«. 
كان ميلي وآخرون، مبا يف ذلك هاسبل، قلقني من أن ترامب 
سيشن هجوما على الصني أو إيران بسبب اإلحباط أو إلجياد 
وكالة  رئيس  قال  للكتاب  وفقا  بالرئاسة.  لالحتفاظ  طريقة 
املخابرات املركزية إن »هذا وضع خطري للغاية. سوف نهاجم 

غروره؟«.
جاءت مكاملة ميلي الثانية مع لي بعد أن اتصلت رئيسة جملس 
مع  وحتدثت  األركان  هيئة  برئيس  بيلوسي،  نانسي  النواب، 
حول احلالة الذهنية لرتامب ورفضه - الذي استمر حتى يومنا 

هذا - لفوز الرئيس األمريكي جو بايدن يف االنتخابات.
املؤيدين  اقتحم مئات من  ترامب،  وبدافع من  وقبل يومني، 
إلغاء جلسة كانت  الكونغرس بعنف، مما أجرب املشرعني على 
تهدف إىل تأكيد فوز بايدن وإجبار املشرعني من كال احلزبني 

على الفرار.
وفقا لنسخة من مكاملة بيلوسي حصل عليها وودوارد وكوستا، 
سألت رئيسة جملس النواب ميلي: »ما هي االحتياطات املتاحة 
العدائية  األعمال  يف  الشروع  من  مستقر  غري  رئيس  ملنع 
بضربة  واألمر  اإلطالق  رموز  إىل  الوصول  من  أو  العسكرية 

نووية«. 
وأضافت: »إذا مل يتمكنوا حتى من منعه من االعتداء على مبنى 
الكابيتول، فمن يعرف حتى ماذا قد يفعل؟ إنه جمنون، أنت 

تعلم أنه جمنون، وما فعله باألمس دليل آخر على جنونه«.
أجاب ميلي أن النظام كان لديه »الكثري من الضوابط« ملنع 
السلوك املتطرف من قبل الرئيس، ومع ذلك ، قال: »أنا أتفق 

معك يف كل شيء«.
Sputnik News

اإلدارة  عهد  بأمريكا يف  اخلليج  دول  عالقات  من  مهمًا  جانبًا 
الدميقراطية. الرئيس بايدن استخدم هذه الورقة أكثر من مّرة 
يف تعامله مع السعودية، بصورة خاصة. فمن كشف مسؤولية 
السلطات يف الرياض، وعلى رأسها ولي العهد السعودي حممد 
بن سلمان، عن اغتيال املعارض السعودي مجال خاشقجي، حتى 
اتهام سعوديني مبساعدة اإلرهابيني املشاركني يف هجمات 11 
حمرجة   رسائل  ُترسل  األمريكية  اإلدارة  كانت  أيلول/سبتمرب، 
األخرية  العقود  خالل  حاولت  اليت  للسعودية،  مطمئنة  وغري 

التنّصل من تهمة دعمها اإلرهاب. 

احلرب على  بالده يف  إيقاَف مساهمة  بايدن  إعالن  كما شّكل 
تتضّمن  أسلحة  وتعليق صفقات  واستخباريًا،  عسكريًا  اليمن، 
للسعودية،  لإلمارات، وذخائر متطورة  »أف 35«  بيع طائرات 
اليمن،  على  احلرب  يف  املشاركة  اخلليج  لدول  جديدة  نكسًة 
حبيث ميّثل االنسحاب األمريكي املباِشر من هذه احلرب إنذارًا 

مبّكرًا الحتمال ختّليها عن دول اخلليج يف »حتديات« مقبلة.  

احلديث األمريكي املتزايد عن ضرورة سحب مزيد من القوات 
من سوريا والعراق، وتركيز اجلهود على تعزيز االقتصاد احمللي 
ومواجهة التقّدم الصيين، ُيثري قلق دول اخلليج أيضًا مما قد 
حيدث يف املنطقة بعد خسارة الدعم العسكري الذي ُيَعّد املظهر 

األجلى لقّوة الواليات املتحدة واحلاجة األبرز للدول اخلليجية.

وقبل أسابيع، أزالت الواليات املتحدة منظوماتها األكثر تقدمًا 
للدفاع الصاروخي وبطاريات »باتريوت« من السعودية، وهي 
اهلجمات  من  السعودية  محاية  يف  تساهم  اليت  املنظومات 

الصاروخية للقوات املسلحة اليمنية.

ويف هذا اخلصوص، قال الزميل الباحث يف معهد »جيمس بيكر 
للسياسة العامة يف جامعة رايس«، كريستيان أولريشن، إّن 
»التصورات مهمة، سواء أكانت متجذرة يف واقع بارد، َأْم ال.. 
والتصور واضح جدًا، ومفاده أن الواليات املتحدة ليست ملتزمة 
جتاه دول اخلليج كما كانت يف السابق، من خالل وجهات نظر 

كثري من األشخاص يف سلطة صنع القرار يف املنطقة«.

وأضاف أولريشن »من وجهة النظر السعودية، يرى السعوديون 
اآلن أوباما وترامب وبايدن - ثالثة رؤساء متعاقبني - يتخذون 

قرارات تدل، إىل حد ما، على التخلي«.

تسّبب االنسحاب األمريكي من أفغانستان بهّزة يف الثقة بني 
واشنطن وحلفائها. وإن كانت مفاعيل هذه اهلزة ال تزال غري 
واضحة متامًا، فإن جمّرد التخّوف من السياسات األمريكية جتاه 
فرتة  خالل  نلمسها  قد  عملية،  نتائج  ذا  سيكون  أصدقائها 

وجيزة. 

أّي تغيري فيه، أو ضمان انسحاب آمن  إحداث  أن تتمّكن من 
منه على األقل.

دول أوروبية متعّددة عربت عن خيبتها من االنسحاب األمريكي 
جوزيب  األوروبي،  االحتاد  خارجية  وزير  دعا  بينما  »امُلِذّل«، 
كما  العامل  »ملواجهة  أنفسهم  تنظيم  إىل  األوروبيني  بوريل، 
هو«، وتزويد االحتاد »بقوة دخول ُأوىل قوامها 50 ألف جندي«، 

لتكون بدياًل عن االعتماد الكبري على اجليش األمريكي.

عربيًا، تبدو حالة االرتباك نفسها. مسؤول خليجي كبري سأل، 
العرب يف  إن كان يف مقدور حلفاء واشنطن  اإلثنني،  أمس 
الشرق األوسط، مواصلة االعتماد عليها بعد انسحابها الفوضوي 

من أفغانستان. 

ر سيبقى معنا فرتًة طويلة  وتابع »أفغانستان زلزال.. زلزال مدمِّ
جدًا جدًا«، مبديًا شكوكه يف صحة االعتماد على احلليف الذي 
لطاملا كان الظهري األقوى لدول اخلليج، قائاًل »هل ميكننا حبّق 
االعتماد على مظّلة أمنية أمريكية للسنوات العشرين املقبلة؟ 
أعتقد أنها مسألة شائكة للغاية يف الوقت احلالي.. شائكة جدًا 

حقًا«.

تتخّوف الدول العربية احلليفة للواليات املتحدة من ختّلي أمريكا 
عن محايتها يف مواجهة أّي تهديد حمتَمل )تنظميات عسكرية، 
ل للنفوذ حلساب دول معادية(،  معارضة شعبية أو مسلحة، تَأكُّ
متامًا كما جرى التخلي عن حكومة أشرف غين واجليش األفغاني، 
الذي فقد عوامل الصمود بعد إقفال قاعدة »باغرام« وقواعد 
أخرى، كانت متد اجليش بالدعم الالزم ملواجهة »طالبان«، جويًا 

واستخباريًا. 

واشنطن  حلفاء  ُيقلق  ما  وحده  ليس  األفغاني  النموذج  لكن 
الشرق أوسطيني، والسيما اخلليجيني، إذ تشهد العالقات بني 
دول اخلليج وإدارة الرئيس جو بايدن توترات على خلفية عدة 
قضايا، بينها آفاق التعامل مع إيران، وقضايا حقوق اإلنسان، 

واحلرب على اليمن، وصفقات األسلحة.

النفوذ  بايدن  إدارة  متنحهم  أاّل  اخلليجيون  املسؤولون  خيشى 
نفسه الذي كان لديهم يف عهد ترامب، ويتخّوفون من أن تأتي 
إيران يف فيينا مبا ال يشتهون.  مع  النووية  املفاوضات  مثار 
لذلك، مارسوا ضغوطًا من أجل االنضمام إىل احملادثات النووية، 

لكن هذا املطلب قوبل بالرفض.

لذلك، اضطروا، يف نهاية األمر، إىل قبول حمدوديِة االستجابة 
األمريكية ملطالبهم، واليت تتضمن الضغط على إيران من أجل 
وقف دعم حركات املقاومة يف البلدان العربية، والشروع يف 

حمادثات مع طهران.
اإلرهاب،  بقضايا  والعالقة  اإلنسان،  حقوق  قضايا  الكاتب: امليادين نتتشغل 
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انطلقت  اّليت  القواعد  أرست  اإلرهاب«  على  »احلرب  إسرتاتيجّية 
منها مؤّسسات الدولة للتحّكم يف مفاصل احلياة اليومية وانتشار 

إجراءات املراقبة ممثلة بـ »قانون الوطنية«.
ة احلاكمة على احتفالية ممّيزة يف الذكرى  سة األمريكيَّ عّولت املؤسَّ
العشرين هلجمات 11 أيلول/سبتمرب 2001، تزامنًا مع موعدها املعلن 
لالنسحاب من أفغانستان، ولكن سرعان ما انقلب األمر إىل محلة 
السياسي  املشهد  فاقمت  سياسية  وجتاذبات  واسعة  انتقادات 
سات اإلعالمية إىل إدخال تعديالت  املرتبك أصاًل، ما اضطر املؤسَّ
االنسحاب  تداعيات  على  والرتكيز  املرتقبة،  تغطيتها  إىل  مهمة 

امُلِذّل عوضًا عن ذلك.
يف  معها  واملتعاونني  »أعوانها«  عن  احلاكمة  املؤسسة  ّلي  تخَ
النظر  بصرف  الصدفة،  أو  اخلطأ  طريق  عن  يكن  مل  أفغانستان 
مها  عن طبيعة اخلدمات اللوجستية واالستخباراتية العالية اليت قدَّ
أولئك، بل نتيجة حسابات مسبقة دقيقة وصارمة حلماية »اجلنس 
األبيض« حصرًا، سبقه أسلوب مماثل يف والية أمريكية قبل أيام 

معدودة. 
وجاء إعصار »آيدا« الذي ضرب والية لويزيانا يف 30 آب/أغسطس 
املاضي، بسرعة رياح بلغت 240 كلم يف الساعة، لريخي مزيدًا من 
ظالل األسى واملرارة واالنقسام العام، معطوفًا على قرار السلطات 
إىل  نقلهم  إجراءات  من  سجونها  بعض  نزالء  »استثناء«  احمللية 
أماكن بعيدة عن عني اإلعصار، معيدًا إىل الذاكرة اجلمعية بؤس 
اإلعداد وعنصرية التدابري اليت رافقت إعصار »كاترينا« قبل 16 
وتدمري  1800 شخص،  عن  يقل  ال  ما  حبياة  أودى  والذي  عامًا، 
األحياء الفقرية، وتهجري ما تبقى من السكان بقرار رمسي من دون 

تعويضات.
ما جرى تقدميه ال يشكل اكتشافًا جديدًا يف الطبيعة االستغاللية 
للمؤسسة األمريكية احلاكمة ضد اجلنس البشري أينما وجد، بقدر 
لة حبيث  ما يساهم يف تبديد األوهام حول »النيات اخلريية« املضلِّ
والء  التشّقق يف  عالمات  من  والتمّيز،  بالتفوق  تعاني سردياتها 
أشّد حلفائها. بريطانيا، مثاًل، أعلنت أنها لن تعتمد على حليفتها 

األمريكية لصون أمنها مستقباًل.
لتداعيات  املتحدة  الواليات  اجلاّدة يف  واملراجعة  التقييم  مساعي 
احلروب النامجة مباشرًة عن مساعي التصدي الرمسي لتلك اهلجمات 
قبل عقدين، تعطي صورة متناثرة عن حقيقة الدمار اهلائل الذي 
األمريكية يف  للتربيرات  معظمها  تتنّكر يف  مجعاء،  بالبشرية  حلق 
اسرتاتيجية »احلرب على اإلرهاب« لشّن عدوانها على أفغانستان 
والعراق واحتالهلما، وتتذّكر يف املقابل األرقام الفلكية حصرًا اليت 
أنفقتها املؤسسة احلاكمة على حروبها املتواصلة، بدءًا بكلفة ما 
ال يقل عن 2 أو 8 تريليون دوالر، إىل دراسة أحدث زمنيًا قدرت 
خالل  دوالر  تريليون   21 بنحو  واشنطن  حلروب  اإلمجالية  الكلفة 
العقدين السابقني، ومقتل ما ال يقل عن مليون شخص »يف سياق 

رّد الفعل األمريكي«. 
املعتدى عليها وتدمري  والشعوب  للدول  اهلائلة  البشرية  اخلسائر 
بناها التحتية، تفوق تلك األرقام املتواضعة مبعدالت عدة، حبسب 
حتويل  األهمية  يف  يوازيها  املتعددة،  الدولية  املنظمات  تقارير 
املناخ السياسي يف الواليات املتحدة إىل »دولة بوليسية« بكّل 
ما حتمله املفردة من معنى: األولوية لألجهزة األمنية والبوليسية 
سّرية  قوانني  وإصدار  سّرية،  قرارات  وتطبيق  ومتويليًا،  بشريًا 
يعلم  ال  بشأنها  قرارات  وإصدار  سّرية  حماكمات  وعقد  أيضًا، 
املتضررون عنها شيئًا، وترسيخ مناخ الرتهيب الداخلي ويف اخلارج 
أيضًا، وتقويض مساحة احلريات الفردية، وال سيما حرية التعبري 
على  التجسس  ووسائط  وسائل  وتفشي  دستوريًا«،  »املكفولة 
لكامريات  املتصاعد  االنتشار  يف  وخصوصًا  والتجمعات،  األفراد 
سات املدنية والتعليمية، وتقنية »التعّرف إىل  املراقبة داخل املؤسَّ
مالمح الوجه«، تستكمل بها جمتمعة قائمات ما تسّميهم »املطلوبني 

للعدالة«.
بوليسية،  »دولة  إىل  املتحدة  الواليات  األمر، حتّولت  يف حمّصلة 
الكلمة العليا فيها للشرطة املدّججة بأسلحة ميدانية تنشد اإلذعان 
السابق  األمين  املتعاقد  تشخيص  حبسب  أوامرها«،  وإطاعة  هلا 
إدوارد سنودن، واّلذي فضح مبفرده سياسات التجسس الداخلي 
املنظمة، ومراقبة شبكة اإلنرتنت اليت تنفذها »وكالة األمن الوطين« 

و«مكتب التحقيقات الفيدرالي« )حزيران/متوز 2013(.
الرأي »نقابة احلريات املدنّية األمريكّية« املرموقة،  وقد شاطرته 
»حنن  بالقول:  الشيوخ  أمام جملس  بها  أدلت  حمّذرة يف شهادة 
مقبلون على خطر السماح ملواطنينا باالنصياع إىل خماوفنا بداًل من 
التكيف مع قيمنا. )وإال( كيف نستطيع تفسري إجراءات احلكومة« 

بتقويض احلريات الفردية؟
إدارة  طلب  مع  السريع  الكونغرس  جتاوب  إىل  النقابة  ونّبهت 
الرئيس جورج بوش االبن املصادقة على »باتريوت آكت - القانون 
الوطين«، والذي خيّول األجهزة الرمسية مراقبة اإلرهابيني )كما يف 
األصل(، مشّكاًل ثغرة رمسية للتجسس على األمريكيني. ُيشار إىل 
أنَّ القانون الوارد أعاله أتاح الفرصة ملكتب التحقيقات الفيدرالي 

للتجسس على احلملة االنتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.
فريدوم  أوف  »فيوتشر  هي  أخرى،  حقوقية  منظمة  وانضمت 
فاونديشن« )مؤسسة مستقبل احلرية(، إىل مساعي التحذير من تغّول 

كيف قّوضت أمريكا احلريات الداخلية بذريعة »اإلرهاب«؟
منذر سليمان

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

األجهزة األمنية والرمسية 
بالقول: »شّكلت احلكومة 
أكرب  تهديدًا  األمريكية 
حلرياتنا من أّي إرهابّي أو 
متطرف أو كيان أجنيب«، 
التهديد  أنَّ  مستطردًة 
أيضًا  يستهدف  الرمسي 
السياسات  مناوئي 

احلكومية املختلفة.
املناخ  أن  أيضًا  الالفت 
جّسده  الذي  السياسي 
الرئيس جو بايدن بزعمه 
»احلرب  إلنهاء  االنتخابي 
اإلرهاب«،  على  العاملية 
بات حيشد جمددًا دواًل يف 
القارات اخلمس لالنضمام 
إىل حرب أخرى »عاملية« 
وروسيا.  الصني  ضد 
»احلروب  أخرى،  بكلمة 
العامل  على  الالمتناهية« 
يف  ثابتة  ركيزة  ستبقى 

االسرتاتيجية األمريكية.
كانت  »الركيزة«  تلك 
»سرية«  بوثيقة  جمّسدة 
البنتاغون،  قبل  من 
عنها  النقاب  ُكشف 
»إرشادات  عنوان  حتت 
للتخطيط الدفاعي« لنشر 
العسكرية  للقوات  أوسع 

مباشر  كردٍّ  الباردة،  احلرب  بدايات  يف  األمريكية  احلكومة  فيها 
على امتيازات النظم االشرتاكية، وخصوصًا يف االحتاد السوفياتي 
السابق، فقد أضحت مادة للمساومة السياسية، ومل تكن عرضة 
الربح  منطق  واستبدال  إللغائها  بل  فحسب،  النفقات  لتقليص 
اليت  الكربى  والشركات  املال  رأس  أيضًا، ملصلحة  بها  والتجارة 

»تنافس« الدولة يف برنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين.
انطلقت  اّليت  القواعد  أرست  اإلرهاب«  على  »احلرب  اسرتاتيجّية 
منها مؤّسسات الدولة للتحّكم يف مفاصل احلياة اليومية وانتشار 
الذي  الذكر،  السالف  الوطنية«  بـ«قانون  املراقبة ممثلة  إجراءات 
خّولت مبوجبه مندوبي الدولة )األجهزة األمنية( حّق تفتيش املمتلكات 
القوانني  كانت  كما  أواًل،  املعين  الطرف  إعالم  دون  من  اخلاصة 
ت لتشمل املكاملات اهلاتفية واملراسالت يف  السارية تنّص، وامتدَّ

وسائط التواصل االجتماعي.
أجواء  استغالل  عن  النامجة  الرمسية  واإلجراءات  القوانني  تسجيل 
سبيل  على  وامتداداتها.  قائماتها  تطول  أيلول/سبتمرب  هجمات 
الشاملة« جلمع  »املعلومات  برنامج  الدفاع  وزارة  اعتمدت  املثال، 
سجالت وبيانات متعددة تّص املنتسبني، وهي تشمل السجالت 
اهلاتفية واملصرفية والسفر والبيانات الصحية البالغة اخلصوصية، 
إرهابية، بل تعاونت  نيات  تنّبؤية« لكشف  »سياسة  بلورة  بهدف 
وزارة الدفاع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي يف إصدار »مذكرات 
ودقيقة  خاصة  بيانات  تقصي  توهلما  واليت  القومي«،  األمن 
للمواطنني من دون العودة إىل استصدار قرار قضائي بذلك، كما 

كان ساريًا من قبل.
مع الذكرى العشرين للهجمات، أفرجت السلطات األمنية األمريكية، 
بناًء على أمر تنفيذي من الرئيس بايدن، وحتت ضغط مكثف من 
الوثائق السرية املتعلقة بالتحقيقات  عائالت الضحايا، عن بعض 
الرمسية، ومنها تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي يف العام 

 .2016
التقرير، اعتربت أسر الضحايا  الواردة يف  التنقيح  ورغم عمليات 
أّن الكشف عن االتصاالت بني بعض الرمسيني السعوديني وبعض 
منفذي اهلجمات يشري إىل تورط مسؤولني حكوميني سعوديني. 
العائالت  وتتطلع  معّقد،  مسار  يف  األوىل  اخلطوة  التقرير  يعترب 
إىل اإلفراج عن املزيد من الوثائق اليت ستعزز األساس القانوني 
للدعاوى اليت مت رفعها، واليت تطالب احلكومة السعودية بتعويضات 

مالية باملليارات.
الفشل االستخباراتي األمريكي، كما هو متداول، يف الكشف عن 
خّطة منفذي اهلجمات قبل وقوعها، رغم تدريباتهم اليت جرت يف 
خلص  ذي  الَّ التحقيق  منها  يقرتب  ال  مسألة  األمريكية،  األراضي 

فقط إىل أن األجهزة األمنية قّصرت يف التعاون يف ما بينها. 
تبدو أمريكا منقسمة ومرتبكة، رغم مرور 20 عامًا على اهلجمات، وال 
تزال عاجزة عن جتاوز األمل والصدمة، بل زادت مرارة األمريكيني 
مبددًة  أفغانستان،  من  امُلهني  اخلروج  مشاهد  يشاهدون  وهم 
األوهام اليت راجت حول إشباع نزعة االنتقام اليت طغت على مشاعر 
أفغانستان،  غزو  تربير  يف  وساهمت  اهلجمات،  إثر  األمريكيني 

وبعدها غزو العراق، بذريعة احلرب على اإلرهاب.

أركان احملافظني اجلدد، وهم بول  أبرز  تواقيع  األمريكية، محلت 
األسبق  الرئيس  نائب  وإشراف  لييب،  سكوتر  ولويس  وولفويتز 
قمع  على  قادر  عاملي  أمين  نظام  »إرساء  وفحواها  ديك تشيين، 
العسكرية  القوات  قبل  من  االستقرار  تهديد  مصادر  تدمري  أو 
األمريكية«، وشّن حروب استباقية لذلك الغرض، حبسب توصيف 
عضو عن احلزب الدميقراطي يف جلنة العالقات اخلارجية يف جملس 

الشيوخ.
بصورة  تبّنيها  إىل  تشري  الوثيقة  تلك  حيثيات  إىل  سريعة  نظرة 
»شبه رمسية« يف العام 1997، عرب معهد حبثّي متطّرف، مشروع 
القرن األمريكي اجلديد برئاسة روبرت كيغان وويليام كريستول. 
وتبّوئهم  اجلدد  احملافظني  كبار  برتشيحه  املعهد  شهرة  تعّززت 
نائبًا للرئيس، دونالد رمسفيلد  مراكز رمسية عليا: ديك تشيين 
وزيرًا للدفاع، سكوتر لييب مستشار األمن القومي لنائب الرئيس، 
يف  مديرًا  زاد  خليل  زاملاي  الدفاع،  لوزير  نائبًا  وولفوويتز  بول 

جملس األمن القومي، وغريهم.

أبرز مظاهر تغّول احملافظني اجلدد يف تلك املرحلة البعيدة، كان 
إعدادها قائمات »املمنوعني من السفر« على رحالت داخلية وخارجية، 
بعضها ضم أمساء أعضاء يف الكونغرس مناوئني لتوجهات الطاقم 
نطاق  امتد  كنيدي.  تيدي  األسبق  السيناتور  كان  منهم  اجلديد، 
النقل األخرى، سواء بالقطارات أو احلافالت  »املنع« إىل وسائل 

العامة.
ذهنّية اإلقصاء تتجّدد أيضًا يف عهد الرئيس جو بايدن على خلفية/

ذريعة قرار بعض املواطنني عدم تلقي اللقاح ضد »كوفيد 19«، 
ومطالبة بعض املسؤولني حبظر تنقلهم عرب الواليات، يواكبها محلة 
االنتخابات  اقرتاب موعد  جتاذب سياسية قاسية بني احلزبني مع 
قاب قوسني  ه  بأنَّ اجلمهوري  احلزب  فيها  يشعر  واليت  النصفية، 
بايدن  الرئيس  ما حييل سياسات  الكونغرس،  من فوزه مبجلسي 

وطموحاته إىل »مكانك راوح« يف أفضل األحوال.
ما نوّد قوله يف »إحياء ذكرى هجمات أيلول/سبتمرب« أنَّ اسرتاتيجية 
سياسات  إنضاج  يف  ساهمت  اإلرهاب«  على  الكونية  »احلرب 
الداخلية  املربرات  هلا  ووفرت  اخلارج،  يف  عدوانية  أشد  أمريكية 
لتطوير وتطبيق عدد من التدابري والتقنيات اهلادفة إىل السيطرة 
على حتركات املواطنني وانتهاك احلريات املكفولة دستوريًا. ومن 
بني تلك الوسائل والتدابري، االستخدام املكثف للطائرات املسرية 
يف الدول املستهدفة، رافقها أساليب تعذيب مبتكرة وأشد إيالمًا 

للضحايا.
احلاكمة،  املؤسسة  استطاعت  فقد  األمريكي،  الداخل  يف  أما 
احلريات  تقويض  واألمنية،  االستخباراتية  امتداداتها  وخصوصًا 
متطورة  هجمات  وشّن  اإلرهاب«  »مكافحة  ذريعة  حتت  الفردية 
أبرزها  لسياساتها،  املناوئة  االجتماعية  واملنظمات  القوى  ضد 
تلك الناشطة بني أوساط األقليات واملهمشني، ومصادرة مجاعية 
ألمالكهم ومقتنياتهم، واستغالل توجهات احملكمة العليا حنو اليمني 

لتربير سياساتها القمعية »حبماية القانون«.
استثمرت  اليت  والتعليمية  والصحية  االجتماعية  الرعاية  برامج  أما 

استطاعت املؤسسة الحاكمة شن هجمات متطورة ضد القوى واملنظمات االجتماعية املناوئة لسياستها تحت ذريعة 
»مكافحة االرهاب«
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غسان سعود

كان ميكن احلريري أن يقفز ويسبح بهدوء إىل 
َ األحداث،  إحدى اجلزر، لياقب من هناك َسيرْ
لكنه مل يفعل: لقد قفز يف الفراغ، وبدأ من 

َق عون وباسيل وحزب اهلل. هناك َرشرْ
 ،2019 األول/أكتوبر  تشرين   18 صبيحة  يف 
حمفوفة  بعبدا  إىل  الضباط  أحد  طريق  كانت 
يف  هناك  كان  لكنه  املقطوعة،  بالطرقات 
د، قبل السابعة بقليل، حبيث وجد  الوقت احملدَّ
دخلوا  آخرين  أشخاص  انتظاره حنو سبعة  يف 
معه الجتماع مع الرئيس ميشال عون دام حنو 

ساعتني. 
حتليله  ثم  أواًل،  املعطيات  منهم  كلٌّ  عرض 
عاته ما ميكن أن حيدث ثالثًا. فصل  ثانيًا، وتوقُّ
املعطى )1( عن التحليل )2( عن التوقع )3(، 
أّي حوار. قالوا مجيعهم كل ما  مهم جدًا يف 
لديهم. بقي الرئيس عون مصغيًا حتى وصل 
دور الكالم إليه، فقال باختصار إنها عاصفة 
وأمنيًا،  سياسيًا  صمودًا،  تستوجب  كبية، 
اإلعالميني.  والرعد  الربق  بلغت ضراوة  مهما 
وما دامت هي إعالمية أكثر منها شعبية، فال 
شيء يستدعي اهللع. كل املطلوب هو إحكام 
إغالق النوافذ واألبواب ملنع الدخول واخلروج. 
ألحد  عون  الرئيس  قال  نفسه،  اليوم  ويف 
الضغط األكرب يرتّكز على حاالت  إن  معاونيه 
)وبالتالي  االنشقاقات  على  املماثلة  االنقالب 
يف  التدقيق  من  بّد  ال  ذلك،  ومع  اخلروج(. 
خلفية َمن سيحاولون الدخول بذريعة املساعدة 
أجل  من  باهتمام  نصائحهم  ومساع  واإلنقاذ 
عايش مجيع  الذي  وهو،  أكثر.  املشهد  فهم 
أشكال اخليانات واالخرتاقات يف حياته، قال 
أيضًا إن ما يواجههم هذه املرة ضخم للغاية. 
احلكومة  رئيس  كان  نفسه،  اليوم  مساء  يف 
صل بالقصر اجلمهوري،  السابق سعد احلريري يتَّ
طالبًا من الرئيس األعلى للقوات املسلحة أن 
يطلب من قائد اجليش إبعاد املتظاهرين عن 
يف  التبعات،  تكن  مهما  احلكومية،  السرايا 
نربة غلب عليها اهللع، يف ظل شعور احلريري 
ما  بأن  األيام  تلك  يف  طبعًا(  خاطئ  )شعور 
حيدث يف الشارع إمنا هو انقالب عليه وحده. 
برئيس  أسابيع  منذ  املتوترة  عالقته  كانت 
إىل  تدفعه  باسيل،  جربان  احلر  الوطين  التيار 
التفكي يف هذا االجتاه، وخصوصًا أن باسيل 
جتاهل كل اتصاالت احلريري يف ذلك اليوم. 
كان باسيل يفرتض أن ما حيدث يف الشارع 
عدم  على  احلريري  إلصرار  طبيعية  نتيجة  هو 
د قبل 17 تشرين  إجناز أي شيء، وهو، إذ هدَّ
األول/أكتوبر ببضعة أيام، بقلب الطاولة، فإنه 
شعبية  نقمة  من  يصله  ما  كل  حياكي  كان 
سياجع  أنه  للحريري  فأّكد  عون،  أّما  حمّقة. 
قائد اجليش فيما خيص أمن السرايا احلكومية، 
يف  حاسم  عسكرّي  ل  تدخُّ يف  ُترجم  ما  وهو 
منتصف تلك الليلة، من أجل إبعاد املتظاهرين 

عن مقّر رئاسة احلكومة.
تهديدات  كانت  الالحقة،  القليلة  األيام  يف 
وبعض  السفارات،  وِصحافة  السفراء، 
الصحافيني احمليطني بالرئيس احلريري، تأخذ 
السرايا احلكومية ميينًا ويسارًا. وكان واضحًا 
تأثره بهؤالء أكثَر كثيًا من تأثره باملعلومات 
حزب  مها  يقدِّ واليت  املقتَضبة،  والتوصيات 

اهلل. 
الغرفة  فنشطت  اجلمهوري،  القصر  يف  أّما 
وفق  املعطيات،  تنظيم  يف  الصغية  األمنية 

عدة مستويات:

وتهّدد  وتسّربه،  السفارات  تسوقه  ما   .1
وتتوعد به.

2. َمن تساقط ممن يدورون يف الفلك العوني، 
الضغوطات  نتيجة  واألبعدين،  األقربني  من 

املتنوعة.
يف  املشاركني  وهوية  وحجم  طبيعة   .3
بشأن  واضحة  خريطة  رسم  مع  التحركات، 
كل  يف  الكاملة  اهلويات  تتضّمن  التحركات، 
استيعاب  جدًا يف  أساسيًا  كان  وهذا  نفطة. 

مني كانت يف  ما حيدث، ألن نقطة قوة املنظِّ
وإشعارها  أواًل،  التوقيت  يف  السلطة  مباغتة 
بأنها تواجه اجملهول ثانيًا. وبعد بضعة أيام، 
مل يعد اجملهول جمهواًل، وإمنا باتت كل معامله 

واضحة جدًا.
املعطياِت  اجلمهوري  القصر  تأمني  مقابل  يف 
ختّبط  وفرزها،  موثوقة  مصادر  من  الدقيقَة 
لة. ويف  ساكن السرايا احلكومية مبعطيات مضلِّ
َد عون دفرت مواعيده  مقابل انكفاء احلريري، جدَّ
ممكن  عدد  أكرَب  أيام،  عشرة  طوال  ليلتقي، 
واألطباء  والقضاة  والعسكر  األمن  من ضّباط 
وخماتي  البلدية  اجملالس  ورؤساء  واحملامني 
املناطق.  وصحافيي  البعيدة  اجلبلية  القرى 
يلتقط  ع.  توقُّ حتليل،  معطى،  جديدة:  ومرة 
مع  تفصيله  ويبدأ  ضيوفه  أحد  من  تفصياًل 
احلاضرين أكثر فأكثر. بالنسبة إليه، املعطى 
)الذي  املنطقة  بأوضاع  املرتبط  االسرتاتيجي 
يقّدمه حزب اهلل غالبًا( مهم جدًا. لكن، ال بد 
وحماولة  باألرض،  وثيقة  بصورة  وصله  من 
واألهم  دحضه.  أو  لتعزيزه  التقاطعات  إجياد 
من هذا كله، هو التواصل املباشر. ففي حلظة 
التضليل اإلعالمي اهلائل، كان ال بد من أن 
ترى الفعاليات األساسية، بالنسبة إىل عون، 
مع  ويؤّثر،  ويتأثر  ويسمع  رأيها  يسأهلا  أنه 
أكادمييني  أيضًا  مشل  التواصل  بأن  العلم 
 17 يف  دورهم  هلم  كان  ورهبانًا،  وإداريني 
املباِشر  التواصل  لكن  األول/أكتوبر،  تشرين 
ونقمتهم،  غضبهم  كثيًا  خّفف  الرئيس  مع 
كان  وإذا  عليه.  املباشر  تصويبهم  من  وحدَّ 
الداخل،  من  القصر  لزعزعة  خّططوا  اخلصوم 
التواصل  هذا  )عرب  استنهض  الرئيس  فإن 
الفعاليات(  من  ممكن  عدد  أكرب  مع  املباِشر 

حائَط دفاع مل حيسبوا له أيَّ حساب.
أكثر  احلريري  سعد  يد  يف  األدوات  كانت 
عون،  ميشال  يد  يف  اليت  تلك  من  كثيًا 
أضعافها  كانت  عون  عند  القتال  إرادة  لكن 
عند احلريري. يواجه األخي مجيع االستحقاقات 
اليت تصادفه بإرادة استسالم منقطعة النظي. 
ليست حياته، سياسيًا ومهنيًا وعائليًا، سوى 
استسالمات متتالية. ويف وقت كان احلريري 
يعلن استقالته، مبوجب نصيحة أميكية ختالف 
بأن عني  نصيحة حزب اهلل، كان عون يشعر 
العاصفة مّرت بهم وصارت اآلن وراءهم. يف 
اليوم نفسه، كان الرئيس عون يقول جليانه 
األوراق  من  األشجار  تنّظف  »العواصف  إن 

اليابسة«. 
على  أسبوعني  بعد  واضحًا،  بدا  كان  وعمليًا، 
17 تشرين األول/أكتوبر، أن اإلعالم فشل يف 
احلشد  يف  التقليدية  املاكينات  حمل  احللول 
لوجستيات  وتأمني  والطبع  والنقل  والتعبئة 
كانت  الثالث،  األسبوع  مطلع  فمع  الثورة. 
وتنتهي  املباِشر  البث  بدء  مع  تبدأ  »الثورة« 
نشرات  توقيت  على  »ثورة«  انتهائه.  مع 
جمتمِعني  العهد،  خصوم  مشهد  كان  األخبار. 
كان  التدقيق  لكن  طبعًا،  مرِبكًا  واحدة،  مرًة 
دة )رئاسيًة  يبنّي أن من خاضوا املعارك املتعدِّ
وسياسيًة وطائفيًة ومذهبيًة وحكوميًة وإداريًة 
باملفرق  ًة( ضد عون  واختياِريَّ ونقابيًة وبلديًة 
بعد  بعد  ما  معركة  باجلملة جمتمعني  خيوضون 
عون؛ ضد جربان باسيل. وكما فعلوا مع عون 
عام 1990، فإنهم تغاَضوا عن مجيع خالفاتهم 
ومتايزاتهم هذه املرة أيضًا، ليحاولوا التخلص 

من باسيل. 
يف الشكل، كانت »17 تشرين األول/أكتوبر« 
باسيل احلاكمة.  انتفاضة ضد ثنائية احلريري – 
)وخصوصًا  »الثوار«  من  العظمى  األغلبية 
الذين يدورون يف فلك النائب السابق وليد 
واألمانة  والكتائب  اللبنانية  والقوات  جنبالط 
العامة لـ«14 آذار«، اليت كانت تضم عشرات 
الناشطني السياسيني الذين خلعوا الـ«فوالر« 
لواء  ليفعوا  رقابهم  عن  واألمحر  األبيض 
مجعيات و«جمموعات« جديدة( كانت مشكلتهم 
الوحيدة مع احلريري أنه حتالف مع باسيل. وها 

هو احلريري َيراهم من خلف النوافذ يتجاهلون 
واجملالس  واهليئات  بالكامل  سوليدير 
َبع رئاسة جملس الوزراء،  والصناديق، اليت َتترْ
وال يذكرون إاّل البواخر، كأنها اخلطيئة الوحيدة 
يف تاريخ احلريرية، جملرد أن الرأي العام يربط 

باسيل بها أيضًا. 
كان املشهد يف اخلارج واضحًا: ال مشكلة مع 
احلريري. املشكلة مع حتالف احلريري وباسيل. 
نفسك  ِقذرْ  َأنرْ ينصحن:  السفيات  هنَّ  وها 
السفارتان  كانت  إذا  ِكب.  امَلررْ من  القفز  َعربرَْ 
الفرنسية واألميكية استنفرتا جهازيهما حملاولة 
إقناع أقرب املقربني إىل عون بهذه النظرية، 
فما حال األبعدين، مثل سعد احلريري. ال حيّبذ 
األخي مبدأ الِعرب، القريبة والبعيدة، احمليطة بنا 
من كل صوب. فّضل نصيحة سفية ستعجز 
ر امسه بعد االنتقال إىل بلد جديد آخر،  عن تذكُّ
واألمني  اجلمهورية  رئيس  نصيحة  على مساع 

العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل.
العهد  مركب  كان  األميكيني،  إىل  بالنسبة 
يتخبَّط، وما َغَرُقه إاّل مسألة أيام. أما بالنسبة 
فلم  اهلل،  وحزب  وباسيل  عون  الرئيس  إىل 
تكن همسات سفراء أميكا وفرنسا واإلمارات 
لأليام  تكرار هزلّي مضحك  والسعودية سوى 
القليلة )أو الساعات( اليت كانت تفصلهم عن 
إسقاط الرئيس السوري بشار األسد، واجتياح 
»إسرائيل« للجنوب والبقاع وبيوت من أجل 
نزع سالح حزب اهلل، وإصدار احملكمة الدولية 
ومع  الكثي.  الكثي  وغيها  امُلربرَْمة،  أحكاَمها 
ويسبح  يقفز  أن  احلريري  ميكن  كان  ذلك، 
هناك  من  لياقب  اجلزر،  إحدى  إىل  بهدوء 
يف  قفز  لقد  يفعل:  مل  لكنه  األحداث،   َ َسيرْ
َق الرئيس وباسيل  الفراغ، وبدأ من هناك َرشرْ
وحزب اهلل بكل ما ميكن من خبث وحقد وكره 

وإشاعات ودسائس وختريب.
ما سبق كان يفرتض تأجيل الكتابة عنه حتى 
األول/أكتوبر،  تشرين  لـ17  الثانية  الذكرى 
سعد  َحَة  َصفرْ احلكومية  السرايا  طيَّ  لكّن 
احلريري أخيًا استوجب الكتابة اليوم. مل تكن 
كما  احلريري،  إىل  بالنسبة  معركة  جمرد  هذه 
أو  باسيل  أو  عون  الرئيس  إىل  بالنسبة  هي 
حزب اهلل أو جنبالط أو بري أو القوات، وإمنا 
كانت حربًا خسرها سعد احلريري. الرجل الذي 
يالحقه ولّي العهد السعودي حممد بن سلمان، 
احلصانة  عن  ختّلى  وسياسيًا،  وماليًا  قضائيًا 
حلكومة  رئيسًا  بصفته  له،  املمنوحة  الدولية 
لبنان، وقفز يف اجملهول. وها هو يرى اليوم 
بعكسه  يغرق،  منه مل  الذي قفز  املركب  أن 
هو، مع العلم بأن حزب اهلل كان رمى إليه أكثر 
نصائح  كلَّ  جتاهله  بعد  حتى  جناة،  طوق  من 

احلزب، لكنه عمد إىل متزيق قوارب النجاة. 
وها حنن اليوم: حزب اهلل هو حزب اهلل. عون 
بكتلة  بعبدا،  يف  عهده  من  تبّقى  ما  مُيضي 
احلريرية.  الكتلة  أضعاف  ثالثة  توازي  وزارية 
باسيل ال جيد َمن يأتي على سيته سلبًا منذ 
جعجع  باستثناء مسي  أشهر،  مثانية  من  أكثر 

احلزب  جعجع  مسي  يرأس  بدوره،  طبعًا. 
الثالث،  ملاذا  يشرح  املقبل  )امَلقال  الثالث 
من  مستفيدًا  املسيحيني،  عند  الثاني(  ال 
»فندرايزنغ« خليجي كبي. أّما احلريري فُأِعّدت 
َتح يف  له أكثر من سبعة ملفات قضائية، لُتفرْ
بكل  مالَحق  وهو  املالئم،  السياسي  التوقيت 
والسياسية  واملالية  العائلية  الدعاوى  أنواع 
بهم  احتمى  من  بني  جيد،  وال  اخلارج.  يف 
له أو خُيرجه يف  واستمع إىل نصائحهم، َمن ميوِّ
ضائقته. يف وقت تؤكد املعلومات اإلماراتية 
فورًا  عالقته  يقطع  السعودّي  العهد  ولي  أن 
بكل من يقول له سعد احلريري مرتني، سواء 
أو  خليجيًا،  صديقًا  أو  سعوديًا،  موظفًا  كان 
ل سافر  دبلوماسيًا غربيًا، مفرتضًا أن هذا تدخُّ
يف شؤون العائلة احلاكمة والقضاء والدولة. 
وال جتد اإلمارات بالتالي ما متنحه له سوى فياّل 
االستخبارات  تقييم  يف  وهو،  الفراغ.  ميألها 
من  أكثر  ُجرِّبت  فاشلة  أداة  د  جمرَّ األميكية، 

مرة.
ويف النتيجة، كان الرئيس عون يقول، قبل 
احلريرية  إن   ،2005 عام  لبنان  إىل  عودته 
اليوم  أّما  ببطء.  اللبنانيني  حبل مشنقة خينق 
فهذا احلبل ُقِطع. صحيح أن استعادة اللبناني 
أنفاَسه ستستغرق وقتًا، وصحيح أن األزمة، 
ومتعبة  كبية  وماليًا،  ومعيشيًا  اقتصاديًا 
بالنسبة إىل مجيع اللبنانيني، وصحيح أيضًا أن 
األول يف  الثاني وليس  الرجل  احلريري كان 
هذا النظام، إاّل أن احلريري كان حجر الزاوية 
وميكن  الدولة.  وإدارة  واملال  االقتصاد  يف 

هنا تسجيل مالحظتني إضافيتني:
إصالح  أّي  يف  التفكي  ميكن  يكن  مل  أواًل، 
اقتصادي أو مالي أو إداري يف ظل وجوده. 

ال  سياسية  حلظة  ل  ختيُّ ميكن  يكن  مل  ثانيًا، 
ز  يكون موجودًا فيها. لذلك، كان البحث يرتكَّ
على ما ميكن فعله يف ظل وجوده. أّما اليوم 

فتغيَّ كل شيء: َأخرج نفسه بنفسه.
حني ُطِرحت معادلة خروج احلريري وباسيل معًا 
من احلكومة، أو عودتهما معًا، اعرتض باسيل 
حتى يف جمالسه اخلاصة، وقال كالمًا واضحًا: 
إن املعادلة هي عون واحلريري، وليس باسيل 
عدمه  أو  احلكومة  الوجود يف  لكن  واحلريري. 

تفصيل، مقارنة بالوجود السياسّي. 
وجودية  حبرب  أشبه  املاضيان  العامان  كان 
بالنسبة إىل باسيل، وها هي النتيجة: باسيل 
موجودًا.  يعد  مل  احلريري  موجودًا.  زال  ما 
ونصائح  سفي  همسات  ليست  السياسة 
الرؤساء.  قصور  يف  السفارات  تدّسهم  َمن 
السياسة معطى متكامل، داخلي وخارجي: )1( 
حتليل هادئ وتوّقع ملا ميكن أن حيدث، )2( 
والوقوف بشجاعة عند حافة اهلاوية، لكن مع 
عدم القفز مهما كانت املغريات، )3( واألهم 
من هذا كله أن البقاء يف السياسة هو لألذكى، 
يسّوق  كما  لألقوى  ال  اليابانيون،  يقول  كما 
األميكيون، وال لألثرى كما يتنّبأ األملان، وال 

لألخبث كما ميارس اإلسرائيليون.

باسـيل والـحريري: البقاء لألذكى

كان مشهد ثورة 17 تشرين يف الخارج واضحا: ال مشكلة مع الحريري، املشكلة يف تحالف الحريري - باسيل
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

جديدة  إجراءات  الختاذ  البيطار  طارق  العدلي  احملقق  يتهّيأ  بينما 
تصل اىل حد إصدار مذكرات توقيف غيابية حبق املدعى عليهم، بدأ 
البحث يف اخليارات اليت من شأنها أن حتول دون ذِلك، تتقدمها 

»دعوى االرتياب املشروع«
الساِبق  احلكومة  رئيس  يدعو  أن  املاضي،  األسبوع  ُمقررًا،  كاَن 
حسان دياب رؤساء األجهزة األمنية إىل اجتماع يف السرايا. أريد 
لتلك اخلطوة أن تكون ردًا على مذكرة التوقيف الغيابية اليت قيَل 
البيطار  طاِرق  بريوت  مرفأ  تفجري  العدلي يف قضية  احملّقق  بأن 
سُيصدرها حبق دياب. يوَمها، جرى االتفاق على هذا املخرج لإلحياء 
به  لالجتماع  تذهب  وأنها  احلكومة،  رئيس  مع  تعَمل  األجهزة  بأن 
ال لتوقيفه. أما وقد تأّلفت حكومة جديدة، تبّدل السيناريو، وبدأ 
بدأت  اليت  البيطار  إجراءات  مع  للتعاُمل  آخر  »تكتيك«  عن  البحث 
»امُلدعى  حق  يف  تصعيدية  ستكون  أنها  عن  تتحدث  التسريبات 

عليهم«.
قبَل أيام من تأليف حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، تسّربت معلومات 
عن نية البيطار إصدار مذكرات توقيف، ليَس يف حق دياب وحده، 
بل أيضًا الوزراء السابقني: يوسف فنيانوس، علي حسن خليل، 

غازي زعيرت ونهاد املشنوق. 
توقيف  يريد  كان  العدلي  احملقق  أن  إىل  املعلومات  وتشري 
القانونيان  الوكيالن  حضر  حنَي  املاضي،  األسبوع  منذ  فنيانوس 
اجللسة  وأنطوني فرجنية،  اخلوري  نزيه  احملاميان  السابق،  للوزير 
وأثارا مسألة بطالن  اليت كانت خمصصة لالستماع إىل موكلهما، 
ورقة التبليغ، قبَل أن يتقدما بدفوع شكلية. يف تلَك اجللسة، وَقع 
خالف كبري بني احملاميني والقاضي الذي تلّقى الدفوع، ثم مّلح يف 

ما بعد إىل أنه سُيصِدر املذكرة.
 وعليه، ُأجريت اتصاالت مع النائب العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات الذي »أكد أنه رفع يده عن امللف«، فاستكِملت االتصاالت 
مع احملامي العام التمييزي، القاضي غسان اخلوري ورئيس جملس 
األمر  هذا  أن يف  للتأكيد  عبود،  القاضي سهيل  األعلى  القضاء 

خمالفة قانونية.
وما إن تأّلفت احلكومة، حتى عاَد اجلميع لـ«يتهّيب« اخلطوات اليت 
سيقوم بها البيطار، وخاصة أن املعلومات جتُزم بأنه »ماٍض بإجراءات 
تصعيدية من شأنها أن تشّنج اجلو السياسي يف البالد«. فبحسب 
ما قالت مصادر معنية بامللف أن »احملقق العدلي سيستفيد من 
الفرتة الفاصلة ما بنَي تأليف احلكومة ونيلها الثقة«، مستندًا إىل 
»املادة 69 من الدستور، اليت تقول بأن جملس النواب ُيصِبح عند 
تأليف  حتى  استثنائية،  انعقاد  دورة  يف  حكمًا  احلكومة  استقالة 
من  النواب  مالحقة  ُيكن  وساعتئٍذ  الثقة«،  ونيلها  جديدة  حكومة 
دون احلاجة اىل رفع احلصانة عنهم. وعليه ينوي البيطار »إصدار 
باإلضافة  واملشنوق،  وزعيرت  خليل  النواب:  توقيف حبق  مذكرات 

إىل فنيانوس ودياب«.
 من املتوقع أن تصيب قرارات البيطار الحكومة بارتدادات سلبية

ترّتب على ذلك، عقد اجتماعات بنَي املعنيني للبحث عن الوسائل 
البيطار«، وقد عاَد  القاضي  القانونية اليت من شأنها أن »تكّبل 

خيار »تقديم دعوى ارتياب مشروعًا حبقه«.
وقد علمت »األخبار« أن هناك »احتمااًل كبريًا باعتماد هذا اخليار«، 
أن  على  دياب،  ومع  السياسية،  املرجعيات  مع  »سيناقش  حيث 
األخري«.  القرار  الختاذ  املقبلني  اليومني  يف  جديد  اجتماع  ُيعقد 
تبليغه  بعَد  نشاطه  كل  جتميد  البيطار  على  لزامًا  وبذلك سيصري 
من حمكمة التمييز طلب نقل الدعوى اليت يتوالها اىل قاٍض آخر، 
بناء على طلب املدعى عليهم، إىل حني صدور قرار احملكمة، الذي 

سيكون غري قابل للمراجعة بأي شكل من األشكال.
يف انتظار املفاجآت اليت ستطرأ على سري العمل يف هذا امللف، 
املعنية.  السياسية  القوى  باَغت  تطّور  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال 
وهو حضور قائد اجليش السابق جان قهوجي اجللسة اليت كانت 
خمصصة لالستماع إليه بصفة ُمّدعى عليه يف حضور وكيله احملامي 
أنطوان طوبيا وفريق االدعاء الشخصي الذي ُيثل أهالي الضحايا 
واملتضررين. وقد ترّيث البيطار باختاذ إجراءات حبق قهوجي، حُمددًا 

جلسة استجواب أخرى يف 28 من الشهر اجلاري.
يف هذا اإلطار، ال ُيكن جتاهل التداعيات اليت ستنُتج من أي قرار 
سيصدره البيطار، كما اخلطوات اليت سيلجأ إليها »امُلدعى عليهم« 
يف القضية، وخاصة أنها تأتي يف توقيت سياسي باِلغ احلساسية. 
ونظرًا اىل موقع هؤالء السياسي، فقد رجحت املصادر أن تصيب 
أواًل حكومة ميقاتي اجلديدة اليت ال تزال يف طور  القرارات  هذه 

اإلقالع، وفقًا لآلتي:
ــــ لن يستطيع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي القبول بتوقيف دياب. 
للحكومة،  سابقًا  رئيسًا  لكونه  بل  نفسه،  األخري  لشخص  ليَس 
الطائفة  مرجعيات  أصدرته  الذي  احلماية«  »صك  بعد  وخاصة 

السنية، الدينية والسياسية، لدياب.
ــــ ال شك أن »حماولة توقيف النواب ستصيب احلكومة بارتدادات 
سلبية، انطالقًا من أن هؤالء هلم من يّثلهم سياسيًا داخل جملس 
حماوالت  بعد  حادًا،  انقسامًا  سيشهد  أنه  شّك  ال  الذي  الوزراء 
استهداف  كأنه  املرفأ  تفجري  تصوير  السابقة  الفرتة  البعض يف 

لطائفة دون أخرى«.

 انفجار املرفأ: هل يتقّدم »امُلّدعى 
عليهم« بدعوى »ارتياب« ضد البيطار؟

ميسم رزق البطاقة  عمل  آلية  يفّصل  أن  نعمة  راوول  السابق  الوزير  أراد 
رغمًا  املركزي«،  »التفتيش  قياس  على  مرسوم  عرب  التمويلية 
عن رأي رئيس احلكومة السابق حسان دياب، فجاءه اجلواب من 
جملس شورى الدولة: ال حيق للتفتيش االضطالع مبهام تنفيذية، 
هو الذي ُيفرتض به مراقبة السلطة التنفيذية ال احللول مكانها. 
 Impact منصة  القانوني إلنشاء  السند  عن  كذلك سأل اجمللس 
يف التفتيش املركزي، مؤكدًا ضرورة حفظ املعلومات املتعلقة 

بالبطاقة داخل لبنان وليس افرتاضيًا أو خارجه.
احلكومة.  تشكيل  من  الراحبني  أول  هو  دياب  حسان  الرئيس 
رفع  تبعات  حتّمل  إىل  يضطر  لن  أنه  وأبسطها  كثرية  األسباب 
مؤخرًا  اعتربها  اليت  التمويلية،  البطاقة  إطالق  دون  من  الدعم 
قضيته األوىل. وصل به األمر إىل اخلضوع البتزاز وزير االقتصاد 
السابق راوول نعمة، الذي هدده بعدم توقيع مرسوم البطاقة إذا 
مل يسر بها بالشكل الذي يناسبه. علمًا أن نعمة نفسه كان يدرك 
أن إطالقه ملنصة البطاقة التمويلية بالشراكة مع وزير الشؤون 
االجتماعية رمزي مشرفية ورئيس التفتيش املركزي جورج عطية 
مل يكن سوى كذبة، أو حقنة خمدرة ال هدف هلا سوى اإليهام بأن 

البطاقة صارت أمرًا واقعًا.
الدولة،  ما ُفضحت عرب جملس شورى  الكذبة مل تدم، وسرعان 
الذي أكد، يف قرار سبق تشكيل احلكومة، عدم جواز استضافة 
أنها من مسؤولية  التفتيش املركزي هلذه املنصة، انطالقًا من 
السلطة التنفيذية، اليت ُيفرتض أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش. 
بالتالي ال ُيعقل يف حال اضطالع التفتيش يف دور تنفيذي أن 

يقوم مبراقبة نفسه.
هّم دياب كان إطالق البطاقة قبل إلغاء الدعم، وقد عمل جاهدًا 
للوصول إىل هذه النتيجة، إىل درجة املوافقة على إيكال مهمة 
على  املوافقة  وكذلك  لقناعته،  خالفًا  للتفتيش،  املنصة  إدارة 
أن تصدر اآللية التنفيذية للبطاقة عرب مرسوم يوقع عليه وزراء 
وزير  )مثل  بالقانون  احملددة  الوزارية  اللجنة  أعضاء يف  ليسوا 

الداخلية(. 
فدياب نفسه كان شّكل جلنة برئاسة وزير االتصاالت وعضوية 
ممثلني عن األجهزة األمنية، مهّمتها التدقيق يف أمان وقانونية 
منصة impact بعد شكوك طالت طريقة إنشائها. لذلك مل يكن 
التسجيل  عمليات  الستضافة  نفسها  باملنصة  االستعانة  منطقيًا 
للبطاقة، لكن وزير االقتصاد ربط توقيعه بإقرار مرسوم الغاية 
األساسية منه هي إعطاء براءة ذمة للتفتيش عن أي خمالفة قد 
قاعدة  وعلى   .Impact ملنصة  إدارته  معرض  ارتكبها يف  يكون 
من  املرتكبة  املخالفة  عن  الطرف  ُغّض  مضى«،  عما  اهلل  »عفا 
قبل التفتيش، إن كان بقبول هبة من دون موجب قانوني، أو 
اخلاصة  الداتا  األمنية من خالل استضافة  باملعايري  باالستخفاف 
استضافة  بنقل  االكتفاء  ومت  لبنان.  خارج  خوادم  على  باملنصة 
الداتا اخلاصة بالبطاقة التمويلية من خوادم يعتمدها »التفتيش« 
 Siren ُطلب من شركة  بعدما  االتصاالت،  وزارة  إىل  أملانيا  يف 
اإللكرتوني  الربنامج  تصميم   ،Impact تدير  اليت   ،associates
وإنشاؤه وتطويره إلدارة وتقديم طلبات االستفادة من البطاقة.

»الشورى« ينسف مشروع نعمة
يف هذا الوقت، وبالرغم من أن اللجنة الوزارية احملددة يف قانون 
عملة  على  اتفقت  فال  كاماًل،  عملها  تنجز  مل  التمويلية  البطاقة 
تتوىل  أن  يفرتض  اليت  اجلهات  أو  متويلها  وال حسمت  البطاقة 
دفعها، كان نعمة يسعى إىل إيهام الناس أن اآللية التنفيذية 
للبطاقة أجنزت، بالرغم من أن جملس شورى الدولة مل يكن قد 
الذي  البطاقة،  بّت مبشروع مرسوم حتديد دقائق تطبيق قانون 
أرسله له وزير الشؤون االجتماعية رمزي مشرفية إلبداء الرأي، 
وبالرغم من أن االتفاق مع الشركة اليت يفرتض أن تنفذ املنصة 
مل ينجز ومل يوقع معها أي عقد وال اتفق على قيمة العقد. أضف 
دوالر  ألف   700 طلبت  مربر،  أي  دون  ومن  الشركة،  أن  إىل 
التفتيش  التحتية كلها موجودة يف  البنية  أمريكي، متجاهلة أن 
املركزي، الذي يّدعي ملكيته هلا، وسبق أن سجل هذه امللكية 

يف وزارة االقتصاد!
»مرسوم«  لتمرير  الدولة« كل املساعي  »شورى  بالنتيجة نسف 

إيلي الفرزلي

ومسيح مّداح، أن املرسوم املذكور خيلو من أي نص خاص ُينيط 
بالتفتيش مهام معّينة، ويتبنّي خلّوه أيضًا من أي صالحية تتعلق 
بإنشاء منصة ملثل غايات تطبيق القانون آنف الذكر، خباصة أن 
إنشاء منصة كهذه يندرج يف إطار األعمال التنفيذية اليت تتوالها 
التفتيش  فيما  الدولة،  وزارات  يف  التنفيذية  اإلدارية  األجهزة 
املركزي يقوم مبهمة الرقابة على أعمال هذه اإلدارات يف معرض 
إنشائها منصات كهذه وقيامها مبهامها التنفيذية بصورة عامة، 
التفتيش،  هذا  جيمع  أن  األحوال،  من  حال  أي  يف  يصح،  وال 
ودومنا نص تشريعي، بني مهام التنفيذ والرقابة واإلشراف على 

التنفيذ.
يفتقر  صلة،  ذي  غري  عنوانًا  اجمللس  يعتربه  الذي  »املشروع« 
بوابة  إنشاء  إسناد  عليه  ارتكز  الذي  القانوني  السند  بيان  إىل 
إلكرتونية إىل شركة Siren associates. كما يفتقر إىل بيان ما ارتكز 
عليه إنشاء هذه البوابة على منصة Impact يف التفتيش املركزي ، 

فيما أن هذا التفتيش هو جهاز رقابة.
املطالعة  تؤكد  اجمللس،  ساقها  مالحظة   27 وبعد  اخلتام،  ويف 
ضرورة أن يتضمن القرار املطلوب اختاذه مادة تنص صراحة على 
وجوب حفظ املعلومات كافة اليت سيتم جتميعها لتطبيق برنامج 

الدعم داخل لبنان وليس افرتاضيًا أو خارجه.

لجنة Impact: غري آمنة
مسألة حفظ املعلومات كانت جزءًا أساسيًا من النقاش املستمر 
األمن  راسل  حيث  املاضي،  شباط  بداية  منذ  املنصة  عمل  يف 
البيانات  استضافة  من  حمّذرًا  احلكومة،  رئاسة  حينها،  العام، 
التنقل  بأذونات  )اخلاص   covid.pcm.gov.lb مبوقعي  اخلاصة 
وقت اإلغالق( وcovax.moph.gov.lb )تسجيل طلبات اللقاحات( 
هذه  متويل  أن  من  أيضًا  حّذر  كما  مشبوه.  أجنيب  خادم  على 
النشاطات يتم عرب منظمات غري حكومية وسفارة بريطانيا، بالتالي 
إليها.  الدخول  على  اإلدارات  من  العديد  تشجع  جمانيتها  فإن 
األمين  اجلانب  لدراسة  فنية  جلنة  احلكومة  رئيس  شّكل  حينها 
برئاسة  منها،  املتفرعة  والصفحات   impact ملنصة  والسيرباني 
سبيل  يف  توصيات  من  يلزم  ما  رفع  طالبًا  االتصاالت،  وزير 
تأمني محاية البيانات اخلاصة بتلك املنصة. غاب وزير االتصاالت 
طيلة املدة السابقة، ليخرج بتقريره، يف الثاني من أيلول 2021، 

ويشري فيه إىل املعلومات التالية:
- قدمت هيئة التفتيش املركزي منصة Impact بوصفها مملوكة 

من قبلها منذ نيسان 2020.
من  الستخدامها  املنصة   Siren associates شركة  صممت   -
بقية  مهامها  مشلت  ما  سرعان  لكن  املركزي،  التفتيش  قبل 

الوزارات.
بإدارة املنصة، اليت مت استئجار خوادم خاصة  - تقوم الشركة 
الداتا  حتفظ  حيث  وهولندا،  أملانيا  يف   Leaseweb من  بها 

وتستثمرها.
اخلدمة  بدء  عند  تقنيًا  جاهزة  تكن  أنها مل  إىل  اهليئة  أشارت   -
استعداد  على  هي  حاليًا  لكن  مقّراتها،  يف  اخلوادم  لرتكيب 
النطاق الضروري من  الستضافة اخلوادم يف حال تأمني عرض 

قبل وزارة االتصاالت.
أو  مقراتها  اخلوادم يف  استعدادها الستضافة  الوزارة  أكدت   -
لتأمني املستلزمات التقنية الضرورية لضمان حسن عمل املنصة، 
الوزارة  تزويد  يتم  أن  على  والسرعة،  النطاق  عرض  خّص  مبا 
مقر  أي  اخلوادم يف  الضرورية الستضافة  التقنية  باملواصفات 

يتم اختياره من جملس الوزراء.
بعد عرض هذه الوقائع، أوصت اللجنة مبا يلي:

- وضع ضوابط لعملية الولوج إىل البيانات، على أن حتصر مبوظفني 
رمسيني استنادًا إىل إذن مسبق من رئاسة جملس الوزراء.

االتصاالت  بوزارة  خاصة  خوادم  إىل  البيانات  بنقل  االلتزام   -
على سرية وديومة  أمنية مشددة واحملافظة  وإخضاعها ملعايري 

هذه البيانات.
- االلتزام بكافة القوانني اللبنانية اليت ترعى عمليات احملافظة 
على بيانات اللبنانيني وخباصة قانون املعامالت اإللكرتونية ذات 

الطابع الشخصي.
- االلتزام بقوننة كافة األعمال من ناحية إجراء عقود رمسية مع 
وتعديل  برجمة  عمليات  اليت جتري  املدنية  واملنظمات  الشركات 

املنصة ورفع طلبات قبول اهلبات وفقًا لألصول.
بالنتيجة، أصدرت رئاسة جملس الوزراء قرارًا يف 6 أيلول، تطلب 
بتطبيق  اخلاصة  املنصة  استضافة  االتصاالت  وزارة  من  فيه 
 Siren associates شركة  من  طلب  الذي  اإللكرتوني  الربنامج 
تصميمه وإنشاءه وتطويره إلدارة وتقديم طلبات االستفادة من 
البطاقة التمويلية، وذلك على البنية السحابية اخلاصة بالوزارة. 
املشروع  يتوقف  أن  يتوقع  اجلديدة،  احلكومة  تشكيل  بعد  لكن 
ستكون  احلكومة  الثقة.  على  احلكومة  حصول  حني  إىل  برّمته، 
مضطرة إىل إعادة تشكيل جلنة وزارية تعمل على إعادة درس 
اآللية التنفيذية للبطاقة التمويلية. بغض النظر عما إذا التزمت 
مبا أجنزته اللجنة السابقة أم مل تلتزم، فإنها لن تكون قادرة على 

جتاهل رأي »الشورى«.

 راوول نعمة يبتّز دياب قبل رحيله: ال بطاقة متويلّية إال بشروطي!

ويف  القوانني.  خمالفة  يشّرع 
مطالعته اليت صدرت يف التاسع من 
املشروع  أكد خمالفة  احلالي،  أيلول 
البطاقة  قانون  من  اخلامسة  للمادة 
التمويلية. فتلك املادة تشري بوضوح 

إىل أن املعايري وآلية تطبيق املشروع توضع بقرار ُمشرتك من 
قبل جلنة برئاسة رئيس جملس الوزراء ووزراء املالية والشؤون 
مرسوم  مبوجب  التطبيق  آلية  »حتديد  فإن  بالتالي  واالقتصاد، 
ختالف قواعد الصالحية املنصوص عنها قانونًا، وُيفرتض إعمال 

املادة القانونية وإصدار قرار مشرتك من اللجنة«.
اخلاص  االشرتاعي  املرسوم  على  ُبين  قد  »املرسوم«  كان  وإذا 
بإنشاء التفتيش املركزي، فقد رأت الغرفة اليت يرأسها القاضي 
الصايغ  فاطمة  القاضيان  ويشارك يف عضويتها  بيضون  طالل 

 »الشورى«: ال 
يحق للتفتيش 

املركزي إدارة منصة 
البطاقة التمويلية
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مــقاالت وتـحقيقات

الـ16  الذكرى  يف 
االحتالل  الندحار 
ئيلي  ا سر إل ا
غزة،  قطاع  من 
الرتسانة  مّرت 
خية  و ر لصا ا
يف  للمقاومة 
بتجارب  غزة 
متطورة على مدى 
األخرية،  السنوات 
بصورة  أسهمت 
تطوير  يف  كبرية 
خرباتها امليدانية.

أيلول/  يف  يوافق 
الذكرى  سبتمرب 
الـ16 لدحر املقاومة 
لفلسطينية  ا
ل  حتال ال ا
عن  اإلسرائيلي 
بعد  غزة  أرض 
 38 دام  احتالل 
مّثل  حيث  عامًا، 
هذا االندحار نقطة 
يف  مهمة  حتول 
التاريخ الفلسطيين 
ونقلة  املعاصر، 
نوعية على صعيد 

يف ذكرى االندحار اإلسرائيلي عن غزة
 16 عاماً من تطور القدرات والصمود

فاطمة فـتوني - »امليادين«

واعرتفت باإلخفاقات اليت تعرض هلا جنود االحتالل وقادته، 
يف الوقت الذي كانت فيه قوات االحتالل عاجزة عن اختاذ 
قرار التقدم الربي بعد االنتكاسات اليت تعرضت هلا خالل 

عدوانها يف عام 2014.

كذلك، تلّقى االحتالل ضربة قاسية من املقاومة مع انطالق 
بتجميد  قرارًا  »إسرائيل«  اختذت  حبيث  صوارخيها،  أول 
مناورة حتاكي القتال يف عدة جبهات. بداية ضربات املقاومة 
تلك كانت هذه املرة »تل أبيب« ومستوطنات مهمة، مثل 
عسقالن و«نتيفوت« و«أوفاكيم« و«أسدود« وبئر السبع، 
وهذا حتول جذري يف سلم العمليات العسكرية اليت كانت 

تتصاعد يف اآلونة األخرية. 

إضافة إىل ذلك، أثبت سالح جو االحتالل اإلسرائيلي، خالل 
الصاروخية  الضربات  إيقاف  التام يف  الفرتة، فشله  هذه 
مشااًل أو جنوبًا، وظهر جليًا اخللل يف القبة احلديدية، رغم 

األموال الطائلة اليت صرفت من أجل تطويرها.

الثقة أيضًا بني  وعند الشريط الشائك يف غزة، تزعزعت 
االحتالل وقيادته من جهة  املستوطنني من جهة، وحكومة 
ثغرة يف  عرب  إسرائيلي  قناص  مقتل  بعد  أخرى، خصوصًا 
متظاهرين  قنصه  أثناء  بالقطاع،  احمليط  اإلمسنيت  اجلدار 
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفتا  اعتربت  حيث  فلسطينيني. 
و«هآرتس« أن حادثة مقتل اجلندي تشي بـ«فشل ذريع« 

لدى قيادة االحتالل اإلسرائيلي.

الفشل اإلسرائيلي الذي حتدثت عنه وسائل إعالم إسرائيلية، 
ظهر أيضًا يف سجن جلبوع، هناك حيث سّخرت »إسرائيل« 
والبشرية  والتكنولوجية  واللوجستية  املادية  إمكاناتها  كل 
املقاومني  أخطر  يضّم  الذي  جن  السِّ هذا  حتصني  يف 
الفلسطينيني، إال أن 6 فلسطينيني، بينهم قادة، استطاعوا 

حفر نفق والتحرر منه أمام برج املراقبة اإلسرائيلي.

وبعد متكن االحتالل من إعادة أسر 4 من األبطال الستة، أعلن 
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، 
اجلناح العسكري حلركة »محاس«، أبو عبيدة، أن »أي صفقة 

تطور قدرات املقاومة الفلسطينية وتعاظمها.

ومنذ هذا االندحار، حاول االحتالل اإلسرائيلي تضييق اخلناق 
القطاع وجلأ إىل  على غزة، حيث فرض حصارًا كاماًل على 
سياسة االنتهاكات اجلوية املتكررة، إال أن فصائل املقاومة 
الفلسطينية اختارت الطرق األنسب للرد على ابتزاز االحتالل 
االحتالل  بوجه  املعادالت  تغيري  واستطاعت  اإلسرائيلي، 

طوال السنوات املاضية.

بتجارب  غزة  يف  للمقاومة  الصاروخية  الرتسانة  ومّرت 
مستمرة على مدى السنوات األخرية، أسهمت بصورة كبرية 
يف تطوير خرباتها امليدانية. هذا التطور املتسارع للقدرات 
العسكرية جعل من غزة كابوسًا حيلم قادة االحتالل، على 
تعاقبهم، يف التخلص منه. ومنذ العدوان األخري على غزة 
يف أيار/مايو، استطاعت الفصائل الفلسطينية رسم قواعد 
معادالت  وفرض  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  جديدة  اشتباك 

متعلقة بظروف اندالع املواجهة وأسبابها وتوقيتها.

املقاومة يف  حروب سابقة بني   3 اندالع  من  الرغم  وعلى 
غزة واالحتالل، إال أنها تعّد املرة األوىل يف تاريخ احلروب 
حيث  نفسه،  بالقطاع  يتعلق  ال  سببها  يكون  اليت  بينهما 
نصرًة  غزة،  املقاومة يف  من  كفعل  األخرية  احلرب  جاءت 

للقدس احملتلة.

وجّسدت معركة »سيف القدس« الصورة األنصع اليت ميكن 
املقاومة  اتبعته  الذي  املسار  حتديد  سياق  إظهارها ضمن 
يف تطوير قدراتها على الصعد كافة، منذ حترير غزة حتى 
اآلن، ومن ضمن ذلك، حجم التطور النوعي الذي طرأ على 
الرتسانة الصاروخية للمقاومة، واليت هي مبعظمها تصنيع 
حملي، حيث كشفت فصائل املقاومة الفلسطينية يف غزة 
مسبوق،  غري  مدى  ذات  الصواريخ  من  جديدة  أنواع  عن 
تقع  مواقع  به  ُقصفت  الذي   ،»250  - »عياش  كصاروخ 

مشالّي مدينة إيالت، على بعد حنو 217 كيلومرتًا من غزة.

وهذا ما عربت عنه وسائل إعالم إسرائيلية، اليت حتدثت عن 
فشل عملية »حارس األسوار« يف حتقيق أهدافها املنشودة، 

»حوار بغداد بني طهران والرياض قائم ومستمّر«، وفق مصادر 
ستشهد  العراقية  العاصمة  أن  لـ«األخبار«،  أّكدت،  دبلوماسية 
»قريبًا« جولة رابعة من جلسات احلوار اإليراني ــــ السعودي، بعد 
إرجائها بسبب موسم احلج واالنتخابات الرئاسية اإليرانية. املصادر 
أّكدت أن جوالت احلوار الثالث السابقة أّدت إىل »نتائج ستظهر 
قريبًا« عرب إعادة افتتاح كل من البلدين قنصلياته يف البلد اآلخر، 

مبا ميّهد الطريق أمام إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.
امللفات  بغداد« يقارب  »حوار  أن  املصادر نفسها شّددت على 
بعض  لتنفيذ  العامة  السياقات  ويضع  البلدين  بني  الساخنة 
النظر، كما يعمل على  تقريب وجهات  اإلجراءات مبا يساعد يف 
ُعمان«  »حوار  عن  أسفر  وهو  الطرفني،  بني  »التهدئة«  بلورة 
اإلجرائية  والتفاصيل  التقنية  ــــ  الفنية  املسائل  يتناول  الذي 
أما يف ما  الثقة«.  »ترميم  أمنّية« يف سياق  »معلوماٍت  وتبادل 
يتعلق باخلالف األبرز بني الطرفني يف شأن احلرب السعودية على 
ــــ  إيرانّية  تفكري«  »خلية  تأسيس  على  االتفاق  مت  فقد  اليمن، 
ــــ عراقية لتبادل األفكار واآلراء لوضع خطوط عريضة  سعودّية 

حلّل األزمة اليمنّية.

    الكاظمي يف طهران: التوافق مستمرّ على بقائه يف 
منصبه؟

يناقشها  اليت  الرئيسية  امللفات  من  واحد  احلوار  هذا  استئناف 
رئيس احلكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يف زيارته إليران، 
الرئيسي  اآلخر  امللف  أن  »األخبار«  وعلمت  أمس.  بدأت  اليت 
نهاية  العراق  من  األمريكّية  القتالّية«  »القّوات  بانسحاب  يتعّلق 
العام اجلاري، وأن الكاظمي حيمل »تطمينات« لطهران حول جدية 
إىل  يسعى  األمريكي  اجلانب  أن  واضحًا  يبدو  فيما  االنسحاب، 
انسحاٍب  تنفيذ  على  بـ«املساعدة«  طهران  من  »تعّهٍد«  انتزاع 
هذا  الفتًا، يف  كان  وقد  النار.  واشنطن حتت  تريده  ال  سلٍس 
السياق، استهداف طائرات مسرّية مطار أربيل يف إقليم كردستان 
قبيل ساعات من الزيارة، وهي الثانية للكاظمي منذ وصوله إىل 
منصبه يف أيار/ مايو 2020، وبعد أّياٍم على »مؤمتر بغداد للتعاون 
والشراكة«، وعشية االنتخابات التشريعّية يف 10 تشرين األّول/ 

أكتوبر املقبل.
نوٍع  »تثبيت«  على  الكاظمي  حيرص  متابعة،  مصادر  وحبسب 
»مؤثَرين« يف املشهد  أكرب  بغداد بني  التوازن يف عالقات  من 
تشهدها  اليت  التحّوالت  ظّل  يف  وطهران،  واشنطن  العراقي، 
يسعى  العراقية  احلكومة  رئيس  أن  ذلك،  إىل  أضف  املنطقة. 
أن  القائمة على  الكاظمي«  »عقيدة  ما ميكن تسميته  تثبيت  إىل 
»استقرار العراق شرطه ختفيف التوترات بني دول اإلقليم«، وأن 
بإمكان العراق القيام بدور الوسيط بني دول املنطقة املتنازعة، 
وما هلذا الدور من عالقة باملستقبل السياسي للكاظمي نفسه. 
ويف شكل الزيارة وتوقيتها، مثة دالالت عّدة قد تكون هلا عالقة 
بدور ما للكاظمي بعد االنتخابات. إذ إن األخري أّول ضيٍف يزور 
إيران بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، وعلى جدول أعمال 
الزيارة لقاء مع مرشد اجلمهورية، السيد علي اخلامنئي، مبا قد 
يؤشر إىل أن الرجل الذي تربطه عالقات جيدة باإلدارة األمريكية، 
رمبا ال يزال يشكل »نقطة ربط نزاع« بني دوائر القرار اإلقليمّية 
والدولّية يف عراق ما بعد »انتخابات تشرين«، األمر الذي قد يعين 

استمرار توافق هذه الدوائر على بقائه يف منصبه.

طهران ــ الرياض: جلسة حوار 
رابعة يف بغداد قريبًا

وفيق قانصوه
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مرت الرتسانة الصاروخية للمقامة يف غزة بتجارب مستمرة على مدى السنوات االخرية

سجن  من  رين  احملرَّ األسرى  إذا مشلت  إاّل  تتّم  لن  تباُدل 
جلبوع«، مشددًا على أن »إعادة اعتقال أبطال نفق احلرية 
اإلسرائيلية«.  األمنية  باملؤسسة  الذي حلق  العار  ال حتجب 
وهذه أيضًا معادلة جديدة تفرضها املقاومة الفلسسطينية 
يف غزة بعد 16 عامًا على انسحابه من القطاع، مسجلة بذلك 

نقطة تطوٍر يف اجملالني السياسي واألمين.
منذ معركة »سيف القدس«، مرورًا بقتل اجلندي اإلسرائيلي 
القّناص شرقّي قطاع غزة، وصواًل إىل حترر األسرى الستة 
اليوم يف ختّبط  االحتالل اإلسرائيلي  من سجن جلبوع، مير 
ضمن مستويات عديدة، وبعد 16 سنة على اندحاره من غزة، 
يرى أنه أمام واقع تتعاظم فيه قوى املقاومة، حيث أصبحت 
بـ«انتقال مناذج  األمنية اإلسرائيلية تتعلق  األجهزة  خماوق 

هذه املقاومة وتوسعها يف فلسطني كافة«.

االحتالل اإلسرائيلي الذي كان عاجزًا عن البقاء يف غزة حتت 
ضربات املقاومة، خرج مع مستوطنيه هاربًا من معركة كانت 
تفرض عليه بشكل يومي. لكن بعد 16 عامًا بقيت صواريخ 
املقاومة تطارد هذا االحتالل خارج قطاع غزة أيضًا، ضمن 
رؤية واضحة هدفها تثبيت جتربة االنسحاب واالندحار على 

األراضي الفلسطينية كافة.
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إعــالن

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة
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العدلي  احملقق  استجوب  ساعات،  مخس  من  أكثر  مدى  على 
اجليش  قائد  البيطار  طارق  القاضي  بريوت  مرفأ  انفجار  يف 
السابق العماد جان قهوجي. حضر قهوجي، الذي كان موجودًا 
خارج البالد للمثول أمام احملقق العدلي للدفاع عن نفسه ضد 
بالوثيقة  ارتبط  أّن امسه  املسوقة ضده، وال سيما  الشبهات 
الشهرية الصادرة عام 2016، اليت ُدِمغ فيها إىل جانب امسه 
توقيع رئيس األركان اللواء وليد سلمان الذي اقرتح حينذاك 
ـــ عرَض النيرتات )اليت  ــــ يف رّد على املديرية العامة للجماركـ 
انفجرت يوم 4 آب 2020( للبيع على جميد الشّماس )صاحب 
شركة متفجرات( أو إعادة تصديرها، على قاعدة أن »اجليش 
ليس حباجة إىل 2700 طن من نيرتات األمونيوم«. تلك كانت 
املرة األوىل اليت يقوم فيها اجليش بهكذا إجراء، إذ مل يسبق 

لت توصية مماثلة يف تاريخ املؤسسة العسكرية. أن ُسجِّ
جلسة االثنني املاضي ترافقت مع تسريبات ُتفيد بأّن قهوجي 
مل يكن سيحضر االستجواب، على أن يبقى خارج البالد حتى 
ر بالغ حبث وحترٍّ حبقه، أو الحقًا مذكرة توقيف غيابية.  لو ُسطِّ
حضر  حيث  تالشت  أن  تلبث  مل  الشائعات  تلك  كل  أن  غري 
قهوجي يف املوعد احملدد بتمام العاشرة صباحًا. ويف اتصال 
الشخصيات  أّن هناك عددًا من  »األخبار«، كشف قهوجي  مع 
حضور  على  أصّر  لكّنه  توقيفه،  خشية  احلضور  بعدم  نصحوه 
خارجًا  يكون  بأن  يقبل  »ال  لكونه  نفسه  عن  للدفاع  اجللسة 
على القانون الذي تعّرض بسبب تطبيقه لعدة حماوالت اغتيال 
بعدم  تلقيه ضمانات  عن  يرتدد  ما  على  وردًا  السابق«.  يف 
توقيفه يف حال حضوره، أكد أن ذلك كذٌب حمض. قهوجي 
قال لـ«األخبار« إنه فّسر للمحقق العدلي البنود الثالثة امللتبسة 
بشأن دوره يف قضية النيرتات. وأفصح قهوجي للمرة األوىل 
األمونيوم جمليد  نيرتات  بيع  اقرتاح قيادة اجليش  »لغز«  عن 
الشّماس الذي ميلك شركة متفجرات، كاشفًا أّن الشماس كان 
اليت  الدفاع،  وزارة  إىل  الداخلية  وزارة  عرب  بطلب  تقدم  قد 
على  املوافقة  بشأن  الرأي،  إلبداء  اجليش  قيادة  على  أحالته 
شرائه 200 طن من نيرتات األمونيوم شهريًا على مدى مخس 
سنوات. وذكر قهوجي أّن طلب عرض النيرتات على الشّماس 

رضوان مرتضى

قهوجي للمحّقق العدلي: هلذا السبب اقرتح اجليش بيع النيرتات للشّماس

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

قضائيًا«  »احملروسة  الكمية  لشراء 
طلبه  بسبب  كان  بريوت  مرفأ  يف 
العتاد  مديرية  أّن  إىل  هذا، مشريًا 
مكان  ال  بأن  رّدت  احلني  ذلك  يف 
الستيعاب هذه الكمية من النيرتات 
خمازن  أّن  اعتبار  على  اجليش  لدى 
الذخرية كانت ممتلئة يف حينه. كذلك 
للجيش  قدرة  وجود  قهوجي  نفى 
على إتالف 2700 طن من النيرتات، 
مستداًل على ذلك باستعانة اجليش 
بشركة أملانية إلتالف الرباميل اليت 

ُعثر عليها يف املرفأ بعد االنفجار.
احملقق  أبلغ  إّنه  قهوجي  وقال 
العدلي قصة توقيع رئيس األركان 
الكتاب  )على  سلمان  وليد  اللواء 
اجلمارك(،  إىل  اجليش  من  املرسل 
نيابة عنه، وهو دليل على »تفويض 
رئيس  إىل  القائد  من  الصالحية« 
ينف  ومل  الشأن.  هذا  األركان يف 

اإلفادات، مشريًا إىل أّن إحدى احملاميات اّدعت وجود تناقض 
بني إفادته وإفادة ضاهر، فرّد القاضي البيطار بأّن ذلك غري 

صحيح وأَن اإلفادتني أمامه.
الشهر  من  والعشرين  الثامن  إىل  اجللسة  إرجاء  أما عن سبب 
العدلي ينتظر مستندًا  اجلاري، فقد كشف قهوجي أن احملقق 
قيادة  إىل  املخابرات  مديرية  من  مرسلة  برقية  عن  عبارة 
اجليش للتثبت مما إذا كان قد وّقعها أو ال. وقد أبلغ قهوجي 
القاضي البيطار بأّن قيادة اجليش احلالية بإمكانها تزويده بهذا 

املستند.
من  كل  األسبوع  هذا  العدلي  احملقق  أمام  ميثل  أن  وُيرتقب 
العميد املتقاعد يف اجليش كميل ضاهر والعميد املتقاعد جودت 

عويدات يف اخلامس عشر والسابع عشر من أيلول اجلاري.

قهوجي معرفته بأمر النيرتات، ليسرد أمام احملقق العدلي أّن 
مدير املخابرات آنذاك العميد كميل ضاهر أعّد تقريرًا تفصيليًا 
عن النيرتات. وذكر قهوجي أنه طلب من مديرية التجهيز يومها 
الكشف على املواد حيث ُكّلفت مديرية العتاد اليت أرسلت خرباء 
كتبوا تقريرهم بأن ال مقدرة لديهم على معرفة نسبة اآلزوت يف 
النيرتات املوجودة وال إمكانية لديهم لقياسها. وروى قهوجي 
أّنه بعد ذلك ُكلفت اخلبرية الكيميائية مرياي مكرزل اليت حددت 
نسبة اآلزوت بـ 34,7. وأّكد قهوجي أّن مديرية املخابرات تابعت 
ملف النيرتات. وذكر أن العميد ضاهر يف إفادته قال للمحقق 

العدلي إنه مل ُيفاتح قائد اجليش شفهيًا باملوضوع أبدًا.
البيطار  القاضي  طلب  عن  ُنشر  ما  كل  قهوجي  نفى  كذلك 
تناقض  بسبب  ضاهر  األسبق  املخابرات  مدير  مع  مواجهته 
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قــداس وجــناز

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

للـبيع )تـراك(  شـاحنة 
جيدة حبالة  قاّلب  تراك  للبيع 

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

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 

الكتائبي  سدني  قسم  أقام 
االحد 1٢  يوم  السنوي  قداسه 
مؤسس  ألنفس  راحة  أيلول 
الجميل،  بيار  الشيخ  الحزب 
بشري  الشيخ  الشهيد  الرئيس 
شهيد  االف  والستة  الجميل 
كتائبي الذين سقطوا على مذبح 

الكتائب ويف خدمة لبنان.
كنيسة  يف  الصالة  أقيمت 
مدينة  يف  شربل  القديس 
نقلها  وتم  -سدني  بانشبول 
عرب وسائل التواصل االجتماعي 
املفروض  االقفال  قرار  بسبب 

من قبل الحكومة املحلية.
الدير  رئيس  الصالة  ترأس 
عظة  والقى  عبود  شربل  األب 
باملناسبة اكد فيها ان اللبنانيني 
بصورة  سنتني  ومنذ  يعيشون 
صعبة  حياتية  ظروفا  خاصة 
وقع  لبنان  وطننا  ولألسف 
أيادي  بني  طويلة  فرتة  ومنذ 
وخاصة  واللبنانيون  اللصوص، 
لبنان  داخل  الجديد  الجيل 
لبنان  يسألون هل يف  وخارجه 
واملحب  املخلص  الشخص 
تحمل  الذي يستطيع  والصادق 

قسم سدني الكتائيب احيا ذكرى الرئيس الشهيد بشري اجلميل ورفاقه الشهداء
من  لبنان  وإنقاذ  املسؤولية 

محنته واالمه؟
ونحن اليوم نجيب بصدق وبدون 
أيضا  لألسف  ونقول  خوف 
اللبنانيني  من  الكثريون  هنالك 
داخل  يف  اللبنانيني  غري  ومن 
وهنالك  لبنان،  وخارج  لبنان 
دول قريبة وبعيدة أضروا جميعا 
لبنان  زال  ما  ولذلك  بلبنان 

يعاني املشاكل واملصائب .
أيضا  الحقيقة  نقول  لكي  ولكن 
هنالك  ان  نؤكد  ان  من  بد  ال 
التاريخ من بوابته  شخص دخل 

املشرفة،
الشيخ  الشهيد  الرئيس  انه   
، ٣٩ سنة مرت  الجميل  بشري 
بشري  زال  وما  استشهاده  على 
الجميل األمل والحلم، ما زال حيا 
كان  ألنه  محبيه  قلوب  يف  يحيا 
الجميع  لخدمة  يعمل  مسؤوال 
وكان هدفه مصلحة لبنان وشعبه 

فوق أي مصلحة او غاية.
من  بد  ال  عبود،  األب  وأضاف 
عائلة  واحرتام  لتقدير  التوقف 
وناضلت  ضحت  التي  الجميل 
زالت  وما  الشهداء  وقدمت 

وتطالب  وتعمل  تضحي 
بالحرية والكرامة ودولة املساواة 

والقانون.
من  بعضا  الدير  رئيس  وردد 
بشري  الشهيد  وكلمات  مواقف 
الجميل التي كانت تنادي بالدولة 
اللبنانية القوية وان يكون سالح 
السالح  هو  اللبناني  الجيش 
ويصون  يحمي  الذي  الوحيد 
يف  والناس  واألرض  الحدود 

لبنان.
مطالبا  عبود  األب  وختم 
باالهتمام   لبنان  يف  املسؤولني 
بالشعب الذي يتألم ويجرب على 
عن  والهجرة  وطنه  من  الرحيل 

أهله و أراضيه.
واالمن  بالحرية  نطالب  نحن 
والقانون  العدالة  ودولة  واألمان 
على كل شرب من 1٠٤٥٢ كلم 
مطالبنا  تتحقق  لم  وان  مربعا، 
الداخل  يف  سنبقى  املحقة 
وعلى  ونناضل  نقاوم  والخارج 
كافة األصعدة لكي نستعيد لبنان 
اجله  الذي استشهد من  الوطن 
ورفاقه  الجميل  بشري  الشيخ 

الشهداء االبطال الشرفاء.
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ســيارات

 سافر اىل املستقبل مع سيارة »Grandsphere« التجريبية من أودي
يف  التجريبية   »Grandsphere« سيارة  عن  أودي  شركة  كشفت 

معرض Iaa 2021 للسيارات.
بالطائرة  رحلة  أنك يف  اجلديدة ستشعر  الصالون  تركب سيارة  حني 
على منت الدرجة األوىل، حيث جتمع السيارة اليت يبلغ طوهلا 5,35 م 
)17,6 قدمًا( بني أعلى مستويات الرفاهية والراحة لتوفر للركاب جتربة 

استثنائية وكأنهم يف رحلة بطائرتهم اخلاصة.
وتوفر تقنية القيادة الذاتية من املستوى الرابع أعلى مستويات احلرية: 
عجلة  وختتفي  رحبة  مساحة  إىل  املقصورة  تتحول  الوضع،  هذا  ففي 
مثل  متامًا  األمامية  املقاعد  وتصبح  والشاشات.  والدواسات  القيادة 
مقاعد الدرجة األوىل يف الطائرة مع توفري مزيد من الرحابة واإلطالالت 
الرقمي  النظام  وظائف  مجيع  استخدام  للسائق  ميكن  فيما  الرائعة، 

الشامل للسيارة التجريبية.
حتظى سيارة »Grandsphere«مبكانة خاصة لدى أودي، فهي السيارة 
احللقات  ذات  التجارية  العالمة  من  ثالث سيارات جتريبية  من  الثانية 
بضع  غضون  التصميمية يف  وعناصرها  تقنياتها  وسُتستخدم  األربع، 

سنوات يف سيارات أودي املستقبلية اليت ستدخل خط اإلنتاج.
األوىل  للمرة  الكهربائية  رودسرت   »skysphere« سيارة  ُعرضت 
ميكن  القيادة  ذاتية  تورينج  جراند  سيارة  وهي   ،2021 أغسطس  يف 
قاعدة  بفضل  بنفسه  السائق  يقودها  رياضية  إىل سيارة  تتحول  أن 

العجالت اليت يتم التحكم بطوهلا.
سيارة  إىل  باإلضافة   - التجريبيتان  السيارتان  وتتشارك 
»Urbansphere« اليت سُتقدم يف العام 2022 لتكون ثالث سيارة 
جتريبية ضمن هذه اجملموعة - يف تقنية القيادة الذاتية من املستوى 
التابع  الربجميات  ألحباث   CarIad مركز  مع  أودي  وتتعاون  الرابع. 
جملموعة فولكس واجن من أجل طرح هذه التقنية يف النصف الثاني 

من هذا الِعقد.
املستوى الرابع: ال يقتصر األمر على تغيري مساحة مقصورة القيادة 
التقليدية املخصصة للسائق ومقاعد الركاب وزيادة رحابتها بعد اختفاء 
الركاب  جلميع  تتوفر  نفسه،  الوقت  ففي  والدواسات.  القيادة  عجلة 
حترر  اجلديدة  التجريبية  السيارة  ألن  وذلك  احلرية،  مستويات  أعلى 
السائق من مهمة القيادة، كلما أمكن ذلك، كما توفر جلميع الركاب 
جمموعة واسعة من خيارات التجارب االستثنائية: االتصال باإلنرتنت أو 
االسرتخاء، العمل أو اجللوس منفردًا بهدوء حسب الرغبة. وبفضل ذلك 
نعيش  إىل »عامل  تتحول سيارة »Grandsphere«من جمرد سيارة 

فيه جتارب استثنائية«.
ونظام  املبتكرة  أودي  وخدمات  املتطورة  الرقمية  التقنيات  وبفضل 
التشغيل الشامل سيحظى الركاب بتجربة ممتعة ال مثيل هلا من قبل. 
وميكن استخدام هذه التقنيات املتطورة للوصول إىل جمموعة متنوعة من 
اخلدمات، مثل تصميم طريق حماط مبناظر طبيعية رائعة، باإلضافة إىل 
توفر خيارات املطاعم أو الفنادق. كما تستطيع السيارة أن تنفذ املهام 
اليومية اليت تتجاوز القيادة حبد ذاتها مثل توفري املعلومات عن وجهة 

الركاب احلالية وركن نفسها بنفسها وشحن بطاريتها أوتوماتيكيًا.
كما تتوفر خدمات املعلومات والرتفيه، مثل الربط بني خدمة البث يف 
السيارة ومزودي خدمات املوسيقى والفيديو على أجهزة الرتفيه يف 
البيت. ويف خطوة إضافية أخرى، تهدف أودي إىل توفري خدمات حصرية 
املوسيقية  احلفالت  مثل  املستقبل  يف  الفاخرة  سياراتها  ملستخدمي 
والفعاليات الثقافية أو حتى األحداث الرياضية اليت ال تتوفر إال مبوجب 

دعوة خاصة.
التصميم: من الداخل اىل الخارج

و   skysphere الثالث  املستقبلية  التجريبية  السيارات  أودي يف  تركز 
بالركاب،  )sphere( احمليط  urbansphere على اجملال  و   grandsphere
السيارة  السيارة. فلم تعد منظومة احلركة والتحكم يف  أي مقصورة 
على رأس أولويات التصميم يف هذا اجليل اجلديد من السيارات، بل 
تبدأ عملية التصميم من املقصورة؛ املكان الذي يعيش فيه الركاب 
األساس  ورغباتهم  الركاب  متطلبات  وأصحبت  التنقل.  أثناء  جتاربهم 
الذي حيدد مساحتها وتصميمها والوظائف املتوفرة فيها، مما غريرّ عملية 
التصميم نفسها. كان الرتكيز يف بداية مجيع جلسات املناقشة موجهًا 
التجهيزات وخطوط  وبعد ذلك مت تصميم  املقصورة وتصميمها،  حنو 
اهليكل اخلارجي واألبعاد لتبدو السيارة عماًل فنيًا متكاماًل، باإلضافة إىل 

التقنيات املتطورة.
املقصورة: املساحة والتصميم والوظائف

حبيث  املعاكس  باالجتاه  التجريبية   grandsphere سيارة  أبواب  تفتح 
يتالمس البابان األمامي واخللف يف منتصف السيارة، مع غياب الدعامة 
عامل  يف  أنفسهم  جيدون  املقصورة،  إىل  الركاب  دخول  ومبجرد   .B
 - ركابها  على  التعرف  للسيارة  ميكن  ذلك،  قبل  وحتى  كليًا.  جديد 
وهي تقنية مبتكرة - وفتح أبوابها للرتحيب بهم من خالل الشاشات 
واإلضاءة احمليطية. كما ترصد السيارة أماكن جلوس السائق والراكب 
الشخصية يف كل مقعد  الراحة  بتعديل تفضيالت  أوتوماتيكيًا وتقوم 
مثل إعدادات نظام مكيف اهلواء واملقاعد نفسها. يف نفس الوقت، 
راكب  كل  كان  اليت  اخلدمات  بآخر  والرتفيه  املعلومات  نظام  يتصل 
يستخدمها ويستأنف تشغيلها داخل السيارة، فيمكن للنظام مثاًل أن 
أحد  الذي كان  الفيلم  السيارة نفس  العرض يف  ُيشغل على شاشة 

الركاب يشاهده عرب جهازه اللوحي.
ومن ناحية أخرى، تتعرف شاشة العرض املوجودة يف ناحية السائق على 

األخبار اليت كان يقرأها قبل دخوله إىل السيارة وتعرضها تلقائيًا.
بتصميمها  العملية  وأجزاؤها  املقصورة  التزيينية يف  األسطح  وتتميز 
األفقي البارز. ويضفي تصميم املقصورة الواسعة واملفتوحة انطباعًا 
العدادات  القيادة والدواسات ولوحة  بالتفرد، فيما يوفر غياب عجلة 
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التقليدية شعورًا باالنفتاح والرحابة.
كما تعزز هذا الشعور األسطح الزجاجية الكبرية والزجاج األمامي الواسع 
فالنصف  اجلانبية:  للنوافذ  اهلندسي  والتصميم  الشفاف  والسقف 
العلوي منها مييل بزاوية حمددة حبيث يكون اجلزء األعرض أعلى بقليل 
من مستوى العني. واستخدمت أودي هذا التصميم ألول مرة يف العام 
2017 يف سيارتها التجريبية املستقبلية aI:COn واليت تتجه اآلن حنو 

دخول خط اإلنتاج.
ارتقاء مبستويات الراحة: إذا كان كبار الشخصيات يفضلون اجللوس 
يف اخللف يف سيارة الصالون التقليدية، فإن أجواء السفر على منت 
القيادة  األمامي. ففي  الصف  مقاعد  إىل  اآلن  انتقلت  األوىل  الدرجة 
الذاتية من املستوى الرابع، ختتفي عجلة القيادة والدواسات وتصبح 
املنطقة األمامية من املقصورة مساحة خالية واسعة، مع توفر الرؤية 
اجلانبية  والنوافذ  األمامي  الزجاج  خالل  من  السيارة  حمليط  املثالية 

الكبرية، فضاًل عن أعلى مستويات حرية احلركة.
إىل  األماميني  املقعدين  إرجاع  عند  الرحابة  فائقة  املقصورة  وتصبح 
اخللف متامًا. وتأتي سيارة grandsphere بتصميم 2 + 2 للمقاعد، حيث 
يوجد مقعد مريح يتسع لشخصني مع مسند ذراع على اجلانب كخيار 
إضايف للجلوس يف اخللف، فيما ُصمم املقعدان األماميان لتوفري أعلى 

مستويات الراحة والرحابة.
تبدو أماكن اجللوس ومسندا الظهر يف املقعدين املزودين بأحزمة أمان 
مدجمة منفصلة، فيما تتميز الدعامات اجلانبية يف مسند الظهر بتصميم 
املنعطفات.  جتاوز  أثناء  الركاب  دعم  يضمن  مما  ملحوظ  غري  منحين 
ففي  االستخدامات:  مجيع  لتناسب  املقاعد  وضعيات  مت حتسني  كما 
الوضعية العمودية، ميكن التحكم يف السيارة بشكل مثالي عند الرغبة 
يف القيادة وعدم تفعيل القيادة الذاتية من املستوى الرابع. وميكن 
مسند  بإمالة  والرتفيه  املعلومات  نظام  واستخدام  االسرتخاء  للركاب 
الظهر مبقدار 40 درجة، بينما يتحول املقعد إىل وضعية الراحة القصوى 
الرأس  مسند  إمالة  وميكن  درجة.   60 مبقدار  الظهر  مسند  إمالة  عند 
نظام  فتحات  على  املقصورة  وتشتمل  األمام.  إىل  درجة   15 مبقدار 
التحكم يف املناخ اليت تأتي جُمهزة مبرشحات لتنقية اهلواء مع التحكم 
يف درجة احلرارة. كما ميكن إضافة العطور حسب الرغبة، باإلضافة إىل 
توفر  اآلخرون، حبيث  الركاب  يسمع صوتها  ال  اليت  الصوت  مكربات 

منطقة مسعية خاصة لكل مقعد.
هناك أيضًا مربد بني املقعدين األماميني - وعادة ما يكون خمفيًا حتت 
للمشروبات  أنيقة  وزجاجة  كوبني  مع   - التزيينية  املعدنية  اللمسات 
أجواء حتاكي السفر على  التجهيزات على توفري  الغازية. وتؤكد هذه 

منت الدرجة األوىل.
بدون عدادات وال شاشات

الطبيعية  بألوانها   grandsphere سيارة  مقصورة  أرجاء  يف  تنظر  حني 
وال  عدادات  أي  تظهر  ال  حيث  مفاجأة،  ستجد  البسيط  وتصميمها 
أعلى  ذلك  ويعكس  القيادة،  وظائف  تشغيل  قبل  سوداء  شاشات 

مستويات البساطة يف التصميم.
تتميز املقصورة مبجموعة من العناصر املصنوعة من املواد فائقة اجلودة 
واملقاعد  األبواب  فرش  ويتميز  االسرتخاء.  على  يبعث  أنيق  بتصميم 
والسجاد باللمسات األنيقة املصنوعة من اخلشب والصوف واألقمشة 
الصناعية واملعدن. كما ُتصنع العديد من مواد املقصورة، مثل قشور 
املعاد  اخلام  املواد  من  أو  مستدامة  بطريقة  األبيض،  الزان  خشب 
تدويرها. وال توجد أي أجزاء جلدية يف مقصورة السيارة، فذلك يتماشى 

مع مفهوم الفخامة املتطورة الذي ال ينفصل أبدًا عن االستدامة.
وبلمسة واحدة، تنبض السيارة باحلياة، وهنا حتدث مفاجأة أخرى: تظهر 
الشاشات يف املقصورة، لكنها تأخذ شكل صور معروضة على األسطح 
اخلشبية حتت الزجاج األمامي. وتظهر الشاشة بعرض املقصورة بأكملها 
أو مقسمة جلزأين أمام السائق والراكب يف املقعد األمامي وفقًا لوضع 
القيادة املختار، سواء أكان وضع القيادة العادية أو القيادة الذاتية. 

وُتعرض مجيع املعلومات الضرورية أثناء الرحلة بدقة عالية ووضوح.
وميكن استخدام أسطح العرض يف وضع القيادة الذاتية لعرض حمتوى 
ذلك،  إىل  باإلضافة  الفيديو.  مؤمترات  حتى  أو  والرتفيه  املعلومات 
بني  بسرعة  للتبديل  العرض  أسطح  حتت  لالستشعار  شريط  دمج  مت 
احملتوى املعروض، مثل املوسيقى أو املالحة. ويعرض هذا الشريط 
مجيع الوظائف والتطبيقات املفعلة يف السيارة ويتضمن رموزًا مضيئة 

للقوائم املختلفة.
MMI بدون ملس  التحكم يف نظام املعلومات والرتفيه  وتوجد وحدة 
التحكم  عناصر  أحد  وهي  الداخلي،  الفرش  على  الباب  من  بالقرب 
القيادة  عجلة  خلف  األمام  جالسًا يف  السائق  يكون  وعندما  املبتكرة. 
يف وضع القيادة العادية، ميكنه استخدام وحدة التحكم الختيار قوائم 
بني  والتنقل  واألزرار  الدوارة  احللقة  طريق  عن  املختلفة  الوظائف 

املستويات املختلفة، مما يربز بساطة التصميم وسهولة التحكم.
القيادة  أثناء  للخلف  املقعد  بإرجاع  السائق  قام  إذا  أخرى،  ناحية  من 
وحدة  عن  لالستغناء  مضطرًا  يكون  لن  الرابع،  املستوى  من  الذاتية 
احلالة  هذه  للوحدة يف  فيمكن  توفرها.  اليت  الفائقة  والراحة  التحكم 
جهاز  يرصد  حيث  عينيه،  حركة  وتتبع  السائق  إمياءات  على  التعرف 
االستشعار حركات العينني عند احلاجة الستخدام وحدة التحكم. وليس 
على الراكب إال أن حيرك يده كأمنا ميسك وحدة التحكم - حتى دون 

احلاجة لالعتدال يف جلسته - لتنفيذ ما يريده دون ملس أي شيء.
والقوائم  تفضيالته  على  وتتعرف  مستخدم  كل  مع  السيارة  وتتكيف 
اليت يستخدمها بشكل متكرر، وما إذا كان يفضل التحكم بتتبع العني 
أو باإلمياءات أو باألوامر الصوتية أو بالكتابة اليدوية على الشاشة أو 
باللمس، وذلك يف مجيع أوضاع القيادة. كما تقدم السيارة مقرتحات 

بإكمال  وتقوم  تفضيالته  على  بناًء  املستخدم  إىل  مباشرة  خمصصة 
األوامر البسيطة بشكل مقبول.

األبواب  على  الذراعني  مساند  أيضًا يف  التحكم  لوحات  أودي  دجمت 
ضوئيًا  مؤشرًا  وتتضمن  باللمس  تعمل  ظاهرة  غري  أسطح  صورة  يف 
يف  االفرتاضي  الواقع  لتقنية  نظارات  توجد  كما  موضعها.  إلظهار 
مع  استخدامها  ميكن  واليسرى  اليمنى  األبواب  على  الذراعني  مساند 
خيارات نظام املعلومات والرتفيه، مثل وظيفة رحلة القيادة االفرتاضية 

.»holoride«
التصميم الخارجي: أعلى مستويات الديناميكية

تعدرّ سيارة grandsphere سيارة صالون فاخرة بامتياز بفضل أبعادها 
املثالية، حيث يبلغ طوهلا 5,35 م )17,6 قدمًا( وعرضها 2 م )6,6 
قدمًا( وارتفاعها 1,39 م )4,6 قدمًا(. وتعترب السيارة األطول ضمن 
يبلغ طوهلا  اليت  العجالت  بقاعدة  جُتهز  حيث  أودي،  جمموعة سيارات 
3,19 م )10,5 قدمًا(، وتتجاوز طول نسخة سيارة a8 احلالية اجملهزة 
بقاعدة العجالت الطويلة. ولكن ُيعترب االنطباع البصري الذي ترتكه عند 
هذه  خالل  من  للدهشة مما ميكن ختيله  إثارة  أكثر  مرة  ألول  رؤيتها 
األرقام، ذلك ألن السيارة ال تشبه أي سيارة صالون تقليدية، ولكنها 
تشبه إىل حد كبري سيارة جراند تورينج بأربعة أبواب وخطوط مرسومة 

بدقة يف نفق الرياح دون أي بروز أو تزيينات غري ضرورية.
يف  الكهربائية  السيارات  تصميم  معايري  التجريبية  السيارة  وتعتمد 
األمامي  والغطاء  القصرية،  املعلقة  األجزاء  وهي  األمامية،  الواجهة 
املقصورة  بداية  وميثل  لألمام  يربز  الذي  األمامي  والزجاج  املسطح، 
الكبرية. مع ذلك، ال يبدو تصميم السيارة كأنه قادم من املستقبل 
ولكنها  الكهربائية،  السيارات  من  العديد  عكس  على  اإلطالق،  على 
تتبع املعايري اجلمالية التقليدية. متتد احلافة العلوية لغطاء احملرك على 
أحد  وهو  احملرك،  حجرة  يربز طول  أفقي، مما  اهليكل يف خط  جانب 
عناصر تصميم سيارات جراند تورينج. وميتد هذا اخلط حنو اخللف بنفس 
العجلة اخللفية، ليشمل املقصورة بأكملها ويربز  االرتفاع وصواًل إىل 

حجمها الكبري.
النوافذ  حتت  للغطاء  السفلية  احلافة  من  الثاني  األفقي  اخلط  وميتد 
اجلانبية وعلى جانب املقصورة بأكملها. ويقسم هذا اخلط األبواب إىل 
أكتاف أفقية وأسطح عمودية حمدبة أسفلها وصواًل إىل عتبات األبواب. 
وتتألق أقواس العجالت بالتصميم األنيق والسلس الذي مييز سيارات 
أودي، فيما يأتي اجلزء اخللفي الصغري خلف الدعامة C الكبرية بتصميم 
تقليدي بسيط. ومييل خط السقف بصورة ديناميكية ويشري إىل ارتباط 
خطوط  مجيع  وتبدو  أودي.  من  سبورتباك  طرازات  مبجموعة  السيارة 

وأسطح اهليكل اخلارجي متناسقة متامًا وتشكل هيكاًل مرتابطًا.
وحتاكي سيارة grandsphere التجريبية سيارة avus الرائدة من فرتة 
األضالع  ولكن  بوصة.   23 قياس  لعجالت  باستخدامها  التسعينيات 
رنا  وتذكرّ والثبات،  اخلفة  إىل  تشري  العجالت  يف  املزدوجة  الستة 
بالعجالت املستخدمة يف سباقات السيارات وعناصر باوهاوس املتبعة 
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كــتابات

الحسنى   البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا الشاعرة عـبري تـموز  - سورية

تعّود الليُل على التنفس البطيء.
الدموع بال حبال يف العينني،

لتشنق كل ما أفكر به
فيما ناري أقماٌر تشتعُل بني أصابعي.

وأنا الضائعُة بني جثث القتلى ومناسك 
الشعراء 

انتظُر فجرًا
لعَل سيفُه يضرب أعناق األحزان

و يأتيين بانتصار ما.
يديك  بني  نعشًا  أكون  أن  اخلائفة  أنا 

......
                                                          

*****
تلَك اليت تهتُز بثوبها األصفر

ليسْت أنا
مسكٌة خرجت مَن البحِر 

لتموْت 

تلَك اليت تزحُف فوَق العشِب
ليسْت أنا...

ليسْت أنا
دودٌة

 خرجت من جسدي 
بعد املوت

أّيها اهلواء يف رئيت
ال تلمين

نصيُبَك مين 
رائحُة العفْن...

هل أصبحنا تعيش  حتت نـصان
رمحة السالح اجلديد؟!

هنا أصبحنا نعيش حتت رمحة السالح اجلديد؟! 
العامل بأسره مؤجج بشتى أنواع أسلحة الدمار الشامل.  
وأسلحة الفناء الثقيلة املتعددة األمساء واملتطورة جدًا. 
ويف هذه االيام يوجد تسابق لتطوير األسلحة اىل اعلى 
مستوى والذي هو مكلف  جدًا جلميع الدول وعبء كبري 

على ميزانية مجيع الدول الكربى. 
الن ال أحد يستطيع ان يتصّور كيف ستكون النهاية 
هلذا العامل الذي يرتاجع لكي يسقط يف قاع اجلحيم.. 
لكن حسب نبوءات الكتاب املقدس يف سفر الرؤيا . 
البشر   لقتل  الشريرة  أعماله  وعن  الوحش  عن  يتكلم 
بواسطة عمالء له على األرض. وهم عدة دول ال تؤمن 
الرب  أجنزه  الذي  العظيم  الفداء  وعمل  الديان  باهلل 
يسوع على خشبة املصاحلة مع ذاته . وايضًا ال تعرتف 
يف حقوق اإلنسان من املهد اىل اللحد.. الن إبليس 
ال يريد ان يعطي العامل اال صفاته الساقطة واملخزية 
والفاشلة ومثاره املميتة من األسلحة اىل القتل وحرمان 

الناس من احلياة واحلرية.
األمراض  من  اخلوف  يزرع وسواس  أن  إبليس  يريد   
املتشعبة األمساء وشبح اخلوف واهلموم املخيفة  وحجزهم 
يف احلجر االنعزالي لكي يهزم مصاحلهم ويسلب ماهلم 
لكي  القتال  يف  وزّجهم  وجمتمعاتهم  أشغاهلم  ويدمر 
على  احملرضة  الدول  بني  العداوة  ضحايا  يصبحوا 
واملغلوب  الفقرية  للشعوب  واملوت  واالذالل  القتال 

على أمرهم.
 أنا من جهيت ال أمتنى ان تكون النهاية بهذا الشكل 
اجلنوني املخيف للبشر واحلجر.. وأحب ان أرفع صوتي 
اىل السماء واردد قوله املبارك يف صالتي وطلباتي 
الصرب  العامل  مينح  ان  القدوس  ربنا  اىل  متضرعا 
واالنتصار الذي وحده انتصر على سلطان اهلواء إبليس 
والدمار  واحلروب  الشرور  وعلى مجيع  اخلطأة  وأتباعه 

واملوت.
 وكما قاله الرب على خشبة الصليب لتكن مشيئتك يا 
أبيت ليست  مشيئيت، دعونا نتضّرع اىل اهلل القدوس 
ان ال يكون الغضب اآلتي منتصًرا على أكثر  الناس 
البعيدين عن اإلميان والرجاء والذين يعيشون يف العامل 
الشرير ومل يعلموا عن خالص الرب هلم.. فاننا نطلب 
هلم من املخّلص ان يعرفوا خالصهم ويقبلوا به لكي 
يأتوا  اىل معرفة احلق الذي حيررهم من كل شيء باطل 

وشرير.
نعمه  على  حني  وكل  يوم  كل  الرب  نشكر  ها حنن   
الذين  األبرار  القديسني  اهلل  أبناء  أجل  من  وخالصه 
وجربوته  اجلبار  وعمله  وكالمه  طريقه  وقبلوا  قبلوه 

املبارك القدوس اىل األبد آمني.
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يف تصاميم أودي.
التقنيات املرئية: اإلضاءة

تتميز الواجهة األمامية بالتصميم املبتكر لإلطار األحادي الذي ُيعّد من 
العالمات الفارقة يف طرازات أودي، فهو مصمم بشكل مسطح سداسي 
األضالع. وتضاء األسطح الداخلية املوجودة خلف الغطاء الشفاف أثناء 
القيادة من األعلى بشكل غري مباشر، مما يضفي تأثريًا ثالثي األبعاد 

مميزًا للغاية.
العلوي من  اجلانب  اتساعًا عند  أقل  األمامية  وتبدو وحدات املصابيح 
اإلطار األحادي، وكأنها عيون تركز على شيء معني. وحتاكي وحدات 
اإلضاءة شعار العالمة التجارية ذات احللقات األربع، حيث توسع تقاطع 
التصاميم  أحد  وهو  احلدقة،  يشبه  ما  لتشكل  وتفصلهما  احللقتني 
الضوئية الرقمية اجلديد اليت ال مثيل هلا. يعين ذلك أنه ميكن ضبط 
حجم مناطق اإلضاءة وفقًا لوظيفتها، مثل اإلضاءة النهارية أو اإلشارات 
الوامضة الديناميكية - اعتمادًا على حالة املرور - وبالتالي تصدر إشارة 
ضوئية واضحة لتعزيز السالمة. وتتميز وحدات املصابيح اخللفية بنفس 
اإلضاءة املميزة، فيما يعترب عنصرًا مهمًا من عناصر تصميم اإلضاءة 

يف طرازات أودي.
منظومة الحركة والشحن

مت تصميم املنصة التقنية األساسية لسيارة grandsphere التجريبية - ما 
إليكرتيك« )PPE( - حصريًا  ُيعرف باسم منصة »برمييوم بالتفورم 
من  الكاملة  االستفادة  املنصة  وبالتالي حتقق  الكهربائية،  للسيارات 
املنصة  الرئيسي يف هذه  العنصر  الكهربائي. وميثل  التنقل  تقنيات 
ختزن  واليت  واخللفي  األمامي  احملورين  بني  املوجودة  البطارية  وحدة 
حوالي 120 كيلووات ساعي. ومتكنت أودي من تصميم البطارية بشكل 
بني  السيارة  قاعدة  يف  املتوفرة  املساحة  استخدام  بفضل  مسطح 

احملورين بأكملها.
وباقرتان هذه املنصة مع العجالت الكبرية، تصبح أبعاد السيارة مثالية 
املزايا  وتشمل  التصميم.  منظور  من  فقط  وليس  األوجه،  مجيع  من 
األساسية هلذه املنصة توفري مساحة داخلية رحبة لألرجل عند كال صفي 
املقاعد. إضافة إىل ذلك، يعزز غياب غطاء ناقل احلركة ونفق كردان 

الراحة والرحابة يف السيارات الكهربائية.
الدفع  نظام  عن  التجريبية   grandsphere سيارة  تتخلَّ  مل  ذلك،  ومع 
الرباعي الذي يعترب أساسيًا يف سيارات أودي. تأتي السيارة التجريبية 
األمامي  احملورين  على  مثبتني  منفصلني  كهربائيني  مبحركني  جمهزة 
عند  الرباعي  الدفع  لتوفري  إلكرتونيًا  بينهما  التنسيق  ويتم  واخللفي، 
احلاجة إليه مع حتقيق التوازن املثالي بني ديناميكية القيادة وكفاءة 
استهالك الطاقة. وميكن للمحركني الكهربائيني توليد قوة تبلغ 530 

كيلووات وعزم دوران يبلغ 960 نيوتن مرت.
شحن سريع ومسافة أطول

متثل تقنية الشحن بقوة 800 فولت القلب النابض ملنظومة القيادة. 
شحن  إمكانية  التقنية  هذه  تضمن   ،e-tron GT سيارة  غرار  فعلى 
البطارية مبا يصل إىل 270 كيلووات يف وقت قصري جدًا يف حمطات 

الشحن السريع.
الذي  الوقت  من  لتقرتب  الشحن  أوقات  من  االسرتاتيجية  تقلل هذه 
فيمكن  بالوقود.  للتزود  تقليدي  مبحرك  اجملهزة  السيارة  تستغرقه 
شحن  بعد  مياًل(   186( كيلومرت   300 عن  تزيد  مسافة  قطع  للسيارة 
بطاريتها ملدة عشر دقائق فقط. كما ميكن شحن البطارية اليت تبلغ 
سعتها 120 كيلووات ساعي من 5 إىل 80 باملائة يف غضون مدة تقل 

عن 25 دقيقة.
وتعترب سيارة grandsphere التجريبية مناسبًة للرحالت الطويلة دون قيد 
أو شرط، حيث ميكنها قطع مسافة تزيد عن 750 كيلومرتًا )466 مياًل( 
قبل احلاجة إلعادة الشحن، اعتمادًا على منظومة احلركة املختارة والطاقة 
املتولدة من احملركني. كما تتوافق املسافة اليت تقطعها السيارة قبل 
احلاجة للشحن وسرعة الشحن مع السيارات اجملهزة مبحركات االحرتاق، 

مما جيعلها السيارة املثالية لتلبية املتطلبات اليومية.
السيارات  - كما هو معتاد يف  التجريبية   grandsphere تتفوق سيارة 
الكهربائية - على منافسيها من السيارات اجملهزة مبحركات االحرتاق 
من حيث ديناميكية القيادة. وبفضل عزم الدوران الكبري الذي يتوفر 
من حلظة تشغيل احملرك، تتسارع السيارة من السكون إىل 100 كم/
مت  بينما  ثواٍن،  أربع  عن  قلياًل  تزيد  مدة  مياًل/ساعة( يف   62( ساعة 
حتديد سرعتها القصوى من أجل زيادة املسافة اليت تقطعها قبل احلاجة 

للشحن.
التعليق الهوائي والتعليق النشط لتوفري أعلى مستويات الراحة

ترتبط العجالت األمامية عرب حمور مخاسي الوصالت مصنوع من األملنيوم 
ومطور خصيصًا للسيارات الكهربائية، بينما يوجد يف اخللف حمور متعدد 
بقاعدة  السيارة  جتهيز  ورغم  أيضًا.  األملنيوم  من  مصنوع  الوصالت 
العجالت الطويلة، توفر العجالت اخللفية القابلة للتوجيه إمكانات ممتازة 
خالل املناورة أثناء القيادة. كما تستخدم سيارة الصالون الفاخرة نظام 
التعليق اهلوائي من أودي، الذي يتكون من حجرة واحدة مع املخمدات 
املتكيفة، ويعترب مثاليًا للقيادة الديناميكية عند الضرورة، حيث يوفر، 
يف الظروف العادية، أعلى مستويات الراحة دون الشعور حبركة هيكل 

السيارة.
يرجع السبب يف ذلك إىل أن السيارة تستخدم التعليق النشط. وميكن 
لنظام التعليق املتطور خفض أو رفع كل عجلة بشكل منفصل يف أجزاء 
من الثانية من خالل حمركات كهروميكانيكية، مما يسهل التحكم النشط 
يف الشاسيه يف كل مواقف القيادة، ويقلل من امليل واالنزالق عند 
التسارع أو الكبح. وتساعد الكامريا األمامية يف إجراء هذه التعديالت 
كما  الطريق،  سطح  يف  االختالفات  تصوير  خالل  من  تنبؤي  بشكل 

ُتستخدم بيانات نظام املالحة لتعزيز خصائص التحكم يف السيارة.
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فرنسا تندد...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احمليطني اهلندي واهلادئ، مضيفا أن فرنسا على وجه خاص شريك 
حيوي.

بني  اجتماعات  بعد  مؤمتر صحفي  بلينكن يف  جاءت تصرحيات  وقد 
وزراء خارجية ودفاع أمريكا وأسرتاليا بواشنطن غداة إعالن الواليات 
املتحدة وبريطانيا أنهما ستمدان أسرتاليا بتكنولوجيا تصنيع غواصات 
الغواصات  صفقة  حمل  سيحل  أمر  وهو  النووية،  بالطاقة  تعمل 

الفرنسية مع أسرتاليا.
وقال بلينكن إن املسؤولني األمريكيني كانوا على اتصال مع نظرائهم 
الفرنسيني خالل ما بني 24 و 48 ساعة املاضية على األقل لبحث 
مسألة الشراكة اجلديدة مع اسرتاليا. وأضاف أن الواليات املتحدة 

تقيم وزنا كبريا لشراكتها مع فرنسا.
كما دافع البيت األبيض عن قرار الواليات املتحدة تزويد أسرتاليا 
ورفض  النووية  بالطاقة  تعمل  اليت  للغواصات  متقدمة  بتكنولوجيا 

انتقادات الصني وفرنسا هلذا االتفاق.
االتفاق،  إن  ساكي  جني  األبيض  البيت  باسم  املتحدثة  وقالت 
الرغم من  األربعاء، ليس موجها حنو الصني، على  ُأعلن يوم  الذي 
شعور الواليات املتحدة بالقلق املتزايد إزاء تأثري الصني يف منطقة 

احمليطني اهلندي واهلادي.
وقالت ساكي للصحفيني »حنن ال نسعى لصراع مع الصني«.

من جهتها اعتربت فرنسا أن أسرتاليا وجهت هلا »طعنة يف الظهر« 
»قرارا مفاجئا« على طريقة  اختذ  بايدن  األمريكي جو  الرئيس  وأن 
»ترامب«، إثر اإلعالن عن شراكة اسرتاتيجية بني واشنطن وكانبريا 
أسرتاليا  لشراء   2016 يف  وقع  ضخم  عقد  فسخ  إىل  أدت  ولندن 

غواصات فرنسية.
ويف هذا السياق  قال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
إلذاعة »فرانس إنفو«، »إنها حقا طعنة يف الظهر« مشريا إىل أنه 
مبنية  عالقة  »أقمنا  كبرية«. مضيفا  »مبرارة  ويشعر  جدا«  »غاضب 

على الثقة مع أسرتاليا. وهذه الثقة تعرضت للخيانة«.
وكان لودريان قد أبرم »عقد القرن« بشأن الغواصات مع أسرتاليا 

عندما كان وزيرا للدفاع.
يف  بارلي  فلورانس  الفرنسية  اجليوش  وزيرة  اعتربت  جهتها،  من 
حديث عرب إذاعة فرنسا الدولية »إر إف إي« أن فسخ أسرتاليا العقد 
هو قرار »خطري« على صعيد السياسة الدولية ويشكل »نبأ سيئا جدا 

بالنسبة الحرتام الكلمة املعطاة«.
وقد أعلن رئيس الوزراء األسرتالي سكوت موريسون، يف وقت مبكر 
من امس اجلمعة بتوقيت اسرتاليا، فسخ بالده عقدا ضخما بقيمة 90 
مليار دوالر أسرتالي )56 مليار يورو(، أبرمته مع فرنسا يف 2016 
لشراء غواصات تقليدية. وفضلت كانبريا عقد شراكة اسرتاتيجية مع 
الواليات املتحدة وبريطانيا تتضمن بشكل خاص تسليمها غواصات 

أمريكية تعمل بالدفع النووي.
األمريكي  الرئيس  أيضا  بشكل صريح  الفرنسيان  الوزيران  وانتقد 
الذي اتهماه بسحق حلفائه. وصرح لودريان ههنا بأن »هذا القرار 
السيد  يفعله  ما كان  املتوقع يشبه كثريا  واملفاجئ وغري  األحادي 

ترامب«.
كما قال املسؤول الفرنسي »تبلغنا فجأة عرب تصريح للرئيس بايدن 
الواليات  أن  ثم  توقف،  واألسرتاليني  فرنسا  بني  املربم  العقد  أن 
املتحدة ستقرتح عرضا نوويا على األسرتاليني ال نعرف مضمونه«. 
مؤكدا أن »ذلك غري مقبول بني احللفاء )...( كنا نتحدث عن كل 
هذه األمور مع الواليات املتحدة منذ وقت قصري وجاء هذا االنفصال. 

إنه أمر ال حيتمل«.
من جهتها، قالت بارلي »حنن مدركون متاما للطريقة اليت تتعامل بها 
الواليات املتحدة مع حلفائها وشركائها« ولدى سؤاهلا عن تعويضات 
»احلد  »سندرس كافة املسارات« مع حماولة  بارلي  أجابت  حمتملة، 

قدر اإلمكان من العواقب على جمموعة نافال«.
بدوره، أكد لودريان »أننا سنحتاج لتوضيحات. لدينا عقود. ينبغي 
على األسرتاليني أن يقولوا لنا كيف سيخرجون منها«، مطالبا أسرتاليا 

وكذلك واشنطن بتقديم »تفسريات«.
الفرنسية  غروب«  »نافال  جمموعة   2016 يف  كانبريا  واختارت 
للصناعات الدفاعية لشراء 12 غواصة ذات دفع تقليدي )غري نووي( 
اليت انبثقت عنها يف ما بعد الغواصات الفرنسية ذات الدفع النووي 

من طراز »باراكودا«.
ويف السياق أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن اخلميس 
أن احلظر الساري منذ عقود على دخول أي قطعة حبرية نووية مياه 
بالدها، سيسري على الغواصات اليت تعتزم حليفتها األوثق أسرتاليا 
املتحدة  الواليات  مع  لتوها  أبرمتها  شراكة  بفضل  عليها  احلصول 

وبريطانيا.
وقالت آرديرن يف بيان »موقف نيوزيلندا املتعلق مبنع القطع البحرية 
اليت تسري بالدفع النووي من دخول مياهها مل يتغري«. مضيفة أن 
على  بالده  عزم  على  أطلعها  موريسون  سكوت  األسرتالي  نظريها 
املتحدة  الواليات  من  مبساعدة  النووي  بالدفع  تعمل  غواصات  بناء 

وبريطانيا.

جملس الوزراء أقّر...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

القطاع حيث يلزم.
حتقيقات  يف  احلصانات  رفع  مبوضوع  املتعلق  البند  تعديل  كذلك 
إنفجار مرفأ بريوت، حبيث مت االتفاق على عبارة التعاون بني جملس 
النواب واحلكومة مبا يقتضيه الوصول اىل احلقيقة. وأكد البيان على 

أن رفع احلصانات مرتبط بنصوص قانونية.
اما يف بند التفاوض مع البنك الدولي الذي كان مدار نقاش طويل 
يف البالد جلهة خضوع لبنان لشروط البنك، فقد مت استخدام عبارة 
ومصلحة  االولويات  تقتضيه  ما  وفق  الدولي  البنك  مع  »التفاوض 

البالد«، وهذه العبارة تراعي مسألة سيادة لبنان.
كذلك مت تعديل النص املتعلق بقطاع الكهرباء وإنشاء معامل جديدة، 
فتم استخدام عبارة: اصالح القطاع وفق ما يقتضيه ذلك من إنشاء 
معامل واستخدام الطاقة املتجددة. ومت بهذا تاليف حتديد املناطق اليت 

ستنشأ فيها املعامل وما اذا كان من ضرورة ملعمل يف سلعاتا.
االسعار،  وغالء  احملروقات  توزيع  عدم  موضوعي  نقاش يف  وجرى 
من  اعتبارًا  انه  اجللسة  بعد  سالم  امني  االقتصاد  وزير  اكد  حيث 
اليوم )أمس االول( ستقوم دوريات وزارة االقتصاد ومصلحةمحاية 
املستهلك بالكشف يف االسواق على دقة التزام املؤسسات التجارية 
الف   14 دون  ما  اىل  الدوالر  سعر  اخنفاض  بعد  االسعار  خبفض 

لرية.
ومن املقرر ان يكون قد مت توزيع البيان، صباح يوم امس اجلمعة، 
على النواب ليصبح باالمكان حتديد جلسة بعد 24 ساعة لطرح الثقة 
باحلكومة، حيث اكدت املعلومات ان الرئيس نبيه بري سيدعو اجمللس 

اىل جلسة الثقة يوم االثنني )بعد غد(..
فقد التأم جملس الوزراء يف قصر بعبدا عند الساعة الرابعة من بعد 
ظهر أمس برئاسة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس 
مسودة  الوزراء يف  وحبث جملس  والوزراء.  ميقاتي  احلكومة جنيب 
البيان الوزاري كما أعدتها اللجنة الوزارية ملناقشتها واقرارها يف 

صيغتها النهائية، متهيدا لطلب ثقة اجمللس النيابي على اساسه.
وشكر رئيس اجلمهورية ميشال عون أعضاء اللجنة الوزارية املكلفة 
صوغ البيان الوزاري »على عملهم الدؤوب وتعاونهم إلجناز مسودة 
البيان، مشريًا إىل أن السرعة تعكس اجلدية واملثابرة لتنفيذ املهام 
املطلوبة. ومتنى يف مستهل جلسة جملس الوزراء على اجلميع اعتماد 
أول  من  أنه  وقال:  والتعاون«.  واالنتاجية  العمل  يف  النمط  هذا 

اسباب النجاح خصوصًا وأن االوضاع ضاغطة جدًا والوقت مثني.
من جهته، ركز الرئيس جنيب ميقاتي »على جّو التعاون الذي ساد 
بني أعضاء اللجنة الوزارية اليت تولت صوغ مسودة البيان الوزاري، 
املطلوبة  االنتاجية  لتحقيق  التضامن  اىل  الدائمة  باحلاجة  مذّكرًا 
للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون 
مصلحة  أجل  من  دائمًا  الروح  هذه  تسود  أن  متمنيًا  أبدوه،  الذي 
لبنان. وسبق اجللسة اجتماع بني الرئيسني عون وميقاتي حبث يف 

خالله باملستجدات.
أحد  يقرتح  مل  اجللسة  »أثناء  أنه  قرداحي  جورج  اإلعالم  وزير  أكد 
موضوع رفع الدعم عن احملروقات«، متسائاًل من سريفع الدعم؟ هل 
ُيرفع الدعم من دون قرار؟ ال يوجد أي قرار بشأن ذلك. وقال: أنه 
»مت التداول بكالم عن اخلالفات داخل جلنة حتضري البيان الوزاري. 

هذا كله غري صحيح وأنفيه نفيًا قاطعًا.
وأشار اىل أن »البيان ينص على التخفيف من معاناة الناس وهذا 

من األولويات«.
نقاط البيان

ومما جاء يف البيان: - تأكيد على حق املواطنني اللبنانيني يف املقاومة 
لإلحتالل االسرائيلي ورد اعتداءته واسرتجاع االراضي احملتلة

- وضع خطة لتصحيح القطاع املصريف وتنشيط الدورة االقتصادية 
مبا يساهم يف متويل القطاع اخلاص مع اعطاء االولوية لضمان حقوق 

املودعني.
- السعي بالتعاون مع اجمللس النيابي إىل اقرار قانون حول الكابيتال 
كونرتول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معاجلة االوضاع املالية 
واملصرفية اليت استجدت بعد 17 تشرين 2019 ومتابعة تنفيذ قانون 

استعادة االموال املتأتية عن جرائم الفساد. 
العام مبسمياته  القطاع  واالجور يف  الرواتب  تصحيح  على  العزم   -

كافة يف ضوء دراسة تعدها وزارة املالية.
- زيادة ساعات التغذية يف مرحلة اوىل وتأمني الكهرباء للمواطنني 
بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصوال العطاء االولوية 
للغاز الطبيعي والطاقة املتجددة واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء 
من  البالد  حتتاجه  ما  وانشاء  حتديثها  مع  به  املتعلقة  واالصالحات 

معامل لتوليد الطاقة الكهربائية مبشاركة القطاع اخلاص
ومالية  اقتصادية  عناوين  حتت  تشكلت  حكومتنا  ان  صحيح   -
واجتماعية انقاذية وطارئة، اال انها تؤكد ان هدفها ايضا محاية مجيع 
اللبنانيني على اختالف تطلعاتهم، ال سيما منهم الذين انتفضوا يف 
الساحات منذ السابع عشر من تشرين االول 2019 مطالبني باحلياة 
احلرة والكرمية وبعناوين اصالحية بات تنفيذها حاجة اساسية النقاذ 

لبنان. 
- يف سبيل ختطي أزمة انفجار مرفأ بريوت وتداعياته تؤكد احلكومة 
حرصها على استكمال كل التحقيقيات لتحديد أسباب هذا االنفجار 
العمل  تعتزم  كما  املرتكبني.  ومعاقبة مجيع  كاملة  احلقيقة  وكشف 
مع جملسكم الكري الجراء كل ما يلزم بشان احلصانات واالمتيازات 
وصوال اىل تذليل كل العقبات اليت حتول دون احقاق احلق وارساء 

العدالة.
لـ  تدعو  للحكومة  الوزاري  البيان  مسودة  بأن  »رويرتز«  وأفادت 
»استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إىل اتفاق 
على خطة دعم من الصندوق تعتمد برناجما انقاذيا قصريا ومتوسط 
األمد«، وتنص على »معاودة املفاوضات مع الدائنني لالتفاق على 

آلية إلعادة هيكلة الدين العام مبا خيدم مصلحة لبنان«
كما مثنت املسودة املبادرة الفرنسية وااللتزام ببنودها كافة وتقول 

إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع املصريف«.
تلتزم  اللبنانية  احلكومة  أن  على  الوزاري  البيان  مسودة  وشددت 

»بإجراء االنتخابات النيابية« يف موعدها.
وقالت مسودة الربنامج ان حكومة ميقاتي ستجدد وتطور خطة التعايف 
املالي السابقة، اليت حددت عجزا يف النظام املالي بنحو 90 مليار 

دوالر، وهو رقم اقره صندوق النقد الدولي. )املزيد ص 3(

برملاني أوروبي
يدرس االحتاد األوروبي فرض عقوبات على سياسيني لبنانيني إذا 
فشلت احلكومة اجلديدة، حسبما قال الربملان األوروبي، واصفا أزمة 
لبنان بأنها »كارثة من صنع اإلنسان«.ومع األخذ يف االعتبار تشكيل 
الربملان  سيصدر  السياسي،  اجلمود  من  عام  من  أكثر  بعد  حكومة 
األوروبي يف سرتاسبورغ قرارا يقول إن »حكومات االحتاد األوروبي 

ال ميكنها بعد ختفيف الضغط على لبنان«.
وقد كشف برملاني أوروبي لـ »احلدث« أن »مكافحة الفساد وإجراء 
إصالحات يف لبنان أولوية«. وأضاف: »سنعاقب مسؤولني لبنانيني 
فاسدين هربوا أمواهلم إىل اخلارج وأؤمن أن األسابيع املقبلة ستحمل 

تغيريًا داخل لبنان.«
الثالثاء توقيع عقد التدقيق

وسائر  لبنان،  مصرف  حسابات  يف  اجلنائي،  التدقيق  موضوع  أما 
قاب  بات  فقد  واجملالس،  واإلدارات  العامة  املؤسسات  حسابات 
املال  وزير  يوقع  إذ  التنفيذ،  على طريق  للوضع  أدنى  أو  قوسني 
يوسف خليل عقد التدقيق مع الشركة املدققة الفاريز اند مارسال 
الثالثاء املقبل، بعدما صدر رأي ديوان احملاسبة، بعد اجتماع مطّول 

للديوان، جاء اجيابيا.

اإلفراج عن املحروقات
على صعيد عمل وزارة الطاقة، أبلغت املديرية العامة للنفط الشركات 
إىل  البنزين  بتسليم  الغد  من  اعتبارا  هلا  سيسمح  انه  املستوردة 
احملطات بناء على جدول األسعار اجلديد الذي سيصدر صباح اجلمعة 
علما ان أسعار البنزين ستبقى مدعومة فيما ال يزال سعر املازوت 
قيد الدراسة انتظار املعلومات املطلوبة من قبل وزارة الطاقة متهيدا 

الختاذ القرار النهائي.
وكشف وزير اإلعالم جورج قرداحي ان جملس الوزراء مل يتخذ قرارا 
برفع الدعم عن احملروقات والوقود.. كاشفا انه مل جير التطرق إىل 

املوضوع ألن اجللسة كانت خمصصة إلقرار البيان الوزاري.
ويف سياق االنفراجات، وصلت الشحنة األوىل من الفيول العراقي 
)غاز أويل( إىل لبنان، وتبلغ محولتها 32 الف طن. وقد ُأجري اختبار 
املتوقع  ومن  إجيابية.  النتيجة  وأتت  الفيول،  مواصفات  مطابقتها 
أن يتم التفريغ اليوم لصاحل مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تصل 
الشحنة الثانية من الفيول grade B األسبوع املقبل، كما كان مقررًا 

يف السابق.
وحسب مصدر يف شركة كهرباء لبنان، فإن هذه الشحنة هي األوىل 
الكهربائية.  التغذية  ولن تكون األخرية. وهي سُتحدث فارقًا جلهة 
إذ من املتوقع أن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من زيادة ساعات 

التغذية بنحو 4 ساعات.
واجلدير بالذكر، أنه وفق االتفاق والعقد الذي وقعه الوزير السابق، 
رميون غجر، مع وزير املال العراقي، ومبواكبة اللواء عباس ابراهيم، 
ستحصل كل شهر مناقصة الستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم 
األسبوع  الثانية يف  املناقصة  أن جترى  على  لبنان،  كهرباء  معامل 

األول من تشرين االول.
وقد أكد مدير معمل الزهراني، أمحد عباس، يف حديث له أن الباخرة 
العراقية احململة بـ32 ألف طن من الغاز أويل، ستوزع بالتساوي بني 
معمل دير عمار يف الضنية ومعمل الزهراني يف اجلنوب، أي 16 ألف 

طن لكل جهة.
وعلى خٍط مواٍز، وصلت صهاريج الوقود اإليراني اىل منطقة البقاع 
امس االول، وعددها 80 صهرجيا هي الدفعة االوىل من محلة الناقلة 
االيرانية اليت رست يف مرفأ بانياس السوري.ومت توزيعها يف اربع 
اىل  هناك  من  ليصار  واهلرمل،  بعلبك  بني  للتخزين  بقاعية  مناطق 

توزيعها حسب الربنامج الذي وضعه حزب اهلل.
وكانت الدفعة االوىل من الصهاريج قد دخلت صباحًا، اىل االراضي 
اللبنانية عرب طريق خاص يف حوش السيد علي يف اهلرمل، وسلكت 
سالكة  القصر-الشواغري  جهة  من  الشمالي  البقاع  جهة  من  الطريق 

الطريق الدولّية محص-بعلبك.

بيان سعودي  إماراتي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
القائم بأعمال الواليات املتحدة األمريكية يف اليمن.

كما أعربت الرباعية عن قلقها حول اخنفاض قيمة الريال اليمين وارتفاع 
أسعار املواد الغذائية وما يف ذلك من تأثري شديد على االقتصاد 
اليمين والوضع اإلنساني الراهن، مشيدة باملساهمة الكبرية للمملكة 
املوجهة  النفطية  املشتقات  منحة  ذلك  يف  مبا  السعودية  العربية 

لليمن، وفق ما نقلته وكالة األنباء السعودية »واس«.
ودعت احلكومة اليمنية إىل سرعة اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للبدء 
دول  التزام  تأكيد  مع  اليمن،  يف  االقتصادي  االستقرار  بتحقيق 
الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عرب اللجنة االستشارية 

الفنية اخلاصة باجلانب االقتصادي.
مرحبة  الرياض،  اتفاق  تنفيذ  أهمية سرعة  على  الضوء  كما سلطت 

بدعم السعودية واإلمارات للوصول لذلك.
وأكدت الرباعية ضرورة عودة احلكومة اليمنية إىل عدن، مشرية إىل 
ما يف ذلك من دور فعال يف اإلشراف على الدعم الدولي املستقبلي 
يف  للصراع  شامل  سياسي  حبل  والتزامها  االقتصادي،  لالنتعاش 
اليمن، معربة عن دعمها الكامل للمبعوث اخلاص لألمم املتحدة هانز 

غروندبرغ.
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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

 2021 أيــلول   18 Saturday 18 September 2021الـسبت 



Page 23صفحة 23     

مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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تكنولوجيا وعـلوم

ملدة جتاوزت العام
رجل حيتفظ جبثة والدته يف قبو 
منزله ليتقاضى معاشها التقاعدي

قبو  يف  والدته  جبثة  احتفظ  رجال  إن  النمساوية  الشرطة  أعلنت 
املنزل ملدة جتاوزت العام ليستمر يف تقاضي معاشها التقاعدي.

وُيعتقد أن األم، اليت ماتت عن 89 عاما وتفيد تقارير بأنها كانت 
مصابة مبرض اخلرف، قد توفيت ألسباب طبيعية يف يونيو/حزيران 

العام املاضي.

وكان االبن، البالغ من العمر 66 عاما، قد وضع جثتها يف قبو منزله 
واستخدم أكياس الثلج والضمادات إلخفاء الرائحة.

وتعتقد الشرطة أن الرجل رمبا تلقى بشكل غري قانوني مدفوعات 
تقدر بنحو 50 ألف يورو.

وقالت الشرطة يف بيان إن واقعة االحتيال مل ُتكتشف إال بعد أن 
رفض ساعي بريد جديد تسليم اإلعانات املالية اليت كانت حتصل 

عليها األم وطلب رؤيتها.

املروع  االكتشاف  إىل  أدى  حتقيق  فتح  عن  الواقعة  وأسفرت 
الحقا.

وقالت الشرطة هليئة اإلذاعة والتلفزيون النمساوية إن املشتبه به 
غطى والدته مبواد تستخدم يف امتصاص روائح فضالت القطط.

وقال الضابط هيلموث غوفلر إن الرجل »يف النهاية حنط اجلثة« 
واعرتف بذلك.

وأضاف غوفلر أن الرجل ليس لديه أي دخل مالي آخر، وأخربهم أن 
املدفوعات كانت ستتوقف فورا لو كان قد أبلغ عن وفاة والدته، 
وذلك كان سيجعله غري قادر على تسديد تكاليف جنازة والدته أو 

االحتفاظ باملنزل الذي كانا يعيشان فيه معا.
وقال املشتبه به أيضا إنه أخرب شقيقه أن والدتهما كانت تتلقى 
الزيارة ألن حالتها  الرعاية يف املستشفى، وأن األمر ال يستحق 
هيئة  ذكرت  حسبما  عليه،  تتعرف  أن  املرجح  غري  من  أنه  تعين 

اإلذاعة والتلفزيون النمساوية.

السلطات الفرنسية تلقي 
القبض على »سارقة نعوش 

املوتى«

أوقفت الشرطة الفرنسية امرأة يف عقدها الستني، بعد االشتباه 
ليفيان يف  مدينة  جّثة يف نعش، يف  يف سرقتها جموهرات من 

الشمال.

وكانت إحدى العائالت قد الحظت وجود املرأة الغريبة بني املعّزين، 
خالل إقامة مراسم دفن قريبة هلم يف بيت العزاء.

مبفردها  العائلة  فرتكتها  للمتوفية،  صديقة  إنها  املرأة  وقالت 
لتقدم حتيتها أمام النعش املفتوح.

وعند عودة أفراد العائلة اكتشفوا أن قريبتهم املتوفية قد جردت 
وسائل  ذكرت  ما  وفق  واألقراط،  واخلامت  العقد  من جموهراتها، 

إعالم فرنسية.

وأبلغت العائلة الشرطة اليت حققت سريعًا وحددت املشتبه بها: 
امرأة تعيش بالقرب من املكان الذي أقيم فيه العزاء يف مدينة 

ليفيان. 

النزال  على  ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس  سيعلق 
بني املالكم األمريكي إيفاندر هوليفيلد، والربازيلي فيتور بلفور، 

السبت )اليوم(، يف هوليوود بوالية فلوريدا.

وسينضم إىل الرئيس السابق، جنله دونالد ترامب جونيور للتعليق 
على احلدث الشهري الذي يتزامن مع إحياء ذكرى هجمات احلادي 

عشر من سبتمرب 2001.

»أنا أحب   :ESPN وقال ترامب األب يف تصرحيات نقلتها شبكة 
املالكمني العظماء والنزاالت الكبرية«.

أفكاري  ومشاركة  السبت  ليلة  نزال  إىل  أتطلع  »إنين  وتابع: 
احلدث  هذا  تفويت  يف  ترغب  لن  احللبة،  من  األول  الصف  يف 

اخلاص«.

عاما،   58 البالغ  السابق  الثقيل  الوزن  بطل  هوليفيلد،  وسيكون 
طرفا يف النزال الشهري، بعد أن حل بديال عن املالكم أوسكار دي 

ال هويا، الذي ثبتت إصابته بفريوس كورونا.

وعلى الطرف اآلخر سيكون املالكم بلفور البالغ 44 عاما، وهو بطل 
سابق يف فئة الوزن الثقيل اخلفيف.

وسبق لرتامب البالغ 75 عاما، استضافة العديد من نزاالت املالكمة 
الثمانينات والتسعينات يف كازينوهاته اليت ميلكها  الشهرية يف 

يف مدينة أتالنتيك سييت بوالية نيو جريسي األمريكية.

حتقق الشرطة النروجيية يف العثور على جثة رجل ظلت يف شقته 
ملدة تسع سنوات بعد وفاته دون أن يدري به أحد.

وقالت الشرطة هليئة اإلذاعة النروجيية إن الرجل كان يف الستينيات 
من عمره ومل يبلغ أحد عن فقده.

العام  من  األول  كانون  ديسمرب/  اجلثة يف  على  الشرطة  وعثرت 
املاضي يف بناية سكنية يف العاصمة أوسلو.

ووفقا هليئة اإلذاعة النروجيية ُعثر على اجلثة عندما احتاج متعهد 
أعمال الصيانة إىل دخول الشقة إلجراء أعماله.
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أعلنت الشرطة ان الرجل اعرتف بجريمته

الشرطة النروجيية حتقق يف العثور على 
جثة رجل ظلت يف شقته 9 سنوات دون أن 

يدري به أحد

ترامب يعود حللبة املالكمة على اهلواء مباشرة.. كوبرا تنهي 
حياة مدربها يف عسري بالسعودية 

عسري  مستشفى  يف  علي،  منصور  السوداني  الشاب  تويف 
وذلك  عاما،   11 منذ  يدربها  كوبرا كان  لدغته  بعدما  بالسعودية، 

خالل بث مباشر.
ويف التفاصيل، بعد انتهاء عمله وعروضه أمام اجلمهور وأصدقائه 
من  الكوبرا  مع  عرضه  استكمال  منصور  الشاب  أراد  عسري،  يف 

غرفته اخلاصة يف املنزل عرب بث مباشر على »فيسبوك«.
لكن منصور مل يضع يف اعتباره أن يتحول مصدر رزقه إىل سبب 
وفاته، حيث أنه أثناء مداعبته لألفعى واستعراضه أمام متابعيه يف 

البث املباشر، تلقى لدغتها السامة بشكل غري متوقع.
وعلى الفور استعان منصور بأصدقائه بعد أن انتشر السم يف كل 

جسده، ومت نقله إىل مستشفى عسري لكنه تويف على الفور.

حوت »ميازح« فتاة ويدفع لوح 
التجديف اخلاص بها عرض البحر

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا حلوت وهو يقوم 
بدفع لوح التجديف لفتاة عرض البحر، بعدما فاجأها بظهوره.

باستخدام درون، قيام  الذي مت تصويره  ويظهر املقطع املصور 
تراقب  الفتاة  جلست  حيث  التجديف  لوح  باجتاه  بالسباحة  احلوت 

حركة احلوت.
ويغطس  اللوح،  بزعنفته  ليدفع  »فضولي«  بشكل  منها  واقرتب 

أسفله ويقوم بدورة كما لو أنه أراد أن »يلعب«.
ويظهر املقطع وجود لوح جتديف آخر يف املنطقة إىل جانب ظهور 
حوت ثان يف املنطقة نفسها، يذكر بأن الفيديو مت تصويره يف 

منطقة بويرتو مادرين األرجنتينية.

العب كرة قدم كفيف يقدم أداء 
رائعا ويسجل هدفا

املباريات ضمن  إحدى  رائعا يف  أداء  كفيف  برازيلي  العب  أظهر 
العاصمة  املقامة يف  الباراملبياد  دورة  القدم يف  كرة  منافسات 

اليابانية طوكيو.
وتداولت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
العيب  يراوغ  وهو  مينديس  راميوندو  الربازيلي  الالعب  فيه  يظهر 
التسجيل  يف  ينجح  ثم  املرمى  إىل  يصل  حتى  املنافس  الفريق 

برباعة.
وتقام لعبة كرة القدم يف الباراملبياد بطريقة تتشابه مع كرة القدم 
للصاالت، حيث تقام املباراة على صالة كاليت تلعب عليها الكرة 
اخلماسية، وتطبق قوانني كرة القدم نفسها مع استثناءات بسيطة، 

حبسب شبكة »العني اإلخبارية«.
حارس  الدخول ملنطقة  أو  االلتحامات  املنافسات  تلك  وحيظر يف 
مدة  أن  كما  معينا،  حدا  تتجاوز  هوائية  ألعاب  تنفيذ  أو  املرمى 

املباراة ال تزيد عن 50 دقيقة مقسمة على شوطني.
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

على  تؤثر  خطرية  صحية  مشاكل  الكلى  أمراض  تسبب  أن  ميكن 
حياتك بشكل كبري. فيما يلي بعض العالمات واألعراض اليت جيب 

أن تكون على دراية بها طوال الوقت.
الكلى ضارة جًدا بصحتك؛ ميكن أن تؤثر  أمراض  ميكن أن تكون 
 only my على وظائفك ببطء وتنمو مع مرور الوقت، حبسب موقع

.health
معرفة  على  الشخص  قدرة  عدم  بسبب  بطيئة  بوترية  هذا  حيدث 
املرض الذي يعاني منه. يف معظم احلاالت يتم التعرف على أمراض 

الكلى يف مراحل الحقة مما جيعل من الصعب معاجلة املوقف.
 هناك الكثري من أمراض الكلى اليت تؤثر على جسمك ولكن هناك 

عدد حمدود فقط من األعراض اليت تظهر.

1. صعوبة التبول
إذا واجهت بعض الصعوبات أثناء التبول أو كان هناك أمل واضح، 

فقد يكون ذلك من أعراض أمراض الكلى.

 يعين الضغط الزائد على املثانة أن هناك مشكلة ما يف وظائف 
الكلى وحتتاج إىل إجراء الفحص.

يف احلاالت اليت تواجه فيها األمل أو االنزعاج أثناء التبول، ميكن 
أن يكون ذلك بسبب التهابات املسالك البولية. ميكن عالج ذلك 
البولية  املسالك  عدوى  تسبب  الطبية.  والنصائح  األدوية  ببعض 

آالم الظهر واحلمى والتهيج.

2. دم يف البول
عالمة أخرى على إصابتك بعدوى يف الكلى أو مرض هو الدم من 
البول. ميكن أن يسبب مضاعفات خطرية ومشاكل صحية إذا مل 
البول، فأنت  إذا كان هناك دم يف  الوقت املناسب.  يعاجل يف 
حباجة إىل طلب املساعدة الطبية وتشخيص حالتك يف أقرب وقت 

ممكن.

3. التغيريات يف وظيفة املسالك البولية
أن  التبول. ميكن  الكلى هو تغري يف  أي مرض يف  أعراض  أول 
تكون أي من هذه احلاالت عالمات على أنك تواجه مشاكل يف الكلى 

وميكن أن تؤثر سلبا على صحتك.

كمية التبول قد تزيد أو تنقص
قد يكون لديك بول داكن اللون

بذلك  القيام  إىل  باحلاجة  تشعر  ولكن  التبول  على  قادر  غري 
باستمرار

الرتدد على احلمام كثريا خالل الليل.
4. البول الرغوي

عندما  أن حيدث  ميكن  البول.  الرغوة يف  ظهور  تعين  احلالة  هذه 
يكون هناك تسرب للربوتني من جسم اإلنسان. يشري هذا النوع 
من العالمات أيضا أن مرض الكلى الذي تعاني منه ميكن أن يكون 

خطريا.

5. تورم يف القدمني والكاحلني
إزالة  تتم  مل  إذا  العاملية،  الصحة  منظمة  نشرتها  لدراسة  وفقا 
الفضالت من الكلى ومت ختزين السوائل الزائدة يف الكلى، فقد 

يتسبب ذلك يف تورم الكاحلني والقدمني.

ميكن أن يسبب هذا أيضا انتفاخا يف وجه الشخص. هذه احلالة 
تسمى الوذمة. حيدث هذا بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص 

9 أعراض تدل أنك تعاني من أمراض يف الكلى

يعترب  إذ  الغذائي،  النظام  من  أساسيا  جزءا  الصوديوم  يعد 
كـ«إلكرتوليت«، مفتاحا للحفاظ على التوازن يف اجلسم، والذي 

يسمح للعديد من وظائف اجلسم بالعمل بسالسة وثبات.
يؤدي  فقد  منه،  الكثري  يستهلك  الشخص  كان  إذا  ذلك،  ومع 
اآلثار  من  العديد  يف  والتسبب  اجلسم  توازن  اختالل  إىل  ذلك 
اجلانبية الفورية، حبسب موقع »إيت زيس« املختص بالتغذية 

والصحة.
الزراعة  وزارة  عن  الصادرة  الغذائية  اإلرشادات  أحدث  وتوصي 
من  ملليغرام   2300 من  أكثر  البالغون  يستهلك  بأال  األمريكية 

الصوديوم يوميا، وهو ما يعادل حنو ملعقة صغرية من امللح.
ومع ذلك، تقرتح مجعية القلب األمريكية، أن معظم البالغني جيب 
أن يقللوا من تناوهلم إىل 1500 ملليغرام فقط يوميا للحفاظ على 

مستويات ضغط الدم منخفضة.

ويف ما يلي استعراض ملا ميكن أن حيدث مباشرة بعد تناول وجبة 
غنية بالصوديوم، باإلضافة إىل أثرين طويلي األمد قد ينجمان عن 

تناول الكثري من امللح.

ختزين املاء يف اجلسم
من الطبيعي أن ينتفخ البطن وأجزاء أخرى من اجلسم بعد تناول 
شيء غين بالصوديوم، هذا ألن الكليتني حتتفظان بأي ماء إضايف 
لتعويض أي صوديوم زائد استهلكه اإلنسان، يف حماولة للحفاظ 

على نسبة »صوديوم إىل ماء« معينة يف اجلسم.

الشعور بالعطش املستمر
عند تناول شيء مليئ بالصوديوم، ميكن أن يتسبب ذلك يف جفاف 
الفم ويزيد من شدة العطش، وذلك حلاجة اجلسم إىل احلفاظ على 

هذه النسبة احملددة من الصوديوم إىل املاء.

ارتفاع ضغط الدم
تناول كمية كبرية من األطعمة املاحلة يف جلسة واحدة، يؤدي إىل 
ارتفاع مؤقت يف ضغط الدم، وذلك ألن األطعمة عالية الصوديوم 
ميكن أن تتسبب يف تدفق كمية أكرب من الدم عرب األوعية الدموية 
والشرايني. ومع ذلك، ال حيدث هذا التذبذب يف مستويات ضغط 

الدم لدى مجيع األشخاص بعد تناول وجبة مليئة بامللح.

زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب
هناك أدلة كافية تشري إىل أن تناول امللح بكميات كبرية يؤدي 
إىل ارتفاع مستويات ضغط الدم، وبالتالي يؤدي إىل ضيق األوعية 
اإلصابة  خطر  زيادة  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  والشرايني،  الدموية 

بأمراض القلب وحتى املوت املبكر.

من امللح واملاء الزائدين من اجلسم.

6. الدوخة
فقر  ذلك  مبا يف  املشاكل  من  بعدد  أيضا  الكلى  أمراض  ترتبط 
الدم. إذا كنت تعاني من مرض يف الكلى، فقد تشعر بالدوار عدة 

مرات يف اليوم. قد تفقد أيضا قدرتك على الرتكيز.

 عدم القدرة على الرتكيز والدوخة من أعراض بعض أمراض الكلى. 
إذا استمر هذا ملدة أطول، فيجب أن يتم تشخيص حالتك.

7. طفح جلدي وحكة
الطفح اجللدي واحلكة هي رد فعل اجلسم لبعض العدوى أو دخول 

مادة غريبة إىل اجلسم.

 إذا كان هناك نوع من العدوى يف كليتيك، فقد تبدأ أيضا يف 
اإلصابة بطفح جلدي على جلدك.

عادة ما حيدث الطفح اجللدي املصاحب ألمراض الكلى يف الظهر 
والذراعني وأحيانا يف الساقني.

ميكن أن يكون هذا أيضا عالمة على فشل حقيقي ميكن أن يكون 
مشكلة تهدد احلياة. ومن ثم ُينصح دائما بعدم جتاهل هذا الطفح 
اجللدي والتهيج واألشياء الصغرية اليت ميكن أن تؤثر عليك على 

املدى الطويل.

8. ضيق التنفس
إذا كانت كليتك مصابة بشدة، فقد يكون لديك ضيق يف التنفس. 

ميكن أن يكون هذا خطريا جدا ويؤدي إىل مضاعفات خطرية.

الكلى  والفضالت يف  السموم  تعلق  عندما  التنفس  حيدث ضيق 
وتضر بوظائف الكلى. إذا حدث هذا، فأسرع إىل أقرب مستشفى 

يف أقرب وقت ممكن.

الفشل  حالة  يف  التنفس  ضيق  مع  تأتي  اليت  األخرى  األعراض 
الكلوي هي:

فقدان الشهية
تعب

آالم الظهر أو الضعف
فقر دم

9. أمل يف الظهر أو جانب اجلسم
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الكلى.  أنواع اضطرابات ومشاكل  هذا عرض شائع جدا جلميع 
وهو أيضا أحد األعراض األكثر وضوحا اليت ميكن أن حتدد أنك 

تعاني من مرض يف الكلى.
 ميكن أن ينتشر األمل يف ظهرك أو جانبيك أيضا يف منطقة أسفل 

الظهر والفخذ. ميكن أن يؤثر على روتينك وأسلوب حياتك.
ميكن أن يسبب األمل الناتج عن مرض الكلى تقلصات شديدة 
يف ظهرك ومعدتك. ميكن أن تكون عالمات على هذه األمراض:

حصى الكلى
داء الكلية متعدد الكيسات

التهاب املثانة اخلاللي
بعض اضطرابات الكلى الوراثية

4 أضرار أساسية لتناول ملح الطعام
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NEWS

Unvaccinated NSW resi-
dents have been told not 
to expect extra freedoms 
even when the state hits its 
80 per cent double vacci-
nation goal.
Premier Gladys Berejiklian 
has said those who haven’t 
received the jab may not 
enjoy extra freedoms even 
when the state hits 80 per 
cent double vaccination.
NSW is now at 46.2 per 
cent double vaccination 
rates, with restrictions to 
ease significantly for vac-
cinated residents at 70 per 
cent.
Ms Berejiklian warned 
those who choose not to 
get the jab “not to expect 
to do everything that vacci-
nated people do even when 
we hit 80 per cent”.
It comes as NSW confirmed 
1257 new Covid case and 
seven deaths.
Victoria recorded 473 new 
locally acquired cases, the 
highest increase in infec-
tions the state has seen in 
this outbreak.
Gladys’ brutal news for un-
vaxxed residents
Premier Gladys Berejiklian 
has said those who haven’t 
received the jab may not 
enjoy extra freedoms even 
when the state hits 80 per 
cent double vaccination.
In NSW, 46.2 per cent of 
the population has re-
ceived two vaccine doses, 
with restrictions to ease 
significantly for vaccinated 
residents at 70 per cent.
However, Ms Berejiklian 
said unvaccinated people 
could still be living with 
tough restrictions even 
when 80 per cent double 
vaccination milestone is 
reached.
“Don’t assume that at 80 
per cent double-dose vac-
cination that unvaccinated 
people are are going to 
have all those freedoms. 
I want to make that point 
very clear,” she said.
“The government is yet to 
finalise its plans in rela-
tion to what happens at 80% 
double dose. Our key mes-
sage is – come forward and 
get vaccinated because 
once we start opening up 
at 70 per cent double-dose 
vaccination, the higher the 

rate of adult coverage, of 
people 16 and over, that 
are vaccinated, the better it 
is for all of us.”
Ms Berejiklian said it was 
everyone’s choice wheth-
er to get vaccinated, but 
warned those who choose 
not to get the jab “not to ex-
pect to do everything that 
vaccinated people do even 
when we hit 80 per cent”.
“I don’t want people to think 
they can sit back, let every-
body else do the hard work 
and then turn up when it’s 
80 per cent and get every-
thing else that vaccinated 
people are. That’s not the 
right message,” she said.
“I want to say it clearly 
– that if you’re not vacci-
nated, you will not have the 
freedom or the freedoms 
that vaccinated people have 
even when we get to 80 per 
cent double dose.”
Ms Berejiklian said private 
businesses could also 
make the decision not to 
open to unvaccinated Aus-
tralians.
The Premier’s warning 
follows comments from 
Deputy Premier John Bari-
laro that unvaccinated resi-
dents would have to wait 
up to four weeks after the 
state reaches that 80 per 
cent goal before they will 
see eased restrictions.
“There will be businesses 
that don’t like the idea [of 
mandatory vaccines] but 
the 70 per cent road map 
gives us an opportunity to 
open up the economy and 
lift restrictions,” Mr Barilaro 
told 2GB radio on Monday.
“If they don’t want to do it 
that’s fine, you might have 
to wait another three to 
four weeks after that when 
we get to 80 per cent and 
above. I apologise for that 
but it will only be a three to 
four weeks of short incon-
venience.
“According to the national 
road map and to the Do-
herty Institute report, we’ll 
go and then lift further re-
strictions including for the 
unvaccinated.”
Why is Gladys delivering 
today’s update?
As expected, Premier Glad-
ys Berejiklian has been 
asked why she is delivering 

today’s Covid update after 
revealing she wouldn’t be 
delivering the 11am press 
conference every day any-
more.
Ms Berejiklian said she was 
“always scheduled to do 
today” because of the new 
eased restrictions for vac-
cinated residents.
Obviously today is the first 
day many people have 
freedoms they didn’t have 
before and I want to stress 
that nothing has changed 
from my comments from 
last week,” she said.
I’m on the job 24/7. In ad-
dition to managing the pan-
demic, we manage the state 
moving forward and I will 
be – I’m always available, 
but I won’t necessarily be 
here everyday at 11am.
“Some weeks I might be 
here everyday, other weeks 
I might be here intermit-
tently, but the important 
thing to note is that your 
government is not only on 
the job 24/7, but we’re also 
making sure we timely in-
formation when we need to 
and the way we need to do 
that and I think the public 
understands that.”
Moderna to be available 
next week at pharmacies
From next week, children 
will be able to access the 
Moderna vaccine at NSW 
pharmacies.
Pfizer is available tot 12-15-
year-olds from today and 
from next week Moderna 
will be available to this age 
group at pharmacies.
“We really want parents to 
take up this opportunity 
to vaccinate their children 
so by the time we go back 
to school, not only will we 
have high vaccination cov-
erage for adults, but we’ll 
also start to see some vac-
cination coverage for 12- to 
15-year-olds as an addi-
tional safeguard,” Premier 
Gladys Berejiklian said. 
1257 new cases in NSW 
and seven deaths
NSW has recorded 1257 
new locally acquired Covid-
19 cases and seven deaths 
in the 24 hours to 8pm last 
night.
The deaths include a wom-
an in her 60s, three men in 
their 80s, two men in their 

Victoria,473 cases, NSW,1257cases: Unvaccinated told 
not to ‘assume’ they will get freedoms (13th of Sep)
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90s and a woman in her 
90s.
Two new local Covid cas-
es in Qld
Queensland has recorded 
two new locally acquired 
Covid-19 cases in the past 
24 hours.

However, Premier Annas-
tacia Palaszczuk said she 
wasn’t “concerned” about 
the new infections because 
they have been in home 
isolation.
The cases are two students 
from Sir Thomas Moore 

School and are linked to 
the Sunnybank cluster.
13 new local Covid cases 
in ACT
The ACT has reported 13 
new COVID-19 cases in the 
24 hours to 8pm on Sun-
day.

The tax brackets have 
changed which means 
most Aussies will get a 
tax boost this year – but a 
certain group is due a very 
healthy sum.
In 2021, a heap of changes 
to the tax rates and rules 
came into effect, with the 
benefits flowing to more 
than 10 million Austra-
lians. Every dollar of tax 
saved means more of your 
income leftover for saving, 
investing, or maybe just 
your next holiday.
In Australia, we work under 
a ‘marginal tax rate’ sys-
tem, where as your income 
increases, the rate of tax 
you pay on your income 
that falls into each bracket 
is taxed at an increasing 
rate. 
The tax brackets start at 0 
per cent on income earned 
up to $18,200 each year, up 
to 45 per cent on income 
earned above $180,000. 
It can be a little confus-
ing, but you should be 
aware that even for some-
one earning income above 
$180,000, they still pay a 0 
per cent tax rate on the first 
$18,200 they earn. 
In the 2021 May budget, 
the government made 
changes to the tax rates 
that they applied immedi-
ately and retrospectively 
for the 2020/21 tax year 
onwards, meaning the new 
tax changes also apply to 
the 2020-21 financial year.
The key changes to the 
marginal tax rates and 
brackets are twofold. 
Firstly, the 19 per cent in-
come threshold lifted from 
$37,000 to $45,000, and the 
37 per cent tax rate thresh-
old raised from $90,000 
to $120,000. These two 
changes impact every tax-
payer with income above 

$45,000, with some saving 
thousands of dollars each 
year. 

A benefit to 10 million 
Aussies
The second big tax change 
is the extension of the ‘low 
and middle-income tax off-
set’ that will benefit more 
than 10 million Australian 
taxpayers earning annual 
incomes of up to $126,000. 
This benefit is an ‘offset’, 
meaning that it will reduce 
your tax bill by the amount 
of the benefit, meaning that 
people earning below the 
$126,000 threshold will 
notice a bump in their tax 
refund. 
Big win for businesses
Businesses were also 
winners in the recent tax 
changes through three dif-
ferent measures, all put in 
place to encourage growth 
and support the recovery 
of the economy from the 
Covid-19 pandemic. 
The first change is a cut in 
the small business corpo-
rate tax rate from 27.5 per 
cent in 2019-2020 to 26 
per cent in 2020-2021, and 
ultimately to 25 per cent in 
the current tax year (2021-
22). 
Note that the definition of 
‘small’ business in this 
case is pretty generous, 
with all companies with 
an annual turnover of less 
than $50 million qualifying 
for the reduced tax rates. 
Another big win for busi-
nesses is the ‘loss carry-
back’ rules that allow you 
to get a refund if a compa-
ny made a loss in the 2020-
2021 financial year but has 
paid tax on profits in previ-
ous years. 
This measure will help com-
panies that have been dis-
rupted and suffered losses 

through the pandemic and 
help them kick start the 
current tax year. If you’re 
in this position, think about 
doing your tax as soon as 
possible so you can get 
your refund sooner.
Small businesses looking 
to make larger purchases 
will also benefit through 
the extension of the ‘in-
stant asset write-off’ pro-
visions that allow compa-
nies to fully deduct the full 
cost of purchases of up to 
$150,000 in the year of the 
purchase. 
Who benefits most from 
the changes?
For individual (non-busi-
ness) taxpayers, the maxi-
mum benefit from the low 
and middle-income tax 
offset will be those earn-
ing between $48,000 and 
$90,000 who will receive 
$1080 in annual tax sav-
ings. 
Lower income earners also 
benefit, if your annual in-
come is below $37,000, 
your tax bill will reduce by 
$255. For those with in-
comes above $90,000, this 
benefit slowly reduces for 
each extra dollar earned 
above $90,000 to nil once 
you reach an annual in-
come of $126,000.
The big winners from the 
changes to the marginal 
tax rate brackets are those 
earning over $120,000, who 
will all have their annual tax 
bill slashed by $2612. 
Businesses should also 
be pretty happy with the 
changes, with every busi-
ness benefiting from the 
reduction in the company 
tax rates, and some silver 
lining for those that have 
posted losses through 
Covid-disrupted 2021 
through the loss carry back 
rules. 

Which Aussie tax payers and businesses 
will receive higher returns in 2021?
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Victoria recorded 445 
new cases on Tuesday, 
with authorities scram-
bling to find the source 
316 of those infections. 
The state also recorded 
two Covid deaths in the 
past 24 hours.
NSW confirmed 1127 in-
fections on Tuesday, with 
the regional town of Yass 
was forced back into lock-
down on Tuesday night 
after just three days of 
eased restrictions.
NSW Health’s Dr Jeremy 
McAnulty said while the 
fact NSW’s cases aren’t 
rising significantly, it was 
still “too early” to know 
whether the outbreak had 
reached its peak.
“It’s too early to know if 
we’re flattening the curve, 
but we’re seeing, pleas-
ingly so far, that cases 
haven’t been increasing 
as fast as they have been, 
but there may be an ef-
fect of the weekend,” Dr 
McAnulty said.
“We’ll look to see what’s 
happening throughout the 
rest of this week to know 
how we’re going. But it’s 
really pleasing to see im-
munisation rates increas-
ing so quickly.”
He said immunisation is 
key to beating this out-
break and urged residents 
to continue to come for-
ward and get tested.
Today’s 1127 new cases 
is the smallest increase 
NSW has seen in 13 days 
since the state confirmed 
1116 infections on Sep-
tember 1.
Dr McAnulty said the re-
production rate is still 
sitting at about 1.2 and 
when it gets to 1 then it 
means the curve will be-
gin to flatten.
“So we’d like to see a few 
more days before we can 
have confidence about 
whether there is a trend,” 
he said.
“We have seen in the 
past, you know, three 
days of flattening and 
then it jumps up again. So 
we need to be cautious 
in drawing any conclu-
sions.”

ACT lockdown extended 
as 22 new cases record-
ed
The ACT’s lockdown 
will be extended for four 
weeks as the capital ter-
ritory continues to deal 
with it’s latest outbreak.
The lockdown, which has 
been in place in August 
12, will now last until Oc-
tober 15.
The announcement came 
as the ACT recorded 22 
new Covid-19 cases to-
day, with at last 13 infec-
tious in the community.
“As the nation reaches 
the vaccination thresh-
olds outlined in the Na-
tional Plan to transition 
Australia’s Covid-19 re-
sponse, we will be in a 
position to support the 
gradual easing of restric-
tions locally,” Chief Min-
ister Andrew Barr and 
Health Minister Rachel 
Stephen-Smith said in a 
joint statement.
“Based on current tra-
jectories, the nation is 
anticipated to reach the 
70 per cent and 80 per 
cent effective vaccination 
milestones in mid to late 
October and early to mid 
November.
Surprise restriction to 
ease across Melbourne
Victorians have been in-
formed of an unexpected 
change to the state’s 
Covid-19 lockdown rules, 
with restrictions to ease 
around pet grooming.
Victorian Department of 
Health Deputy Secretary 
Kate Matson said the 
change to the authorised 
worker list means regular 
pet grooming can resume 
across Greater Melbourne 
and Shepparton.
“Throughout this lock-
down, pet grooming has 
been available for urgent 
needs,” she said.
“However, as we enter the 
warmer months, and that’s 
evident by this beautiful 
spring day here in Mel-
bourne today, we confirm 
that grooming will be per-
mitted for non-urgent and 
regular grooming needs, 
so long as it’s conducted 

Victoria, NSW Covid news live: Good news hidden in today’s case numbers (14th of Sep)
outdoors and is contact-
less, and conducted solo. 
“So that’s one change to 
the restrictions that we’re 
bringing in.”
NSW records 1127 new 
Covid cases
NSW has recorded 1127 
new locally acquired 
Covid-19 cases and two 
deaths in the 24 hours to 
8pm last night.
Of the deaths, one was a 
man in his 50s from west-
ern Sydney who died at 
Concord Hospital and the 
other was a woman in her 
80s from western Sydney 
who died at Ryde Hospi-
tal.
The man had received one 
dose of a Covid vaccine 
just three days before 
testing positive and did 
not have any underlying 
health conditions. 
The woman in her 80s 
had received one dose of 
a Covid vaccine and has 
underlying health condi-
tions.
Victoria records 445 new 
Covid cases and two 
deaths
Victoria has recorded 
445 new locally acquired 
Covid-19 cases in the 24 
hours to midnight last 
night.
The state also confirmed 
two people have died from 
the virus, including a man 
in his 20s and a woman in 
her 80s.
Of the local cases, the 
source of 316 still remain 
a mystery, while 129 are 
linked to known cases 
and outbreaks.
Even though yesterday’s 
cases were higher at 473 
new infections, the state 
has seen a rise in cases 
without a known source, 
increasing from the 271 
mystery cases recorded 
on Monday.
‘Ridiculous’ NSW re-
striction sparks fury
Eased restrictions for 
vaccinated Sydney resi-
dents have sparked back-
lash from some mayors 
who have pointed out the 
inequality in NSW’s lock-
down restrictions.
Residents living outside 
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of an area of concern in 
Sydney can now attend 
a gathering of up to five 
people for outdoor recre-
ation “so long as all those 
at the gathering aged 16 
years or over are fully 
vaccinated”.
For those living in one of 
the 12 LGAs of concern, 
you are allowed to leave 
home for two hours of 
recreation wit your house-
hold so long as everyone 
over the age of 16 is fully 
vaccinated.
Canterbury-Bankstown 
mayor Khal Asfour said 
the disparity in rules 
across Sydney highlight-
ed “just how ridiculous 
the health orders are”, as 
they vary from “street to 
street, or from one sub-
urb to another”.
“[Authorities] keep blam-
ing the health advice but 
show me the health ad-
vice which says that sit-

ting in a park at a safe 
distance is spreading the 
virus,” Cr Asfour told The 
Sydney Morning Herald.
He said his community 
is sick of the constant 
rule changes, accusing 
the government of letting 
residents down by being 
“hellbent on looking for 
scapegoats”.
Cumberland Council may-
or Steve Christou said 
only allowing a minor eas-
ing of rules in the LGAs of 
concern was unfair, add-
ing he was struggling to 
figure out why they were 
forced to live under “such 
harsh measures when 
another part of Sydney is 
not”.
On Monday, Premier 
Gladys Berejiklian said 
it was too soon to start 
lifting restrictions in the 
LGAs of concern, claim-
ing there were a “number 
of factors” that went into 

the health advice.
“There is some stabilisa-
tion in key local govern-
ment areas which have 
been the – had the high-
est number of cases. We 
suspect and hope, fingers 
crossed, it’s because the 
vaccine rate is starting to 
kick in, but we can’t tell 
you,” she said.
“It’s too early. We need to 
at least get to the end of 
this week before we can 
make any of those con-
clusions.”
Queensland records 
one locally acquired 
Covid case
Queensland has recorded 
one new locally acquired 
Covid-19 cases in the 
past 24 hours.
The case is a 15-year-old 
student at the of St Thom-
as More College in Sun-
nybank and was in home 
quarantine when his in-
fection was discovered.

The Government has an-
nounced, on Tuesday, 
changes that will stream-
line the pathway to citi-
zenship for some of our 
most talented prospective 
Australians.
 Minister for Immigration, 
Citizenship, Migrant Ser-
vices and Multicultural 
Affairs, Alex Hawke MP, 
has introduced additional 
flexibility to recognise the 
unique difficulties faced 
by some of our most dis-
tinguished applicants for 
citizenship.
“Australian citizenship is a 
rare privilege and it should 
not come easy. Those who 
apply must meet a range 
of character, values and 
language requirements. 
They must also have lived 
in Australia for a minimum 
period to be eligible,” Min-
ister Hawke said.
“However, the unique 
work and travel demands 
on some of our most high-
ly distinguished prospec-
tive Australians should 
not preclude them from 
making the cut. That’s 
why I have directed the 

Department of Home Af-
fairs to apply greater 
flexibility in applying the 
residence requirement for 
eligible people,” he said.
“Exceptional people must 
not be prevented from 
becoming Australians 
because of the unique de-
mands of the very work 
they do that makes them 
exceptional,” he said.
The Minister will extend 
the special residence 
concession to all distin-
guished talent visa hold-
ers and to athletes in 
the Australian Common-
wealth Games team.
Under current arrange-
ments applicants for citi-
zenship must meet the 
general residence require-
ment which provides that 
they have lived in Austra-
lia on a valid visa for the 
past 4 years, and were ab-
sent for no more than 12 
months in that time. They 
must also have been a 
permanent resident or eli-
gible New Zealand citizen 
and absent from Australia 
for no more than 90 days 
during the 12 months be-

fore applying.
Currently, the special res-
idence requirement may 
apply for a range of ap-
plicants who due to their 
work undertake signifi-
cant international travel 
and where it is in the Aus-
tralian national interest 
including Australian rep-
resentative sportspeople, 
ships’ crew, senior busi-
nesspeople, research sci-
entists, and distinguished 
artists. The special resi-
dence requirement pro-
vides that an applicant 
has held a valid visa for 
the last four years, living 
in Australia for at least 
480 days during that 
time, and must have been 
a permanent resident and 
in Australia for 120 days 
in the year immediately 
before applying. The spe-
cial residence require-
ment will now also apply 
to past, present and fu-
ture distinguished talent 
stream visa holders.
For more information vis-
it: https://immi.homeaf-
fairs.gov.au/citizenship/
become-a-citizen

INCREASED FLEXIBILITY FOR CITIZENSHIP APPLICANTS
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A worrying rise in Covid-19 
cases has resulted in a part 
of regional Victoria being 
forced back into lockdown 
from midnight tonight.
NSW hospitality leaders are 
calling on Premier Gladys 
Berejiklian to provide more 
guidance around the plan 
to reopen pubs and restau-
rants to vaccinated resi-
dents, with fears owners 
could be exposed to a legal 
minefield.
It comes as the state con-
firmed 1259 new infections 
and two deaths on Wednes-
day. 
Victorian Premier Daniel 
Andrews is set to reveal 
his state’s roadmap out of 
lockdown Sunday, which is 
expected to focus on great-
er freedoms and returning 
to face-to-face learning.
The state recorded 423 
new cases and two deaths 
on Wednesday.
Ballarat to be sent into 
lockdown tonight
The city of Greater Ballarat 
sent back into lockdown 
from 11.59pm on Tuesday 
night due to worrying rise 
in Covid-19 cases.
The region will be sent 
into lockdown for seven 
days, with Premier Daniel 
Andrews saying there had 
been a rise in cases and 
wastewater Covid detec-
tions.
 “I want to say to the people 
of Ballarat is, like the peo-
ple of Shepparton, I know 
the people of that proud 
city will stick together. They 
will look out for each other. 
They will support each oth-
er. And we will be there to 
support them,” he said.
Mr Andrews said if the city 
wasn’t locked down now 
then there was a risk that 
the virus could seed into 
other parts of the state.
“The alternative is to let it 
run and then we finish up, 
we have no choice but to, 
not today, but perhaps in 
a week’s time, we have to 
close all of regional Victo-
ria because cases have got 
away from us,” he said.
Mr Andrews said testing ca-
pacities would be expanded 
in Ballarat and additional 
vaccines will be sent to the 
area.
Chief health officer, Profes-
sor Brett Sutton, said cases 
in Ballarat are expected to 

rise and the virus is be-
lieved to have been spread-
ing in the community for at 
least a week.
He said there have been 
positive waste water detec-
tions in the region since the 
September 8.
“So there are likely to be 
more cases and it is for that 
reason that going to an im-
mediate lockdown is really 
the right response,” Pro-
fessor Sutton said.
‘Risk of getting to 1000 is 
real’ for Victoria
Hopes that Victoria’s Covid 
outbreak may be stabilising 
have been dashed, with the 
chief health officer warning 
the peak is yet to come.
Chief health officer Profes-
sor Brett Sutton said Vic-
torians need to prepare for 
infections to keep rising.
“We haven’t peaked un-
fortunately. The modelling 
and everything we know in 
relation to our current vac-
cination coverage would 
suggest that cases will con-
tinue to increase,” he said.
Professor Sutton said the 
fact case numbers have 
held in the 400s for the 
past few days is a “testa-
ment” to the contact trac-
ing work and everyone who 
has been isolating.
“But it’s a very hard number 
to keep under wraps and 
vaccination alone won’t – 
won’t mean that there’s a 
peak at the 400s,” he said.
Mr Sutton said the risk of 
cases rising to more than 
1000 a day “is real”.
“So we have to press on 
with vaccinations at the 
fastest possible rate for 
that reason alone,” he said.
Curfew to lift as NSW reach-
es vax milestone
Residents living in the 12 
Sydney LGAs of concern 
have been rewarded with a 
slight easing of restrictions 
after NSW hit it’s 80 per 
cent first dose vaccination 
milestone.
Premier Gladys Berejik-
lian announced the 9pm to 
5am curfew that is in place 
across those LGAs will be 
lifted from tonight.
“Pleasingly, after receiv-
ing advice from both police 
and Health, given we’ve hit 
the 80 per cent milestone 
across the state, we’re able 
to lift the curfew in those 
areas of concern from to-

NSW, Victoria Covid news: Ballarat sent back into lockdown o Tuesday night
night and I want to thank 
the police, the Police Com-
missioner and also the 
health teams for giving us 
that advice,” she said.
“This is a whole-of-gov-
ernment decision based 
on a number of factors but 
I want to send this strong 
message. We can’t move 
on anything else just now. 
We need everybody to hold 
the line. 
“Please make sure that if 
you live in those local gov-
ernment areas of concern 
that you stick to every other 
rule that’s in place.”
Ms Berejiklian said while 
there has been a stabilisa-
tion in cases over the last 
few days, authorities don’t 
want people to become 
complacent and see the 
“trend go the wrong way”.
“We still have work to do. 
We can all see the light at 
the end of the tunnel but we 
still have work to do and I 
ask everybody, especially 
in the local government ar-
eas of concern to hold the 
line,” she said.
The Premier praised NSW 
for reaching the “incredible 
milestone” of 80 per cent 
first dose vaccinations.
“To reach our first dose 
of 80 per cent is a huge 
tribute to everybody in the 
community and some of 
our communities in west-
ern and southwestern Syd-
ney have vaccination rates 
closer to 90 per cent,” she 
said.
“Just an outstanding result 
compared to where we’ve 
been and where we are to-
day.”
Businesses, individuals to 
face penalties for breaking 
unvaxxed rules
Businesses and individuals 
could face penalties if they 
ignore the rules that only 
allow vaccinated residents 
to participate in eased re-
strictions.
Premier Gladys Berejiklian 
said the rules around the 
70 per cent double dose 
vaccination are “extremely 
black and white”.
“At 70 per cent, if you’re 
not vaccinated, it will be 
a health order and the law 
that if you’re not vaccinat-
ed, you can’t attend venues 
on the road map. You can’t 
go into a hospitality venue. 
You can’t go to ticketed 
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events unless you are vac-
cinated,” she said.
When asked if it will be an 
offence for businesses to 
accept a customer who is 
not vaccinated, Ms Bere-
jiklian said officials were 
working through compli-
ance issues now and the 
penalties that will be asso-
ciated with that.
“I know that business and 
community were looking 
together and all of us want 
to see this process as easy 
as possible there is a com-
pliance regime we are go-
ing through now to ensure 
we haven’t left any issues 
unresolved well ahead of 
us opening up,” she said.
“When I say well ahead, 
weeks ahead, we can pro-
vide that uncertainty, what 
the penalties are for individ-
uals purposely defying or-
ders or a business doesn’t 
take enough responsibility
“But again, we appreciate 
that many small businesses 
have been hanging on by a 
thread. It’s got to be a good 
balance between ensuring 
everybody is doing the right 
thing but also making sure 
that people don’t cut cor-
ners because it only takes 
a handful of businesses or 
individuals to do the wrong 
thing and it puts our plans 
in jeopardy.”
NSW has recorded 1259 
new Covid-19 cases and 
12 deaths in the 24 hours 
to 8pm  on Tuesday 
night.
The deaths include a wom-
an in her 30s, a woman in 
her 50s, a man in his 50s, a 
woman in her 60s, two men 
in their 60s, two women in 
their 70s, a man in his 70s, 
two women in their 80s and 
a man in his 90s.
‘Not enforceable’: Call 
for tough Vic rule to be 
scrapped
Infectious disease experts 
have weighed in on the ex-
tra restrictions they believe 
could be eased across Vic-
toria this week.
Premier Daniel Andrews 
has already promised a 
modest easing of lockdown 
rules when the state reach-
es it’s 70 per cent first dose 
vaccination target, which it 
is now projected to hit on 
Friday.
Among the changes will 
be an increase in the travel 

limit to 10km, increasing 
the daily exercise limit to 
three hours and outdoor 
gym equipment and skate 
parks will reopen.
However, some experts 
believe a further easing of 
rules will also be possible, 
with Melbourne Univer-
sity’s Associate Professor 
Nathan Grills saying one re-
striction in particular needs 
to be scrapped.
He told the Herald Sun the 
time limit on outdoor exer-
cise was almost impossible 
to enforce.
“Restricting outdoor ex-
ercise times is not en-
forceable and its time to 
downgrade time limit to 
‘advisory’,” he said.
“After 18 months of severe 
restrictions people are do-
ing it tough. If a parent 
wants to go for a walk with 
each of their kids, walk with 
a struggling friend and then 
run 10km, then go for it.”
Deakin University’s chair 
of epidemiology Catherine 
Bennett told the publica-
tion said the safest restric-
tions to ease are outdoor 
activities.
“Walking to a local park 
and sitting for a while when 
away from others is less 
risky than strolling to the 
local shop and queuing for 
a coffee,” she said.
“Other safe activities, such 
as golf, could be consid-
ered where facilities are not 
open and people only play 
solo or with others from 
their own household.”
Victoria records 423 new 
Covid cases
Victoria has recorded 423 
new locally acquired Covid-
19 cases and two deaths in 
the 24 hours to midnight on 
Tuesday night.
Of the new cases, just 149 
have been linked to known 
cases and outbreaks, mak-
ing the other 274 mystery 
infections.
NSW set to reach huge vac-
cine milestone
NSW is expected to reach a 
huge vaccine milestone as 
early as today, which will all 
but guarantee the state will 
hit it’s 80 per cent double 
dose reopening target.
On Tuesday, it was revealed 
79.5 per cent of residents 
over the age of 16 had re-
ceived their first Covid-19 
dose and 47.5 per cent 

were fully vaccinated.
When the first dose rate 
hits 80 per cent, it is essen-
tially a given that the 80 per 
cent fully vaccinated target 
will be hit.
Under the reopening road-
map, vaccinated residents 
will be given extra freedoms 
when the double-dose rate 
reaches 70 per cent.
At 80 per cent, even more 
residents will be eased, 
including access to inter-
national travel and large 
events.
‘Insane’: Big issue with 
freedoms for vaxxed
Hospitality leaders are 
scared they could face ma-
jor legal issues when they 
are forced to ban unvac-
cinated staff and custom-
ers when NSW begins to 
reopen.
As part of NSW’s roadmap 
to freedom, venues such as 
pubs and restaurants will 
be reopened to vaccinated 
residents when the state’s 
double-dose vaccinations 
hit 70 per cent.
However, some venue own-
ers are concerned that this 
will leave them open to a 
range of legal implications 
if the government refuses 
to provide guidance and 
leaves it up to the owners 
to turn away unvaccinated 
people.
Restaurants and pubs will 
reopen to vaccinated NSW 
residents when the state 
hits its 70 per cent double 
dose target.
Celebrity chef Neil Perry 
told The Daily Telegraph 
that leaving it to business-
es to face the consequenc-
es of turning away unvac-
cinated customers was 
“insane”, adding venues 
were begging for more clar-
ity around the roadmap.
Pub empire heir and former 
federal MP Craig Laundy 
told the publication he had 
been forced to engage an 
independent risk assess-
ment team to create a safe-
ty plan for his venues so 
he would be able to defend 
himself against any poten-
tial legal action.
“If I have an unvaccinated 
staff member catch Covid 
and die … I can be criminally 
prosecuted,” he said.
“If I say I want vaccinated 
staff and the staff member 
doesn’t like that, they can 
take me to the Fair Work 
Commission.”
Dan
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Amid a historic announce-
ment, US President Joe 
Biden stumbled over one of 
his new partners’ names.
In a historic joint announce-
ment with the United States 
and the United Kingdom de-
tailing Australia’s nuclear 

transition, Prime Minister 
Scott Morrison has been 
called “that fellow Down 
Under” by President Joe 
Biden. 
Mr Morrison on Thursday 
morning confirmed Austra-
lia would use American and 

Joe Biden forgets Scott Morrison’s name in historic nuclear AUKUS announcement

British technology to build 
its next fleet of submarines, 
replacing the existing Col-
lins class warships. 
Mr Morrison made it clear 
Australia was not seeking to 
establish nuclear weapons 
or a civil nuclear capability 
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and would abide by non-
proliferation obligations.
He also confirmed Austra-
lia, the United States and 
the United Kingdom have 
formed a new trilateral se-
curity partnership – AUKUS 
– with a focus on technol-
ogy.
During the press confer-
ence, which featured lead-
ers from all countries in their 
respective capital cities, Mr 
Biden thanked “that fellow 
Down Under” for bringing 
the countries together. 
“Thank you Boris, and I 
want to thank that fellow 
Down Under,” he said.
“Thank you very much, pal! 
Appreciate it, Mr Prime Min-
ister.
He quickly backtracked and 
addressed Mr Morrison by 

name as he thanked him 
for his partnership, but the 
fumble was not missed.
The new vessels will not be 
armed with nuclear weap-
ons, but will use the nuclear-
powered technology used 
by the US and the UK. 
They will be built in Ad-
elaide.
Mr Morrison said over the 
next 18 months the three 
countries would work to-
gether to “seek to determine 
the best way forward”. 
“This will include an in-
tense examination of what 
we need to do to exercise 
our nuclear stewardship 
responsibilities here in Aus-
tralia,” Mr Morrison said.
The announcement is ex-
pected to be met with some 
retaliation by China, who are 

likely to see it as an attack 
on their regional influence.
Mr Biden said the aim of 
the agreement was to en-
sure long term peace and 
stability in the Indo-Pacific 
region. 
“Because the future of each 
of our nations, and indeed, 
the world, depends on a free 
and open Indo-Pacific,” Mr 
Biden said. 
“This is about investing 
in our greatest source of 
strength. Our alliances and 
updating them to better 
meet the threats of today 
and tomorrow.”
Mr Morrison raced back to 
Canberra from Sydney on 
Tuesday to convene a Na-
tional Security Committee 
of cabinet ahead of the an-
nouncement.

US President Joe Biden thanked ‘that fellow Down Under’ during the inaugural AUKUS announcement on Thursday. 
Picture: Brendan Smialowski / AFP

Two parts of regional NSW 
sent back into lockdown 
from 6pm on Thursday 
night after the state record-
ed 1351 new Covid cases 
and 12 deaths.
Vaccinated NSW residents 
could be released from 
lockdown earlier than ex-
pected, with the state see-
ing a surge in vaccination 
rates.
It comes as NSW recorded 
1351 Covid cases and 12 
deaths on Thursday.
Victorians are also antici-
pating an easing of restric-
tions, with an announce-
ment expected as soon as 
today as the state nears its 
70 per cent first dose vac-
cination target.
It comes as the state re-
corded 514 new cases on 
Thursday, the biggest in-
crease the state has seen 
in this outbreak.
The local government ar-
eas of Lismore and Albury 
will be plunged back into 
lockdown following a rise 
of Covid-19 cases.
Stay-at-home orders will 
be reinstated from 6pm 
tonight and will last for 
at least a week, though 
Health Minister Brad Haz-

zard warned the lockdown 
could be extended.
“Can I say that I express my 
sadness to the local com-
munity that having been 
free of that for a little while 
they have to go back into 
lockdown but it is for your 
safety and the communi-
ty’s safety more broadly,” 
Mr Hazzard said.
“In the normal course, more 
often than not, health de-
termines it will be 14 days 
but at this case, looking at 
the issues, Health has de-
termined that seven days 
will be appropriate but I’m 
just warning the communi-
ty that it may be longer.”
It comes as 1351 new lo-
cally acquired Covid cas-
es and 12 deaths were 
confirmed on Thursday.
Mr Hazzard said the gov-
ernment was imposing the 
new lockdowns in a bid to 
get the rising Covid cases 
in those areas under con-
trol.
He urged everyone in 
those areas to come for-
ward and get tested.
“If the local residents 
don’t come out in great 
numbers to get tested, that 
presents challenges for 

Health to determine what 
is and is not appropriate 
in that area and we’d ob-
viously operate on a more 
precautionary principle,” 
Mr Hazzard said.
“Can I also say that in 
Albury, that area is prin-
cipally managed through 
the Victorian health sys-
tem, of course, the Albury 
Wodonga system, but New 
South Wales Health will 
establish some additional 
pop-ups for testing in that 
area.”
Health Minister Brad Haz-
zard has been asked if he 
has any sympathy for a 
infamous lockdown pro-
tester who has been hos-
pitalised with Covid-19.
Jon-Bernard Kairouz, also 
referred to as the “TikTok 
guy”, shot to fame for cor-
rectly “predicting” NSW’s 
daily cases numbers for 
five days in a row.
The 24-year-old, who was 
also filmed attending an 
anti-lockdown protest in 
Sydney on July 24, has re-
portedly been in hospital 
battling Covid since Sep-
tember.
His father, Richard Kair-
ouz, is also understood to 

1351 cases and 12 deaths in NSW  and 514 cases in Victoria (16 th of Sep)
have the virus and is re-
portedly in the ICU.
When asked about the 
situation during today’s 
press conference, Mr Haz-
zard paused briefly before 
delivering his answer.
“I have sympathy for any-
body that get’s Covid,” he 
said.
“Even thugh I might be 
frustrated with this gentle-
man’s juvenile away of 
approaching a situation, 
I still have sympathy for 
the fact that he has now 
got it.”
Mr Hazzard said it sends 
a strong message to oth-
ers to take the virus seri-
ously.
Just as Albury and Lis-
more are sent back into 
lockdown, another 12 
regions will be released 
from their stay-at-home 
orders.
“Good news for those 
communities today. Re-
main vigilant. Get tested 
if you have an onset of 
symptoms. Please mini-
mise mobility, as much as 
possible,” Deputy Premier 
John Barilaro said.
“This is a good news days 
for regional and rural 

NSW. You join other com-
munities 
that have their stay-at-
home orders lifted, re-
minding everybody that 
it is still a restricted envi-
ronment. 
“If you can avoid going to 
a local government area 
where they continue to be 
in lockdown, please do. 
And if you do visit a local 
government area in lock-
down, the reality is those 
stay at home orders come 
back with you so the real-
ity is minimise mobility.”
NSW records 1351 cases, 
12 deaths
NSW has recorded 1351 
new Covid cases and 12 
deaths in the 24 hours to 
8pm last night.
The deaths include a man 
in his 40s, a man in his 
50s, two men in their 60s, 
two women in their 60s, a 
man in his 70s, a woman 
in her 70s, three women in 
their 80s and one man in 
his 90s.
A Network Ten employee 
who revealed she has 
been diagnosed with a 
rare heart condition after 
receiving the Pfizer jab, 
has urged Aussies to still 

get vaccinated.
Hannah Scott, an insights 
manager at the station 
who once dated British 
model Kris Smith, took to 
her Instagram on Wednes-
day morning to share she 
was suffering from peri-
carditis.
The pericardium is a thin, 
two-layered, fluid-filled 
sac that covers the outer 
surface of the heart and 
the condition (pericardi-
tis) is inflammation of that 
outer lining of the organ. 
In a lengthy Instagram 
post from her hospital 
bed, Ms Scott, who dated 
Smith in 2017, said she 
doesn’t “regret” getting 
jabbed, nor is it her inten-
tion to put anyone off from 
getting vaccinated, Daily 
Mail Australia reported.
“I’m not posting this for 
sympathy and I’m certain-
ly not an anti-vaxxer. I’m 
pro-choice and my choice 
was to get the vaccine,” 
she said.
“As a result, I’m in the un-
fortunate percentile that 
has been diagnosed with 
pericarditis (heart inflam-
mation), a rare side effect 
of Pfizer.” 
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The upgrade at Picnic 
Point High School will 
soon begin, with Qua-
sar Constructions being 
awarded the Early Con-
tractor Involvement (ECI) 
contract. As part of the 
ECI, Quasar Construc-
tions will be responsible 
for the development of the 
design for the complying 
development certification. 
The upgrade at Picnic 
Point High School will 
deliver four new general 
learning spaces, new 
technological and ap-
plied studies (TAS) work-
shops and TAS learning 
spaces, a new Visual Arts 
workshop and Visual Arts 
learning spaces, new Mu-
sic learning spaces, a new 
computer learning space, 
upgraded and expanded 
Administration and Staff 
facilities as well as land-
scaping and external im-
provements.

To enable these new facil-
ities, construction works 
at the school will include 
both the demolition and 
refurbishment of some 
existing buildings and the 
construction of new learn-
ing facilities.
Local State Member for 
East Hills, Wendy Lindsay 
was thrilled with the news 
of the early contractor in-
volvement.
“This is an exciting proj-
ect for the local area. It 
will provide much needed 
new facilities for the high 
school, which will benefit 
the local community for 
years to come,” Mrs Lind-
say said.
“I look forward to see-
ing the school come into 
formation and welcome 
the Minister to attend the 
opening once complete.”
Minister for Education 
Sarah Mitchell said an 
early contract involve-

ment approach enables 
the contractor to be part 
of the design process 
from a very early stage. 
This results in an in-depth 
understanding of the com-
plexities of the build, well 
before construction.
“I am pleased we have 
early contractor involve-
ment for this project, I 
want every child in NSW 
no matter where they live 
to have access to excel-
lent learning facilities. I’m 
delighted to see the prog-
ress at Picnic Point High 
School,” Ms Mitchell said.
The installation of the 
temporary facilities is 
continuing to progress 
and is on track for com-
pletion in August 2021. 
Early works are expected 
to begin in early October 
and main works to begin 
by late 2021.
The NSW Government 
is investing $7.9 billion 
over the next four years, 
continuing its program 
to deliver 215 new and 
upgraded schools to sup-
port communities across 
NSW. This is the largest 
investment in public edu-
cation infrastructure in 
the history of NSW.

MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

EARLY CONTRACTOR INVOLVEMENT AWARDED FOR UPGRADE AT 
PICNIC POINT HIGH SCHOOL

The Artist Impression of the upgrade to Picnic Point High School *

The project to deliver a 
new school hall at Milperra 
Public School has reached 
a major milestone with 
the construction contract 
awarded to Intrec.
The new school hall will in-
clude a stage and storage 
facilities, while the existing 
hall will be repurposed as 
part of a separate project.
Local State Member for 
East Hills, Wendy Lind-
say said the new hall is an 
exciting addition that will 
deliver the community op-

CONSTRUCTION TO BEGIN ON NEW SCHOOL HALL AT MILPERRA PUBLIC SCHOOL

portunities for the wider 
community both now and 
for generations to come.
“School halls are the natu-
ral gathering point for stu-
dents and staff, and they 
can also be a vital part of a 
thriving local community.”
“I look forward to seeing 
the finished product,” Mrs 
Lindsay said.
Minister for Education Sar-
ah Mitchell is excited for 
the community to see the 
project underway.
“I’m looking forward to the 

construction phase of this 
upgrade and to the ben-
efits it will bring students 
in the area.”
“I’m proud that the NSW 
Government is delivering 
this new hall for Milperra 
Public School,” Ms Mitch-
ell said.
Site establishment will 
commence shortly and will 
involve the installation of 
temporary fencing, sedi-
ment and erosion control 
and site offices and ame-
nities. 
The NSW Government 
is investing $7.9 billion 
over the next four years, 
continuing its program to 
deliver 215 new and up-
graded schools to support 
communities across NSW. 
This is the largest invest-
ment in public education 
infrastructure in the his-
tory of NSW.
MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

The Artist Impression of the new school hall
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