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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
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

اإلعالن يف بريوت وتل أبيب عن تفاهم للرتسيم البحري والربي
بومبيو: اخلطوة تارخيية.. والتفاوض غري مباشر بوساطة أمريكية خالل أسبوعني

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

اخلارجية األمريكية تصف االتفاقية بـ »التارخيية«.. شينكر: لن يتم التفاوض مع حزب اهلل يف ترسيم احلدود بني لبنان وإسرائيل
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ان  شأنها  من  خطوة،  يف 
مسار  على  البلد  تضع 
كل  يف  اعلن  خمتلف، 
ابيب،  وتل  بريوت  من 
»اتفاق  اىل  التوصل  عن 
بدء  تفاهم حول  او  اطار« 
االمم  برعاية  مفاوضات 
مباشرة،  وغري  املتحدة، 
يف ما خص ترسيم احلدود 
املتنازع  والبحرية  الربية 
عليها، ووصفتها الواليات 

املتحدة بأنها »تارخيية«.
وتتزامن اخلطوة مع »مجود 
قاتل« يف امللف احلكومي، 
ويف املشاورات السياسية 
والنيابية لإلعالن عن موعد 
جديد لالستشارات النيابية 
امللزمة واليت من املمكن، 
ان  للمعلومات،  وفقا 
االسبوع  من  بدءًا  تتحرك 

املقبل.
وكشفت مصادر مطلعة ان 
املوقف الذي صدر يف ما 
خص ترسيم احلدود منسق 
ميشال  الرئيسني  بني 
وجرى  بري  ونبيه  عون 
اتصال بينهما يوم األربعاء 
على  واالتفاق  املاضي، 
وردت   اليت  النقاط  مجيع 
مع  تواصل  حصل  كما 

الفريق األمريكي.
االول  االجتماع  ان  وقالت 
سيعقد يف منتصف الشهر 
الناقورة،  يف  اجلاري 
وزير  مساعد  وسيحضره 
اخلارجية االمريكي لشؤون 
ديفيد  االوسط  الشرق 
ويتألف  شخصيًا،  شنكر 
ضباط  من  اللبناني  الوفد 
اللبناني،  اجليش  من 

All aspects of Building & Carpentry:

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

وخرباء يف القانون الدولي، 
سيما  ال  املياه،  وقوانني 
واحلدود  البحار،  قوانني 

االقليمية.
مطلعة  مصادر  من  وفهم 
افاقا  يفتح  اإلتفاق  ان 
صالبة  وهناك  كثرية 
ومرونة يف أي تفاوض غري 
مباشر برعاية األمم املتحدة 
وقالت  امريكية.  وبوساطة 
ان األمريكيني أصبحوا يف 
السياسية  املعادلة  قلب 
اهمية  ذات  التفاوضية 

سيادية.
واشارت اىل انه يؤمل الكثري 
وادركت  اخلطوة  هذه  من 
الواليات املتحدة األمريكية  
التفاوض.  من  بد  ال  انه 
عن  االمريكيون  وحتدث 
على  واخلالف  االزرق  اخلط 

الوزير  وذكر   ١٣ النقاط 
هذا  من  يؤمل  انه  بومبيو 
يف  األستقرار  التفاوض 
بذلك  واملقصود  لبنان 

 ١٧٠١ ب  التام  التقيد 
ان  ويأمل  ينتظر   ولبنان 
يف  صادقة  الوعود  تكون 
الرتسيم واالنقاذ  ما خص 
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موازنة 2020 الفيدرالية: 1.5 مليار 
دوالر للتصنيع األسرتالي

الوزراء  رئيس  كشف 
سكوت  االسرتالي 
موريسون النقاب عن خطة 
فرص  آالف  خللق  جديدة 
اقتصاد  وتنمية  العمل 

أسرتاليا املتعثر.
الصناعة  قطاع  رحب  وقد 
موريسون  السيد  بتعهد 
دوالر  مليار   ١.5 برصد 

حتفز  وان  االقتصادي، 
االتصاالت االسبوع املقبل 
احلكومة  تشكيل  لتسريع 
التفاوض  ملف  لتواكب 
البحرية  احلدود  حول 

والربية.
مؤتمر صحايف لربي

بعد  بري،  الرئيس  وعقد 

     الرئيس برّي يف املؤتمر الصحفي وبيده ملف ترسيم 
الحدود الربية والبحرية 

بوتني وترامب وماكرون:
لوقف القتال يف ناغورنو 

كاراباخ واستئناف التفاوض فورًا
روسيا  رؤساء  اتفق 
املتحدة  والواليات 
بوتني  فالدميري  وفرنسا؛ 
وإميانويل  ترامب  ودونالد 

صيغة  على  ماكرون، 
يف  الوضع  حول  بيان 
حيث  كاراباخ،  ناغورنو 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

دراسة  مؤخرًا،  البلدية،  أجرت 
قوية  معارضة  أظهرت  استقصائية 
 Crescent Parklands لتطوير 

.Holroyd املخطط له يف
للغاية  وقلق  غاضب  مجتمعنا  إن 
حيث   ، واالكتظاظ  االزدحام  بشأن 
ان البنية التحتية املقرتحة لن تتمكن 

من دعمه واستيعابه.
من  العديد  البلدية  أثارت  وقد 
وحتى  التطوير  على  االعرتاضات 

اآلن  تم تجاهل هذه االعرتاضات.
يأخذ  لم  الضخم  التطوير  هذا  إن 
التخطيط  بيان  الحسبان  يف 
للبلدية  التابع  املحلي  االسرتاتيجي 
ويتجاهل  الحكومة  من  واملدعوم 
لحركة  الضخمة  السلبية  اآلثار 
منطقة مرييالندز، حيث  املرور يف 
السكان  على  يؤثر   لن  ذلك  ان 
جميع  على  بل  فحسب،  املحليني 
يسلكون  الذين  سيدني  سكان 
املزدحم   Parramatta Road

..Woodville Roadبشدة و
ما يقلقنا أيضـًا هو أن املوقع معزول 

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

بي على: 187 651 0419
s t e v e . c h r i s t o u @

cumberland.nsw.gov.au

عضو البلدية توم 
)OAM( زريقة

عضو  زميلي  أهنئ  أن  أود 
البلدية، توم زريقة على استالم 
يف  لخدماته  أسرتاليا  وسام 
مجال القانون والحكومة املحلية 

واملجتمع.
خدمته  اإلنجاز  هذا  يعكس 
للمجتمع  والطويلة  املتفانية 
كمحاٍم، وعضو بلدية، وجهوده 
مشارك  كمؤسس  اإلنسانية 

.AusRelief ورئيس
هذه  يف  جهوده  وتصبّ 
وبناء  الجميل  رد  حول  األدوار 
لجعل  مجتمعنا  يف  الجسور 
هذا العالم مكانـًا أفضل وأكثر 

عداًل للجميع.
بداياته املتواضعة وعمله الجاد 
ليس فقط مصدر إلهام ولكنه 

دليل على هذا الفوز.
أنني فخور للغاية بإنجاز عضو 

البلدية توم زريقة.
أشكركم على خدمتكم.

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

I would like to congratulate fellow 
Councillor, Tom Zreika on receiving the 
Medal of the Order of Australia for services 
to the Law, to Local Government and to  
the Community. 

The achievement reflects his dedicated and 
longstanding service to the community as 
a lawyer, Councillor, and his humanitarian 
efforts as Co-Founder and Chairman of 
AusRelief.

His efforts in these roles are all about giving 
back and building bridges in our community  
to make this world a better and fairer place 
for all. His humble beginnings and hard 
work is not only inspiring but a testament  
to this win. 

I am extremely proud of Councillor  
Tom Zreika’s accomplishment. 

Thank you for your service.

Councillor Tom Zreika (OAM)

Survey finds 85 per cent of respondents oppose 
Crescent Parklands development proposal
Council recently conducted a survey  
which showed strong opposition to the 
Crescent Parklands development planned  
for Holroyd.

Our community is angry and very concerned 
about the congestion and overcrowding the 
proposed infrastructure would not be able  
to support. 

Council has raised many objections to  
the development and to date, these have 
been ignored. 

This huge development has not taken into 
account Council’s Government-supported 
Local Strategic Planning Statement and it 
ignores the huge adverse traffic impacts in 
the Merrylands area, where it will not only 
affect locals, but all Sydneysiders travelling on 
the heavily congested Parramatta Road and 
Woodville Road. 
 

What also concerns us is that the location 
is isolated from public transport, with the 
nearest railway station being a 30 minute  
walk away. 

Our residents, many of them mums with kids 
in strollers, or the elderly, will have to walk 
long distances to catch a bus or train and this 
would be dangerous as the developers have 
not given any priority or consideration to 
pedestrians who will have to walk on narrow 
footpaths, directly next to a high volume of 
traffic. It’s just not safe or smart. 

While Council still maintains that the planning 
proposal should not proceed at this time,  
the final decision is with the Sydney Central 
City Planning Panel and out of our hands. 
Should the NSW Government decide to 
proceed, we have identified a number of 
requirements to mitigate impacts on our 
community. We intend to fight hard for you.

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

إستطالع يـُظهـِر  أن 85 يف املئة من 
املستطلـَعني يعارضون اقرتاح تطوير 

Crescent Parklands
عن وسائل النقل العام، حيث تقع 
أقرب محطة سكة حديد على بعد 

30 دقيقة سرًيا على األقدام.
سيتعني على سكاننا، وكثري منهم 
أمهات مع أطفال يف عربات أطفال، 
ملسافات  السري  السن،  كبار  أو 
طويلة الستقالل الباص أو القطار، 
ألن  خطرًيا  أمرًا  هذا  وسيكون 
أو  أولوية  أي  املطورّين لم يعطوا 
سيضطرون  الذين  للمشاة  اعتبار 
ضيقة  مشاة  ممرات  يف  للسري 
املرور  حركة  من  كبري  عدد  بجوار 

مباشرة. إنه ليس آمنـًا أو ذكيـًا.

أن  تؤكد  البلدية  تزال  ال  بينما 
املضي  ينبغي  ال  التخطيط  اقرتاح 
فإن  الراهن،  الوقت  يف  قدمـًا  فيه 
لجنة  مع  سيكون  النهائي  القرار 
املركزية  سيدني  مدينة  تخطيط 
حكومة  قررت  إذا  بيدنا.  وليس 
 ، قدمـًا  املضي  ويلز  ساوث  نيو 
املتطلبات  من  عددًا  حددنا  فقد 
مجتمعنا.  على  التأثريات  لتخفيف 
نحن عازمون على النضال بجد من 

أجلكم.



لــبنانيات
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النواب  جملس  رئيس  أعلن 
صحايف  مؤمتر  يف  بري  نبيه 
الثانية  الرئاسة  مقر  عقده يف 
العملي  االطار  التينة،  بعني 
احلدود  ترسيم  حول  للتفاوض 
جنوب  يف  والربية  البحرية 
رئيس  نائبة  حبضور  لبنان، 
الدفاع  وزيرة  الوزراء  جملس 
تصريف  حكومة  يف  الوطين 
االعمال زينة عكر وقائد اجليش 
وقائد  عون  جوزاف  العماد 
كول  دل  ستيفانو  اليونيفيل 
لالمني  اخلاص  املنسق  وممثلة 
لبنان  يف  املتحدة  لالمم  العام 

يان كوبيتش جناة رشدي.
مؤمتره  بري  الرئيس  واستهل 
الصحايف بالقول: »نرحب بداية 
باحلضور الكريم، فالتمهيد ليس 
له عالقة مبا سنعلنه رمسيا، لقد 
لبنان  بني  اهلدنة  اتفاق  وقع 
والكيان االسرائيلي عام 1949 
املتحدة  االمم  رئيس  بإشراف 
كولونيل  ومشاركة  آنذاك 
كذلك  كيمنون.  امسه  أمريكي 
بعيدة،  ليست  فرتة  منذ  مت 
على  االزرق  اخلط  ترسيم 
منها  قسم  او  الربية  احلدود 
وانطالقا  اليونيفيل،  برعاية 
من تفاهم نيسان 1996، واثر 
ونفط  غاز  وجود  من  التأكد 
انطلقت  البحرية،  حدودنا  يف 
شخصيا منذ عام 2010 اي منذ 
مبطالبة  متاما،  الزمن  من  عقد 
العام  وامينها  املتحدة  االمم 
احلدود  برتسيم  مون  كي  بان 
يف  أبيض  خط  ورسم  البحرية 

البحر املتوسط االزرق«.
االمم  تردد  »اثر  أضاف«: 
وطلبها  بل  ومتنعها  املتحدة 
املتحدة  الواليات  مساعدة 
بطلب  بادرت  االمريكية، 
املساعدة شخصيا حيث تناوب 
على هذا امللف من االمريكيني 
اوال السفري فريدريك هوف منذ 
 ،2013 العام  اىل   2011 العام 
آموس هوكستاين من عام  ثم 
ثم   ،2016 العام  اىل   2014
من  ساترفيلد  ديفيد  السفري 
2018 اىل 2019 واخريا مساعد 
وزير اخلارجية االمريكية ديفيد 
واجلدير   .2020 عام  شينكر 
بومبيو  الوزير  زيارة  ان  ذكره 
امللف  أعاد  ولقاءنا  لبنان  اىل 
ان كاد  بعد  البحث  اىل طاولة 
لفرتة  تعثر  ان  وبعد  يتوقف، 
 2019/3/22 وذلك يف  طويلة، 
بها  متسكت  اليت  واملبادرة 
ومتمسك بها لبنان لوضع اطار 

للمفاوضات هي:

اوال: تفاهم نيسان 1996
االمن  جملس  قرار  ثانيا: 

.1701
ثالثا: ان تكون االجتماعات يف 
مقر االمم املتحدة يف الناقورة 
االمم  علم  وحتت  وبرعايتها 

املتحدة.
أيضا تالزم املسارين برا وحبرا 
حبيث ال ينفذ اي حمضر برا او 
حبرا اال بتوقيع االطراف وخاصة 
الذي  هذا  اللبناني.  الطرف 
السادة  ايها  عليكم  سأتلوه 
هو اتفاق اطار وليس االتفاق 
النهائي. هو اتفاق اطار يرسم 

الطريق امام املفاوض اللبناني 
اللبناني  اجليش  يتواله  الذي 
وضباطه  الكفوءة  بقيادته 
ذوي االختصاص برعاية فخامة 
رئيس اجلمهورية اللبنانية وأية 
حكومة عتيدة بعد اليوم انتهى 
شاء  ان  بالتوفيق  وآمال  عملي 

اهلل للبنان واجلميع«.
ثم تال الرئيس بري اعالن ما مت 

االتفاق عليه وهو التالي:

»االطار العملي للتفاوض حول 
والربية  البحرية  احلدود  ترسيم 

يف جنوب لبنان.

آخر نسخة 22 أيلول 2020
املتحدة  الواليات  تدرك 
لبنان  حكوميت  أن  األمريكية 
لرتسيم  مستعدتان  وإسرائيل 

حدودهما البحرية كما يلي:

1. االستناد إىل التجربة اإلجيابية 
منذ  املوجودة  الثالثية  لآللية 
وحاليا   1996 نيسان  تفاهمات 
االمن رقم  مبوجب قرار جملس 
يف  تقدما  حققت  اليت   ،1701
اخلط  حول  القرارات  جمال 

األزرق.

2. يف ما خيص مسألة احلدود 
اجتماعات  عقد  سيتم  البحرية، 
األمم  مقر  بطريقة مستمرة يف 
حتت  الناقورة  يف  املتحدة 
ستعقد  املتحدة.  األمم  راية 
االجتماعات برعاية فريق املنسق 
لشؤون  املتحدة  لألمم  اخلاص 
ممثلي  إن   .)UNSCOL( لبنان 
واملنسق  املتحدة  الواليات 
لشؤون  املتحدة  لألمم  اخلاص 
لبنان مستعدان إلعداد حماضر 
مشرتكة،  بصورة  االجتماعات 
اليت ستوقع من قبلهما وتقدم 
للتوقيع  ولبنان  إسرائيل  اىل 

عليها يف نهاية كل اجتماع.

املتحدة  الواليات  3. طلب من 
)إسرائيل  الطرفني  قبل  من 
كوسيط  تعمل  أن  ولبنان( 
ومسهل لرتسيم احلدود البحرية 
وهي  اللبنانية   - اإلسرائيلية 

جاهزة لذلك.

على  التوافق  يتم  حني   .4
املطاف،  نهاية  يف  الرتسيم 
ترسيم  اتفاق  إيداع  سيتم 
االمم  لدى  البحرية  احلدود 
الدولي  بالقانون  عمال  املتحدة 
واملمارسات  واملعاهدات 

الدولية ذات الصلة.

5. عند التوصل إىل إتفاقيات 
احلدود  بشأن  املناقشات  يف 
تنفيذ  سيتم  والبحرية،  الربية 

هذه اإلتفاقيات وفقا للتالي:

الربية،  احلدود  على   1-5
األزرق:  باخلط  يتعلق  ما  يف 
لبنان،  قبل  من  التوقيع  بعد 

وإسرائيل، واليونيفيل.

البحرية،  احلدود  على   2-5
البحري  احلد  إىل  إمتدادا 
اخلاصة  اإلقتصادية  للمناطق 
يتم  سوف  املعنية  لألطراف 

الرئيس بري خالل املؤتمر الصحايف

بري أعلن االطار العملي للتفاوض حول ترسيم احلدود:

يرسم الطريق امام املفاوض اللبناني ولبنان جبيشه وشعبه ومقاومته ال أحد يستطيع تهديده

النهائية  املناقشات  خمرجات 
للمحادثات املتفق عليها للبنان 
واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

6- تعتزم الواليات املتحدة بذل 
الطرفني  مع  جهودها  قصارى 
املعنيني للمساعدة يف تأسيس 
الطرفني  مع  وبناء  إجيابي  جو 
واحملافظة عليه، من أجل إدارة 
أعاله  املذكورة  املفاوضات 
واختتامها بنجاح يف أسرع وقت 

ممكن.

واختتامها بالنجاح بأسرع وقت 
ممكن ان شاء اهلل«.

حوار
الصحافيني،  اسئلة  على  وردا 
قال الرئيس بري: »يف الشق 
الرتسيم  بقضية  فقط  املتعلق 
وطبعا اذا جنح الرتسيم، أعتقد 
اهلل  وفق  اذا  الكالم  هذا  ان 
ووفق  املوضوع  بهذا  اجليش 
جمال  هناك  لبنان،  بالتالي 
البلوك رقم  انه فعال يف  كبري 
كل   9 رقم  والبلوك  رقم   8
االشياء  وكل  االستكشافات 
اليت حصلت تثبت انهما يزخران 
يف  ويساعدان  الالزمة  باملواد 

سداد ديننا ان شاء اهلل«.

وعما إذا كان هناك من ضغوط 
ان  ميكن  وامريكية  اسرائيلية 
تدفع لبنان للتنازل عن حقوقه، 
هذا  اقول  دائما  »كنت  قال: 
الكوب من املياه لن اعطي على 
قدره الحد وال اريد ان آخذ من 

احد بنفس القدر او اكثر«.

وقع  االتفاق  »هذا  أضاف: 
بتاريخ 2020/7/9 مل يكن هناك 
آخر،  شيء  اي  وال  عقوبات 
االخ  على  العقوبات  فموضوع 
غريه  وعلى  خليل  حسن  علي 
االتفاق،  بهذا  عالقة  له  ليس 
توصلنا  قد  كنا  االتفاق  فهذا 
اليه وانتهينا منه، وللمصادفة 

انين بري ما حبلى عالرص«.

كان  ما  اذا  سؤال  على  وردا 
تداعيات  االقليمية  للتطورات 
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على هذا االطار ال سيما موضوع 
لقد  »قلت  أجاب:  التطبيع، 
الزمن أعمل  بدأنا منذ عقد من 
على هذا املوضوع، فالعرب مل 
يكونوا يف هذا التوجه الذي هم 
لبنان  اتكلم عن  انا  اآلن،  فيه 
ال اريد ان اتكلم عن اي شيء 
ال  كي  املوضوع  هذا  غري  آخر 
نضيعه، حنن يف لبنان موقفنا 
هو الذي ذكرته التمسك بهذه 
املبادىء اليت نتفق عليها مجيعا 
بدءا من فخامة الرئيس اىل آخر 

لبناني«.

يف  تأخر  قد  لبنان  كان  وإذا 
يف  والتنقيب  التلزيم  اعمال 
بوقف  9 وسيطالب  رقم  بلوك 
اجلانب  على  التنقيب  اعمال 
اجناز  واهمية  االسرائيلي 
الرتسيم الربي للحدود الشرقية 
لقد  »نعم صحيح  مع سوريا،: 
النه  التلزيم  بعد  حتى  تأخرنا 
قد حصل وكان من املفروض 
ان نبدأ العام املاضي، واعتقد 
اطار  اىل  الوصول  عدم  أن 
سببا  كان  اآلن  قبل  تفاوض 
بأن  للتأخري، واآلن هناك وعد 
تبدأ توتال وهي شركة رئيسية 
نهاية  الكونسورتيوم، قبل  يف 
الرئيس  كان  وعندما  العام. 
ماكرون  اميانويل  الفرنسي 
التكلم  منه  طلبت  بريوت  يف 
تتأخر  ال  وان  توتال  مع شركة 
دقيقة على االطالق، ونأمل أال 
حيصل أي تأخري، هذا التفاهم 
بالتنقيب  البدء  على  سيساعد 
النها تبعد اآلن 25 كيلومرتا عن 
الكيان  مع  عليه  املتنازع  اخلط 

االسرائيلي«.

كان  إذا  عما  على سؤال  وردا 
عن  االعالن  بعد  انتهى  دوره 
اسرائيل  وأخلت  االطار  اتفاق 
مبا  واستقوت  االتفاق  بهذا 
من  املنطقة،  يف  حيصل 
غري  التفاوض  هذا  سيدير 
الرئيس  قال  جمددا،  املباشر 
لبنان  استضعفوا  »قدميا  بري: 
كثريا، وعام 1967 قال موشي 
ديان ان لبنان هو على »عيين 

فلبنان  اليوم  اما  السوداء«. 
ال  ومقاومته  وشعبه  جبيشه 
على  تهديده  يستطيع  أحد 
نأخذه  ان  نريد  حقنا  االطالق، 
نريد.  ال  احلق  هذا  من  واكثر 
نريد حقوقنا وليس اكثر، وانا 
غريي  من  حرصا  أكثر  لست 
يتطلب  االمر  لذلك  ذلك.  على 
خربة ومراسا وما زلت، وأعطي 
استمر  ونصف  صفحة  مثال 
اليها  للوصول  التفاوض 
ما  بقدر  صربنا  سنوات  عشر 
صار  عدة  ومرات  نستطيع 
علي  وتهجمات  »نكول«  هناك 
وقالوا  اللبناني  الداخل  من 
صالحيات  يأخذ  بري  نبيه  ان 
هلم  قلنا  اجلمهورية،  رئيس 
الدستور  خيالف  من  وآخر  ال، 
هو انا. املادة 52 من الدستور 
الصالحية  تعطي  اليت  هي 
موضوع  يف  اجلمهورية  لرئيس 
واالتفاقيات  املفاوضات 
اطار  اتفاق  هذا  لكن  الدولية، 
الدرب  على  يدلك  كالذي  وهو 

اليت جيب ان تسلكها فقط«.
االسرائيلية  التهديدات  وعن 
اجملتمع  وموقف  للبنان  االخرية 
»نتكلم  قال:  منها،  الدولي 
حبقوق  يتعلق  مبا  فقط  اليوم 

لبنان النفطية«.

أما عن االنقسام الداخلي وغياب 
مبوقع  لبنان  جيعل  ما  حكومة 
الضعيف يف هذا امللف، فقال: 
وال  سنة   6000 عمره  »لبنان 

يزال يف مرحلة التأسيس«.

ميقاتي،  جنيب  الرؤساء  زار 
سالم  ومتام  السنيورة  فؤاد 
االول،  امس  الكويت  دولة 
حيث قدموا التعازي اىل أمريها 
اجلابر  االمحد  نواف  الشيخ 
الكويتية  والقيادة  الصباح 
الشيخ  الكويت  أمري  بوفاة 

صباح االمحد اجلابر الصباح.
كما قدموا التعازي اىل رئيس 
جملس األمة مرزوق علي الغامن 
الشيخ  الوزراء  جملس  ورئيس 
الصباح،  احلمد  اخلالد  صباح 

الوطين  احلرس  رئيس  ونائب 
اجلابر  األمحد  مشعل  الشيخ 

الصباح.
الرؤساء  استقبال  يف  وكان 

ميقاتي والسنيورة وسالم على 
ارض مطار الكويت نائب وزير 
حممد  الشيخ  االمريي  الديوان 

عبداهلل املبارك الصباح. 

ميقاتي والسنيورة وسالم زاروا الكويت 
وعزوا بوفاة االمري الشيخ صباح

ميقاتي والسنيورة وسالم خالل تقديم واجب العزاء

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  1248 اصابة كورونا جديدة، 
ليوم امس االول اخلميس، رفعت العدد الرتاكمي منذ 21  شباط 

املاضي اىل 40868 حالة.

وزارة الصحة: 1248 اصابة كورونا 
و 7 حاالت وفاة
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لــبنانيات

أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس 
حزب »القوات اللبنانية« مسري 
»رئيس  أن  بيان،  يف  جعجع 
رفيع  وفدا  أوفد  احلزب 
املستوى برئاسة نائب الرئيس 
ألداء  عدوان  جورج  النائب 
القوات  باسم  التعزية  واجب 
السفارة  يف  وبامسه  اللبنانية 
دولة  أمري  وفاة  بعد  الكويتية 
األمحد  صباح  الشيخ  الكويت 
الوفد:  وضم  الصباح.  جابر 
السابق  احلكومة  رئيس  نائب 
والنواب:  حاصباني،  غسان 
بيار بو عاصي، انطوان حبشي، 
حواط،  زياد  اسحق،  جوزيف 
وهيب  اللمع،  ابي  ادي  ماجد 
قاطيشا، عماد واكيم وانيس 
السابقني  الوزيرين  نصار، 
مي شدياق وريشار قيوجميان 
العالقات  جهاز  ورئيس 

اخلارجية ايلي اهلندي«.
عدوان

تصريح  يف  عدوان  وأكد 

ان  العزاء،  واجب  تقديم  بعد 
»الدول العربية خسرت شخصا 
ان  اىل  الفتا  مميزا«،  تارخييا 
حزب  بإسم  حضر  الوفد  »هذا 
العزاء  بواجب  للقيام  القوات 
تارخيية  مرحلة  طبع  بإنسان 
وعلى  العربي  املستوى  على 
اللبنانية  العالقات  مستوى 

الكويتية«.
وأشار اىل ان »الشيخ صباح 
األمحد جابر الصباح كان يتحلى 
باحلكمة  العربي  املستوى  على 
العرب،  االشقاء  مجع  وبإرادة 
لذا كان يعمل دائما على وحدة 
الدول العربية بانفتاح وحكمة«. 
العالقات  صعيد  على  اما 
فشدد  الكويتية،   - اللبنانية 
صديقا  خسر  »لبنان  ان  على 
الدول  طليعة  يف  كان  كبريا 
الشقيقة مبد يد العون واألخوة 
مروره  عند  للبلد  والتفاهم 

بأزمات وظروف صعبة«.
الراحل  أن  اىل  عدوان  ولفت 

وفد من القوات زار سفارة الكويت معزيا
 عدوان: كان للراحل همان لبنانيان قيام 

الدولة ومساعدة الشعب
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لبنانيان:  همان  لديه  »كان 
قيام الدولة ومساعدة الشعب 
اللبناني«، مشريا اىل انه »مل 
على  يوما،  اللبنانيني  يشعر 
ومذاهبهم  طوائفهم  اختالف 
مع  انه  وأحزابهم،  ومناطقهم 
ان  معتربا  آخر«،  ضد  فريق 
الصعب  من  اخلسارة  »هذه 
حيتاج  ظرف  يف  تعوض  ان 
العرب  أشقائه  اىل دعم  البلد 
وقف  كما  معه،  ووقوفهم 
يف  جانبهم  اىل  دائما  لبنان 
والعالقات  العربية  القضايا 

اللبنانية - العربية«.
التعازي  »أحر  تقديم  وجدد 
للشعب الكوييت وللشيخ نواف 
األمحد اجلابر الصباح«، متمنيا 
»القوات  ان  وأكد  النجاح.  له 
أفضل  اللبنانية ستحافظ على 
الوطن  الكويت،  مع  العالقات 
للتعاون  اخللف  ومع  الشقيق، 
بلدنا  خري  فيه  ملا  سويا 

واألشقاء العرب«. 

وفد القوات يف السفارة الكويتية للتعزية

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول،  امس  ظهر  بعد  الراعي 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
طائفة  عقل  شيخ  بكركي، 
نعيم  الشيخ  الدروز  املوحدين 
املذهب  قاضي  يرافقه  حسن 
احلوار  جلنة  عضو  الدرزي 
القاضي  املسيحي  اإلسالمي 
غاندي  الشيخ  احلليب،  عباس 
مكارم ومستشار مشيخة العقل 
وكان  احلليب،  غسان  الشيخ 
الساحة  على  للتطورات  عرض 
الداخلية ودور القادة الروحيني 

يف هذه املرحلة الدقيقة.
حسن:  قال  اللقاء،  بعد 
الصرح  هذا  اىل  »الزيارة 
للتأكيد  هي  الكبري  الوطين 

حنن  الوطنية.  الشراكة  على 
الدروز  املوحدين  طائفة  يف 
نؤمن بأن هذا الوطن هو وطن 
مكوناته،  وجلميع  لنا  نهائي 
وعلينا ان نبذل كل املستطاع 
انهياره.  بقائه وعدم  اجل  من 
لبنان  على  عام  مئة  مرت  لقد 
يعيشون  اللبنانيون  الكبري، 
متالش،  اقتصادي  وضع  يف 
شباب يهاجر ومؤسسات تقفل 
ومجود، ال جيوز ان يبقى الوضع 
على مجوده. ان اإلستمرار يف 
اإلنهيار،  حيتم  النهج  هذا 
باملسؤولية،  التحلي  وعلينا 
ندعو  بتآلفها.  اجلماعة  وقوة 
اىل  االساسية  املكونات  سائر 
اجل  من  والتنازل  التواصل 
النصوص  واحرتام  الوطن 

شيخ العقل من بكركي:
املطلوب حكومة بأسرع وقت ممكن وتذليل 

عقباتها على ذمة املعنيني

مالذ  فالدولة هي  الدستورية، 
اثبتت  التجارب  وكل  اجلميع 
واإلستقرار  األهلي  السلم  ان 
يتطلب التعاون والشراكة بني 
واملطلوب  الوطن.  مكونات 
وقت  بأسرع  حكومة  هو  اليوم 
على  عقباتها  وتذليل  ممكن، 
مع  نقف  وحنن  املعنيني،  ذمة 
مشس  حتت  الغبطة  صاحب 

األمل بلبنان الغد«.
عن  سؤال  على  ردا  أضاف 
فقط،  حنن  »لسنا  احلياد: 
أعلنت  اللبنانية  الدولة  حتى 
النأي بالنفس منذ فرتة طويلة 
خالف  وال  مطروح  امر  وهذا 
لنا  وسيكون  املبدأ،  على 
باقي  اىل  للزيارات  استكمال 

املرجعيات«.

البطريرك الراعي مستقبال شيخ العقل والوفد املرافق

شدد رئيس اهليئة التنفيذية 
مصطفى  »أمل«  حركة  يف 
الفوعاني يف خالل لقاء، يف 
احلسن  اإلمام  شهادة  ذكرى 
يف بريوت »ان اإلمام احلسن 
الدعوة  عنوان  مثل  اجملتبى 
سياسة  خالل  من  اهلل  إىل 
بعد  وحفظه  اجملتمع  خدمة 
والفكري  السلوكي  االحنراف 
قمة  يرقى  أن  استطاع  وقد 
عندما  والتحضر،  اإلنسانية 
على  القدرة  لديه  توافرت 
،انطالقا  اجملتمع  مستوى 
التصدي  يف  دائم  تعهد  من 
للفساد االجتماعي والسياسي، 
االحنراف  حماوالت  ولظواهر 
وهي  واالعالمي  الثقايف، 
مدرسة ضمن سلسلة عريضة 
القرآني  اإلسالم  مفهوم  من 
احلياة  معامل  رسم  الذي 
االجتماعية والسياسية. وهذا 
القائد  اإلمام  عليه  ركز  ما 

السيد موسى الصدر«.
اقتباسا  الفوعاني  واستحضر 
الصدر  لالمام  حماضرة  من 
القرن  سبعينيات  من 
اليوم  بلحاظ  وكأنها  املاضي 

أرضية  بعنوان:«احلرمان   ،
االنفجار« وهي مازالت تشكل 
معاجلة  إىل  صرحية  دعوة 
األمر قبل تفاقمه، حيث رأى 
الصدر  اإلمام  »أن  الفوعاني 
رأى أن العالج يكمن: اذا وصل 
احملروم حلقه، واحلرمان ناتج 
عن سلوك أصحاب االمتيازات 
بلدا  ولبنان ليس  لبنان،  يف 
فقريا، بل هو غين باالمكانات 
وإمنا  فحسب،  املادية  ليس 
الواحد  وبعيشه  بابنائه  غين 
وبتارخيه  احلضاري  وبتفاعله 
من  لبنان  نقل  الذي  املقاوم 
عصر اهليمنة االسرائيلية إىل 
عصر جديد من العزة والكرامة 

والصمود«.
حركة  »أن  الفوعاني  وأكد 
إىل  رؤيتها  خالل  ومن  امل 
إىل  اهلادفة  املبادرات  كل 
االنتقال من حال الالستقرار، 
من  اهلادئة  قراءتها  قدمت 
املكتب  عن  صدر  ما  خالل 
وما  »امل«  حلركة  السياسي 
محل من عناوين تتعلق برؤية 
وصوال  املرحلة،  لكل  عميقة 
إىل التمسك بكل ما من شأنه 

أن حيفظ الوطن«.
»أن  اىل  الفوعاني  ولفت 
قانون العفو العام املدروس 
بري  نبيه  الرئيس  قاله  وما 
لسفينة  حالنا  تشبيه  من 
تغرق، يف حني نصم اآلذان 
عن حقوق شرحية جنت عليها 
ليزيد  الوباء  وجاء  القدر،  يد 
جرى  وما  تعقيدا،  األمر 
»غري  اجللسة  خالل  باالمس 

يف  بد  وال  ابدا،  مقبول 
بالعفو  البت  تأخري   - غضون 
- وزارة الصحة اىل االهتمام 
مبوضوع السجون اليت يسجل 
فيها اصابات بكورونا، وهذا 
يستلزم العناية الطبية وتأمني 
كل العالجات للمصابني، ألن 
قد  السجناء  صحة  تدهور 
إنسانية  كارثة  اىل  يؤدي 

واجتماعية«.
البلد مل  الفوعاني »أن  ورأى 
االنقسامات  ترف  حيتمل  يعد 
يشكل  ما  احلاصلة  الطائفية 
خطرا على لبنان واللبنانيني«، 
نبيه  الرئيس  بذله  مبا  منوها 
»من  األخرية  اآلونة  يف  بري 
جهود جبارة للحفاظ على ثروة 
استخراج  يف  وحقه  لبنان 
على  احلفاظ  ويف  نفطه، 
والتمسك  الداخلية  الوحدة 
املتمثلة  القوة  مبصادر 
والشعب،  واجليش  باملقاومة 
واليت اسقطت املؤامرات اليت 
جرى  وما  وطننا،  تستهدف 
شهداء  وسقوط  الشمال  يف 
يد  على  العسكرية  للمؤسسة 
التمسك  أن  دليل  االرهاب، 

الفوعاني: لتشكيل جبهة ممانعة عربية إسالمية والسعي حلل األزمات املتالحقة
سبيلنا  هو  الوحدة  بهذه 
حماوالت  مع  السيما  الوحيد، 
التطبيع مع العدو الصهيوني 
زعزعة  إىل  إسرائيل  وسعي 
وخلق  املنطقة  يف  االستقرار 
لتصفية  متناحرة  اسرائيليات 
بصفتها  فلسطني  قضية 

القضية املركزية. وهذا األمر 
اجلهود  تضافر  وجوب  يؤكد 
ممانعة  جبهة  تشكيل  إىل 
حلل  والسعي  إسالمية  عربية 
والتوجه  املتالحقة  األزمات 
ال ختدم  مشاريع  مواجهة  إىل 

إال العدو«.

الفوعاني يلقي كلمته

النواب  جملس  رئيس  دعا 
املال  جلان:  بري  نبيه  االستاذ 
والعدل،  االدارة  واملوازنة، 
والداخلية  الوطين  الدفاع 
إىل جلسة مشرتكة  والبلديات، 
العاشرة  تعقد يف متام الساعة 
يوم  ظهر  قبل  من  والنصف 
تشرين   7 يف  الواقع  االربعاء 
لدرس  وذلك  احلالي،  االول 
املتعلقة  القوانني  اقرتاحات 

باالنتخابات النيابية.

من  مقدم  قانون  اقرتاح   -1
وابراهيم  اخلليل  انور  النائبني 

عازار.

من  مقدم  قانون  اقرتاح   -2
نقوال  ميقاتي،  جنيب  النواب: 

حناس وعلي درويش.
3- اقرتاح قانون انتخاب أعضاء 
من  مقدم  الشيوخ.  جملس 
وابراهيم  اخلليل  انور  النائبني 

عازار.

يف  النصاب  يكتمل  مل  اذا 
اللجان  جتتمع  احملدد،  املوعد 
من  عشرة  احلادية  الساعة  يف 

اليوم نفسه بثلث أعضائها. 

جلسة لدرس اقرتاحات القوانني املتعلقة 
باالنتخابات النيابية األربعاء املقبل
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لـبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
يف  الراعي،  بطرس  بشاره  مار 
املستقيلني:  النواب  بكركي، 
معوض،  ميشال  يعقوبيان،  بوال 
نعمت افرام، هنري حلو، سامي 
والياس  اجلميل،  نديم  اجلميل، 

حنكش.
افرام

بعد االجتماع، قال افرام: »حبثنا، 
ومستقيلني،  مستقلني  كنواب 
لبنان  حنو  الطريق  خارطة  يف 
طموحات  قدر  على  يكون  جديد 
من  وكل  وطموحاتنا  الشعب 
على  احلرص  مع  التغيري،  ينشد 

إبقاء شعلة األمل مضاءة«.
إنتخابات  »املطلوب  أضاف: 
تسمعنا  وحدها  ألنها  مبكرة، 
وتعيد  احلقيقي  الشعب  صوت 
املصداقية املفقودة بني الشعب 
والقادة السياسيني. وقد تداولنا 
مع البطريرك حول هذا املوضوع، 
بكركي  موقف  نقل  عن  وأحتفظ 
يف  ويتظهر  سيتطور  الذي 

القريب العاجل«.
»الوضع  ان  افرام  واعترب 
الدقيق، بعد عدم األخذ باملبادرة 
الفرنسية«، مؤكدا ان »البطريرك 
الحقة  اجتماعات  سيجري  الراعي 
األمل  بقاء  على  حريص  وهو 
املواطنني،  هجرة  لعدم  والعمل 
باألمل  نتمسك  رجاء  أبناء  وحنن 
خارطة  جالء  أجل  من  والعمل 

الطريق حنو لبنان جديد«.
يعقوبيان

يعقوبيان:  قالت  جهتها،  من 
بدعوته  البطريرك  »شرفنا 
الكرمية، بعدما كان قد دعا اىل 
حياد  الن  احلياد،  نظام  اعتماد 

لبنان هو حياة لبنان«.
سيدنا  »طالبنا  وأضافت: 
اجل  من  مواقفه  يف  باالستمرار 
الطغمة  هذه  عن  الشرعية  نزع 
احلاكمة وان يقف اىل جانب شعبه 
الذي ال يستطيع ان يستمر يف 
نصفها  فبريوت  الظروف،  هذه 
ويشكل  يقف  من  وهناك  تدمر 
النظام، واحزاب  ورقة تني هلذا 

تربر وقوفها اىل جانبه«.
املافيا  هيكل  هز  »ان  وتابعت: 
لكي  النيابي  اجمللس  من  يبدأ 
انتخاب  من  بعد  ما  يف  يتمكن 
جملس فاعل حيافظ على نسيجه 

اجملتمعي«.
وأعلنت ان البطريرك »سيكرس 
لبنان  بناء  اجل  من  عالقاته  كل 
خمتلف، الن الشعب يريد اسلوبا 
ونهجا خمتلفا خصوصا انه يواجه 

اصعب عدو«.
احلياة  من  خنرج  »مل  وقالت: 

السياسية، امنا دخلنا اىل جانب 
ضمري  لديه  من  وكل  ناسنا. 
من  يستقيل  ان  عليه  وطين 
اجمللس النيابي وال يعطي كارتل 

الفساد«.
اضافت: »البطريرك الراعي معنا 
بأنه ال ميكن ان تستمر االمور بعد 
عليه  كانت  كما  آب  من  الرابع 
موقف  هو  احلياد  وموقف  قبله، 
عميق بعد 100 سنة على تشكيل 
بكركي  صرخة  هنا  من  وطننا. 

مدوية وستصل اينما كان«.
فقط  يركز  احدا  ال  »ان  واكدت 
الشرعي،  غري  السالح  على 
االحتالل  من  نوع  هو  فالفساد 

ايضا«.
وردا على سؤال عن تراجع البعض 
عن االستقالة، قالت: »ان تراجع 
هؤالء النواب مل يتم بارادة ذاتية 
يربرون  لضغوط.  خضعوا  امنا 
استقال،  من  كل  ويشتمون 
يف  هي  املؤامرة  هلم  ونقول 
بتغذية  الطوائف  ملوك  استمرار 
بالسلطة.  لالستمرار  بعضهم 
الذي  اجمللس  هذا  هي  املؤامرة 
ان  يعرف  وكلنا  التشريع  يدعي 
اهم القوانني ال تطبق، والدستور 
ان  يداس كل يوم. فمن يقول 
بعد  يغري،  الداخل  يف  وجوده 
كانت  اليت  الفرنسية  املبادرة 
انه  فليخربنا  أمل،  آخر  للبعض 
يعمل شيئا من الداخل. كارثة«.

يتقامسون  »انهم  وتابعت: 
الصفقات ويقولون انهم معارضة 
الوزير  اقول  وانا  الداخل،  من 
املعارض جيب ان يرتك احلكومة، 
استمرارية  اي  يتحمل  ال  فالبلد 

على نفس النهج«.
حنكش

النواب  »اسأل  حنكش:  وقال 
لكي  تنتظرون  ماذا  االخرين 
تستقيلوا. اذا كنتم فعال ختافون 
على مصرينا جيب احداث صدمة، 
اهلاوية وسنقع  اىل  فقد وصلنا 

فيها«.
بعد  اخالقيا  »استقلنا  واضاف: 
التفجري بسبب عدم قدرتنا على 
التغيري وهذا اشرف من ان نكون 

شهود زور«.
املبادرة  ووجهت  »لقد  وتابع: 
حلت  ولو  بالتعنت،  الفرنسية 
العقدة على الطاولة كان سيكون 
مصرينا  الن  ثانية،  عقدة  هناك 
مرتبط بالدول الكربى مثل ايران 

وامريكا«.
»ان احلل يبدأ من  واكد حنكش 
احلياد  بأن  البطريرك  مبادرة 
ان  معتربا  لبنان«،  خالص  هو 
»املرحلة املقبلة ستكون صعبة، 

الراعي التقى 7 نواب مستقيلني مطالبني 
بانتخابات نيابية مبكرة وباحلياد كخالص للبنان

كل  يشعر  ان  الضروري  ومن 
جيب  لذلك  مبسؤوليته.  مسؤول 
جتديد الطبقة السياسية من خالل 

انتخابات نيابية مبكرة«.
معوض

اىل  النواب  معوض  ودعا 
من  لبنان  الستعادة  »االستقالة 
وأفقرته  أفلسته  اليت  املنظومة 
ونهبته وخطفته، والضغط باجتاه 
معتربا  مبكرة«،  نيابية  انتخابات 
أن »لبنان بلد منهوب ولكن يف 
العمل  وجيب  خمطوف،  األساس 
على حتريره وحترير الشرعية فيه 
احملاور  لعبة  يف  إدخاله  ومنع 
وربطه مبصاحل خارجية ال دخل لنا 

فيها«.
البطريرك  دعوة  »لبينا  وقال: 
مستقيلني  كنواب  لالجتماع 
السياسي  الوضع  ملناقشة 
اليها،  وصلنا  اليت  واالوضاع 
آب   4 قبل  ما  ان  املؤكد  فمن 
ال  وبالتالي  بعده،  كما  ليس 
مل  شيئا  وكأن  التصرف  ميكننا 
حيصل، أكثر من 300 الف لبناني 
 200 من  اكثر  وسقط  شردوا، 
وضربت  جريح،  و6000  قتيل 
لقمة عيش اللبناني والبعض ما 
زال يناقش ما اذا وزير املالية 
جيب ان يكون من طائفة معينة 
تشكيل  جيب  اذا  وما  اخرى  او 

احلكومة من 14 وزيرا او 20..«
اخالقية،  »السباب  واضاف: 
مبصري  اللعب  ميكننا  ال  والنه 
حتمل  باب  ومن  اللبنانيني، 
مسؤولياتنا استقلنا من اجمللس 
نكون شهود  ان  نرضى  ال  الننا 

زور والبلد متجه اىل اهلاوية«.
»ضرورة  على  معوض  وشدد 
اوصلتنا  اليت  االسباب  معاجلة 
اىل االزمة املالية احلالية وليس 
شيء  كل  ان  حيث  النتائج، 
الفتا  جمد«،  غري  ذلك  عكس 
املبادرة  اكدته  ما  »هذا  ان  اىل 

الفرنسية«.
موقف  »تأييد  معوض  وأكد 
للحياد  الداعي  البطريرك 
بكسر  »نطالب  وقال:  الفاعل«، 
املنظومة هذه بإعادة الكلمة اىل 
انتخابات  عرب  اللبناني  الشعب 
ضرب  واستكمال  مبكرة،  نيابية 
جمللس  السياسية  الشرعية 
باقي  استقالة  خالل  من  النواب 
النواب، وبالتالي الضغط وكسر 
الن  والقاتل،  القائم  اجلمود 
الواقع يف لبنان يقتل اللبنانيني 
من  حممي  لبنان  خطف  أن  حيث 
هذه الرتكيبة واملنظومة، منظومة 
السالح اليت حتمي الفساد وهي 

حبمايته«.
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صدر عن مكتب االعالم يف 
البيان  اجلمهورية  رئاسة 
اآلتي: »رحب فخامة رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
صدر  الذي  باإلعالن  عون 
عن وزير اخلارجية األمريكية 
التوصل  عن  بومبيو  مايك 
للتفاوض  اطار  اتفاق  اىل 
برعاية  على ترسيم احلدود 
وحتت  املتحدة  األمم 
مسهلة  وبوساطة  رايتها، 
املتحدة  الواليات  من 
يتوىل  وسوف  األمريكية. 
رئيس اجلمهورية املفاوضة 
وفقا الحكام املادة 52 من 
تأليف  من  بدءا  الدستور، 
املفاوض  اللبناني  الوفد 
التفاوض،  مراحل  ومواكبة 
األمريكي  الطرف  من  آمال 
وساطته  يف  يستمر  ان 

النزيهة«.

عون رحب باعالن 
التوصل اىل اتفاق 
اطار التفاوض على 

ترسيم احلدود

الوطنية  »الوكالة  أفادت  
إطار  يف  أنه،  لالعالم« 
مرفأ  انفجار  يف  التحقيقات 
احملقق  أصدر  بريوت، 
القاضي  امللف  يف  العدلي 
مذكرتي  صوان  فادي 
حق  يف  غيابيتني  توقيف 
نقلت  اليت  السفينة  مالك 
اىل  األمونيوم  نيرتات  مواد 
السفينة  وقبطان  لبنان، 
الروسية(،  »اجلنسية  من 
النيابة  اىل  األوراق  وأحال 
طلبت  اليت  التمييزية  العامة 
تعميم  إصدار  األنرتبول  من 

دولي للقبض عليهما.
وأمين  قضائي  وفد  وكان 
قربص  اىل  توجه  قد  لبناني 
حيث  السفينة  مالك  للقاء 
مقر إقامته، مع اإلشارة اىل 
أن السلطات القربصية سبق 
إفادته  ودونت  سجلت  أن 
السلطات  مع  بالتنسيق 

اللبنانية. 

التمييزية طلبت من اإلنرتبول 
إصدار تعميم بتوقيف مالك 

وقبطان السفينة روسوس

اإلعالمي  املكتب  عن   صدر 
لرئيس »التيار الوطين احلر« 
البيان  باسيل  جربان  النائب 
التيار  رئيس  »دخل  التالي: 
 الوطين احلر جربان باسيل إىل 
إلجراء  ديو  اوتيل  مستشفى 
إطار  الروتينية يف  الفحوص 
فريوس  من  العالج  متابعته 
»كورونا«، وقد فضل فريقه 
الطيب يف املستشفى ابقاءه 
النائب  ان  املراقبة.  حتت 
وحبالة  جيدة  بصحة  باسيل 
ويتواصل  متاما  مستقرة 
وجوده،  مكان  من  ويعمل 
يتصل  من  كل  ويشكر 
يؤكد  لكنه  عنه،  لالطمئنان 
وأن  للقلق  حاجة  ال  ان  هلم 
األمور تسري مبسارها الطبيعي 

بإذن اهلل«.

االرمنية  قيادات  عقدت 
واهلنشاك  الطاشناق  الثالثة: 
مركز  يف  اجتماعا  والرامغفار، 
شاغزويان حلزب الطاشناق يف 
برج محود، وتباحث اجملتمعون، 
يف »تفاصيل اهلجوم اآلذري - 
أرتساخ  على مجهورية  الرتكي 
)كاراباخ(«، وأكدوا، يف بيان، 
الدولة  هي  »اذربيجان  ان 
املخطط  للعدوان  املبادرة 
واملعد له سلفا مبؤازرة الدولة 
واكدوا  الرتكية ومشاركتها«، 
من  مرتزقة  »جنودا  ان  ايضا 
الدولة  وفرت  عدة  جنسيات 
اجلبهة  إىل  نقلهم  الرتكية 

يشاركون يف العدوان«.
»الدور  اجملتمعون  واستنكر 
اإلسرائيلي يف العدوان الذي 
يشكل ترمجة للتعاون الرتكي- 
اإلسرائيلي والتعاون األذري-

اجملالني  يف  اإلسرائيلي 
العسكري والسياسي«.

»اآلذريني  ان  اىل  واشاروا 
واألتراك ينتهكون مجيع املعايري 
قصفهم  خالل  من  اإلنسانية 
يف  للمدنيني  واستهدافهم 
وسائر  ستيباناكرت  العاصمة 
املدن األرمنية، وانهم باإلضافة 
اىل احلملة العسكرية، يعمدون 
إىل شن محلة إعالمية لتشويه 
العام  الرأي  وتضليل  احلقائق 
عرب نشر األكاذيب، وحياولون 
أنها حرب  على  املسألة  إظهار 
مسيحية-إسالمية، وهي مسألة 

جتايف احلقيقة وختالفها«.
الثالثة  االحزاب  واعلنت 
لشعب  املطلق  »دعمها 
يف  كما  أرتساخ،  مجهورية 

املاضي وكذلك اليوم«.
وحيت اجليش األرمين »الباسل 
ملقاومة  البطولية  حربه  يف 
العدوان التوسعي الالإنساني«، 
أن  »تؤمن وتؤكد  انها  مؤكدة 
شعب أرتساخ لن ييأس خالل 
األعداء  وسيجرب  احلرب  هذه 
طاولة  إىل  اجللوس  على 

املفاوضات«.
إىل  اجملتمعون  وتطرق 
التطورات السياسية اللبنانية، 
وشددوا على »ضرورة تأليف 
األوضاع  ألن  جديدة  حكومة 
اإلقتصادية واألمنية تؤثر سلبا 
على املواطنني الذين يواجهون 
واجتماعية  صحية  اوضاعا 
واقتصادية صعبة«، مناشدين 
النفس  األطراف ضبط  »مجيع 
اهلاوية  إىل  االحندار  ووقف 
املصاحل  فوق  واإلرتقاء 

الشخصية والفئوية«.
تشكيل  »خطوة  إىل  وتطرقوا 
االرمنية   - اللبنانية  اللجنة 
كاثوليوس  برعاية  لالغاثة 
األرمن لبيت كيليكيا« ونوهوا بـ 
»ضرورة  »إجنازاتها«، وأكدوا 
إعادة  إلجناز  اجلهود  توحيد 

نهوض الطائفة األرمنية«.
مشاريع  على  االطالع  وبعد 
شدد  املستقبلية،  اللجنة 
»ضرورة  على  اجملتمعون 
اخلدمات  نطاق  توسيع 
لتوفري  اللجنة  تقدمها  اليت 
وتنشيط  احلياتية  احلاجات 
والوطنية«.  الدينية  احلياة 
اليت  »املساعدات  على  وأثنوا 
أرسلها األرمن من مجيع أحناء 

العامل«. 

األحزاب األرمنية: نستنكر مشاركة تركيا 
يف احلرب يف كاراباخ ونشدد على ضرورة 
تأليف حكومة ونناشد اجلميع ضبط النفس

األحزاب األرمنية خالل االجتماع

فريج  السابق  الوزير  اعلن   
»انه  تصريح  يف  صابوجنيان 
اقليم  يف  جيري  ما  يتابع 
بني  وما  كاراباخ  ناغورني 
انطالقا  واذربيجان،  ارمينيا 
جذور  من  لبنانيا  كونه  من 
»دعمه  عن  وعرب  ارمنية«، 
ناغورني  اهالي  ملطالب 
كاراباخ باحلرية وتقرير املصري 
ومصلحتهم  لرغباتهم  وفقا 
الوطنية«، ولفت اىل »اجلذور 
االقليم  سكان  تربط  اليت 
تعزيز  اىل  وتوقهم  بأرمينييا 
معها«،  الثنائية  العالقات 
مشريا »اىل ان التاريخ يعلمنا 
يتوج  الشعوب  نضال  ان 

بالنجاح«.
والحظ اوجه شبه كثرية »بني 
األوضاع اليت يعيشها كل من 
لبنان وارمينيا جلهة التحديات 
السياسية واجلغرافية والصراع 
الدائر، باالضافة اىل  الدولي 
والكرامة  بالسيادة  التمسك 
ان  اىل  مشريا  الوطنية«، 
»اللبنانيني من جذور ارمينية 
ارمينيا  يف  اهلهم  يساندون 
وناغورني كاراباخ يف نضاهلم 
على  اصرارهم  ويف  احلالي 
ارضهم ومتسكهم  الدفاع عن 
اىل  ويتطلعون  فيها،  بالبقاء 
وبني  بينهم  متينة  عالقات 

لبنان حاضرا ومستقبال«.

 صحت باسيل جيدة 
وال حاجة للقلق

صابوجنيان: ندعم مطالب اهالي ناغورني 
كاراباخ باحلرية وتقرير املصري
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لــبنانيات

وانغ  الصني  سفري  وجه 
اللبنانيني  إىل  كلمة  كيجيان 
يف  املقيمني  والصينيني 
الـ71  الذكرى  لبنان، ملناسبة 
الصني  مجهورية  لتأسيس 
منتصف  وعيد  الشعبية 
اخلريف، قال فيها: »يصادف 
اليوم الذكرى الـ71 لتأسيس 
الشعبية،  الصني  مجهورية 
منتصف  عيد  أيضا  وهو 
التقليدي.  الصيين  اخلريف 
يؤسفين أن أبلغكم أن سفارة 
الصني ببريوت قد ألغت حفلة 
مقررة  كانت  اليت  االستقبال 
اقامتها يف هاتني املناسبتني 

بسبب جائحة الكورونا.
حالة  أخطر  اجلائحة  تعترب 
تشهدها  عاملية  صحية  طارئة 
العاملية  احلرب  منذ  البشرية 
تلتزم  الصني  ظلت  الثانية. 
أوال«  وأرواحه  »الشعب  مبدأ 
كوفيد-19  وباء  مواجهة  يف 
وظل الشعب الصيين يتكاتف 
الوباء  مكافحة  يف  ويتضامن 
وقدم  جبارة  جهودا  وبذل 
وجنحت  بالغة.  تضحيات 
االنتشار  احتواء  يف  الصني 
احلياة  وتعود  للوباء  الواسع 

إىل طبيعتها بشكل مطرد«.
أضاف: »يف ظل اجلائحة، حنتاج 
إىل  أي وقت مضى  أكثر من 
التصميم على صيانة املنظومة 
مركزها  يكون  اليت  الدولية 
األمم املتحدة، وصيانة النظام 
القانون  على  القائم  الدولي 
الدولي، ودعم الدور اجلوهري 
الشؤون  يف  املتحدة  لألمم 
القيادي  والدور  الدولية 
الصحة  ومنظمة  املتحدة  لألمم 
الوباء.  مكافحة  يف  العاملية 
حتديات  حاليا  لبنان  يواجه 
عدة، نأمل بصدق أن يتضامن 

للتغلب  بإرادة واحدة  الشعب 
يف  والعيش  الصعوبات  على 

سالم وأمن وازدهار«.
تابع: »أود أن أؤكد أن اجلانب 
الصيين سيواصل دعم سيادة 
لبنان ووحدته وسالمة أراضيه. 
الصيين  اجلانب  قدم  لقد 
دفعات  اللبناني  اجلانب  إىل 
العينية  املساعدات  من  عدة 
واملساعدات  كورونا  ملكافحة 
للحد من الكوارث، وسيواصل 
من  وسعه  يف  ما  تقديم 
مساعدات إىل اجلانب اللبناني 
على  والعمل  املستقبل،  يف 
الوطين  املعهد  مشروع  تنفيذ 
للموسيقى  العالي  اللبناني 
احلكومة  قبل  من  املمول 
خمطط  هو  ملا  وفقا  الصينية 
سبل  يف  البحث  وتشجيع  له 
أساس  على  العملي  التعاون 
وسيواصل  املتبادلة.  املنفعة 
املشاركة  الصيين  اجلانب 
حفظ  عمليات  يف  الفعالة 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم 
يف لبنان وتقديم مساهمة أكرب 
للحفاظ على السالم يف لبنان 

واملنطقة«.
وختم: »يف هذه املناسبة، أود 
أن أشكر لألصدقاء اللبنانيني 
ومتابعة  بالصني  اهتمامهم 
األصدقاء  وأشكر  أحواهلا، 
واملواطنني  اللبنانيني 
على  لبنان  يف  الصينيني 
توطيد  يف  مساهمتهم 
اللبنانية  الصينية  الصداقة 
على  القائم  التعاون  وتعزيز 
املنفعة املتبادلة بني البلدين. 
والعافية  الصحة  لكم  وأمتنى 
أمتنى  والنجاح والتوفيق. كما 
عيدين  الصينيني  للمواطنني 
وأنتم  عام  وكل  سعيدين 

خبري«.

سفري الصني يف عيدي تأسيس بالده 
ومنتصف اخلريف: سنواصل دعم 

سيادة لبنان ووحدته وسالمة أراضيه

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 

»بعلبك  تكتل  رئيس  أكد 
احلاج  النائب حسني  اهلرمل« 
تلفزيوني،  حديث  حسن، يف 
يف  العام  العفو  قانون  »ان 
وضروري«،  أساسي  لبنان 
كانوا  اللبنانيني  »ان  معتربا 
القرار  حقيقية  فرصة  أمام 
مجيع  أن  ورغم  القانون، 
صيغة  اىل  توصلت  الكتل 
مشرتكة منذ عدة شهور لكن 
لالسف بعض الكتل الوازنة مل 
تشارك يف اجللسة ومل يكتمل 

النصاب«.
»الوفاء  كتلة  »ان  وقال: 
عن  تتوقف  مل  للمقاومة« 
العفو  قانون  باقرار  املطالبة 
العام، النها ستبقى اىل جانب 
واملوقوفني  السجناء  اهالي 

الذين يشملهم القانون«.
واشار اىل ان »قضية السجون 
وخالل  قدمية،  لبنان  يف 
شاركت  املاضية  احلكومات 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة 

وكان  امللف،  هذا  طرح  يف 
العنوان االساسي ان السجون 
من  مؤهلة  ليست  لبنان  يف 
االستيعابية  القدرة  ناحية 
وضع  ان  واملواصفات. 
ويوجد  جدا  سيء  السجون 
بها،  متر  جديدة  ازمات  ثالث 
أبرزها تفشي فريوس كورونا 
متسائال  السجون«،  داخل 
االجراءات  تطبق  »كيف 
االجتماعي  والتباعد  الوقائية 
يف السجون، يف وقت تغص 

باملساجني«.
ودعا احلاج حسن اىل »اقرار 
الذي  اخلاص  العفو  مرسوم 
يشمل عددا كبريا من السجناء، 
من كبار السن والذين يعانون 
ومستعصية،  مزمنة  أمراضا 
مدة  لديهم  تبقى  وممن 
ومن  احملكومية،  من  معينة 
وال  أمضوا حمكوميتهم  الذين 
قدرة هلم على دفع الغرامات 

املالية«. 

احلاج حسن: كتلة الوفاء للمقاومة 
لن تتوقف عن املطالبة باقرار 

قانون العفو العام

قّدمته  الذي  الطعن  بعد 
الرتبوي  املركز  رئيسة 
ندى  امُلقالة  واإلمناء  للبحوث 
عوجيان بقرارات وزير الرتبية 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
إّياه  متهمًة  اجملذوب،  طارق 
القوانني،  وخمالفة  بالتزوير 
الدولة  شورى  جملس  أصدر 

السفري الصيني خالل توجيه كلمته للبنانيني

»شورى الدولة« ينتصر لندى 
عوجيان بوجه وزير الرتبية

بوقف  باإلمجاع  قرارًا  اليوم 
اليت  األربعة  القرارات  تنفيذ 
واملطعون  اجملذوب  أصدرها 
بها من قبل عوجيان، ما يعّد 
انتصارًا لألخرية، خصوصًا أّن 
جملس  يف  قاٍض  اجملذوب 
الذي  األمر  الدولة،  شورى 

يشّكل انتكاسًة إضافّية له.

علق رئيس التيار الوطين احلر 
بدء  باسيل على  الوزير جربان 
ترسيم  على  التفاوض  عملية 
بالقول:  البحرية  احلدود 
»اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة 
ولكن  حقوقه،  استعادة  من 
اذا  املّرة...  هذه  بالتفاوض 
كل  تطّلب  االطار  اتفاق  كان 
هذا الوقت واجلهد والتضامن 
االجيابي  والتعاون  الداخلي 
بإتفاق  فكيف  املعنيني،  من 

التقاسم؟   واتفاق  الرتسيم 
نفاوض  ان  علينا  املرة  هذه 
الفارسية  الطريقة  على  ال 
وال على الطريقة العربية، بل 
على طريقتنا اللبنانية، صالبة 
بالتمّسك  صالبة  ومرونة... 
بالعلم  ومرونة  باحلقوق 
مزيج  فيها  القضّية  واحللول. 
من السيادة واملوارد وجيب ان 
نعرف ان حنافظ على االثنني 

ونوّفق بني االثنتني.«

ترسيم احلدود.. كيف 
علق الوزير باسيل؟

تصريف  حكومة  رئيس  غرد 
عرب  دياب  حسان  األعمال 
جديدة،  مرة  بالقول:  تويرت 
تثبت املوسيقى أنها الوسيلة 
الشعوب،  توّحد  اليت  األرقى 
لغة  واحدة،  لغة  تتكلم  وأنها 
اإلنسانية اليت ال تعرف حدوًدا 

وال ديًنا وال عرًقا

الفنانني  القلب إىل  شكر من 
الذين يغنون للعاصمة بريوت، 
تقف  اليت  فرنسا  إىل  وشكر 

دائًما إىل جانب لبنان
حتت  من  ستقوم  بريوت 
األنقاض جمدًدا، بفضل جهود 
وصلوات  وحناجر  وسواعد 

أصدقائها الكثر

دياب: بريوت ستقوم من 
حتت األنقاض جمددًا

ندى  السابقة  الوزيرة  أعلنت 
تسري  سوف  انها  بستاني 
حاول  من  ضد  »بالدعوى 
جرى  وما  بي...  التشهري 
الربوباغندا  إطار  يف  يندرج 

»ال  وقالت  السياسية« 
بنك  أي  حساب يف  أي  أملك 
اليت  واملستندات  بسويسرا 
حولت  أنين  أصحابها  ادعى 

أموااًل للخارج مزورة«.

الوزيرة السابقة ندى البستاني:

سأسري بالدعوى ضد كل من شّهر بي
مستوردي  نقابة  أعلنت 
الطبية  واملعدات  املستلزمات 
عن  للتوقف  »تتجه  أنها 
للحاالت  اال  البضائع  تسليم 
فك  حلني  وذلك  جدًا  احلرجة 
ومنع  التحويالت  عن  األسر 
وضمان  الشركات  افالس 
عدم املساس بالقطاع الصحي 
املواطن  سالمة  على  للحفاظ 
وصدر  باالستشفاء«.  وحقه 

عنها البيان اآلتي: 
» - ملا كانت امللفات ال تزال 
عالقة يف املصرف املركزي وال 
توجد آلية واضحة  وزمن حمدد 

لتسيري املعامالت، 
الدعم  قيمة  كانت  وملا   -
 240 تبلغ  الطبية  للمستلزمات 
سنويا ومل يتم حتويل  مليون $ 
ما  اي  منها  مليون$   80 سوى 
احتياجات  من   %  30 يوازي 
القطاع الصحي علمًا انها تشكل 
نسبة ضئيلة مقارنة بالقطاعات 
االخرى املدعومة باملليارات،  

مرارا  حاولنا  كنا  وملا   -
مجيع  مع  تطبيقية  آلية  وضع 

املعنيني: 
 / امللفات  ترقيم  كاعتماد   -

Tracking من اجل متابعتها. 
واضحة  لوائح  تقديم   -

للمستلزمات املدعومة. 
- اقرتاح املؤشر الشهري لوزارة 

الصحة واجلهات الضامنة. 
الصحة  وزارة  من  طلب   -
املستلزمات  لوائح  آب   4 منذ 
الطبية اليت وردت كمساعدات 
 250( الصديقة  الدول  من 
بامكانية  لنا  يسمح  ما  طن( 
والكميات  االصناف  حتديد 
املستشفيات  حتتاجها  اليت 
ضمن  من  ان  املتوفرة  وغري 
يف  او  املذكورة  املساعدات 
الستريادها  الشركات  خمزون 

ولكن  االخرية  هذه  قبل  من 
لتارخيه  تردنا  مل  لالسف 

تفاصيل عنها، 
بوقف  التهديد  كان  وملا   -
الدعم مستمرا علما اننا نستورد 
بالدفع  تسهيالت  ومننح 
أساس  على  للمسستشفيات 

دعم مصرف لبنان، 
- وملا كانت  لدينا مستحقات 
مببالغ كبرية للموردين بالعمالت 
الشركات  فان  االجنبية، 
افالسها  تشهر  املستوردة  
اذ سوف يتوجب عليها تسديد 
يفوق  مبا  للخارج  متوجباتها 

امكانياتها املادية، 
كتبًا  ارسلنا  قد  كنا  وملا   -
من  اخلصوص  بهذا  للمعنيني 
او  جتاوبًا  نتلقى  أن  دون 

اقرتاحات بديلة منهم، 
اصبح  خمزوننا  كان  وملا   -
ضئياًل ويف حده االدنى بسبب 
عدم توريد الشركات يف اخلارج 
بتسديد  املستوردين  لتأخر 

التزاماتهم املادية جتاههم، 
- وملا كانت بعض املستشفيات 
تزال  ال  حكومية(  او  )خاصة 
املستحقات  بتسديد  تتلكئ 
املتوجبة عليها للشركات واليت 
يعود قسمًا منها لسنوات خلت، 
يسدد  االخر  البعض  بان  علمًا 
الصرف  سعر  اساس  على 

احملدد بـ 1515 ل.ل. 
مستوردي  نقابة  تتجه  لذلك، 
الطبية  واملعدات  املستلزمات 
عن  للتوقف  »تتجه  أنها 
للحاالت  اال  البضائع  تسليم 
فك  حلني  وذلك  جدًا  احلرجة 
ومنع  التحويالت  عن  األسر 
وضمان  الشركات  افالس 
عدم املساس بالقطاع الصحي 
املواطن  سالمة  على  للحفاظ 

وحقه باالستشفاء«.

مستوردو املستلزمات الطبية 
يتوقفون عن تسليم البضائع إال 

للحاالت احلرجة جدًا

لألمن  العامة  املديرية  أعلنت 
العام إنه ورد على أحد املواقع 
بقيام  يتعّلق  خربًا  اإلخبارية 
املخابرات السورية بتسليم األمن 
العام اللبناني املدعو فادي خالد 
خلية  إرهابيي  أحد  الفارس، 

التالوي الفار إىل سوريا.

العامة  »يهّم املديرية  وأضافت 
لألمن العام أن تنفي هذا اخلرب 
مجلًة وتفصياًل، وهي تذكر دومًا 
بأنها تقوم بتسليم أي موقوف 
القضاء  إىل  لديها  يتواجد 
املقتضى  إلجراء  املختص 

القانوني«.

األمن العام ينفي تسلمه أحد إرهابيي 
خلية التالوي من املخابرات السورية

 - اجليش  قيادة  عن  صدر 
اآلتي:  البيان  التوجيه  مديرية 
حربية  زوارق  سبعة  »خرقت 
تابعة للعدو اإلسرائيلي، بتاريخ 
الساعة  بني  ما   2020/10/1
00.05 والساعة 4.30، املياه 
اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس 
أقصاها  ملسافة  الناقورة، 

أقدم  حيث  مرتا،   314 حواىل 
الزوارق  بعض  من  عناصر 
على إطالق النار وإلقاء قنابل 
البقعة  فوق   3 عدد  مضيئة 
متابعة  تتم  املذكورة.  البحرية 
بالتنسيق  اخلروقات،  موضوع 
مع قوات األمم املتحدة املوقتة 

يف لبنان«.

قيادة اجليش: 7 زوارق حربية معادية 
خرقت املياه اإلقليمية اللبنانية

أعربت دولة البحرين عن ترحيبها 
إلطالق  اتفاق  عن  باإلعالن 

املفاوضات حول ترسيم احلدود 
البحرية بني لبنان و»إسرائيل«

البحرين ترحب باتفاق التفاوض على 
ترسيم احلدود البحرية
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أشار الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون يف مؤمتر صحفي حول 
الوضع يف لبنان، إىل أن »القوى 
العظيمة للشعب اللبناني مسحت 
ما  على  باحملافظة  البلد  هلذا 
كانت  وفرنسا  اآلن،  عليه  هو 
االوىل  اللحطات  منذ  جانبه  إىل 
بأن  منوهًا  كذلك«،  وستبقى 
بني  الكبرية  الصداقة  »هذه 
قبل طبقة  من  اختذت  الشعبني 
املوت،  لعبة  تلعب  سياسية 
وحمددة  واضحة  واملسؤوليات 
تسميتها  يتم  أن  وجيب 

ونستخلص كل النتائج«.
»معظم  أن  إىل  ماكرون  ولفت 
يف  تعهدت  السياسية  القوى 
حكومة  بتشكيل  الصنوبر  قصر 
تستطيع  يومًا،   15 خالل  مهمة 
من  طريق  خارطة  تطبيق 
االصالحات مت التوافق عليها من 
اجملتمع الدولي وتبقى صاحلة مع 
جدول عمل لشهر وثالثة اشهر، 
ولكن ما حصل يف األيام األخرية 
من تغيري من القوى السياسية 
املؤسسات،  وقادة  اللبنانية 
باحرتام  يرغيون  ال  أنهم  أظهر 
التعهد الذي اختذوه أمام فرنسا 
أن  وقرروا  الدولي،  واجملتمع 
خيونوا هذا التعهد«، موضحًا أن 
أنه  وجدت  اللبنانية  »السلطات 
مصلحتها  تفضيل  األفضل  من 
العامة  املصلحة  على  الفردية 
للبلد، واختارت ترك لبنان بني 
لعبة القوى اخلارجية، وأن متنع 
املساعدة  من  اإلستفادة  من 
الشعب  حيتاجها  اليت  الدولية 

اللبناني«.
من  شهر  »خسرنا  أنه  وأكد 
اإلصالحات  إلطالق  الوقت 
نتمكن  ومل  للبنان،  الضرورية 
الدولية  املساعدة  إيصال  من 
وهذا أيضا عزز من خطر زعزعة 
وخسارة  اإلقليمي،  اإلستقرار 
الكنز الذي ميثله لبنان للمنطقة 
وللعامل«، مفيدًا بأنه »مت تكليف 
وصريح،  حمرتم  وزراء  رئيس 
لكن  يستطيع  ما  فعل  حاول 
السياسيني جعلوا من املستحيل 
تطبيق  من  تتمكن  أن  حلكومة 
فّضل  والبعض  اإلصالحات، 
على  فريقهم  مصلحة  تفضيل 
اآلخرين  أن  حني  يف  الشعب، 
اعتقدوا أنه باستطاعتهم فرض 
وحزبهم  اهلل«  »حزب  اختيار 
تتعارض  حكومة  بتشكيل 
تفيد  اليت  اإللتزامات  مع  متاما 
ورفضوا  اللبنانية  املصلحة 

التسوية«.
وشدد ماكرون على أن »حزب 
يف  يكون  أن  ميكنه  ال  الل«ه 
وميليشيا  اسرائيل،  ضد  حرب 
جلانب سوريا، وحزب حمرتم يف 
لبنان. هو عليه برهنة أنه حيرتم 
لبنان، وهو أظهر العكس. كل 
األسوء  على  راهنوا  األفرقاء 
إلنقاذ مصاحلهم، وهم يتحملون 
وستكون  الكاملة  املسؤولية 
ثقيلة«. وتوجه للشعب اللبناني 
أن  مؤكدًا  واألخ«،  »الصديق 
ألن  أوال  ترككم  لن  »فرنسا 
وضعناها  اليت  الطريق  خارطة 
وهي  مستمرة،  أيلول  أول  يف 
املأخوذة  الوحيدة  املبادرة 
اإلقليمي،  املستوى  على 
حكومة  لتشكيل  مستمرة  وهي 
ممكن  وقت  بأسرع  خدمة 

»أشعر باخلجل« .. ماكرون ميهل القوى 
السياسية بني 4 و6 اسابيع!
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هذه  حتمل  للمسؤولني  ويعود 
املسؤولية«.

ونوه ماكرون بأن »اإلصالحات 
األكيد  الشرط  وهي  ضرورة 
االستفادة  من  لبنان  ليتمكن 
إلعادة  الدولية  املساعدة  من 
شهر  آلخر  اآلن  ومن  البناء، 
مع  سننظم  الثاني،  تشرين 
األمم املتحدة والشركاء، مؤمتر 
جديد لتجديد املساعدة الدولية 
وسنستجيب  اللبناني  للشعب 
واملأوى  الصحة  الحتياجات 
إلفادة الشعب اللبناني مباشرة 
عرب املنظمات األممية واحمللية«. 
اإللتزام  »هذا  أن  إىل  وأشار 
التزمت  ما  وهذا  غري مشروط، 
باملرحلة  املتحدة  األمم  أمام  به 
وحنن  اإلعمار.  إلعادة  االوىل 
ومتابعة  الشفافية  على  نشدد 
املساعدة ونستمر بالقيام بذلك 

مع االمم املتحدة«.
وأفاد بأنه سنصر على »أن يتم 
التحقيقات  نتائج  عن  اإلعالن 
من  وأبعد  املسؤولني،  وحتديد 
خارطة  استحداث  سيكون  ذلك 
ندخل  حنن  ونتائجها.  الطريق 
اآلن مبرحلة جديدة حيث املخاطر 
والسلطات  أرفع،  أصبحت 
اللبنانية عليها التقرير إن كان 
للقيام  املصلحة  مجيعا  لدينا 
كل  سنستخلص  وحنن  بذلك، 
»سعد  أن  وأوضح  النتائح«. 
احلريري أخطأ عندما أضاف معيار 
الوزارات،  توزيع  عند  طائفي 
وهذا شرط وضعه على الطاولة 
مع الوزراء السنة ومل يكن جزء 
حني  يف  الطريق،  خارطة  من 
اختارها  اليت  العمل  طريقة  أن 
ورجع  عاد  لكنه  غلطة،  كانت 
على  ووافق  بها  االلتزام  عن 
»حركة  بأن  منوهًا  التسوية«، 
على  اتفقا  اهلل«  و«حزب  أمل« 
انه لن يتغري أي شيء يف كل 
االتزام  أن  أقر  وبري  مرحلة 
الوزراء كان شرط من  بتسمية 
حيرتموا  مل  الذين  اهلل«  »حزب 
ما قالوه لي بكل وضوح انهم 
مع خارطة طريق من اإلصالحات 

وحكومة اختصاصيني«.
أوضح  متصل،  سياق  ويف 
ماكرون أن »الفشل هو فشلهم، 
ولن احتمل الفشل شخصيًا. أنا 
بذلت كل ما بوسعي وال ميكنين 
االجابة عن اخطاء خطرية يرتكبها 
اآلخرون. أفّضل ان اكون واضح 
السياسية  القوى  وشفاف: 
اليت  التدابري  تتخذ  مل  اللبنانية 
كان جيب أن يتم اختاذها بعد 4 
آب، ومل يقروا بغضب الشعب 
الدولي«.  والوضع  اللبناني 
وأشار إىل أنه »كل يوم األمور 
أن  أقول  لذلك  أكثر،  تتعقد 
إدانة جممل القادة السياسيني، 
وإعادة تأكيد العرض الفرنسي 
على  املسؤوليات  ووضع 
مشددًا  اللبنانيني«،  الرؤساء 
اجلمعهورية  »رئيس  أن  على 
لديه  عون  ميشال  العماد 
الساعات  يف  مسؤولية 
املبادرة  إطالق  إلعادة  املقبلة 
الفرنسية. وما أمتناه أن نتمكن 
من املضي قدمًا لتأليف حكومة 
وأنا  باإلصالحات،  تقوم  مهمة 
أحلظ أن تشكيل حكومة من قبل 
السفري مصطفى اديب مل تنجح 

وهي كانت احملاولة األوىل«.

على  العقوبات  موضوع  ويف 
أكد  اللبنانيني،  السياسيني 
أي  يستثين  ال  أنه  ماكرون 
األبواب  اقفلوا  »من  شيء، 
وليسوا  العقوبات  تعنيهم  ال 
ومعاقبة  أعاقب،  أن  علي  من 
اجلمبع ليس حل، وليس هناك 
أي اقرتاح آخر«، متسائاًل »هل 
دون  حكومة  تشكيل  نستطيع 
اخليار  هذا  الشيعية!  الطائفة 
اليوم  وأحلظ  واقعيًا،  ليس 
اللبنانيني  القادة  لدى  خوفًا 
ألنهم خيشون »حزب اهلل«، لكن 
عنهم  ألدافع  مستعد  أنا  هل 
أو  الفرنسي  اجليش  ألزم  وأن 
بالطيع  الدولي بشيء،  اجملتمع 
الثاني  »اخليار  بأن  وأفاد  ال«. 
سياسية  حلكومة  العودة  هو 
الذين  لألحزاب  واالستسالم 
وطاملا  أصدقائهم،  سيسمون 
مل حتصل ازمة أعمق ليس أمامنا 
األحزاب  مجع  حماولة  إال  خيار 
تكون  وأن  طريق،  خارطة  حول 

لدينا حكومة مهمة«.
وشدد على أنه »ال خنشى وقوع 
حرب أهلية، والعقوبات ال تبدو 
املرحلة،  هذه  يف  مناسبة  آلية 
وال استثنيها يف وقت ما، لكن 
للحاجة  تستجيب  ال  هي  اليوم 
به  القيام  علينا  وما  اللبنانية، 
السياسي  الضغط  ممارسة  هو 
وحتميل املسؤولية ملن افشلوا 
اعتقاده  عن  معربًا  املبادرة«، 
االموال  اعادة  اجل  »من  بأنه 
التحقيق  اللبناني،  للشعب 
جممل  يف  واجلنائي  املالي 
األكثر  اآللية  هي  املؤسسات، 
خارطة  من  جزء  وهي  فعالية، 
بها«.  التزمنا  اليت  الطريق 
يقوم  أخجل مما  »إنين  وأضاف 

به قادتكم«.
ماكرون  لفت  ذلك،  مبوازاة 
ببنية  نعمل  »اليوم  أنه  إىل 
هل  ولكن  الطائف،  اتفاق  هي 
نستطيع اعادة بناء وتأسسيس 
نصل  ان  اليوم جيب  التوازن! 
هلذا ولكن الوقت أصبح متأخرا 
املبادرة  بالتالي ال ميكن تغيري 
ألن الوضع املالي واإلقتصادي 
التأخر  لنا  يتيح  ال  واإلجتماعي 
أكثر العادة بناء حل يلعب على 
ان  علينا  الطائفية.  التوازنات 
نبين على االتفاقيات املوضوعة 
ونوه  الطائف«.  اتفاقية  وراء 
نظام  هناك  لبنان،  »يف  بأن 
فساد مقسوم بني القوى وهذا 
ما اوصلنا ملا حنن فيه اليوم، 
اهلل«  »حزب  ذلك،  جانب  وإىل 
قلت  وكما  الرعب،  نظام  طّبق 
هلم يف اجتماعنا بقصر الصنوبر، 
أن هذا النظام اليوم ال يتحرك 
حوالي  وهناك  يتقدم،  وال 
البلد  سيضعون  اشخاص   10
باحلفرة. حنن علينا التقدم على 
والدولي،  الداخلي  املستوى 
ال  احمللي  املستوى  وعلى 
الذي  النظام  ممن  افضل  اري 
وضعناه«، مفيدًا بأنه »ال ميكنين 
اللبناني  الرئيس  حمل  احل  ان 
وعلى املسؤولني اآلخرين حتمل 
علينا  ذلك  وبعد  مسؤولياتهم، 
ال  االقليميني.  الالعبني  ادخال 
اعرف ماذا سيكون دور ايران. 
حصل توتر من الفريق الشيعي 
لكن هل كان ذلك سبب املوقف 

السين!«.

يف سابقة من نوعها تفتح الباب أمام إنهاء مرحلة 
عدم حماسبة الوزراء ماليًا، أصدر ديوان احملاسبة 
قرارًا قضى بتغريم الوزير السابق حممد الصفدي، 
بعدما تبنّي أنه أهدر مااًل عامًا يف أحد التلزميات غري 
القابلة للتنفيذ. الصفدي كان وضع احلجر األساس 
إدارة املناقصات وجود خلل فيه،  ملشروع أكدت 
فكانت النتيجة، بعد 12 عامًا، عدم إضافة أي حجر 
على احلجر األساس، بالرغم من كل ما صرف من 

أموال.
 2020/9/25 بتاريخ  قرارًا  احملاسبة  ديوان  أصدر 
السابق  والنقل  العامة  األشغال  وزير  فيه  يلزم 
و500  مليونني  بقيمة  غرامة  بدفع  الصفدي  حممد 
ألف لرية لبنانية سندًا ألحكام املادة 60 من قانون 
تنظيم ديوان احملاسبة، باإلضافة اىل غرامة تساوي 
الذي  الراتب  بناًء على  راتب ثالثة أشهر حتتسب 
تتعّلق  املخالفة  وزيرًا.  كان  عندما  يتقاضاه  كان 
بتلزيم مشروع إقامة جسور يف منطقة البحصاص 
- طرابلس بناًء على خرائط أولية وقبل استكمال 
الدراسة العائدة له، مع علمه املسبق بعدم إمكانية 
اإلجراءات  على  التحايل  هذا  املشروع.  تنفيذ 
اإلدارية والقانونية إلمرار الصفقات وهدر األموال 
املؤمتنني  معظم  وفقه  يسري  نهجًا  بات  العمومية، 
الوزراء  أن  بسيط  فارق  مع  الدولة.  إدارات  على 
املتعاقبني دأبوا على استخدام حصاناتهم للهروب 
املوظفني  على  املسؤوليات  ورمي  املساءلة  من 
األقل رتبة عرب استخدامهم ككبش حمرقة لفسادهم. 
من هنا، تأتي أهمية هذا القرار االستثنائي واألول 
 12 بعد  ولو  احملاسبة  ديوان  تاريخ  نوعه يف  من 
الغرامة،  هزالة  ورغم  باملخالفة!  القيام  على  عامًا 
فإّن أهمية ما جرى هو يف أنه يشّكل فرصة لبناء 
إطار قانونّي ميكن استخدامه حملاسبة الوزراء ماليًا، 
وعدم التذّرع باحلصانة الدستورية اليت متنع حماكمة 
الوزير سوى أمام اجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء 
والوزراء. وميكن حتويل قضية الصفدي إىل فاحتة 
لفتح  مقدمة  ملفه  ليكون  اجملال،  هذا  يف  خلرق 
الصفدي  ملاذا  أما  املشابهة.  امللفات  من  املزيد 
»هذا  إن  املعنية  املصادر  فتقول  غريه؟  وليس 
سنوات،  منذ  املركزي  التفتيش  من  حمّول  امللف 
وبقي نائمًا منذ ذلك احلني اىل أن وجد العاملون 
يف الديوان ما خيّوهلم حماسبة الوزير وفق قوانني 
َكم حتى ال يتمّكن املدعى  تنظيم الديوان وبشكل حمحُ
أو  إسقاطه مستعينًا حبصانته  أو  نقضه  من  عليه 

بعدم اختصاص اجلهاز الذي يريد حماسبته«.
بدأ مسار حماسبة الصفدي بتاريخ 2020/4/9، بناًء 
على قرار صادر من الديوان )239/ر.ق.( يف إطار 
الرقابة القضائية على املوظفني. وطلب فيه اىل 
مسرا  بو  جوزيف  واملهندسني  الصفدي  من:  كل 
بيان دفاعهم  وحسن خوندي وعماد احلاج شحادة 
إليهم خالل مهلة 60 يومًا،  عن املخالفة املنسوبة 

وهو ما حصل فعاًل.
يف ما يتعّلق بالصفدي، نسب إليه الديوان األفعال 
اآلتية: -1 قيامه بإحالة ملف تلزيم أشغال مشروع 
إدارة  اىل  البحصاص  منطقة  يف  جسور  إقامة 
املسّلمة  الدراسة  مستندات  على  بناًء  املناقصات 
»يونيتيك«  االستشاري  قبل  من  مباشرة  إليه 
تسّلمت  قد  املعنية  االستالم  جلنة  تكون  أن  قبل 
بإحالة  الصفدي  قيام  عدم   2- نهائّية.  دراسة 
الفنية  الدراسات  دائرة  اىل  الدراسة  مستندات 
وفق التسلسل اإلداري. -3 استعجال اإلدارة يف 
استكمال الدراسة وملف تلزيم األشغال وإصراره 
املطلوبة  املراحل  كل  بإجناز  املوظفني  قيام  على 
مكتبه  يف  الالزمة  واملستندات  اإلحاالت  وتوقيع 

ويف يوم واحد.
به  أدىل  ما  على  بناًء  الديوان  تقرير  أشار  وقد 
املشروع  تلزيم  »جلسة  أن  إىل  نفسه،  الصفدي 
من  الثامن  الشهر  يف  مرحلتني  على  فعاًل  عقدت 
عام 2007 ويف إدارة املناقصات وأرسي االلتزام 
حينها بشكل مؤقت على شركة الشرق للمعدات«. 
لكن االلتزام نفسه فسخه بعد عام وزير األشغال 
الذي تسّلم املنصب بعده أي غازي العريضي بناًء 
إىل  »نظرًا  امللتزمة  الشركة  من  مقّدم  طلب  على 
البنى  مسارات  تعديل  وضرورة  التنفيذ  صعوبة 
التحتية بكلفة عالية«. هكذا، أهدرت األموال على 
الدراسات واملشاريع غري القابلة للتنفيذ وبصورة 
غري قانونية ألسباب ال تتعلق باملصلحة العامة طبعًا، 
إمنا بغاية ال ينتفع منها إال الصفدي والشركة. ويف 
مل  أنه  الصفدي  أوضح  ملا حصل،  تربيره  معرض 
يعلم بوضع هذا املشروع يف املوقع الذي سيجري 
اليوم، سوى من  التنفيذ، لكنه مل ينفذ اىل  فيه 
الوزير  دفاع  أن  اتضح  لكن  اإلعالمية.  الوسائل 

السابق يتعارض مع الوقائع، إذ إنه مل يعمد وفق 
تقرير الديوان، »اىل جتميد املشروع ووقف تنفيذه، 
بل تابع السري به وقام بتصديق االلتزام كما وضع 
احلجر األساس للمشروع، األمر الذي يضعف اىل حّد 
خطأ  ويفقده مصداقيته«.  به  املدىل  الدفاع  بعيد 
الصفدي املرتكب يتمحور حول إرسال ملف الدراسة 
األولية املسّلمة من االستشاري اىل إدارة املناقصة 
قبل إجنازها كاملة وقبل أن تكون معّدة للتلزيم. 
هذا األمر أدى اىل التلزيم ومباشرة امللتزم بالعمل 
مبوجب دراسة أّولية غري مكتملة تبّينت يف ما بعد 
احلاجة اىل تعديل بنودها وكمياتها وكلفة االلتزام. 
نفسه  امللف  إرسال  أعاد  الصفدي  أن  الالفت 
مرتني اىل إدارة املناقصات حتى بعد إبداء اإلدارة 
مالحظات حول امللف األول، وقد مّت إجراء التلزيم 
على أساسها. ما سبق يشكل خمالفة »ارتكاب خطأ 
أو تقصري أو إهمال، من شأنه إحلاق ضرر مادي 
اخلزينة  املودعة يف  األموال  أو  العمومية  باألموال 
60 من  8 من املادة  الفقرة  املنصوص عليها يف 
قانون تنظيم ديوان احملاسبة«. كما يشكل خمالفة 
للنصوص املتعلقة بإدارة أو استعمال هذه األموال 
اليت نّصت عليها الفقرة 10 من املادة نفسها. هذه 
املخالفة معطوفة على استعجال املوظفني والضغط 
عليهم إلجناز املعامالت يف يوم واحد، كما ختّطيه 
األصول القانونية واإلدارية يف إعداد ملّف التلزيم 
تسّلم  قبل  حتى  املناقصات  إدارة  اىل  وإرساله 
الدراسة من قبل اإلدارة، موثقة يف اإلفادات اليت 
أدىل بها كل من رئيس الدراسات الفنية ورئيس 
للطرق  العام  واملدير  والربامج  التصميم  مصلحة 
يف  املناصب  هذه  يتوّلون  كانوا  الذين  واملباني 
حينه. كما أنها موصوفة يف التحقيقات اليت أجراها 
التفتيش املركزي ومعززة بالكتاب الرقم 319/ص 
تاريخ 2005/8/24 املوّجه من الوزير اىل املدير العام 
والذي يؤكد فيه ضرورة »إجراء ما يلزم من تصحيح 
لبعض الكميات الواردة يف ملف التلزيم نظرًا إىل 

السرعة يف إعداده بناًء على توجيهاتنا«.
احلاج  عماد  املهندس  أحدهم  شركاء،  للصفدي 
عدم  من  بالرغم  التلزيم  ملف  أعّد  الذي  شحادة 
معرض  ويف  شحادة،  احلاج  الدراسة.  اكتمال 
الدفاع عن نفسه، أنكر صالحيته ومسؤوليته. لكن 
بصفته  واجبه  من  »يبقى  الديوان،  تقرير  حبسب 
معد عقد التلزيم التأكد من معاملة الدراسة احملالة 
كما  نهائي،  استالم  حمضر  ووجود   )...( إليه 
االستحصال على خرائط نهائية من االستشاري«. 
وبذلك يكون شحادة أيضًا قد خالف الفقرة 8 من 

املادة 60.
أما رئيس دائرة املشاريع باإلنابة املهندس حسن 
قبل  أحيل  التلزيم  ملف  أن  أثبت  فقد  خوندي، 
الكّف عن مالحقته.  الديوان  تكليفه مبهامه، فقرر 
املهندس  باإلنابة  الطرق  مبدير  يتعلق  ما  ويف 
جوزيف بو مسرا، فقد أوضح أنه شغل هذا املنصب 
باإلنابة لفرتة قصرية، وأن وزير األشغال استدعاه 
اىل مكتبه أسوة بباقي املوظفني املعنّيني بامللف 
وطلب إليهم توقيع ملف التلزيم، فاقتضى الكّف 
الدستورية  املخالفات  خبصوص  مالحقته  عن 

املنسوبة إليه.
نطاق  ويف  نهائية  وبصورة  الديوان  قرر  لذلك 
الرقابة القضائية على املوظفني، فرض غرامة على 
الصفدي قدرها مليونني و500 ألف لرية سندًا اىل 
أحكام املادة 60، باإلضافة اىل غرامة تساوي راتب 
ثالثة أشهر سندًا اىل املادة 61 من قانون تنظيم 
ألف  و500  مليونًا  شحادة  احلاج  وتغريم  الديوان. 

لرية هو اآلخر. 
باملخالفات  النواب  جملس  الديوان  أحاط  وقد 
القرار اىل  وأبلغ  السابق  الوزير  املرتكبة من قبل 
للطرق  العامة  املديرية   - والنقل  األشغال  وزارة 
لدى  العامة  النيابة   - العالقة  أصحاب   - واملباني 
الغرامات  حتصيل  بغية  املالية  ووزارة  الديوان 
إفادة  املالية  وزارة  اىل  طلب  كذلك  املفروضة. 
قبلها  من  املتخذة  اإلجراءات  عن  تباعًا  الديوان 
هذه  تسديدها.  وتواريخ  الغرامات  هذه  لتحصيل 
 60 املادة  إطار  مسبقًا يف  حمددة  البخسة  القيمة 
اليت نّصت على املعاقبة بغرامة من 150 ألف لرية 
أو  ارتكب  ألف لرية لكل موظف  اىل مليون و500 
ساهم يف ارتكاب إحدى املخالفات الواردة يف هذه 
املادة، باإلضافة اىل اإللزامات املدنية والعقوبات 
اجلزائية واملسلكية اليت ميكن أن تقضي بها املراجع 
املختصة. ويف املادة 61 اليت تعطي احلق للديوان 
مبعاقبة املوظف، عالوة على الغرامة، بغرامة حتسب 
مقدار  وإىل  املرتكبة  املخالفة  أهمية  اىل  نسبة 

الراتب غري الصايف الذي يتقاضاه.

ديوان احملاسبة خيرق »حصانة الوزراء« حكم على الصفدي بهدر املال العام
رىل إبراهيم
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بيل  جورج  الكاردينال  قرر 
العودة إىل روما بعد ستة أشهر 
االعتداء  قضايا  من  تربئته  من 

اجلنسي على األطفال.
وطبقا لوكالة األنباء الكاثوليكية، 
كوزير  عمل  الذي  الرجل  فإن 
ذلك،  قبل  الفاتيكان  خلزانة 
من  عاما،   79 العمر  من  والبالغ 
سيدني  غادر  يكون  أن  املقرر 
الثالثاء املاضي، بعد أن استقر 
يف املدينة منذ اإلفراج عنه من 

أحد سجون والية فيكتوريا.
مستشارة  ليا،  كاترينا  وقالت 
دائما  »كان  سيدني  أبرشية 
روما.«  إىل  العودة  يعتزم 
عاد  قد  بيل  الكاردينال  وكان 
روما  من  قادما  أسرتاليا  إىل 
2017 ملواجهة  عام  يف منتصف 
له  ُوجهت  اليت  االتهامات 
باالعتداء اجلنسي على اثنني من 
أطفال اجلوقة عندما كان يشغل 
منصب كبري أساقفة ملبورن يف 

نهاية التسعينات.
يف  بيل  الكاردينال  وأدين 
ديسمرب كانون األول عام 2018 
وقضى قرابة العام يف السجن 
لستة  بالسجن  عقوبة  أصل  من 
احملكمة  تربئه  أن  قبل  أعوام، 
أبريل  يف  أسرتاليا  يف  العليا 
نيسان املاضي وتطلق سراحه.

يشغل  بيل  الكاردينال  وكان 
الفاتيكان  سكرتري  منصب 
مهمة  إليه  واملوكل  لالقتصاد 
الكنيسة  ميزانية  هيكلة  إعادة 
والقضاء على االنتهاكات، ولكنه 
أخذ إجازة من هذا املنصب من 

أجل العودة إىل أسرتاليا. 
تلفزيوني  لقاء  أول  يف 
»كبش  كنت  بيل:  للكاردينال 

فداء« وأحذر من احنياز العدالة
وتأتي عودته إىل روما بعد أيام 
فقط من قيام البابا فرانسيس 
القوي  الكاردينال  بفصل 
اتهامات  بعد   Giovanni Becciu

وكان  واحملاباة.  باالختالس 
الكاردينال بيل يف السابق على 
املفصول  الكاردينال  مع  خالف 
املطلوبة  اإلصالحات  بسبب 

خلزانة ومالية الكنيسة.
وقالت وكالة األنباء الكاثوليكية 
من  اختياره  مت  املبجل  »األب 
الفاتيكان.«  مالية  تنظيف  أجل 
طويلة  خطة  »لديه  وأضافت 
تهنئته  يتم  أن  وجيب  األمد 
وتوجيه الشكر له على التطورات 

األخرية.«
»أمتنى  بيل  الكاردينال  وقال 
من  املنزل  تنظيف  يستمر  أن 
الفاتيكان  من  كل  يف  الداخل 

وفيكتوريا.«

املصدر: اس بي اس

الكاردينال بيل يغادر أسرتاليا إىل 
روما بعد 6 أشهر على تربئته

الكاردينال بيل قضى عاما يف السجن قبل أن تقضي املحكمة العليا يف 
أسرتاليا له بالرباءة وتفرج عنه من أحد سجون والية فيكتوريا
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الكاردينال بيل لدى وصوله اىل املحكمة يف ملبورن

سكان  فيكتوريا  حكومة  دعت 
يف  االستمرار  إىل  الوالية 
املفروضة  بالقيود  االلتزام 
كورونا،  وباء  تفشي  الحتواء 
إنهم  حيث قال رئيس احلكومة 
اقرتبوا للغاية من اختاذ »خطوة 

كبرية للغاية«.
تسري  الوالية  إن  أندروز  وقال 
الطريق  أسرع من خارطة  خبطى 
واليت  اإلغالق  إجراءات  لرفع 
عنها  أعلنت  قد  احلكومة  كانت 

يف وقت سابق.
عشر  فيكتوريا  والية  وسجلت 
وسبع  جديدة،  اجيابية  حاالت 
الوالية  وكانت  وفاة.  حاالت 
إصابة  حاالت  قد سجلت مخس 
يف  املاضي  االحد  يوم  جديدة 
أقل حصيلة يومية منذ 12 يونيو 
حزيران املاضي، وثالث حاالت 

وفاة.
وبذلك يستمر منط اإلصابات يف 
االخنفاض،  يف  ملبورن  مدينة 
اإلصابات  متوسط  وصل  حيث 

فيكتوريا »قريبة للغاية« من اختاذ »خطوة كبرية«

كشف  قد  يكون  ان  املقرر  من 
االول،  أمس  الوزراء،  رئيس 
عن أبرز بنود املوازنة الفيدرالية 
أمام نادي الصحافة الوطين حيث 
الرئيسية  األهداف  عن  سيعلن 
اإلعالن  من  أيام  مخسة  قبل 

الرمسي عن املوازنة.
تعتزم احلكومة الفيدرالية توجيه 
حزمة دعم سخية لدعم الصناعة 
الفيدرالية  املوازنة  يف  احمللية 
 1.5 بقيمة  أيام  خالل  املرتقبة 
احلزمة  وتهدف  دوالر.  مليار 
»القدرات  تأمني  إىل  اجلديدة 
ست  يف  ألسرتاليا  السيادية« 
الطعام  تشمل  رئيسية  جماالت 

والدواء والطاقة النظيفة.
يكون  يكون  أن  املقرر  ومن 
اعلن علن رئيس الوزراء سكوت 
موريسون امس االول يف خطاب 
له عن األهداف الرئيسية للموازنة 
واليت سرتكز على التوسع العاملي 
املستهدفة  القطاعات  من  لكل 
حكومي  دعم  بتقديم  التعهد  مع 

جلذب استثمارات كبرية.
موريسون  خلطاب  مسودة  ويف 
اليوم، قال »حنن نصنع األشياء 
يف أسرتاليا، ونفعل ذلك جيد. 
صناعة  يف  نستمر  أن  حنتاج 
تلك  ومع  أسرتاليا.  األشياء يف 

االسرتاتيجية، سنفعل ذلك.«
اإلعالن  من  أيام  مخسة  وقبل 
سوف  الفيدرالية،  املوازنة  عن 
اخلطاب  الوزراء  رئيس  يستغل 
ليعلن عن االقتطاعات الضريبية 
من  املزيد  وبناء  املنتظرة، 
التحتية،  البنية  مشروعات 
مهارات  تطوير  برامج  ومتويل 
»إعادة  أجل  من  األسرتاليني 

بعد  األسرتالي  االقتصاد«  بناء 
الركود.

وتقدر احلكومة أن خطة التصنيع 
توفر  أن  ميكن  ستطرحها  اليت 
مباشر  بشكل  وظيفة   80,000
بشكل  وظيفة   300,000 وحنو 
مساعدة  خالل  من  مباشر،  غري 
املصانع  حتديث  على  الشركات 
والتوسع يف التصدير العاملي.

الستة  القطاعات  وتشمل 
بالتمويل  املستهدفة  الرئيسية 
اخلام  املواد  احلكومي: 
املعادن  ومعاجلة  للتكنولوجيا 
وصناعة  والطعام  الضرورية، 
الطبية  واملنتجات  املشروبات، 
والطاقة النظيفة وإعادة التدوير 

والدفاع والفضاء.
نادي  أمام  موريسون  وسيقول 
الصحافة الوطين »الواقع هو أننا 
ال ميكن وال جيب أن حناول توسيع 
صادراتنا العاملية يف عدد كبري 
»ال  ويضيف  القطاعات.«  من 
حتاول أن تفعل كل شيء، األمر 
والتكامل  بالتنسيق  يتعلق  كله 
من  املختلفة  املستويات  بني 
احلكومة مع الصناعات وقطاعات 

التعليم والبحث العلمي.«
تلك  تقديم  احلكومة  وتعتزم 
دوالر  مليار   1.5 بقيمة  احلزمة 
سنوات،  أربع  مدار  على 
وتشمل ثالثة مكونات رئيسية: 
املوجودة يف  الصناعات  حتديث 
أسرتاليا، ودعم سالسل األمداد 
قدرة  أكثر  جلعلها  والتمويل 
العاملية  التقلبات  مواجهة  على 
اليت  احلديث  التصنيع  ومبادرة 

ستختص باملشاريع الكربى.

املصدر: اس بي اس

موريسون يعلن عن 1.5 مليار دوالر لدعم 
الصناعة احمللية وإعادة بناء االقتصاد

عن  الفيدرالية  احلكومة  كشفت 
أرقام  على  التحديثات  بعض 
املالي  للعام  املتوقعة  املوازنة 
وزير  وصفها  واليت  احلالي 
إنها  فرايدنبريغ  جوش  اخلزانة 
الواقع  تعكس  قاسية  »أرقام 

القاسي الذي نواجهه«.

ارتفاع  وتظهر املوازنة من جهة 
األسرتالي  العام  الدين  نسبة 
بسبب اخنفاض إيرادات الدولة. 
ارتفاع  تعكس  أخرى  جهة  ومن 
الدعم  برامج  جراء  مصروفاتها 
العمال  ملساعدة  التحفيز  وحزم 
واملصاحل التجارية يف ظل ازمة 

التقاعد املعروف بالسوبر والذي 
مت متديد فرتة السماح هلم بسحبه 
حتى 31 كانون االول 2020 بعد 

أن كان ٢٤ أيلول.
القروض  بربنامج  العمل  متديد 
التجارية  للمصاحل  املدعومة 
الصغرية والذي يتيح للمتقدمني 
 line of credit على  احلصول 
الف   250 بقيمة  ضمانات  دون 
أن  بعد  سنوات  خلمس  دوالر 
سنوات  ثالث  تبلغ  املدة  كانت 
فقط. وبإمكان أصحاب االعمال 
التقدم  واملتوسطة  الصغرية 
من  ابتداء  املعدل  الربنامج  هلذا 
1تشرين االول وسيستمر العمل 

به اىل 30 حزيران 2021.
شخص  ألف   350 سيستفيد 
املعروف  احلكومة  برنامج  من 
ختصص  والذي   JobTrainer بـ 
دوالر  مليار  له  احلكومة 
الواليات  حول  املهين  للتدريب 

األسرتالية.
الـ  برامج  بدعم  العمل  متديد 
خصصت  الذي   apprenticeship
لدعم  دوالر  مليار   1.5 مبلغ  له 
وستستمر  املتدربني  رواتب 
آذار  حتى  الربنامج  بهذا  بالعمل 

.2021
 Home االستمرار بالعمل بربنامج 
Builder والذي خيصص 25 الف 
دوالر للراغبني ببناء منزل او بدا 
  renovation تصليحات  مشاريع 
ال تقل عن 150 الف دوالر. حتى 
أواخر العام 2020، وميكن التقدم 
للحصول عليه من خالل املكاتب 
الواليات  حلكومات  املتخصصة 

املختلفة.
مبشاريع  العمل  ببدء  املسارعة 
من  األساسية  التحتية  البنى 
مشاريع السكك احلديدة واملياه 
وتصليح الطرقات، بالتعاون من 
والبلديات.  الواليات  حكومات 
وتبلغ قيمة هذه املشاريع جمتمعة 
حوالي 100 مليار دوالر، وتأمل 
احلكومة أن تتمكن من خلق االف 
الوظائف خالل السنوات القادمة 

من خالهلا.
بزيادة  ستتأثر  الدولة  خزينة 
األشهر  يف  عليها  الديون 

القادمة.
وتعليقا على هذا يقول عبداهلل: 
لنرى  االنتظار  سوى  علينا  »ما 
ستفرض  اليت  الضرائب  ماهي 
لتعويض  السنوات  يف  علينا 
ويضيف  امليزانية«.  يف  الدين 
ضريبة  على  احلسومات  أن 
دون  ما  الدخل  الدخل ألصحاب 
كانت  واليت  دوالر  ألف   45 الـ 
وأصحاب   19٪ اىل  ستنخفض 
دوالر  ألف   120 دون  ما  دخل 
من  كان  والذي   ،32.5٪ اىل 
العام  يف  بها  العمل  املنتظر 
قد   2022-2021 القادم  املالي 

تؤجل أو تلغى.
 JobSeeker الـ  اعانة  متلقي 
احلكومة دفعتهم  الذين خفضت 
اىل  دوالر   550 من  اإلضافية 
اسبوعني.  لكل  دوالر   250
وسيدخل التخفيض حيز التنفيذ 
على  ويتوجب  أيلول،   28 من 
التقدم  الدفعة  من  املستفيدين 
أربع  من  وظيفة  على  للحصول 
 4 من  ابتداء  األقل  على  أماكن 

آب.
امليزانية  صدور  ويتوقع 
شهر  يف  اجلديدة  الفدرالية 
تشرين األول من العام احلالي.

الراحبون واخلاسرون يف املوازنة الفيدرالية اجلديدة
كورونا.

املال  عن  لنحِك  بودكاست 
يستعرض يف حلقته اجلديدة مع 
احمللل االقتصادي عبداهلل عبداهلل 
املوازنة  وتغيريات  بنود  ابرز 
الفائزين  ابرز  اجلديدة ومن هم 
مجيع  ولكن  فيها.  اخلاسرين  و 
احللقة  الواردة يف هذه  األفكار 
هي على سبيل املعلومات العامة 

فقط وليس نصيحة خاصة.
أعلن وزير اخلزانة عن أكرب عجز 
منذ  البالد  تشهده  املوازنة  يف 
بسبب  الثانية  العاملية  احلرب 
أزمة تفشي وباء كورونا. وقال 
احلكومة  إن  فرايدنبريغ  جوش 
املالي  العام  خالل  عجزا  سجلت 
 85.8 بلغ   2020/2019 املاضي 
التأثري  يعكس  مبا  دوالر  مليار 
وأزمة  كورونا  لفريوس  األولي 

حرائق الغابات.
اليت  األرقام  أن  عبداهلل  ويقول 
احلكومية  الديون  هلا  وصلت 
مقبول  مستوى  يف  زالت  ما 
اإلمجالي.  احمللي  للناتج  نسبة 
من  البالد  اقتصاد  وسيتمكن 
التعايف ان متكنت أسرتاليا من 

السيطرة على الدين.
»جزء كبري من هذا الدين مملوك 
املركزي،  املصرف  من  حمليا: 
وصناديق  التجارية  للمصارف 
الذين  االفراد  وحتى  التقاعد 
اخلزينة  سندات  بشراء  قاموا 
فائدة  بأسعار  الدولة  من 

منخفضة.«
من  احلكومة  ستتمكن  هل 
صرف املزيد من املال إلنعاش 

االقتصاد؟
فان  عبداهلل  حتليل  حبسب 
الدولة  مصاريف  من  كبري  جزء 
املواطنني  دعم  اىل  تعود 
ان  وخاصة  ومساعدتهم، 
من  هي  االسرتالية  العائالت 
يف  مديونية  العائالت  األكثر 
الناتج احمللي  العامل نسبه اىل 
القلق  يثري  الذي  الدين  وهو 

أكثر من الدين احلكومي.
خيارا  احلكومة  أمام  يكون  »لن 
بتقديم  االستمرار  سوى  اليوم 
لألفراد  واملنح  الدعم  برامج 
انهيارا  سنواجه  واال  واالعمال، 
كبريا يف قطاعات أساسية أوهلا 
مرور  ومع  العقاري.  القطاع 
االقتصاد،  وانتعاش  الوقت 
يف  احلكومة  تستثمر  أن  جيب 
مثل  املنتجة  االستثمارات 
والبنى  واالبتكار  الصناعة 
التحتية والتكنولوجيا املستقبلية 

وغريها.«
»الرابحون يف املوازنة الجديدة 

حتى اآلن«
 :Jobkeeper املستفيدون من الـ
فرتة  متديد  احلكومة  قررت 
اذار  الربنامج لشهر  العمل بهذا 
ولكن  تقدير.  اقل  على   2021
يف  تباعا  الدفعات  ستنخفض 
الفصل الثاني من العام املالي 
لتصل اىل 1200 دوالر للموظفني 
بدوام كامل و750 دوالر للعمال 
الذين يعملون أقل من 20 ساعة 
جمددا  وستنخفض  أسبوعيا. 
يف أشهر كانون الثاني، شباط 
وآذار 2021 اىل 1000 دوالر لكل 
أسبوعني للموظفني بدوام كامل 
الدوام  ملوظفي  دوالر   650 و 

اجلزئي.
بسحب  الراغبون  األشخاص 
مبلغ 10 االف دوالر من معاش 

إىل  املاضيني  األسبوعني  خالل 
18.2 حالة يوميا. وجيب أن يصل 
املتوسط إىل مخس حاالت يوميا 
من أجل أن تدخل املدينة للمرحلة 

الثالثة من خارطة الطريق.
اجملهولة  احلاالت  عدد  وأصبح 
األسبوعني  خالل  املصدر 

املاضيني ال يتجاوز 27 حالة.
قيودا  بالفعل  الوالية  وخففت 
عليه  منصوصا  كان  مما  أكثر 
مت  حيث  الطريق،  خارطة  يف 
الليلي.  التجول  حظر  إنهاء 
وقال رئيس الوالية إن اخلطوة 
القادمة مت نقلها من 26 أكتوبر 
تشرين األول إىل 19 من الشهر 
حتسن  على  بادرة  يف  نفسه، 
األوضاع بشكل أكرب مما توقعت 

احلكومة.
اقرتبنا  »لقد  أندروز  وقال 
هو  اآلن  يهم  وما  للغاية، 
اتباع  يف  اجلميع  يستمر  أن 

التعليمات.«
وأضاف »بإمكاننا فعل هذا وأنا 

من  قدرتنا، سنتمكن  من  واثق 
اختاذ خطوات كبرية خالل ثالث 

أسابيع فقط.«
االبتعاد  عدم  قاعدة  زالت  وما 
مخس  من  أكثر  املنزل  عن 
جتاوز  وعدم  قائمة  كيلومرتات 
ساعتني  الرياضة  ممارسة  زمن 
أن  توقع  أندروز  أن  إال  أيضا، 
حيصل سكان الوالية على حرية 
احلركة الكاملة يف التاسع عشر 
قبل  الثاني  تشرين  أكتوبر  من 
اخلاصة  األسبوع  نهاية  عطلة 
القدم  كرة  دوري  بنهائي 

األسرتالية أو الفوتي.  
يف  امللحوظ  التحسن  ورغم 
الوضع الصحي إال أن السلطات 
قلقة من تراجع معدالت الفحص 
الوالية، حيث شدد  بني سكان 
ضرورة  على  احلكومة  رئيس 
من  عالية  فحص  معدالت  إبقاء 

أجل رفع القيود بثقة.

املصدر: اس بي اس
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الدولي  النقد  صندوق  أصدر 
املالية  بالسياسات  قائمة 
دول  أقرتها  اليت  احلكومية 
املتقدم ملواجهة تفشي  العامل 
وباء كورونا مشلت ترتيب تلك 

الدول من األعلى إىل األقل
يواجه االقتصاد العاملي واحدة 
االقتصادية  أزماته  أسوأ  من 
كورونا،  وباء  تفشي  بسبب 
الرتاجع  اخلرباء  يقارن  حيث 
بأزمة  العاملي  االقتصادي 

الكساد الكبري.
تعقب  الدولي  النقد  صندوق 
االقتصادية  السياسات 
الرئيسية اليت طبقتها احلكومات 
من  احلد  أجل  من  العامل  حول 
آثار الوباء، ووجد أن سياسات 
مع  للتجاوب  املالية  أسرتاليا 
يف  األعلى  من  واحدة  األزمة، 

العامل املتقدم.
حزم  أن  الصندوق  ووجد 
خصصتها  اليت  املساعدات 
بالنسبة  ملواطنيها،  أسرتاليا 
أعلى  احمللي،  الناتج  إلمجالي 
أوروبا  يف  مثيالتها  من  بكثري 
أقل  لكنها  والصني،  الغربية 
وكندا  املتحدة  الواليات  من 

واليابان.
غراتان  معهد  مديرة  وقالت 
ترتيب  إن  كوك  دانيال 
أسرتاليا يف النصف الثاني من 
القائمة يظهر أن األزمة الصحية 
من  عندنا  خطورة  أقل  كانت 
باقي الدول. وقالت إنه بينما 
كانت خطة الدعم اليت طبقتها 
أسرتاليا »مصممة بشكل جيد« 
إال أنه كان هناك أخطاء تشمل 
اجملموعات  بعض  استبعاد 

األكثر عرضة للخطر.
من بني هؤالء، محلة التأشريات 
بالساعات  والعاملني  املؤقتة 
مؤهلني  يكونوا  مل  الذين 
اإلعانة  دفعات  على  للحصول 
االجتماعية، يف تناقض صارخ 
املتقدمة  الدول  فعلته  ما  مع 

األخرى.
وقالت كوك »مبقارنة ذلك مع 
املثال،  سبيل  على  نيوزيلندا 
كانت  اجملموعات  تلك  فإن 
»لقد  وأضافت  مشمولة.« 
خالل  أكرب  لضربة  تعرضوا 
اإلنتاجية،  ناحية  من  اإلغالق 
كانوا  احلقيقة  يف  ولكنهم 
أقل تضررا من ناحية الوظائف 

والعمل.«
وجدت  »الدراسات  إن  وقالت 
خطة  هو  ذلك  أسباب  أحد  أن 
كانت  اليت  الرواتب  دعم 
أوسع، ومشلت تلك اجملموعات 
أسرتاليا  أخطأت  لقد  األخرى. 
مشول  بعدم  الوقت  هذا  يف 

تلك اجملموعات.«
لكن كوك أكدت أنه كان هناك 
أسرتاليا،  خلطة  إجيابية  جوانب 
مع  الرواتب  دعم  وحتديدا 
استمرار الناس يف وظائفهم، 
يتمكنوا  حتى  دعمهم  من  بدال 
من إجياد وظائف، باإلضافة إىل 
منح اجلميع نفس قيمة الدفعة 
اخلاصة بدعم الرواتب أو جوب 

كبري.
ديون  للبكاء«:  تدعو  »أرقام 
املوازنة  يف  وعجز  قياسية 
العاملية  احلرب  منذ  حيدث  مل 

تعرف على ترتيب املساعدات احلكومية األسرتالية ملواجهة كورونا على مستوى العامل
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الثانية
بروفيسور  قال  جانبه،  من 
االقتصاد يف جامعة كوينزالند 
كان  بينما  إنه  كويغينز  جون 
املبدئي«  احلكومي  الفعل  »رد 
هناك  كان  أنه  إىل  صحيحا 

استثناءات.
بعض  »يف  الربوفيسور  وقال 
أثناء  مشاكل  واجهنا  احلاالت 
العاملني  مع  التعامل  حماولة 
عكس  ما  وهو  املؤقتني، 
ملسألة  املزمنة  املشاكل 
العمل  إىل  العمل  قوة  حتول 

املؤقت.«
كما انتقد اقتطاع إعانات البطالة 
أو جوب سيكر اليت دخلت حيز 
أيلول:  25 سبتمرب  التنفيذ يف 
إىل  حباجة  أننا  الواضح  »من 
املالي،  التحفيز  من  املزيد 
ومنطق أن األشخاص العاطلني 
عن العمل ال يقدمون على قبول 

الوظائف ليس صحيحا.«
وأضاف »ما حنتاجه قبل اقتطاع 
احلكومة  أن تضع  اإلعانات هو 
اسرتاتيجية طويلة املدى، ومن 
إلزامية،  تكون  أن  األفضل 
أعلى  دفعات  به  بشيء  لتأتي 
من  كل  من  أقل  وعقوبات 

اجلوب سيكر والنيوستارت.«
الدعم  حجم  كان  كيف  إذا 
الذي قدمته أسرتاليا باملقارنة 
بالقوى العاملية الكربى كنسبة 
القومي؟  الناتج  إمجالي  من 
إىل  األعلى  من  القائمة  إليكم 

األقل:

اليابان – 21.1 يف املائة 
من الناتج املحلي

أول حالة إصابة بكورونا وصلت 
إىل اليابان يف 16 يناير كانون 
بعدها  أعلن  املاضي.  الثاني 
شينزو  آنذاك  الوزراء  رئيس 
سبع  يف  الطوارئ  حالة  آبي 
حمافظات بداية من السابع من 
أبريل نيسان، واليت امتدت بعد 

أسبوع لتشمل البالد كلها.
ثالث أكرب اقتصاد يف العامل، 
حزم  أكرب  من  واحدة  قدمت 
على  سخاء  االجتماعي  الدعم 
السابع  ففي  العامل.  مستوى 
من أبريل نيسان أعلنت احلكومة 
االقتصادي  الدعم  حزمة  عن 
كوفيد-١٩،  ملواجهة  العاجلة 
من  املائة  يف   21.1 بتكلفة 
لليابان  احمللي  الناتج  إمجالي 

يف 2019.

حزمة  عن  احلكومة  أعلنت  كما 
ثانية يف 27 مايو أيار، بنفس 
القيمة لتغطية كلفة اإلجراءات 
لألسر  الدعم  ومتديد  الصحية 

والشركات.

نيوزيلندا – 19.5 يف املائة 
من الناتج اإلجمالي

حالة  أول  نيوزيلندا  سجلت 
كوفيد-١٩ يف الثامن والعشرين 
املاضي،  شباط  فرباير  من 
وقامت حكومة جاسيندا آردرن 
املستوى  من  إغالق  بفرض 
الرابع بعد رصد عدوى جمتمعية 

يف نهاية مارس آدار.
رائدة  نيوزيلندا  وأصبحت 
على«  »القضاء  حماولة  يف 

جمرد  وليس  الفريوس 
 100 سجلت  أن  بعد  احتوائه، 
عدوى  التوالي دون  على  يوم 
ضربتها  البالد  ولكن  حملية. 
موجة ثانية أقل حدة يف الثاني 
عشر من أغسطس آب، ما أعاد 

فرض القيود مرة أخرى.
حزم  نيوزيلندا  مررت  وإمجاال 
بالعملة  مليار   58.5 بقيمة  دعم 
املائة  يف   19.5 بواقع  احمللية 
احمللي،  الناتج  إمجالي  من 
العام  حتى  متتد  فرتات  وعلى 

املالي 2024/2023.
للرعاية  األموال  ختصيص  ومت 
االجتماعي  واإلنفاق  الصحية 
عرضة  األكثر  الفئات  حلماية 
للخطر، ودعم الرواتب للمصاحل 
ودعم  تضررا  األكثر  التجارية 
فقدت  اليت  للناس  الدخل 
القطاعات  ودعم  وظائفها 

األكثر تضررا.

كندا – 15 يف املائة من 
الناتج اإلجمالي

الكندي  االقتصاد  تعرض 
واحدة  متتاليتني،  لضربتني 
كورونا،  وباء  تفشي  بسبب 
واألخرى بسبب اخنفاض أسعار 
النفط. حكومة جاستني ترودو 
أعلنت عن حزمة من 317 مليار 
بالعملة احمللية إلجراءات الدعم، 
بقيمة 15 يف املائة من إمجالي 

الناتج احمللي.
مليار   212 احلزمة  تلك  مشلت 
لألسر  مباشرة  كإعانات 
من  مليار  و85  والشركات، 
الضرائب،  ختفيضات  خالل 
الصحي  للقطاع  مليار  و20 
كورونا  فحوصات  لدعم 
على  واحلصول  اللقاح  وتطوير 
املطلوبة  الطبية  املستلزمات 
جمتمعات  دعم  إىل  باإلضافة 

السكان األصليني.

الواليات املتحدة – 13 يف 
املائة من الناتج اإلجمالي

أول  املتحدة  الواليات  أكدت 
يناير  يف  كوفيد-١٩  حالة 
متلك  وحاليا  الثاني،  كانون 
عدد  أعلى  املتحدة  الواليات 
الوباء  جراء  ووفيات  إصابات 

يف العامل.
أكرب  املتحدة  الواليات  ومررت 
حزمة إنقاذ يف العامل من حيث 
يف   13 متثل  لكنها  األرقام، 
املائة من إمجالي الناتج احمللي 

ألكرب اقتصاد يف العامل.
مليار   44 احلزمة  تلك  ومشلت 
وتأجيل  البطالة  دوالر إلعانات 
و483  الطالب،  قروض  سداد 
القطاع  لدعم  دوالر  مليار 
الصحي ومنح األعمال الصغرية 
إىل  باإلضافة  ميسرة.  قروضا 
إلعانات  دوالر  تريليون   2.3
ومحاية  والدعم  كورونا 
لدعم  مليار  و192  االقتصاد، 
العائالت، و8.3 مليار للمعدات 
اخلاصة  واإلجراءات  الطبية 

بالتعامل مع الوباء.

أسرتاليا –11.2 يف املائة 
من الناتج املحلي

الفيدرالي،  املستوى  على 
قدمت احلكومة حزم للدعم بقيمة 

أو  مليار دوالر،   180.9 إمجالي 
9.3 يف املائة من إمجالي الناتج 
حتى  متتد  فرتات  على  احمللي 
تلك  أغلب  أن  إال   .2024/2023
املنح سيتم إنفاقها خالل العام 

املالي اجلاري.
أو  الرواتب  دعم  حزمة  وتعترب 
جوب كبري، هي صاحبة نصيب 
تلك،  الدعم  حزم  من  األسد 
وحدها  قيمتها  جاءت  حيث 
بنسبة 5.4 يف املائة من إمجالي 

الناتج احمللي.
الواليات  مستوى  وعلى 
احلكومات  أعلنت  واملقاطعات 
املختلفة عن حزم للدعم املالي 
إىل  اإلمجالي  قيمتها  وصلت 
من   1.9 أو  دوالر  مليار   36.9
ضمت  احمللي،  الناتج  إمجالي 
للشركات  ضريبية  ختفيضات 
ومساعدات لألسر ودعم لإلنفاق 

الصحي والبنية التحتية.

أملانيا – 8.9 يف املائة من 
الناتج املحلي

حزم  أكثر  صاحبة  هي  أملانيا 
الدعم سخاء يف أوروبا الغربية، 
موازنتني  وضع  مت  حيث 
 4.9 تعادل  واحدة  خمتلفتني، 
الناتج  إمجالي  من  املائة  يف 
آذار  مارس  يف  للبالد  احمللي 
واألخرى بقيمة 4 يف املائة يف 

يونيو حزيران.
ختصيصها  مت  األوىل 
قدرة  وزيادة  الطبية  للمعدات 
االستيعابية  املستشفيات 
وتوسيع األعمال قصرية األجل 
األطفال  دعم  إعانات  وتوسيع 
احلصول  شروك  وتسهيل 
على منح دعم الدخل للعاملني 
ختصيص  مت  كما  املستقلني. 
منح ألصحاب األعمال الصغرية 

واحلرة.
أما احلزمة الثانية، فجاءت على 
شكل خصومات ضريبية ودعم 
للحكومات  مالي  ودعم  للعائلة 
الطاقة  واالستثمار يف  احمللية 

اخلضراء.

الهند – 6.9 يف املائة من 
الناتج اإلجمالي

سجلت اهلند أول حاالت اإلصابة 
الثاني  كانون  يناير   30 يف 
آذار  24 مارس  املاضي، ويف 
أعلنت البالد عن تنفيذ إجراءات 
لإلغالق على املستوى الوطين، 
تنفيذه  يتم  إغالق  أكرب  وهو 

على مستوى العامل.
إىل  أدت  اإلجراءات  هذه 
اهلندي  االقتصاد  انكماش 
بنسبة 23.9 يف املائة باملقارنة 
وجاءت  املاضي.  بالعام 
إجراءات الدعم بنسبة أقل من 7 
يف املائة من الناتج اإلمجالي، 
ومشلت اإلنفاق املباشر وتأجيل 
األرباح وإجراءات مصممة لدعم 
القروض  وتسهيل  األعمال 

لعدد من القطاعات.
إيطاليا – 5.7 يف املائة من 

الناتج املحلي
أول بلدان أوروبا اليت تعرضت 
اإلصابات،  من  كبرية  ملوجة 
لومباردي  مقاطعة  كانت  حيث 
بؤر  مقدمة  يف  الشمالية 

الكورونا يف العامل.

عن  أعلمن  اإليطالية  احلكومة 
عدد من إجراءات الدعم املالي 
 15 ففي  لألزمة.  لالستجابة 
حزمة  أول  إطالق  مت  أيار  مايو 
مساعدات بقيمة 3.5 يف املائة 
ثم  احمللي.  الناتج  إمجالي  من 
آب،  أغسطس  من  الثامن  يف 
جديدة  حزمة  احلكومة  تبنت 
تبعتها  املائة  يف   1.6 بقيمة 
مليار   12 بقيمة  ثالثة  حزمة 

يورو.

الصني – 4.5 يف املائة من 
الناتج اإلجمالي

ظهر  دولة  أول  هي  الصني 
طبقت  وقد  الوباء،  فيها 
إجراءات إغالق صارمة يف يناير 
من  أي  قبل  الثاني،  كانون 

دول العامل.
أعلنت  الوباء،  بداية  ومنذ 
دعم  إجراءات  عن  احلكومة 
وصلت إىل 4.6 تريليون بالعملة 
احمللية، أي ما يعادل 4.5 يف 
املائة من إمجالي الناتج احمللي 
لثاني أكرب اقتصاد يف العامل.

زيادة  اإلجراءات:  تلك  مشلت 
تفشي  منع  على  اإلنفاق 
عليها،  والسيطرة  األوبئة 
وتأمني  طبية،  معدات  وإنتاج 

مساهمات  وتعويض  الوظائف، 
واالستثمار  التقاعدي  املعاش 

يف القطاع العام.

بريطانيا – 3.2 يف املائة 
من الناتج اإلجمالي

مارس  من  عشر  احلادي  يف 
احلكومة  أعلنت  املاضي  آذار 
الربيطانية عن حزمة دعم مالي 
بقيمة 30 مليار بالعملة احمللية 

حلماية االقتصاد أثناء الوباء.
من:  مكونة  احلزمة  تلك  كانت 
الوباء  مواجهة  مليار جلهود   12
و18 مليار حلماية االقتصاد من 

االنهيار.
وشهدت اململكة املتحدة ذروة 
نيسان  أبريل  يف  اإلصابات 
يف  تبدأ  أن  قبل  أيار،  ومايو 
الشهرين  خالل  االخنفاض 
وقتها  من  ولكن  التاليني، 
اإلصابات  معدالت  عادت 

لالرتفاع.
طبقت  الربيطانية  احلكومة 
من  بداية  القيود  من  عددا 
قواعد  مشلت  آذار  مارس   23
وإغالق  االجتماعي  التباعد 
بعض األعمال التجارية وزيادة 
الفحوصات وفرض قيود على 

السفر.

الفيدرالي  اخلزانة  وزير  أعلن 
إمجالي  إن  فرايدنبريغ  جوش 
أسرتاليا  يف  احمللي  الناتج 
يف  سبعة  مبقدار  سينخفض 
املائة خالل الربع املالي اجلاري، 
وبنسبة 3.75 يف املائة خالل عام 

2020 كله.
صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
للوزير أعلن فيه عن أكرب عجز يف 
املوازنة تشهده البالد منذ احلرب 
العاملية الثانية بسبب أزمة تفشي 
فرايدنبريغ  وقال  كورونا.  وباء 
خالل  عجزا  سجلت  احلكومة  إن 
العام املالي املنصرم 2020/2019 
بلغ 85.8 مليار دوالر مبا يعكس 
كورونا  لفريوس  األولي  التأثري 

وأزمة حرائق الغابات.
العجز  إن  اخلزانة  وزير  وقال 
املالي  العام  خالل  املتوقع 
2021/2020 الذي بدأ للتو سيصل 
إىل 184.5 مليار دوالر. وأضاف 
أن إمجالي الدين احلكومي وصل 
إىل 488.2 مليار دوالر مع نهاية 
العام املالي املاضي يف الثالثني 
من  لكنه  حزيران،  يونيو  من 
املتوقع أن يرتفع إىل رقم قياسي 
بقيمة 677.1 مليار دوالر مع نهاية 

العام املالي اجلاري.
الناتج  إمجالي  إن  الوزير  وقال 
مالي  دعم  على  حصل  احمللي 
دوالر  مليار   289 بقيمة  يقدر 
املائة  يف   14.6 يعادل  ما  أو 
وحاول  اإلمجالية.  قيمته  من 
لوضع  صورة  رسم  فرايدنبريغ 
الوقت  يف  األسرتالي  االقتصاد 
اهلام  املؤمتر  هذا  خالل  الراهن 
انتهاء  عند  عام  كل  يعقد  الذي 

عام مالي وبداية آخر.
الدعم  قيمة  بلغ  العامل،  وحول 
االقتصاد  يف  ضخه  مت  الذي 
تريليون   11 قرابة  العاملي 
االقتصاد  محاية  بهدف  دوالر 
من االنهيار نتيجة تداعيات أزمة 

تفشي وباء كورونا.
يف  إنه  فرايدنبريغ  وقال 
املستقبل  زال  ما  الذي  الوقت 
االقتصادي فيه غري مؤكد، فإن 
أسرتاليا »أدت بشكل أفضل من 
األزمة  خالل  االقتصادية  الناحية 
العامل  يف  أخرى  دولة  أي  عن 

تقريبا.«
معدالت  أن  ليؤكد  عاد  لكنه 
البطالة من املتوقع أن تصل إىل 
الذي  املالي  الربع  ذروتها خالل 
األول  كانون  ديسمرب  يف  يبدأ 

لتصل إىل 9.25 يف املائة.
اخلزانة  وزير  أعلن  ذلك  اىل 
جوش فرايدنربغ أن فيكتوريا يف 
الفدرالية  احلكومة  وأن  »حرب« 
املزيد  صرف  احتمالية  تدرس 
لدعم  االقتصادية  املعونات  من 
اإلغالق  إجراءات  خالل  الوالية 

املشددة. 
ومن ضمن املقرتحات املطروحة 
للنقاش، متديد حزمة مساعدات 
وطرح  األجور  لدعم   Jobkeeper
أمضت  بعدما  وباء«،  »إجازة 
من  األولي  ليلتها  الوالية 
اجلديدة.  التجول  حظر  إجراءات 
معونة  إن  فرايدنربغ  قال  كما 
Jobkeeper ستستمر حتى نهاية 
شهر أيلول/سبتمري القادم، وهو 
ما يتعدى مدة احلظر املفروضة 

حاليًا.

فرايدنبريغ: ديون قياسية وعجز 
يف املوازنة مل حيدث منذ احلرب 

العاملية الثانية
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مـقاالت وتحقيقات

عندما أطلقت املبادرة لفرنسية قبل شهرين من 
اّن هذه احملاولة خاضعة يف نتائجها  الزمن قلنا 
جناحًا أو فشاًل لعوامل أربعة هي العامل األمريكي 
الوقت ذاته، ورأينا  واإلقليمي واملقاومة وعامل 
العوامل  طليعة  يف  يأتي  األمريكي  العامل  اّن 
أمريكا  جتهد  مصاحل  لبنان  يف  ألّن  املؤثرة 
لتحقيقها ملصلحة »إسرائيل«، واّن أمريكا لن تدع 
لبنان يرتاح أو ينجح أي مسعى داخلي أو خارجي 
فيه للتخفيف من مآسيه ومن مجلة الضغوط اليت 
حتدثها خطة بومبيو املعمول بها النهيار لبنان منذ 

آذار 2019، اْن مل تضمن هلا تلك املصاحل.
من  ألكثر  مسرحًا  يشكل  لبنان  فإّن  إقليميًا  أما 
طرف يريد أن حيصل فيه على نصيب يكون مبثابة 
غنيمة أو تعويض أو جائرة ترضية أو ورقة ضغط 
يستعملها يف أمكنة أخرى، ويف طليعة املعنّيني 
هؤالء جند السعودية وتركيا وإيران باإلضافة اىل 
آخرين طبعًا من عرب وغريهم يتدخلون يف الشأن 
اللبناني مباشرة أو بشكل غري مباشر مع قفازات 
وأقنعة حتجب اليد دون ان تتمكن من حجب الفعل 

واألثر.
يف  ظهروا  الفرنسية  املبادرة  أصحاب  أّن  بيد 
أو  أحد  أّي  عن  استقالاًل  يتحّركون  وكأنهم  البدء 
لبنان  يف  اليد  ذات  األطراف  مع  ينّسقون  أنهم 
من أجل ضمان عدم تدخلهم السليب الذي ُيفشل 
املبادرة، دون ان يكون هذا التنسيق يف مستوى 
بأي  تلك  األطراف  مصاحل  بضمان  املبادرة  حفظ 
إمجاعًا  املبادرة  ولذلك شهدت  الوجوه،  من  وجه 
لبنانيًا حوهلا ألّن أحدًا من املكونات األساسية يف 
لبنان مل يشعر بأنها ستكون على حساب حقوقه 
اجلميع  وارتضى  أصاًل،  وجوده  أو  األساسية 
بالتضحية بالقدر املمكن من تلك احلقوق يف سبيل 
إجناحها وكان يف طليعة هؤالء، األطراف املكّونة 
لألكثرية النيابية الذين ارتضوا اإلطاحة حبكومتهم 
القائمة، والقبول حبكومة غري سياسية ال يعّينون 
هم رئيسها )رغم حقهم الدستوري( وال يشاركون 
أّي  منهم،  قريبني  أو  منهم  حزبّيني  بوزراء  فيها 
مبعنى آخر تنازلوا عن حق األكثرية باحلكم. إال أنهم 
الوجود  الذات وصيانة  يتنازلوا عن حق حفظ  مل 

بالشكل املعتَمد دستورًا وميثاقًا.
شخص  اختيار  ومّت  باملبادرة  العمل  بدأ  عندما 
التسمية  حّد  على  املهمة«  »حكومة  لتشكيل 
الفرنسية برزت العوائق اليت كانت ختشى، فكانت 
من  شخصني  بإدراج  املتمثلة  األمريكية  الرسالة 
العقوبات  الئحة  على  واملقاومة  األكثرية  فريق 
على  البعض  اختلف  علنية  رسالة  األمريكية، يف 
تفسريها بني قائل بأنها حّث لألكثرية على مزيد 
من التنازل واخلروج من احلكم، وقائل بأنها رسالة 
الفرنسية،  املبادرة  ضّد  موجهة  أمريكية  سلبية 
له  حُياك  مما  للحذر  املستهدف  الفريق  دفع  ما 
دفاع  أسلحة  من  يديه  بني  ما  لتفعيل  واضطره 
مشروع عن النفس وأصّر على وجود من يثق به 
ويأمتنه على مصاحله يف جملس الوزراء، وزادت 
خماوف هذا الفريق مع املوقف السعودي املفرط 
وفريقها  واملقاومة  اهلل  حزب  العدوانية ضّد  يف 

والداعي للحرب عليها.
تزيد  تصرفات  جاءت  فقد  الداخل  يف  أما 
قلقه  من  وترفع  األكثرية  فريق  هواجس  من 
واستشعاره املخاطر، حيث تشكل على غري دستور 
أو ميثاق أو عرف »جملس حكم سين« من أربعة 
من رؤساء احلكومات السابقني يدورون يف الفلك 
األمريكي السعودي ويتلقون تعليماتهم عرب البحار 
ويسّجل عليهم عداءهم للمقاومة وحمورها وأهلها، 
ويسجل على بعضهم عظيم االرتكابات السيئة حبق 
داخلية  أساسية  مرجعية  شكل  جملس  املقاومة، 
تصدر  املكلف،  احلكومة  لرئيس  ووحيدة  حصرية 
إليه تعليمات ال يتخطاها وباتت عبارة »تعليمات 
رؤساء  أوامر  بها  ويقصد  الدولة«  أصحاب 
احلكومات السابقني، عبارة حامسة ألّي نقاش أو 
جدل مع الرئيس املكلف يتلطى خلفها لرفض أّي 

مقرتح او رأي أو طلب يوجه إليه.
هنا وجدت األكثرية نفسها »قيد خديعة اْن مل نقل 
أكثر، حتى سأل البعض عما إذا كانت تتكّرر خديعة 
صفني يف التحكيم عندما أوقع ممثل معاوية مبمثل 
علي، وقّررت تلك األكثرية احملافظة على شيء مما 
بيدها ليحميها وحيفظ وجودها واملصاحل الوطنية 
اجتاهني:  اىل  املوقف  وانقسم  هلا،  تعمل  اليت 
اجلمهورية  رئيس  توقيع  رأى يف  مسيحي  األول 

ماذا بعد فشل »اهلجوم األول« باملبادرة الفرنسية؟
على مراسيم احلكومة فعاًل كافيًا لصيانة احلقوق 
خاصة حقوق املسيحيني، والثاني شيعي رأى يف 
التمسك بوزارة املالية كما جاء يف خمرجات مؤمتر 
الطائف واملشاركة يف تسمية الوزراء الشيعة نوعًا 

من ضمان ينتج نوعًا من طمأنينة له.
بيد اّن رّد فعل جملس الوصاية والرئيس املكلف 
على السلوك األكثري كانت سلبية صاخبة، فمن 
رئيس  إطالع  عن  املكلف  الرئيس  امتنع  جهة 
اجلمهورية على اسم واحد مما أعّده يف الئحته – 
مشروع احلكومة العتيدة، ومن جهة ثانية امتنع عن 
اإلصغاء إىل مطالب الفريق الشيعي الذي كانت 
عرضة هلجوم قاس شّنه عليه كّل من يتلقى التوجيه 
اخلارجي ضّد املقاومة إقليميًا أو دوليًا، ما جعل 
الدستورية  بصالحياته  يتمسك  اجلمهورية  رئيس 
وُيذكر بها بالبيان تلو البيان وصواًل للتذكري بأنه 
أقسم على احرتام الدستور، أما الفريق الشيعي 
الدستورية  القانونية  باألسلحة  متسكًا  ازداد  فقد 
وامليثاقية اليت حتمي حضوره يف السلطة وحتمي 

وجوده السياسي واملادي.
عن  املكلف  الرئيس  اعتذر  املشهد  هذا  ظّل  يف 
مهمة التشكيل وسقط مشروع رأى فيه األكثريون 
شرًا أريَد بهم وظّن اّن املبادرة الفرنسية سقطت 
فيه  يعرض  صحايف  مؤمتر  يف  ماكرون  فخرج 
للموضوع ويقّيم التجربة وهنا كانت املفاجأة حيث 

انه:
1ـ  مل يتعّرض مطلقًا لسلوك الرئيس املكلف وإهماله 
رأي الكتل النيابية، حول تعيني من تقبل بوجوده 
يف احلكومة فضاًل عن استنكافه عن إطالع رئيس 
أعّدها  مشاريع  أو  أمساء  الئحة  على  اجلمهورية 
لتشكيل احلكومة حيث غاب 12 يومًا عن الرئيس 

دومنا اتصال أو احتكاك.
الذي  السين«  احلكم  2 ـ مل يتعّرض لدور »جملس 
احلكومة  رئيس  على  وصاية«  »جملس  شكل 
املكلف جعلت من »تعليمات أصحاب الدولة« قدرًا 

ال ُيرّد وأمرًا ال ُياَلف.
3ـ  مل يعاجل باملقدار الذي يستحق السلوك األمريكي 
والسعودي ضّد أطراف شركاء يف احلّل، وهو يعلم 
اّن هذا التدخل فرض توترًا وأنتج قلقًا وحذرًا وألزم 

بالتيقظ من أجل الدفاع عن الذات؟
4 ـ صّب جاّم غضبه على الطبقة السياسية اليت 
يستحق  فيها  من  )ومعظم  »اخلائنة«  بـ  وصفها 
كّل لعنة وتقريع( أما املسؤولية فقد وزعها فعليًا 
بني رئيس اجلمهورية وحركة أمل وحزب اهلل لذي 
اّن  حّد  اىل  ماكرون  من هجوم  وافرًا  نال نصيبًا 
األخري متاهى يف توصيفه للحزب اىل حّد بعيد مع 
املوقف األمريكي والسعودي وذكر مبواقف أعداء 
القنبلة اليت ال  الداخل، وهنا كانت  املقاومة يف 
ميكن جتاوزها حيث أفقدت ماكرون يف نظر بعض 

أصحاب الشأن صفة الوسيط النزيه.
واآلن وبعد أن وصلت األمور اىل ما وصلت إليه 
معرض  يف  األول«  الفرنسي  »اهلجوم  وفشل 
تطبيق املبادرة، تطرح أسئلة حول مصري املبادرة 
إنقاذ بني  الفرنسية اليت جّدد هلا ماكرون مهلة 
4 اىل 6 أسابيع، فماكرون الذي أبعد عن نفسه 
مسؤولية فشل املبادرة ومّحلها للبنانيني، حباجة 
وإبداء  الثقة  اهتزاز  ومعاجلة  املوقف  مراجعة  اىل 
وصالحيات  وامليثاق  الدستور  على  أكرب  حرص 
وحقوق يضّمنها هذا النص أو تلك القاعدة وجتنب 
اإلثارة  شأنها  »من  اليت  »التأديبية«  املواقف 
وهدم الثقة، نقول هذا مع تسجيلنا بشكل إجيابي 
الستمرار متسك ماكرون برفض نزعة البعض اىل 
شّن حرب على حزب اهلل أو إحداث فتنة داخلية أو 

حرب أهلية يف لبنان.
وأخريًا نعود إىل القول بأّن جناح املبادرة الفرنسية 
أعاله،  بها  نّوهنا  اليت  األربعة  بالعوامل  مقرتن 
عوامل يبدو اّن اثنني منها )األمريكي والسعودي( 
ماكرون  اضطر  ما  ضّدها  سليب  بشكل  يعمالن 
لتستوعب  أسابيع   6 اىل  اإلنقاذ  مهلة  لتوسيع 
قيادة  أّي  وليعرف  األمريكية  االنتخابات  تاريخ 
ستكون يف البيت األبيض بعدها يعرف أثرها أين 
ستتجه األمور، وهنا يطرح السؤال هل اّن لبنان 
قد  املدة؟  تلك  طيلة  مرواحه  فرتة  يف  سيدخل 
يكون اجلواب نعم ولذا سيكون على لبنان من أجل 
إْن  دياب،  حسان  حكومة  تفعيل  اخلسائر  حتديد 
مل تكن جرأة جمّددًا على تشكيل حكومة أكثرية، 
وسيبقى ندم من أسقط حكومة دياب مسجاًل يف 
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أمني حـطيط

إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أصرَّ  مسألة  هناك 
منذ  اللبنانية  إطالالته  يف  إثارتها  على  ماكرون 
وأحيانًا،  األهلية«.  »احلرب  إنها  آب.   4 انفجار 
جاءت مقاربته هلذا امللف مرَتِبكة ومتناقضة. وهذا 
ما دفع املتابعني إىل التقّصي عن اخللفيات: هل 
حياول  وال  خطرة  أمنية  معلومات  ماكرون  ميتلك 
يستخدم  انه  أم  منها،  بسيط  جبزء  إاّل  الَبْوح 
سيما  وال  اجلميع،  لدفع  األهلية  احلرب  »فّزاعة« 
منهم »حزب اهلل«، إىل الشعور حبجم املسؤولية 

والتنازل؟
يف زيارته السابقة لبريوت، جزَم ماكرون بوجود 
خماطر اندالع حرب أهلية يف لبنان، إذا مل تنجح 
أصوات  صدرت  ويومذاك،  الفرنسية.  املبادرة 
أنه  الفرنسي وتعترب  عّدة تستنكر هذا االستنتاج 

غري واقعي، وأنه مثري للهواجس بنحو غري مربَّر.
يومني،  قبل  باريس،  من  األخرية  اإلطاللة  ويف 
به  بطريقٍة جتنِّ ولكن  تكرار حتذيره،  ماكرون  أراد 
ال يشى  أنه  إىل  فطمأن  السلبية.  الفعل  ردود 
أّن  من  حمّذرًا  استدرك  لكنه  أهلية،  حرب  اندالع 
»األمور رمبا تقود إليها إذا بقيت الطريق مقفلة 
وقال:   ،1975 العام  حبرب  ر  وذكَّ احللول«.  أمام 
تلك  منذ  له  مثيل  ال  حاليًا  لبنان  يف  »الوضع 
ذت  واختَّ معنّي  شكل  يف  بدأت  اليت  احلرب«، 

أشكااًل أخرى واستمرت سنوات.
السياق  خارج  يغرِّد  ماكرون  أّن  اعترب  البعض 
أو  الرغبة  ميتلك  الداخل  يف  أحد  فال  الواقعي، 
القدرة على الدخول يف حرب. وحتى »حزب اهلل«، 
برتسانته اهلائلة وتنظيمه العسكري واألمين، يدرك 
أّن أي انزالق منه حنو احلرب الداخلية سيؤدي إىل 
اخلارجية  القوى  ومينح  اللبنانية  الرمال  غرقه يف 

مربِّر املطالبة بنزع سالحه.
إفرتاضًا، إذا عادت التنظيمات الطائفية واملذهبية 
صعب  أمر  )وهذا  امليليشيوية  تنظيماتها  إىل 
التحقيق حاليًا(، فإّن »حزب اهلل« سيكون تلقائيًا 
إطالقًا.  يناسبه  ال  أمر  وهذا  الشيعة،  ميليشيا 
»احلزب«  ع  يتمتَّ أساسه  على  الذي  فالعنوان 
ته ليست يف الداخل  بامتياز التسّلح، هو أّن مهمَّ

بل على احلدود مع إسرائيل.
وحتى يف املّرات القليلة اليت نزل فيها »احلزب« 
بسالحه إىل الشارع الطائفي أو املذهيب، كما يف 
السالح«  كَل على »َوْهِج  7 أيار 2008، نرى أنه اتَّ
استطاع  اليوم،  وحتى  نفسه.  السالح  على  ال 
اللبناني  القرار  غالبية  على  يسيطر  أن  »احلزب« 
»الوهج«  وإذا كان  أكثر.  »الَوهج« ال  باستخدام 
كافيًا، فلماذا املخاطرة باستخدام السالح نفسه؟

لكّن البعض، يف أوساط »حزب اهلل«، يرّدد مقولة 
أخرى. ففي رأيه أّن هناك قوى رمبا ختّطط حلرب 
طائفية  ميليشيا  وُتظهره  »احلزب«  تشغل  أهلية 
مربرًا  يصبح  احلال،  هذه  أكثر. ويف  ال  ومذهبية 
إنهاء دوره كما انتهى دور سواه من ميليشيات 

يف أوقات سابقة.
يف املقابل، هناك َمن يعتقد أّن حتذيرات ماكرون 
ومرّدها  فراغ،  من  تنطلق  ال  أهلية  حرب  من 
امتالكه معلومات دقيقة عّما جيري على األرض، 
وقراءة واقعية للسيناريوهات احملتملة يف األشهر 

املقبلة.
فليس عبثيًا أن يكون املعين بتنفيذ املبادرة يف 
باريس هو املدير العام جلهاز االستخبارات اخلارجية 

ملاذا حيذِّر ماكرون من حرب أهلية؟
برنار إميييه، الذي كان أيضًا سفريًا يف بريوت. 
لع بعمق على  ومن خالل هذين املوقعني، هو مطَّ

كثري من اخلفايا األمنية والسياسية يف لبنان.
أن  ختشى  باريس  إّن  يقولون  املطلعني  بعض 
واالجتماعي  واالقتصادي  املالي  االهرتاء  يؤدي 
يف  خصوصًا  حتمي،  أمين  اهرتاء  إىل  لبنان  يف 
ظل املواجهة الكربى اجلارية بني الواليات املتحدة 
أن   - أحدهما  أو   - الطرفان  ر  يقرِّ فقد  وإيران. 
وأن  األقصى  احلّد  إىل  املواجهة  هذه  يف  يذهبا 

يستخدما كل األسلحة املتاحة هلما.
لكّن األخطر هو املعطيات اليت تتوافر للفرنسيني 
التأزم  عن حترُّك اجلماعات اإلرهابية، يف حلظات 
»داعش«  خاليا  أّن  فالالفت  الداخلي.  السياسي 
يف  متالحقة  إرهابية  عمليات  افتعال  إىل  بادرت 
الشمال، وإىل التخطيط ألخرى يف العاصمة، بعد 
انفجار 4 آب، وفق ما كشفت األجهزة العسكرية 

واألمنية.
فهذه اجلماعات استفاقت بنحو مفاجئ بعدما كانت 
تلّقت  أن  منذ  واضح،  حنو  يف  السكون  تلتزم 
يف  عرسال  جرود  من  وخرجت  اجليش  ضربات 
صيف 2017. ويثري اهلواجس احتمال دخول هذه 
اجلماعات على خط األزمة إلشغال القوى العسكرية 
ألجندات  تنفيذًا  التوتر،  من  حاٍل  وَخلق  واألمنية 

غامضة.
هو  السياسي  التوافق  أّن  الفرنسيون  ويدرك 
واالجتماعي  املالي  االنهيار  لوقف  احلتمي  الباب 
برعاة  اتصاالتهم  جناح  على  ويراهنون  واألمين. 
احلّل اإلقليميني والدوليني، وال سيما منهم إيران 

والواليات املتحدة.
لبنان  إىل  إيران حتتاج  أّن  تبنّي هلم  اآلن،  حتى 
أّي مساومة  الطاولة يف  على  ورقة  ليكون  بقوة 
أّما اإلدارة  من أجل صفقة حمتملة مع واشنطن. 
األمريكية فهي تتفق مع باريس يف السعي إىل 
مستعدة  ليست  لكنها  لبنان،  يف  الدولة  صون 
ترفع  هي  ولذلك،  مثن.  بأي  إليران  للتنازل 
خصوصًا  جدًا،  عالية  درجة  إىل  الضغط  منسوب 

من خالل العقوبات.
ويف تقدير األمريكيني أّن طهران ستستخدم كل 
وأنها  لبنان،  مكتسباتها يف  عن  للدفاع  أوراقها 
انهيار مؤسسات  إذا حصل  الفراغ  ستحاول ملء 
الدولة. وهلذا السبب، هم يف صدد رفع مستوى 
الدعم للجيش، والرهان عليه، يف اعتباره ضمانًا 

الستمرار املؤسسات.
يتداخل  آتية،  إذًا، هناك مرحلة مواجهات صاخبة 
فيها  ويصبح  والدولي،  باإلقليمي  احمللي  فيها 
مربَّرًا خوف باريس من ارتفاع احلرارة يف العالقات 
»اإلنرتطوائفية« يف لبنان. ويرتبط هذا الكالم مبا 
قاله وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
الدولة  لبنان  تعّرض  احتمال  عن  شهرين،  قبل 

والكيان للزوال.
كثب  عن  يرتقبون  الفرنسيني  أّن  سّرًا  وليس 
األوسط  الشرق  خرائط  تتعرَّض  أن  احتمال 
لالهتزاز، وسط الكالم عن انتهاء مرحلة سايكس- 
والتحضري  لقرٍن مضى،  عّرابيها  اليت كانوا  بيكو 

ملرحلة أخرى بعّرابني جدد.
وهذا التغيري قد ال يتّم »على البارد« يف كثري من 
الكيانات، وهذا واضح. فهل تنجح »األم احلنون« 

ة؟ يف إنقاذ َوليدها لبنان من هذه الكأس امُلرَّ

طوني عيسى

إعالناتكم يف الهريالد طريقكم 
اىل النجاح

لالتصال:  0403482345
أو

96324818
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مـقاالت وتحقيقات

143 شكوى حترش جنسي وّثقتها شعبة العالقات العامة يف املديرية 
العامة لقوى األمن الداخلي عن شهَري متوز وآب املاضيني. وهي 
العام املاضي بنسبة  الفرتة نفسها  زادت عّما كانت عليه يف 
%104.25. رغم هذه األرقام العالية، ال يزال جلوء الضحايا إىل 
القضاء خجواًل، أو حتى يكاد ال ُيذكر، لعدم وجود قوانني جتّرم 
التحرش اجلنسي. فإىل اآلن، هناك أربعة مشاريع قوانني معلنة 
مل ُيقّر أي منها بعد، وال تزال جرائم التحرش اجلنسي »ُتدرج« 
واالبتزاز  كالتهديد  القانونية  املواد  يف  أخرى  بنود  خانة  يف 

وتشويه السمعة.
أربع سنوات عاشتها »سلوى« أسرية رجل ال تعرفه. كان مفرتضًا 
أن تكون تلك الفرتة بداية حياة جديدة، إال أن ما ربطها بهذا 
الغريب جعل من تلك السنوات جحيمًا. يف كل يوم، كانت تلك 
الشابة تنتظر مصريًا موصواًل بـ«فضيحة« بسبب صورة أرسلتها 

له مبلء إرادتها.
موقع  عرب  »سلوى«،  تعرفت  عمرها،  من  عشرة  السابعة  يف 
أو  الصدفة،  طريق  عن  معرفة  كانت  »ندى«.  إىل  فايسبوك، 
هكذا ُخّيل للشابة الضحية. يف البداية، كانت األحاديث بينهما 
»سلوى«  باتت  الطرفني،  بني  العالقة  توطدت  وبعدما  عادية، 
تلجأ إىل »ندى« لـ«الفضفضة« حتى أخربتها بتفاصيل حياتها. 
ال تعرف كيف استحالت تلك العالقة َمَرضية، إذ صارت »ندى« 
بالنسبة إليها كل شيء، حتى ولو افرتاضيًا... إىل أن اعرتفت 
»ندى« لصديقتها بأنها رجل صارحها حببه هلا. ساحمت »سلوى« 
رحلة  بعدها  لتبدأ  العالقة،  واستمرت  املفرتضة،  »الصديقة« 
»االستدراج« بطلب صورة هلا من دون حجاب، إىل أن وصلت 
يف النهاية إىل صورة شبه عارية ظلت الفتاة أسريتها أكثر من 
عامني، ُأجربت خالهلما على تنفيذ كل ما ُيطلب منها حتت ضغط 

نشر صورتها على مواقع التواصل أو إرساهلا إىل عائلتها.
من  دقة  أكثر  عبارة  مثة  تكن  مل  اجلحيم«.  من  سنوات  »أربع 
تلك لتوّصف الفتاة السنوات اليت ختللتها ثالث حماوالت انتحار 
- فضيحة جعلتها  معّلقة بصورة  حياتها  بعدما أصبحت  فاشلة، 

تنفذ كل ما كان يطلبه املتحّرش منها خبضوع تام.
ليست قصة »سلوى« استثنائية. فتيات كثريات وقعن ضحية 
التواصل  مواقع  استثمروا  أشخاص  قبل  من  اجلنسي  التحرش 
االجتماعي لتلك الغايات، وبقني صامتات... خوفًا من الفضيحة. 
الضحايا عن  - خرج معها  املقابل  مع ذلك، مثة قصص - يف 
لكن  املتحرشني.  حبق  القضاء  أمام  شكاوى  مسجلني  الصمت 
هؤالء ال يعربون عن األرقام الفعلية لقضايا التحرش اجلنسي. 
وميكن الركون هنا إىل األرقام اليت توزعها دوريًا شعبة العالقات 
وآخرها  الداخلي،  األمن  لقوى  العامة  للمديرية  التابعة  العامة 
»حصيلة« الضحايا عن شهري متوز وآب املاضيني. فخالل ستني 
يومًا، ُسّجلت 143 شكوى حترش جنسي )47 شكوى يف متوز و96 
يف آب(. وهي فقط الشكاوى الواردة عرب »وسائل التواصل 
املوقع  على  بّلغ  خدمة  وعرب  العامة  للمديرية  العائدة  االجتماعي 
نفسها  بالفرتة  مقارنة  الزيادة  املديرية  وقّدرت  اإللكرتوني«. 
من العام املاضي بنسبة %104,25. بعملية حسابية بسيطة، هذا 
يعين أنه يف كل يوم، ُيسّجل ما معدله شكويان ونصف شكوى، 
فيما املوقوفون منذ بداية العام ال يتعّدى عددهم الـ133، غالبًا 

ما خيرجون بكفالة مالية وتوقيع تعّهد بعدم التكرار!
وهي أرقام تشهد تصاعدًا يومًا بعد آخر، فما بني أواخر العام 
إىل  وردت  شكوى   43 من  األرقام  »تطّورت«  واليوم،  اجلاري 
املديرية من 20 كانون األول املاضي حتى شباط املاضي، إىل 
122 شكوى من 21 شباط إىل 21 نيسان املاضي إىل 143 اليوم. 
رافق  الذي  اإلقفال  إىل  الزيادة  هذه  املديرية  مصادر  وتعزو 
انتشار فريوس كورونا يف البالد، ما جعل باب مواقع التواصل 

االجتماعي مشّرعًا أمام الكثريين.
تقّدر  الضحايا  النساء  »نسبة  أن  إىل  تشري  املديرية  مصادر 
بنحو %60 وتصل يف بعض األحيان إىل %80«، وأن الشكاوى 
»ليست حصرية بفتيات وعازبات، إذ أن الالفت وجود شكاوى 
ملتزوجات وحتى متقدمات يف السن«. أما مسرح تلك األحداث، 
فكان مواقع التواصل االجتماعي من »فايسبوك« إىل »تويرت« 
و«تيك توك« الذي انضم أخريًا إىل الالئحة. والقاسم املشرتك 
بني معظم الشكاوى »االبتزاز اجلنسي من خالل صورة فاضحة أو 

فيديو كول أو تركيب صورة الفتاة على جسد إباحي«.
تلك هي الصورة اليت نقلتها األرقام. أما خارج إطار األرقام، 
ناي  تقول  بكثري«،  ذلك  من  »أكثر  اجلنسي  االبتزاز  فضحايا 
الراعي، إحدى مؤّسسات موقع »متعّقب التحرش«. تؤكد الراعي 
األرقام  حتمله  وما  التصور«،  »يفوق  الواقع  يف  حيدث  ما  أن 
»أقل من ربع ربع ربع احلاالت اليت جتري«. وهو ما تؤكده آخر 
األرقام الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، واليت تشري إىل أن 
امرأة من كل ثالث نساء تعرضت لتحرش جنسي مرة واحدة على 
األقل يف حياتها. وهو ما تؤكده احملامية يف منظمة »كفى عنف 

القانون حيمي املتحّرشني!
امرأة من كل ثالث نساء تعّرضت لتحرش جنسي مرة واحدة على األقل

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 

عواضة،  ليلى  واستغالل« 
الشكوى  أن  إىل  مشرية 
»باحلكي« هي جّل ما تفعله 
الشكوى  أما  الضحية، 
أن  الصعب  فـ«من  اجلزائية 
جتد من تقرر املواجهة بتلك 
منه  تشكو  وما  الطريقة«. 
الراعي،  حبسب  الضحية، 
التحرش  من  كثرية  أنواع 
تبدأ بكلمة أو إمياءة أو حركة 
الضحية  »إىل تعّقب  وتصل 
النقل  يف  بها  التحرش  أو 
أو  األجرة  سيارة  أو  العام 
أو  الفتاة  أمام  االستمناء 
والتهديد  هلا  صور  تركيب 

بفضحها«.
تعريف  ال  ذلك،  كل  رغم 
قانونيًا واضحًا بعد للتحرش 
هناك  وبالتالي  اجلنسي. 
حرية قضائية يف التعامل مع 
مثل هذه القضايا. فرغم أن 
حبسب  جرمية  يعّد  التحرش 

تبعًا ألولويات كل حلظة.  تقتنص«  »القوانني  بأن  جيزم خميرب 
ولكن، مبا أن األولويات »هلقد بتتغري«، فاخلوف بأال »يقطع« 
اليوم قانون بهذه األهمية يف مثل هذه الظروف اليت متر بها 
البالد. اليوم، قانون كهذا حيتاج إىل جهٍد وضغط كي يصبح 
الكالم عن اجلرمية واقعًا »خصوصًا أنه إىل اآلن ال جرمية امسها 
التحرش اجلنسي وبالتالي ال جرم، وأي كالم عن التحرش هو 
خارج القانون. وعندما تكون هناك شكوى حترش جنسي جتري 

االستعانة باألحكام اليت تقع ضمن خانة خدش احلياء العام«.
لكّل هذه األسباب، وبسبب »املنظومة الكارهة للنساء«، على ما 
تقول الراعي، ال جتد جل الشكاوى طريقها إىل القضاء. فبسبب 
غياب قانون واضح، حُتجم الضحية عن التقدم بشكوى خصوصًا 
أن ال أحد يضمن هلا النتيجة، إضافة إىل خوفها من الفضيحة. 
املتحرشني،  فضح  إىل  اللجوء  ظاهرة  مؤخرًا  انتشرت  هنا،  من 
خصوصًا يف ظل حاجة الضحية للتضامن االجتماعي. ولكن لتلك 
الضحية  املتحرش يصبح يف موقع  بكون  تتعلق  اخلطوة سلبية 

»والقانون حيميه كونه يتعّرض للتشهري«!

مشروعا مخبري وأوغاسبيان: استحالة إثبات الجرم
املأخذ األساس على مشروَعي القانون اللذين تقدم بهما غسان 
تعريف  فيه  أدرج  الذي  »املكان«  هو  أوغاسبيان  وجان  خميرب 
التحرش اجلنسي. إذ أنه يف مقرتح قانون خميرب، أدرجت سياسات 
 ،)521 )املادة  العقوبات  التحرش اجلنسي على مستوى قانون 
فيما يقرتح مشروع أوغاسبيان إدراجها يف قانون العقوبات أيضًا 
وقانون العمل. إيراد تلك التعريفات يف صلب قانون العقوبات 
يزال  ال  الذي  حيادهم  من  بعد  خيرجوا  مل  املشّرعني  أن  يعين 
يقارب قضية التحرش اجلنسي من باب »أخالقي«، إذ ُينظر إىل 
الفعل من باب املساس بـ«الشرف والكرامة«، ال باعتباره قضية 
»يستوجب  فيها طرفان: ضحية ومتحرش، ال تكافؤ بينهما ما 
من  خنيصر  منى  الباحثة  تقول  ما  على  تقاٍض خمتلفة«،  آليات 
يف  الدولية  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  عصام  معهد 
ملشروَعي  نقدها  معرض  يف  بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة 
سياسات  إدراج  أن  خنيصر  اعتربت  ذلك،  من  أكثر  القانون. 
قانون  العامة من  واآلداب  األخالق  باب  اجلنسي حتت  التحرش 
العقوبات ال يعكس سوى القصور يف فهم املشرتعني للتحرش، 
فهذه املقاربة يف حّد ذاتها تتعّمد »فصل التحرش اجلنسي ضد 
املرأة عن طبيعته املنهجية، واضعة إياه يف إطار الضرر الفردي 
اآلداب  التعويض وحيوهلا جتاه  )...( والذي حيول دون فكرة 
خمتلفة  اجتماعية  لتأويالت  ختضع  قد  اليت  العامة  واألخالقيات 
ومتبدلة«. أضف إىل ذلك أن االقرتاحني مل يتضّمنا أحكامًا خاصة 
للتصدي للتحرش املعنوي. وإن كان قد تطرق خميرب لذلك، إال 
الباب  ما يغلق  العنصري، وهو  بالتحرش  األمر فقط  أنه حصر 
على جوانب كثرية من التحرش املعنوي الذي من شأنه أن يؤثر 
على الضحية يف مقامات خمتلفة. أما األهم من كل ذلك، فهو 
أنهما  الفعل، خصوصًا  إثبات  أن املقرتحني مل خيرجا من عبء 
أوجبا إثبات »تداعيات التحرش«، من خالل إيراد مصطلحات على 
أن  يعين  ما  وهو  كرامته«.  على  االعتداء  ذلك  »أودى  شاكلة 
اجلرم ال يقع إال يف حال ثبتت نتيجته، وهو أمر يستحيل إثباته 

يف غالب األحيان.

راجانا حمية

اللبنانية مل يرَق إىل  القوانني  أنه يف  إال  الدولية،  االتفاقيات 
ذلك املستوى، وال تزال قضاياه »عابرة« خيرج معها املتحرش 
بكفالة. ورغم األعداد اليت تسجل يوميًا والشكاوى اليت يسجلها 
ضحايا التحرش، إال أنه »مل يصدر حكم واحد يدين شخصًا ألنه 
جيري  عندما  أما  عواضة.  تقول  آخر«،  بشخص  جنسيًا  حترش 
التهمة، فـ«غالبًا ما تدخل تلك اجلرمية  توقيف شخٍص ما بتلك 
حتت بنود أخرى مثل االبتزاز والتهديد والتحقري واإلهانة، وجيري 
البحث عن مواد يف القانون للحكم على أساسها«. ولذلك، »ال 
ُتدرج تلك الشكوى حتت خانة التحرش اجلنسي لعدم حلظه يف 
القوانني«، وهو ما جيعل األحكام - إن صدرت - أقّل من حجم 
اجلرمية اليت حدثت واليت حتمل معها آثارًا نفسية واجتماعية قد 
تصل معها الضحية إىل االنتحار. وال يعود ذلك إىل أن اجلرمية 

معّقدة، بل ألن هناك »نقصًا يف القوانني«، تؤكد عواضة.

    ال نص قانونيًا يجرّم التحرش واملتحرِّش يحميه القانون من 
التشهري!

إىل اآلن، ورغم كثرة اجلرائم اجلنسية، ال يزال مشروع القانون 
املتعلق بالتحرش اجلنسي رهينة اللجان النيابية، وهو أتى خالصة 
مشاريع عدة، منها مشروع قانون تقدم به وزير شؤون املرأة 
السابق جان أوغاسبيان، واقرتاح قانون تقدم به النائب السابق 
به  غسان خميرب، وثالث تقدمت به مجعية مدنية ورابع تقدمت 

رئيسة جلنة األم والطفل النيابية عناية عز الدين.
رغم ذلك، ال تنبئ تلك املشاريع بتغرّي ما، خصوصًا أن عقلية 
نال  مثاًل،   ،)2017( خميرب  فمشروع  نفسها.  تزال  ال  املشّرع 
»الثقة«، ثم يف اجللسة نفسها ُنزعت عنه. والسبب؟ أنه إىل 
وهذا  اجلرمية؟«.  سنثبت  كيف  دائمًا  التفكري  يزال  »ال  اآلن 
سؤال مفتوح على احتماالت كثرية قد تطول قبل أن تصل إىل 
»مقبورة«  كثرية  قوانني  والدليل  تصل،  ال  وقد  اجلرم  تثبيت 
يف اللجان. ويف هذا اإلطار، يعيد خميرب سرد تفاصيل اجللسة 
طرح  أنه  إىل  مشريًا  القانون،  اقرتاح  فيها  ُطرح  اليت  النيابية 
العجلة،  يف إحدى جلسات اجمللس االقرتاح على أساس صفة 
أنه »يف الفرتات األوىل من النقاش، وجدُت بأن اجلو يف  إال 
اجمللس كان جو تهّكم، وكان احلديث الغالب للبعض إنو شو 
هالقوانني يللي عم جتيبوها«. ولكن، بعدها اختذ النقاش مسارًا 
وكاد  االقرتاح،  هلذا  النواب  من  عدد  مداخالت  تأييد  مع  آخر 
القانون أن »يزمط«. إال أنه كان للوزير أوغاسبيان حينها متنٍّ 
اليت  القانوني نظرًا إىل اجلهود  النقاش  بأن يكون شريكًا يف 
كان قد بذهلا يف صياغة مشروع قانون حول التحرش اجلنسي. 
عندها، ُطلب إىل خميرب وأوغاسبيان عقد خلوة لدمج املشروعني 

و«ارجعولنا«.

    رغم األعداد الضخمة من الشكاوى لم يصدر أي حكم 
يدين متحرّشًا

أن  إال  بري.  نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس  يومها  قاله  ما  هذا 
الدمج  مشروع  يستِطع  مل  إذ  »الروحة«،  كما  تكن  مل  العودة 
العبور ليصبح قانونًا نافذًا. يأخذ خميرب على تلك اللحظات تفويت 
حتصيل  ميكن  كان  الوقت  ذلك  ففي  الضحايا،  على  الفرصة 
بلحظاتها.  مرتبط  القوانني  اقتناص  أن  اعتبار  على  القانون، 
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

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

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

قاب  واشنطن  كانت  املاضي،  العام  أواخر 
سيناريو  تكرار  مواجهة  من  أدنى  أو  قوسني 
»طهران 1979«، حيث كادت أكرب سفارة هلا 
رّدًا  ذلك  كان  لالقتحام.  تتعّرض  العامل  يف 
على استهداف طائرات االحتالل األمريكي مقاّر 
 - العراقية  احلدود  عند  الشعيب«  لـ«احلشد 
السورية، ليعقب الردَّ قراٌر »جنوني« بتصفية 
َمن تعتقد واشنطن أنه املسؤول عن تهشيم 
بدأت  سليماني.  قاسم  اجلنرال  »هيبتها«، 
واشنطن،  مع  مفتوحًا  حسابًا  مّذاك،  طهران، 
مقّررة أنها، وحلفاءها يف حمور املقاومة، لن 
املنطقة  االحتالل من  بأقّل من خروج  يرتضوا 
املاضية،  األشهر  طوال  سليماني.  لدم  مثنًا 
األمريكية رسائل حتذيرية، يف  القوات  تلّقت 
مكانه.  يف  الدبلوماسي  اخليار  مراوحة  ظّل 
رسائُل فعلت فعلها لدى واشنطن إىل حّد دفع 
األخرية إىل إطالق تهديدات قد تكون األوىل 
من نوعها ضّد بغداد. ومبعزل عن جّدية تلك 
بدأت  الفصائل  فإن  عدمها،  من  التهديدات 
بال  مواجهة  عنوانها:  جديدة  ملرحلة  التحضري 

قيود!
»حتى اآلن هو تهويل ليس إال«. بهذه الكلمات، 
يعّلق مصدر قيادي رفيع يف فصائل املقاومة 
إىل  األمريكية  اإلدارة  رسائل  على  العراقية 
واليت  الكاظمي،  مصطفى  ورئيسها  احلكومة 
كان نقلها وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، 
حمّذرًا من استمرار استهداف السفارة األمريكية 
الدبلوماسية األخرى، وقوافل الدعم  واملرافق 
الدولي«،  »التحالف  لقوات  التابعة  اللوجسيت 
»يدرس  ترامب  دونالد  الرئيس  بأن  وملّوحًا 
جّديًا قرار إغالق السفارة يف بغداد، وهو جاهٌز 

لتنفيذ ذلك« )راجع »األخبار«، عدد 4156(.
لكن يف حال مضت اإلدارة األمريكية يف تنفيذ 
تهديداتها، فلن تكتفي، وفق تقديرات حصلت 
عليها »األخبار«، بإغالق السفارة، بل ستذهب 
حنو إخالء امليدان من قواتها، وفرض عقوبات 
الدولة،  مؤسسات  على  قاسية  اقتصادية 
بذلك،  األوروبي.  االحتاد  بها  يلحق  أن  على 
بتعبري  املقاومة«،  »مثن  العراق  تدفيع  يراد 
املصدر، الذي يرسم يف حديثه إىل »األخبار« 
حدود املواجهة املرتقبة بني الفصائل وقوات 

االحتالل األمريكي.
التقديرات،  حبسب  األمريكي،  التهويل  يعود 

إىل سببني أساسيني:
للقوافل  اليومي  االستهداف  من  القلق   -1
العسكرية التابعة لقوات »التحالف«، وحتديدًا 
من تطّوره من احلالة الرمزية )هو أقرب حاليًا 
إىل  االحتالل  بقوات  للدفع  يكون ضغطًا  ألن 
القاضي  الربملاني  القرار  وتنفيذ  االنسحاب، 
األسابيع  يف  ومؤملة  مرّكزة  حالة  إىل  بذلك( 
ينذر  َتقّدم،  ما  إىل  إضافة  املقبلة.  القليلة 
إىل   – حديثًا   – الدبلوماسية  البعثات  دخول 
»الضحايا  دائرة  باتساع  املستهَدفني  قائمة 

غري العسكريني«.
2- مساعي ترامب يف كسب املزيد من أصوات 
إجراء  موعد  اقرتاب  مع  األمريكيني،  الناخبني 
االنتخابات الرئاسية )3 تشرين الثاني/ نوفمرب 
للعراق  تهديداته  أن  اعتبار  على  اجلاري(، 
أرواح  على  »حريص«  كرئيس  صورته  ختدم 
جنوده، خاصة أن التلويح باالنسحاب يصاحبه 
إنذار بعمليات تصفية ستطال قادة الفصائل 
 » وعناصرها. وبذلك، خيرج ترامب كـ«مقتصٍّ

من كّل مقاوم يف »بالد الرافدين«.
وبينما يرى البعض أن التهويل األمريكي هو 
املقّدمة الطبيعية لوقوع مواجهة على األراضي 
العراقية ال حدود هلا، خصوصًا يف حال فوز 
ترامب بوالية ثانية، يذهب آخرون إىل اعتبار 
مع  التفاوض«  أوراق  لـ«تعزيز  حماولة  ذلك 
على  تراهن  واشنطن  أن  خصوصًا  إيران، 
انقسام األحزاب والقوى السياسية العراقية، 
والذي من شأنه أن يضعف موقف حلفاء طهران، 

نـور أيـوب
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املقاومة حنو مواجهة بال قيود: زمن »الغموض« انتهى!

كدت تل أبيب، االحد املاضي، عرب إعالمها، 
اقرتاب موعد بدء املفاوضات بني »إسرائيل« 
ولبنان بوساطة أمريكية، للتوصل إىل اتفاق 
بني  االقتصادية  البحرية  احلدود  ترسيم 
جاهزًا  بات  لبنان  أن  إىل  مشرية  اجلانبني، 
األزمة  بعد  مواقفه  لتليني  »نضجًا«  وأكثر 

االقتصادية احلادة اليت يعانيها.
أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  وذكرت 
من  األوىل  اجلولة  تبدأ  أن  املتوقع  من  أن 
أو أسبوعني، ما مل  املفاوضات بعد أسبوع 
تطرأ مفاجآت يف اللحظة األخرية، و«املكان 
املقرر جلولة التفاوض هو مقر قوة اليونيفيل 
اللبناني،  اجلنوب  أقصى  يف  الناقورة  يف 
على أن يشارك وسطاء أمريكيون وحبضور 

ممثل عن األمم املتحدة«.
املعنيني  اللبنانيني  املسؤولني  أن  ورغم 
مبفاوضات ترسيم احلدود يؤكدون أن انطالق 
املفاوضات قريبًا عائد إىل موافقة العدو على 
الشروط اللبنانية )املفاوضات غري مباشرة، 
من  والرب...(،  البحر  بني  الرتسيم  تالزم 
الواضح من التقارير العربية أن »إسرائيل« 
التفاوضي«  »اإلطار  على  االتفاق  تصّور 
اجلهة  من  وتأمل،  جهة،  من  لبنانيًا  تنازاًل 
األخرى، حتقيق مكاسب عرب التفاوض بسبب 
املتغرّيات يف الساحة اللبنانية اليت أدت إىل 
»نضج« لدى اجلانب اللبناني »للتوصل إىل 

تسويات«.
»هذه  نفسها  الصحيفة  ملصادر  ووفقًا   
أصبح  السابقة،  املرات  عكس  على  املرة، 
ويدرك  سبق،  مما  نضجًا  أكثر  اللبنانيون 
لبنان أنه حباجة إىل )عائدات( الغاز، إذ مل 

يعد بإمكانه اإلنفاق على موارد الطاقة«.

    واشنطن »تأمل أن يؤدّي االتفاق على ترسيم 
الحدود إىل فتح مسارات تفاوض أخرى«

احلديث  الصحيفة  تقرير  يف  يرد  مل  وإن 
قد شغلت  كانت  مباشرة«  »مفاوضات  عن 
وُعّدت  األخرية،  الفرتة  يف  العربي  اإلعالم 
نوعًا من التطبيع الذي يتساوق مع اتفاقات 
التطبيع العربية مع العدو، إال أن الصحيفة 
تؤكد أن املفاوضات وإن مل تكن مباشرة، 
بني  التقارب  من  نوع  إىل  »تشري  لكنها 

اجلانبني«.
»يف  أنهم  الصحيفة  تنقل  هنا،  ومن   
إسرائيل خيشون أن يستخدم حزب اهلل حق 
النقض على بدء التفاوض، وإن كان يتعّذر 
اجلولة  مباشرة  على  االتفاق  األساس  يف 

األوىل من دون موافقة حزب اهلل«.
أشار  املستوى  رفيع  إسرائيلي  مصدر 
رؤية  لنا يف  »ال مصلحة  أن  إىل  للصحيفة 
إذا  سعداء  وسنكون   )...( ينهار  لبنان 
فهذا  الغاز.  من  مبواردهم  اللبنانيون  متتع 
سيساعدهم على الوقوف على قدميهم« من 

جديد.
وكانت صحيفة »هآرتس« يف تقرير سابق، 
لسان  على  ورد  ما  شرح  يف  توسعت  قد 
إمكان  ترحيبه  من  واهلدف  الرفيع،  املصدر 
استخراج  للبنان  يتيح  اتفاق  إىل  التوصل 
الواليات  أن  كشفت  إذ  الغازية،  موارده 
إىل  التوصل  يتسبب  أن  »تأمل  املتحدة 
إسرائيل  بني  البحرية  احلدود  على  اتفاق 
بني  أخرى  تفاوض  مسارات  بفتح  ولبنان 
الدولتني )سياسية وأمنية واقتصادية...(، 
اإلسرائيلية  األمريكية  احلملة  جانب  إىل 
املشرتكة اهلادفة إىل إضعاف قوة حزب اهلل 

سياسيًا«.

 ميسم رزق

تل أبيب: التفاوض البحري 
قريباً يف الناقورة... 

بوساطة أمريكّية

القتال  ميدان  إىل  املعروفة  الفصائل  عودة 
والتبّن  الصرحية«  بـ«األمساء  واملواجهة، 

الرمسي والكامل.
رفعوا  كثريين  »أقنعة«  التهويل  أسقط   -6
»جرمية  بعد  وحتديدًا  االحتالل،  مقاومة  شعار 
املطار«. املرحلة، يف العراق ويف املنطقة على 
لشعار  رافع  بني  فرٍز  مرحلة  هي  سواء،  حدٍّ 
املقاومة، و«راكب ملوجة املقاومة«. واهلجوم 
اإلعالمي املستمر على الفصائل لن حيول دون 

استمرارها يف تنفيذ جدول أعماهلا.
7- ال خنجل بتقديم »الشكر إليران« يف بناء 
قّوتنا، لكن نرفض اتهامنا بأننا ننّفذ »األجندة 
ونابع  ذاتي،  »قرارنا  البالد.  يف  اإليرانية« 
من اقتناع تاّم بأن الدبلوماسية ليست حالً مع 
األمريكيني، وأن املهلة اليت ُمنحت سابقًا قد 
خمتلفة  مرحلة  أمام  وحنن  صالحّيتها،  انتهت 

متامًا يف ضوء رسائل واشنطن وحتذيراتها«.

بنك أهداف أمريكي
وانسحاب  السفارة  بغلق  تهديدها  مع  توازيًا 
واشنطن  تلّوح  العقوبات،  وفرض  القّوات 
وعديدًا.  ُعّدة  املقاومة  فصائل  باستهداف 
أن  إىل  املعلومات  تشري  السياق،  هذا  ويف 
املسؤولني  من  عددًا  أبلغ  األمريكي  اجلانب 
أهداف  على  »القضاء  على  عزمه  العراقيني 
كثرية« سبق أن مجعها طوال الفرتة املاضية، 
علمًا بأن قيادات الفصائل اخّتذت، منذ فرتة، 
ومقاتليها  نفسها  حلماية  اإلجراءات  من  مجلًة 
»بنَك  يتصّدر  املعلومات،  ووفق  ومقاّرها. 
أهل  »عصائب  من  كلُّ  األمريكي  األهداف« 
العراق« و«حركة  احلق« و«كتائب حزب اهلل – 
النجباء«، فضاًل عن فصائل »جهادية« أخرى.

الكاظمي: ال لـ »كسر الجرّة«
مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  يرفض 
ما  مسؤولية  علنًا،  إيران،  حتميل  الكاظمي، 
اقتناع  رغم  على  بالده،  يف  امليدان  يشهده 
رغم  وعلى  بذلك.  به  احمليطني  من  عدد 
رفضه  اإليرانيني  أبلغ  املعلومات،  وفق  أنه، 
بـ«ضبط  طهران  مطالبًا  األخرية،  للعمليات 
قبيل   – منهم  انتزع  أنه  خاصة  حلفائها«، 
تعّهدًا بتسهيل مهامه،  تسّنمه رئاسة الوزراء – 
واستعادة  الدولة  »بناء  مشروع  يف  ودعمه 
هيبتها«، إال أنه يرفض »كسر اجلّرة« مع اجلار 
جديد  متوضع  بإشهار  استفزازه  أو  اإليراني، 
لبغداد، حتت وطأة الضغوط األمريكية. وهذا 
ما يعود إىل اقتناعه بـ«أهمية حتييد بالده عن 
اإليراني«، و«إجياد حال  االشتباك األمريكي – 
من التوازن بني القطبني املؤثرين يف املشهد 

احملّلي«، كما تقول مصادره.

يف حال مضت اإلدارة األمريكية يف تنفيذ تهديداتها، فلن تكتفي، وفق تقديرات بإغالق السفارة )أ ف ب (

 – »الشيعي  اخلالف  »تنظيم«  إىل  الساعية 
الشيعي«، خوفًا من خروجه عن السيطرة. وما 
بني الرأيني، تبدو حسابات املواجهة أرجح من 
مؤشرات  ال  أن  خصوصًا  التفاوض،  حسابات 
قوات  خروج  مطلب  عن  إيراني  تراجع  إىل 
من  وحتديدًا  املنطقة،  من  األمريكي  االحتالل 
الشهيد  الغتيال  كثمن  وأفغانستان،  العراق 

قاسم سليماني.

    يرى البعض أن التهويل األمريكي محاولة لـ 
»تعزيز أوراق التفاوض« مع إيران

الصادرة خالل  الفصائل،  بيانات  وفيما نفت 
استهداف  يف  ضلوعها  املاضية،  الساعات 
عمليات  باركت  فهي  الدبلوماسية،  البعثات 
دون  من  العسكرية،  القوافل  استهداف 
اإلطار،  هذا  ويف  رمسي.  بشكل  تتبّناها  أن 
تفيد املعلومات األمنية بأن البيانات الصادرة 
ليست  وليدة  تنظيمات  عن  وأخرى  بني فرتة 
املقاومة،  لفصائل  إعالمية«  »سواتر  سوى 
قوات  مع  املواجهة  اسرتاتيجية  رمست  اليت 
االحتالل، منذ مطلع العام اجلاري، ُبعيد اغتيال 
سليماني ونائب رئيس »هيئة احلشد الشعيب« 

أبو مهدي املهندس.
هذه املواجهة حيّدد قيادي عسكري رفيٌع يف 
»األخبار«،  الفصائل«، يف حديثه إىل  »جمّمع 

معاملها على النحو اآلتي:
1- الفصائل غري معنّية بـ«الرسائل األمريكية«، 
لكون »هذه التهديدات تطال الدولة واحلكومة 
األمريكي يف  الوجود  نعترب  تطالنا، وحنن  وال 

البالد احتالاًل يوجب العمل املقاوم«.
2- مل تستجب اإلدارة األمريكية للقرار الربملاني 
مل  فيما  األجنبية،  القوات  بانسحاب  القاضي 
تعلن احلكومة، بدورها، عن جدول زمن رمسي 
النسحاب تلك القوات. أما احلوار االسرتاتيجي 
العراقي فلم يسفر عن أّي نتيجة  األمريكي – 
واضحة. وعليه، فإن هذه العوامل متنح العمل 

املقاوم غطاًء إضافيًا.
3- فصائل املقاومة اختذت، منذ أشهر، مجلًة 
جنوح  لـ«توّقعها«  االحرتازية،  اإلجراءات  من 
املشهد امليداني إىل املواجهة »القاسية«، مع 

اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية األمريكية.
بع تكتيك »عبواٍت  4- طوال األشهر املاضية، اتُّ
فإن  املقبلة،  املرحلة  يف  أما  رسائل«.  ذات 
يقضي  وهو رهن توقيت املواجهة –  القرار – 
الفصائل  قوة  وتأكيد  األمريكي«،  بـ«إيالم 
وقدرتها على إرغام واشنطن على تنفيذ قرار 

االنسحاب.
ال  املسّميات  ببعض  احلالي  االلتزام   -5
مرحلة  فلكّل  بها؛  أبديًا«  »التزامًا  يعن 
يعن  وهذا  ومسمياتها.  وظروفها  عنوانها 
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مـقاالت وتـحقيقات

 شينكر يف بريوت قريباً:

غياب احلكومة ال مينع انطالق 
مفاوضات الرتسيم

ميسم رزق

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 

 هكذا ُفكِّكت خلية كفتون:
»داعش« تعتمد أساليب جديدة

مع  احلّجار  حممد  اجملموعة  أمري  ُقِتل  كفتون«.  »خلية  ُأبيدت 
أمحد  أوقف  فيما  ابريص  وعمر  خلف  يوسف  وُقِتل  أفراد.  مثانية 
منت  على  كفتون  جرمية  نّفذوا  من  هم  األربعة  وهؤالء  الشامي. 
سيارة استعاروها من خالد التّلوي )ُقتل أيضًا( يف ٢١ آب وقتلوا 
ثلثة من أبناء البلدة. مجيعهم ُأجِهز عليهم باستثناء الشامي الذي 
أوقفته استخبارات اجليش قبل يومني. ووحده من ميلك احلقيقة 
حيال ما كانت تنوي اجملموعة تنفيذه يف بلدة كفتون تلك الليلة، 
عمليات  لتنفيذ  التخطيط  عن  املتوافرة  املعطيات  بتأكيد  سواء 
سرقة لتمويل أعمال إرهابية، أو تقدميه معطيات جديدة. وإىل أن 
تتكّشف الرواية احلقيقية، فإّن تفاصيل هذه العملية تضع لبنان 
أمام سيناريو مغاير جلهة التحّول يف أسلوب عمل تنظيم داعش. 
مقارنة  كبرية  أّنها  ُيظهر  اخللية  أفراد  عدد  يف  التدقيق  أّن  إذ 
وقتيلن  موقوفًا   ١٦ اجليش  استخبارات  فلدى  السابقة.  باخلليا 
)بريص والتّلوي(. بينما لدى فرع املعلومات تسعة قتلى ومخسة 
موقوفني )ثلثة منهم أساسيون بينهم اثنان كانا يعاونان اجملموعة 
أما يف  الشكل.  هذا يف  ٣٢ شخصًا.  جمموعه  ما  أي  لوجستيًا(. 
األسلوب فقد كان الفتًا أّن مجيع أفراد اخللية رفضوا االستسلم 
وقاتلوا حتى املوت. وما حصل ليل أول من أمس جيدر التوّقف 
نائيًا  منزاًل  حاصرت  املعلومات  فرع  من  قوة كبرية  إّن  إذ  عنده. 
االستسلم،  أفرادها  إىل  ُطِلب  املتشددة.  اجملموعة  فيه  تتحّصن 
إال أّنهم رفضوا ليبدأ إطلق النار. قاوم أفراد اجملموعة بشراسة، 
املهامجة،  القّوة  باجتاه  جي  بي  أر  وقذائف  الو  وأطلقوا صاروخ 
املهامجة  القوة  قامت  وقد  ناسفة.  أحزمة  يرتدون  مجيعًا  وكانوا 
بتدمري قسم من املنزل على رؤوس املتحّصنني فيه، بعدما قنصت 
عددًا منهم. وإثر رفع الركام تبنّي أّن عدد أفراد اجملموعة الذين 

ُقتلوا كانوا تسعة.

طبيب ومهندس بني أفراد خلية كفتون
قسمني.  إىل  العمل  انقسم  فقد  العملية،  مسار  إىل  وبالعودة 
األول تواله فرع املعلومات إثر ارتكاب جرمية كفتون يف ٢١ آب 
املاضي. يومها مل تكد متّر أيام قليلة حتى متكن الفرع من توقيف 
ثلثة أشخاص، هم الفلسطيين إيهاب شاهني من خميم البداوي 
)ع.ب(.  ميكانيك  ومهندس  امساعيل(  )أ.  طبيب  هما  ولبنانيان 
الثلثة كانوا طرف اخليط الذي قاد حمققي املعلومات إىل باقي 
أفراد اخللّية. وقد ُحّدد جمموعها بـ ١٨ شخصًا من جنسيات لبنانية 
وسورية وفلسطينية، ويوجد حبق ١٣ منهم أسبقيات جبرائم انتماء 
واعرتف  التهمة.  بهذه  أوقفوا  أن  وسبق  ارهابية  تنظيمات  اىل 
هؤالء بتحضري عبوات واحزمة ناسفة اضافة اىل شراء اسلحة خفيفة 
عمليات  لتنفيذ  التحضري  بهدف  يدوية  وقنابل  وذخائر  ومتوسطة 
اجليش  اىل  اضافة  اللبنانية،  املناطق  بعض  تستهدف  ارهابية 
واعرتف  لصاحلهم.  العاملني  واملخربين  االمنية  واألجهزة  اللبناني 
مصاريف  لتغطية  سلب  عمليات  نّفذ  اجملموعة  أمري  بأن  شاهني 
َعِلَم بأن توجههم اىل كفتون كان هلذه الغاية، وقد  اخللية وانه 
ساعدهم يف ازالة لوحات السيارة قبل التوجه اىل البلدة. كما تبني 
ان املوقوف نقل اعضاء اجملموعة اىل منطقة وادي خالد بعد اجلرمية 
ع. ب.  املوقوف  اعرتف  فيما  احلّجار.  امريه حممد  لطلب من  بناء 
بأنه بايع تنظيم داعش وساعد يف تصنيع االحزمة الناسفة. ويف 
٢0٢0/٨/٢٨ ، نّفذ فرع املعلومات مداهمات يف حملة حنيدر - وادي 
خالد، مشلت ثلثة منازل ومنشرة عائدة ألربعة من اعضاء اخللية 
من دون العثور عليهم، يف حني صودرت كمية من االسلحة احلربية 
املتفجرات.  صناعة  يف  تستعمل  ومواد  ارضية  وألغام  والذخائر 
من  املكثفة  التحريات  بإجراء  بوشر  األمن،  قوى  بيان  وحبسب 
النواحي االستعلمية وامليدانية، وتبني بنتيجتها ان القسم االكرب 
من اعضاء اجملموعة، من بينهم اربعة من حملة وادي خالد، موجودة 
امكنة جمهولة يف احمللة املذكورة يف حني ان  برفقة امريها يف 
قسمًا منها يتواجد يف امكنة سرية تقع يف املناطق اليت يقيمون 
فيها. أول من أمس، أوقف شخصان من منطقة وادي خالد صباحًا 
اللوجيسيت  الدعم  بتأمينهما  معلومات  لوجود  املراقبة  حتت  كانا 
وبالتحقيق  داخله.  يتحصنون  الذي  املنزل  يف  اجملموعة  ألعضاء 
افراد  ومتوسطة حبوزة  خفيفة  اسلحة  وجود  من  التأكد  معهما مت 
اجملموعة إضافة اىل كمية كبرية من القنابل اليدوية وصواريخ الو 
)LAW( واحزمة وعبوات ناسفة. وإثر ذلك، نّفذت القوة الضاربة 

يف فرع املعلومات املداهمة.
تزامن ذلك مع حتقيق بدأته استخبارات اجليش متكن من الوصول 
إىل من كان ُيعتقد أّنه أمري اجملموعة وهو خالد التّلوي، قبل أن 
يتبني أّن األخري كان قد بايع احلّجار. وحبسب املصادر األمنية، فإّن 
جمموعة التّلوي كانت مستقلة عن اجملموعة الرئيسية، على اعتبار 
أّنه كان صلة الوصل. غري أّن التحقيق مع املوقوف الشامي بنّي 
أّنه كان يعرف احلّجار. وعلمت »األخبار« أّن مصدرًا بشريًا أوصل 
ذت فيها  استخبارات اجليش إىل التّلوي إثر ظهور السيارة اليت ّنفِّ
جرمية كفتون على وسائل اإلعلم. أما بريص، فقد هاجم على منت 
دراجته النارية مركز عرمان بالتزامن مع حصار اجملموعة اليت ينتسب 

إليها. وقتل عسكريني ولدى حماولته الدخول ُأردي قتيًل.

رضوان مرتضى

بينما أصَبح إتفاق اإلطار على مفاوضات ترسيم احلدود اجلنوبية، 
اخلارجية  وزير  مساعد  زيارة  بانتظار  ناجزًا،  والبحرية،  الرّبية 
األمريكي ديفيد شينكر، بدأت وسائل اإلعلم اإلسرائيلية منذ 
وتقارير  العدو  كيان  مسؤولني يف  عن  معلومات  نقل  يومني 
اجلانبني  بني  املباشرة(  )غري  احملادثات  إنطلق  عن  تتحدث 
عمليًا  دخَل  قد  لبنان  يكون  وبذِلك،  األول.  تشرين  منتصف 
برعاية  وتثبيتها  كاملة  والربية  البحرية  حقوقه  اسرتجاع  معركة 
دولية. غرَي أن التطورات يف الساحة الداخلية، حتديدًا ما يتعلق 
بفشل مساعي تشكيل حكومة جديدة واعتذار الرئيس املكلف 
مصطفى أديب عن عدم القيام بهذه املهمة، دفَع البعض اىل 
السؤال عن إمكانية أن يؤثر هذه األمر على عملية التفاوض. 
خاصة أن اإلتفاق على اإلطار التفاوضي، وفوَر اإلعلن عنه، 
واىل  احلكومة  اىل  منه  نسخة  النواب  جملس  رئيس  سُيسّلم 
عهدتهما  بكامله يف  امللف  يصري  أن  على  اجلمهورية،  رئيس 
للمتابعة، إذ ستتوىّل قيادة اجليش رفع التقارير إليهما. فهل 
عملية  انطلق  تأخري  اىل  جديدة  حكومة  تأخري تشكيل  سيؤدي 
التفاوض، أم سيضغط هذا امللف من أجل التسريع يف عملية 

التشكيل؟
بأنه  املعنيني  أبَلغ  شينكر  أن  »األخبار«  الزميلة  علمت  بداية، 
اإلعلم  حتديد  يفّسر  ما  وهذا  املقبل،  الشهر  لبنان  سيزور 
حبسب  يعين  وهذا  املفاوضات.  انطلق  ملوعد  اإلسرائيلي 
وبالربط بنَي اتصال شينكر وتسريب  مصادر معنية بامللف – 
أن املوفد األمريكي آٍت لإلتفاق على موعد  اإلعلم اإلسرائيلي – 
إلعلن اتفاق اإلطار واملباشرة باملباحثات يف مقر األمم املتحدة 

يف الناقورة. 
ال ُيشّكل غياب حكومة جديدة حبسب املصادر، عائقًا يف وجه 
عملية التفاوض. فما سيحصل هو »امتداد للجنة تفاهم نيسان 
واليت  الربية،  باخلروق  املتعلقة  الثلثية  وللجتماعات   ١99٦
جتتمع دوريًا يف الناقورة )اجليش اللبناني واليونيفيل وجيش 
العدو(، وهذه اللجنة استمر عملها طيلة السنوات املاضية ومل 
تتأثر حتى حني كانت البلد تعاني من فراغ أو يف ظل حكومات 

تصريف األعمال«.
وفقًا  تسري  لبنان  يف  األمور  فإن  املصادر،  إىل  وبالنسبة 
منطق  يفرضه  ما  وفَق  أو  البعض  واجتهادات  لتفسريات 
األحداث، وبالتالي فإن القرارات ُتتخذ وفَق »التيسري«. لكن، 
هناك أمثلة كثرية على أن »حكومات تصريف األعمال مُيكنها أن 
جتتمع الختاذ قرارات مهمة«، ومن الشواهد على ذِلك، حكومة 
 ،١97٣ نيسان   ٢5 يف  مراسيمها  صدرت  اليت  احلافظ  أمني 
يف  الثقة  نيلها  قبَل  أيار،  شهر  يف  الطوارئ  حالة  وأعلنت 
جملس النواب. وبناء عليه، ويف حال كاَن هناك طارئ يف ملف 

الرتسيم، فبإمكان جملس الوزراء اإلجتماع واختاذ موقف.
األعمال  تصريف  حكومات  ان  آخر،  دستوري  رأي  يقول  بينما 
عادة ما مترر األمور امللحة اليت ال ترتب أعباًء على اخلزينة، غرَي 
املفاوضات«.  اليها  اليت ستصِل  باملرحلة  مرتبط  »دورها  أن 
اىل  حتتاج  ال  قد  ونقاط،  خبرائط  تتعلق  »تقنية  أمور  فهناك 
قرار وزاري«، وبالتالي فإن »هذه احملادثات يف املرحلة األوىل 
جملس  اىل  التقارير  ترفع  اليت  اجليش  بقيادة  حصرها  مُيكن 

الوزراء وإىل رئاسة اجلمهورية«

   هناك أمثلة كثرية على أن حكومات تصريف األعمال يُمكنها أن 
تجتمع التخاذ قرارات مهمة

وهذا الرأي يشرح بأن الصلحيات بشأن الرتسيم تتوزع بني 
الدستور  من   5٢ املادة  حبسب  البلد،  يف  الثلث  السلطات 
عقد  املفاوضة يف  اجلمهورية  رئيس  يتوىل  بأن  تقول  واليت 
وال  احلكومة.  رئيس  مع  باالتفاق  وابرامها  الدولية  املعاهدات 

تصبح مربمة اال بعد موافقة جملس الوزراء. 
وتطلع احلكومة جملس النواب عليها حينما متكنها من ذلك مصلحة 
البلد وسلمة الدولة. اما املعاهدات اليت تنطوي على شروط 
تتعلق مبالية الدولة واملعاهدات التجارية وسائر املعاهدات اليت 
موافقة  بعد  اال  إبرامها  ميكن  فل  فسنة  سنة  فسخها  جيوز  ال 
جملس النواب. وحبسب هذه املادة، فإن كل مرحلة من مراحل 

التفاوض هي اليت
 تفرض يف عهدة من سيكون امللف. وعليه، فإن غياب احلكومة، 
أو وجود حكومة تصريف أعمال حاليًا لن يؤثر على موعد انطلق 
احملادثات »اليت من املرجح أن تبدأ يف تشرين األول املقبل يف 
حال التزمت واشنطن وتل أبيب«، كما أن »هذا املسار مُيكن أن 
يستمر لسنوات من دون الوصول اىل اتفاق أو للوصول اىل 

حّل، واىل حينها تكون احلكومة قد ُشكلت«.

 مليارات واشنطن الـ 10 وقعت يف حبر غّدار!
علي مراد

ال تزال أصداء ما أدىل به وكيل وزارة اخلارجية األمريكية للشؤون 
األمريكي  التمويل  حجم  عن  معلومات  من  هيل  ديفيد  السياسية 
بهذه  حتّدث  أن  أمريكي  ملسؤول  يسبق  مل  إذ  تتواىل،  للبنان 
الصراحة عن حجم التمويل الذي ضّخته واشنطن يف لبنان، سواء 
التمويل.  هذا  على  حصلوا  الذين  األطراف  جلهة  أم  حجمه  لناحية 
كلم هيل عن مبلغ ١0 مليارات دوالر كتمويل يف لبنان، جاء خلل 
إجابته عن سؤال السيناتورة الدميقراطية جني شاهني، ضمن جلسة 
أمام جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي  استماع 
)شارك فيها، إىل جانب هيل، املبعوث األمريكي اخلاص لكل من 
فنزويل وإيران، إليوت أبرامز( حول ما تقّدمه إدارة ترامب للبنان 
بعد انفجار مرفأ بريوت، بالنظر إىل عرض مبليني الدوالرات قالت 

شاهني إن الصني قّدمته للبنان إلعادة بناء مرفأ بريوت.
أن  إظهار  حماولة  سياق  يف  أتت  شاهني  سؤال  عن  هيل  إجابة 
إدارة ترامب فعلت ما عليها عندما قال إّن »واشنطن كانت ثاني 
كمساعدات  دوالر  مليون   ١9 مببلغ  املرفأ  كارثة  بعد  مترّبع«  أكرب 
إنسانية. ويف سياق آخر كان املسؤول األمريكي حياول التقليل 
يف  األمريكية  املصاحل  على  وخطورته  الصيين  التوّجه  أهمية  من 
شرق املتوسط، عندما اعترب أّنه لن يكون مبقدور الصينيني ضخ ١0 
مليارات دوالر »كما فعلنا«. إال أّن اللحظة اليت حتّدث فيها هيل عن 
رقم الـ ١0 مليارات دوالر سبقتها وتلتها أسئلة أكثر من سيناتور 
وجهود  املنطقة  يف  إيران  ومواجهة  القصوى  الضغوط  محلة  عن 
اجلمهوري  السيناتور  حتديدًا.  لبنان  يف  اهلل  حزب  نفوذ  إضعاف 
ميت رومين سأل أبرامز عن الدعم األمريكي للجيش اللبناني ضمن 
ما مّساه اسرتاتيجية إضعاف حزب اهلل، فأحال اإلجابة على هيل - 
الذي كّرر السردية ذاتها حول  الذي عمل سابقًا سفريًا يف لبنان – 
مصلحة الواليات املتحدة يف دعم وتسليح اجليش اللبناني »للحد 
من نفوذ حزب اهلل يف لبنان ومنعه من استغلل الظروف احلالية 

لزيادة نفوذه«.
االستماع،  جلسة  يف  هيل  عنه  حتّدث  الذي  املليارّي  الرقم  لكن 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  تنشرها  اليت  األرقام  على  ُطّبق  ما  إذا 
 »Foreign Assistance  – اخلارجية  »املساعدة  على موقَعي كل من 
تناقضًا  ُيظِهر   ،»USAID  – الدولية  للتنمية  األمريكية  و«الوكالة 
واضحًا جلهة قصور األرقام عن رقم هيل الذي أعلنه. تظِهر قاعدة 
ما دفعته واشنطن  أن جمموع  اخلارجية«  »املساعدة  بيانات موقع 
دوالر،  مليارات   4 يتجاوز  ال  و٢0٢0   ٢0١١ عامي  بني  لبنان  يف 
وهذا املبلغ يشمل التمويل املخصص للجيش والقوى األمنية وكل 
برامج االخرتاق السياسي والثقايف حتت عناوين التنمية والتعليم 
لدى  املدني«.  اجملتمع  »دعم  اليوم  واألهم  والبيئة،  والصحة 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID برامج خمّصصة للساحة 
إىل  رمسية،  ومؤسسات  لوزارات  التمويل  عربها  تقّدم  اللبنانية 
تتّبع  يصعب   .NGOsالـ أو  واجلمعيات  اخلاصة  املؤسسات  جانب 
كل عمليات التمويل اليت حصلت عليها مجعيات لبنانية من الوكالة 
األمريكية، لكن يكفي أن نذكر أّن USAID صرفت يف لبنان حوالي 
 ٢04 إىل  الرقم  هذا  لريتفع   ،٢005 عام  فقط  دوالر  مليون   ٢5
مليني دوالر عام ٢0١١، ويقفز إىل 50٨ مليني دوالر عام ٢0١5، 
وليسّجل أرقامًا قياسية عام ٢0١٨ حبواىل 7٣١ مليون دوالر و7٣٣ 

مليون دوالر عام ٢0١9.
من غري الواضح كم خّصص األمريكيون من مبلغ الـ ١0 مليارات 
دوالر يف لبنان للجمعيات واملنّظمات غري احلكومية اللبنانية، أمًل 
جملس  أمام  شهادته  يف  هيل  صّوره  الذي  »التغيري«  بتحقيق 
دوالر  مليار   ٢٢ الـ  مبلغ  حترير  مثن  أّنه  على  األمريكي  الشيوخ 
سيدر(.  ومؤمتر  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  )قروض 
وتبقى هناك حقيقة واضحة ماثلة للمراقبني والعارفني بأساليب 
تتقن  واشنطن  أّن  وهي  املأزومة،  البلدان  يف  األمريكيني  عمل 
الكوارث  استغلل  كيفية  وتعرف  األزمات،  يف  االستثمار  جيدًا 
وحتويلها خلدمة مصاحلها. على سبيل املثال، يف زميبابوي الدولة 
األفريقية اليت أفلست وبدأ انهيار قطاعها املالي منذ عام ٢0١١، 
ضّخت وكالة الـ USAID مبلغ ٨50 مليون دوالر جلمعيات ومنّظمات 
أمًل يف إحداث  الربملانية،  انتخابات عام ٢0١٣  غري حكومية قبيل 
»التغيري« الذي يطيح الرئيس بروبرت موغابي. انتصر موغابي يف 
االنتخابات وظهرت فضيحة الـUSAID يف الصحافة الزميبابوية الحقًا 
عام ٢0١5، واضطرت الوكالة إىل االعرتاف مبا فعلته عام ٢0١٨، 
عازية فشل ما قّدمته يف حتقيق أي نتائج إىل »فساد« اجملتمع 
يكّرر  من  اليوم  لبنان  هل يف  الوكالة.  مسؤولي  وبعض  املدني 

جتربة »الفساد« الزميبابوي؟

تصوير هيثم املوسوي



Page 15صفحة 15     

إعــالنات

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة

املقيم عزيزي 

ملدينتنا  عــادي  غري  وقتـًا  هذا  كان  لقد 
وعادل. حق  هو  عمـّا  وللدفاع 

لجنة  أمــام  مثولي  لدى  شيئا  أخــفِ  لم 
والفعالية  النزاهة  بشأن  العامة  املساءلة 
املنح  ــج  ــرام ل ـــال  امل مــقــابــل  والــقــيــمــة 

ويلز. ساوث  نيو  يف  الحكومية 

التحقيق عن خيبة األمل  لقد أخرت لجنة 
أنتم،  أي  مجتمعي،  أصابت  التي  الكبرية 
من  الدوالرات  ماليني  استنزاف  بسبب 
املجتمعات  منح  برنامج  بموجب  التمويل 

األقوى.

توزيع  يف  التفاوت  على  الضوء  وسلطت 
املنح،  من  دوالر  مليون   200 من  أكثر 
للبلديات  تقديمها  ينبغي  كــان  التي 
اآلن،  نعلم  كما  ولكن  دمجها.  تم  التي 
إىل  السرية«  »املدفوعات  غالبية  ذهبت 
ائتالف  مقاعدها  يشغل  التي  البلديات 

بلديتنا  تتلق  ولــم  الوطني  ـــرار/  األح
. شيًئا

فقط  الظهور  أجل  من  مثولي  يكن  لم 
مدينتنا،  تمثيل  بضمان   يتعلق  كان  بل 
حقيقي  بشكل  قضيتنا  وإسماع  تمثيلكم 

وجيد.

يضمن  قويـًا  نظامـا  كــان  اقرتحته  ما 
توزيع  كيفية  حول  والوضوح  الشفافية 
أموال دافعي الضرائب بما يخدم املصالح 
وشددت  املجتمعات.  لجميع  الفضلى 

عامة. ومصداقية  ثقة  مسألة  أنها  على 

يف  اهتماماتي  تشاركوني  أنكم  أعلم 

من  ثقة  على  ــوا  ــون وك املــســألــة،  ــذه  ه
أجل  من  الجيد  النضال  سأواصل  أنني 

. ننا سكا
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

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

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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إعــالن
Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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يريد اجلميع تقريبًا إحداث تأثري قوي بشخصيته يف 
اجملتمع؛ خاصة يف دائرة األصدقاء والعائلة، هذا 
يتطلب امتالك شخصية قوية، حبسب خبري التنمية 
الثقة  من  الكثري  امتالك  إن  علي:  عمرو  البشرية 
بالنفس واكتساب شخصية قوية، هو ُحلم كثري من 
الناس، بينما حيلم الكثري من الناس بشخصية قوية، 

إال أن قلة من الناس فقط حيققونها بالفعل.
اليت،  والسهلة  الفعالة  النصائح  بعض  يلي  فيما 
احرتامك  لتقوية شخصيتك، وزيادة  اتباعها  ميكنك 

لذاتك وحتسني ثقتك بنفسك.

1. زيادة التفكري اإلجيابي وتقليل التفكري السليب
التفكري اإلجيابي جيعلك متفائاًل: لديك قوة اإلميان 
فإنك  الدافع؛  بهذا  ستحدث،  اجليدة  األشياء  بأن 
تعمل على حتقيق األشياء اجليدة يف حياتك، وأيضًا 
القليل من التفكري السليب مهم أيضًا؛ ألنه يسمح 
ميكنك  حيدث،  أن  ميكن  الذي  اخلطأ  بتوقع  لك 
هذه  مع  للتعامل  واالستعداد  التخطيط  ذلك  بعد 

املواقف.

2. احبث عن دافع قوي
مشتعلة؛  الرغبة  على  احلفاظ  يف  التحفيز  يساعد 
مما ميّكنك من االستمرار يف املضي ُقدمًا لتحقيق 

أهدافك القادمة.
هدفك،  لتحقيق  وإجيابي  قوي  سبب  عن  احبث 
عن  النظر  بغض  لالستمرار،  طاقتك  هذا  سيعطي 

مدى سوء الظروف.

3. الرتكيز
ابدأ بهدف أو هدفني لتحقيقهما والرتكيز عليهما، 
من  خالية  ومكتبك  ومنزلك  غرفتك  على  حافظ 
على  احلفاظ  يف  يساعد  هذا  ونظيفة،  الفوضى 

تركيزك.

4. حتسني لغة جسدك
ووضعية  مشيتك  يف  تظهر  بنفسك  ثقتك  دع 
بالعني وما إىل  اليد واالتصال  جلوسك ومصافحة 
بهذه  لصاحلك،  هذا  استخدام  كيفية  تعلم  ذلك، 
الطريقة ستحصل على مزيد من االحرتام وسيأخذك 

اآلخرون جبدية أكرب.
جيب عليك جتنب عالمات تدني احرتام الذات، مثل: 

حتدب ظهرك، وخفض كتفيك، وعقد ذراعيك.

5. مظهرك مهم

كـيف تقوين شـخصيتك الـضعيفة؟

الزهور والفواكه، أو األعشاب الضارة ستنمو.
بطريقة  املتعمد  النفس  عن  احلديث  أن  املعروفة،  احلقائق  من 
إجيابية وبناءة، سيجعلك شخصًا أكثر سعادة وثقة بالنفس، يطمح 

إىل شخصية قوية.

10. الناس اإلجيابية
سيكون لطبيعة وموقف وشخصية ومستوى جناح األشخاص الذين 
تعمل معهم، تأثري قوي على تكوين شخصيتك، سيحدد هذا أيضًا 

مستوى النجاح الذي من احملتمل أن حتققه.
مبوقف  يتمتعون  أشخاصًا  وشركاؤك  أصدقاؤك  يكون  أن  جيب 

إجيابي، مع نهج سعيد ومتفائل يف حياتهم.

12. استبدل بالعادات السيئة العادات اجليدة
عاداتنا هي جزء ال يتجزأ من شخصيتنا، لدينا مجيعًا بعض العادات 
إذا  لكن  فيها،  املرغوب  وغري  السيئة  العادات  وبعض  اجليدة، 
ولن  اإلرادة،  لقوة  تطبيقًا  ذلك  بوعي؛ فسيكون  إيقافها  حاولت 

يكون فعااًل إال لفرتة قصرية من الزمن.
أفضل حل هو استبدال عادة جيدة بالعادة السيئة، إذا كنت ختجل 
اجلمهور،  أمام  التحدث  فتعلم  حفلة؛  الغرباء يف  إىل  التحدث  من 
وحّسن مهارات االتصال اخلاصة بك، واجعل من احلديث عن عمد 

حمادثًة مع شخص جديد، يف كل مرة تذهب فيها إىل حفلة.

13. مارس التأمل كل يوم
مليئًا  عقلك  إذا كان  يوميًا،  األقل  على  واحدة  مرة  التأمل  حاول 
باألفكار والقلق؛ فسوف تتبدد طاقتك، عندما ال يتم تصحيح عادة 

القلق والتفكري السليب؛ فإنه يرتك الشخص ضعيفًا ومرهقًا.
مينحنا التأمل القوة للتحكم الفعال يف عواطفنا وأفكارنا وسلوكنا، 

بطرق جتعلنا شخصًا أقوى.

فقدان الثقة بالنفس وعدم االعتماد على الذات والشعور باخلوف 
والقلق غري املربر من التعامل مع اآلخرين واالخنراط يف اجملتمع من 
أهم أسباب القلق أو الرهاب االجتماعي، وإن ُترك بال عالج، فإنه 

ميكن أن يسيطر على حياتك .
اآلخرين  مع  التفاعل  على  القدرة  وحتسني  بالنفس  الثقة  وبوابة 
واالستمتاع باحلياة تبدأ من الرغبة بالتغيري واتباع بعض اخلطوات 
العالجية اليت أشارت إليها أخصائية اإلرشاد النفسي رغد النفيس 

ومنها :

املشاركة مع اآلخرين
مشاركة املخاوف والنجاحات مع أقرب األشخاص لك وأكثر احملببني 
إليك، تساعدك على جتاوز الكثري من املخاوف والتأييد بشأن األمور 
على  ألنك ستحصلني  بها؛  النجاح  باستطاعتك  أنه  تعتقدين  اليت 
الدعم من ِقَبلهم، إما دعم معنوي أو حتى دعم يف األفكار واحملتوى 

اء. والنقد البنَّ

التغلب على التفكري السليب
القلق االجتماعي دائمًا ما يتغذى على التفكري السليب، والتفكري 
بصورة مرتددة جتاه اآلخرين أو جتاه ذاتك أو قدراتك، لذا احرصي 
على التخلص من األفكار السلبية واستبدليها دائمًا بأفكار إجيابية 

ا. وواقعية، جتعل من قلقك أمرًا طبيعيًّ

الراحة واالسرتخاء
واالسرتخاء  الراحة  على  تبعث  واليت  بالتنفس  اخلاصة  التمارين 
لنفسك هي يف الغالب تساعدك على التخلص من قلقك والشعور 
بعدم التوتر يف كل مرحلة من مراحل حياتك، فالراحة واالسرتخاء 

يؤثران بشكل واضح على أفكارك.

مواجهة املخاوف واألحزان
من  الكثري  أن حتمل يف طياتها  بد  ال  فيها  تعيشني  اليت  احلياة 
املخاوف واألحزان، يأتي دورك األكرب يف كيفية التغلب على تلك 
األحزان ومواجهتها بالفكرة اإلجيابية والثقة أن كل صعب وعسري 
يتبعه قوة وجناح أكرب منه، وأن اخلسارات أمر ال بد منه من أجل 

الصعود والقوة األكرب.

ل النفس وحمبتها تقبُّ
يعين  وهذا  وتقبلها،  بنفسك  كبرية  ثقة  ذات  تكوني  أن  بد  ال   
على  والتعرف  أفكارك.  إىل  االستماع  وحسن  للذات،  اإلنصات 
إجيابياتك، وسلبياتك، ثم تقبلها كما هي، وهي املرحلة األصعب؛ 
تدينيها  أن  باحلقائق عن نفسك دون  االعرتاف  التقبل يعين  ألن 

وحتكمي عليها.

التطور والعمل
بالوقوف  االجتماعي  القلق  على  التغلب  وحتقيق  النجاح  يكون  ال 
واالكتفاء مبا أنت عليه، بل البد من االستمرار يف العطاء والعمل 

واإلجناز، للتغلب على القلق يف مجيع حمطات حياتك العملية.

عززي ثقتك بنفسك وتغليب 
على قلقك االجتماعي؟

تتحدث الطريقة اليت يرتديها الشخص كثريًا عن ثقة هذا الشخص، 
باإلضافة إىل حالته العقلية والعاطفية واالقتصادية احلالية.

ما ترتديه وكيف حتمله، هو انعكاس واضح لشخصيتك.
لذلك، جيب أن ختتار ارتداء مالبس أنيقة، ليس عليك إنفاق الكثري 
من  تأكد  فقط  الثمن،  باهظة  تكون  أن  جيب  ال  املالبس،  على 

نظافتها، وأن لديك مالبس تناسبك.

6. اطلب املساعدة عند احلاجة
كونك قويًا، ال يعين أنه ال جيب عليك طلب املساعدة.

هذا يعين أنه جيب عليك االعرتاف بذلك عندما ال ميكنك أن تفعل 
أو ال تعرف كيف تفعل ذلك، ال ترتدد يف  اآلخرين،  أفضل من 

طلب املساعدة.

7. ال تنغمس يف الشفقة على الذات
تستنزف الشفقة على الذات كل الطاقة العقلية والعاطفية، هذا 
يقتل ثقتك بنفسك واحرتامك لذاتك، كما أنه يزيد من حالة البؤس 

احلالية اليت تعيشها.
عنها  فتوقف  النفس؛  على  الشفقة  على  معتادًا  كنت  حال  يف 

فورًا.

8. توقف عن القلق بشأن املستقبل
القلق بشأن مستقبلنا، بشأن حياتنا املهنية، وصحتنا، ومعيشتنا، 
وأموالنا، وما إىل ذلك، جيعلنا نشعر باخلوف. القلق ال يصنع شيئًا، 

توقف عن القلق وابدأ يف اختاذ إجراءات لتحقيق أهدافك.

9. التأكيدات اإلجيابية
إن أذهاننا حديقة خصبة، مهما كانت البذور اليت ترميها هناك، عن 
طريق االختيار أو عن غري قصد؛ فإنها ستنمو لتصبح نباتات من 

مجلة سيدتي

مجلة سيدتي
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كـتابات

محمد عامر األحمد - سورية
بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي واجتماعي 

-  سدني اوسرتاليا

أخـلع نـعاس الـضوء

للحّب يف أقمارها املتبّدلْة
تعب القصيدة وانتكاس األخيلْة

وأنا أفتش عن شعاعي مدركًا
عبث اجملاز وشائبات األسئلْة

ولكم  تساقط من هشيم غواييت
ليٌل  وآٌه  واستفاقت  معضلْة

أتقّلد  املوت  الذي ينتابين
بالصمت يف مشع األغاني املقفلْة

فأرى حلولي يّف كتاٍب بائٍد
يرتاد  جّناز  القصيد  ويسألْه

هّل تركَت احلرف يف عليائه
كي  ال ينوس بصيغٍة متحولْة

أو كنت خّبأَت القصيدة فاقتضت
منك  اخلفوت بدايةً  للزلزلْة

ها أنت تسأهلا النمو وتشتهي
فيها  البلغة حنطًة  مسرتسلْة

لكّن خيضور املسافة غائٌب
ال بد  نيسان  العراء  ختللْه

فاكتب هلا مطر الفصول مرددًا
بوح السماء لغفوٍة يف سنبلْة

واخلع نعاس الضوء عن أقمارها
واصفح فإن  العفو عند املهزلْة..

من املعلوم عن تاريخ اكتشاف النفط او البرتول ان املكتشف االول 
هلذه املادة، املهمة جدًا، هي شركة هولندية أمسها shall برتوليوم 
والنفط  احلني  ذلك  ومنذ  عشر  التاسع  القرن  اوائل  يف  وذلك 
 ESSO وشركةARMCO يقع رهينة يف يد الشركات االجنبية مثل
وكالتكس شركة امريكية كاليفورنيا تاكسس برتوليوم BP شركة 

انكليزية توتال شركة فرنسية  وغريها من الشركات الكربى. 
اهلدف االساسي من انتاج النفط هو تشغيل ودعم وتسريع احلركة 
عدة   األسهم يف  وبيع  التجاري  والتداول  والصناعية  االقتصادية 
األول  املدخول  النفط  منتجة.. ويعرت  نفطية  قطاعات ومؤسسات 
الثروة  هذه  الكربى يف  املشكلة  أين  ولكن  متلكه..  اليت  للدول 
االوىل يف العامل اليت ال تضاهى لناحية الطلب الشديد عليها واليت 

ليس هلا  مثيل بني مجيع انواع املواد اخلام؟
 من املعلوم ان مجيع الشركات املنتجة للنفط تعطي مالكي حقول 
الكربي  املئوية  النسبة  النفط نسبة مئوية قليلة من مثنه، ويأخذ 
االعضاء املساهمون يف الشركات املتحكمة يف آبار النفط وانتاجه.
السبب االول هو ان ال أحد من الدول الكربي يريد بأن تصبح دول 
النفط العربية او غري العربية من العامل الثالث دوال رأمسالية هلا 
وزنها وحجمها وقوتها وتفرض وجودها وختلق إسرتاتيجيات طويلة 

االمد تنافس غريها من الدول املتقدة الكربى.
إن تلزيم اآلبار ملدة زمنية طويلة يعطي اصحاب الشركات العاملية 
الوقت املعطى هلا والذي  الكايف الجياد اسواق من خلل  الوقت 
يرتاوح من ٢5 اىل 50 سنة او حسب االتفاقيات املوقعة ما بني 
الشروط  تكفل  قانونية  عقود  وتوقيع  واملتعهد  والشاري  البائع 
املسبقة قبل االنتاج ووجود اسواق لبيعه، ألن هذه الدول الصغرية 
على  خطرا  تشكل  ان  املمكن  من  واقتصاديًا  صناعيًا  واملتخلفة 
عدة دول اذا أصبحت دوال رأمسالية وحربية.. ومن املمكن  بان 
تنقلب على مجيع االستثمارات اخلارجية وتقطع رأس احلية وتتخلص 
من االخطبوط اخلارجي وتقتله، هذا االخطبوط الذي ميتص النفط 

ويستعمر االرض والشعب دون اي رادع.
فهل هناك وعي هلذه االمور؟ هل حنن نعيش يف عامل آخر هدفنا 
احلروب والفناء لبعضنا البعض وغض النظر عما جيري من حولنا؟ 
ملاذا ننهمك يف االمور التافهة واملاء جيري من حتت اقدامنا وال 
عن  يقال  وكما  فاشلة  وقبائل  نبقى شعوبا  أن  نريد  ندري؟ هل 

اجلاهل والضعيف ان فاقد الشيء ال يعطيه؟
 طلبنا منه تعاىل أن يصنع  املعجزة الكربى يف عاملنا العربي لكي 
نرى فجرا آخر يبشر بأمة عربية جديدة  هلا ثقافتها ووزنها وطموحها 
وسيادتها ووجودها، عندها فقط حيق لنا ان نتغنى بهويتنا العربية، 
اهلوية اليت ال احد يريدها وال احد حيرتم ارضها وشعبها ومبادئها، 

وكأنها هوية غري مرغوب بها يف مجيع زوايا االرض.
وهنا نسأل: ما هو اإلجناز الذي حققته االمة العربية غري احلروب 
والدمار وقتل أصحاب االرض وسيب العرض؟ ماذا سيكون مصري 
هذه االمة يف حال نضب النفط الذي على وشك النفاد خلل 30 أو 
50  عاما مقبلة؟ هل نعود اىل حياة القرون الوسطى ونعيش يف 
اخلَيم ونشرب لنب الناقة وهل سيكون مصري شعوبها الذل واجلوع 
والوجع واملوت واالبادة؟ هل هذا هو الرجاء واملستقبل الذي ينتظر 

الشعوب العربية؟
 يف الواقع هذا هو اخلوف الذي نطلب تداركه قبل فوات االوان 
هامش  على  بالعيش  العربية  االمة  تهدد  اليت  الكربي  والفاجعة 

احلياة ان مل نقل خارجها. 
وثقافًيا  اجتماعيًا  جذريًا  تتغري  ان مل  العربية  األمة  ينتظر  ما  هذا 
هكذا  تثّمن..  ال  وثروة  كنز  واملعرفة  نور  العلم  يقال  وفكريا.. 
املصري  هو  ما  وتعرف  اليت حترتم شعبها  والشعوب  الدول  تبنى 
واملستقبل املنشود  قبل ان يأتي غضب التخلف الدموي املشؤوم  

وجيتاح اجلميع دون استثناء. 
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النفط والغاز والثروات العربية ليست 
للعرب ولكنها ملن؟! 

ُتعنى  اليت  »ماكو«  اإللكرتونية  اجمللة  من  الثاني  العدد  صدر 
بالفن العراقي حتت إشراف التشكيلي املعروف ضياء العزاوي. 
ـ ٢004(، الذي  العدد وّجه حتية إىل إمساعيل فتاح الرتك )1934ـ 

»انتهت حياته عندما تشّظى العراق أمامه«.
كّرست جملة »ماكو« العراقية، عددها الثاني لتجربة التشكيلي 
واحد  وهو   ،)٢004 ــــــ   1934( الرتك  فّتاح  إمساعيل  والنّحات 
اجمللة  هذه  تسعى  العراق.  يف  الفنية  احلداثة  رموز  أبرز  من 
اليت محلت عنوانًا عراقيًا صرفًا، يعين »ال«، إىل توثيق التجارب 
الرائدة يف احملرتف التشكيلي العراقي، مببادرة من التشكيلي 
العراقي املعروف ضياء العزاوي بقصد مقاومة العزلة، وإعادة 
العراقيني يف  التشكيليني  بني  اإلبداعية  العلقات  شبكة  بناء 
األول  اإللكرتونية قد خّصصت عددها  الشتات. وكانت اجمللة 
فرتة  استعادة  كأّن  الدين.  مهر  حممد  الرائد  الرّسام  لتجربة 
لرتميم  حماولة  هي  اإلبداع،  حقول  بكل  املزدهرة  الستينيات 
أخرى  صورة  وتظهري  العراقية،  الثقافة  أصاب  الذي  العطب 

للمشهد تنطوي على نوٍع من املقاومة يف مواجهة العتمة.
كان إمساعيل فّتاح الرتك، أحد ضحايا احلرب واحلصار واالحتلل 
األمريكي للعراق عام ٢003، إذ ُنهبت أعماله من »متحف الفن 
من  كجزء  االحتلل  جنود  من  مرأى  على  بغداد،  يف  احلديث« 
»تدمري الذاكرة اجلماعية للشعب العراقي«. كما ُفقدت غالبية 
إىل  لوحاته  بعض  وخضعت  وإهماله،  مباالته  ال  بسبب  أعماله 
التزوير يف ظل الفوضى اليت عّمت البلد. وسوف يكتمل األسى 
من  سنة  بعد  السرطان،  مبرض  املتفّرد  التشكيلي  هذا  مبوت 
احتلل بغداد، إذ أغمض عينيه يف املستشفى، بعدما ألقى نظرة 

أخرية على نهر دجلة.
اشتمل العدد على دراسات ووثائق وشهادات عن جتربة إمساعيل 
فّتاح، باإلضافة إىل عدد كبري من أعماله النحتّية والتشكيلية، 
وقراءة يف دفاتر ختطيطاته. يف دراسته الشاملة، يشري عّمار 
داود إىل خصوصية أعمال هذا التشكيلي اليت تتمّثل يف كائناته 
املتوّحدة اليت تتحّصن بغشاوة االغرتاب: »وجوه ممّوهة بأطراف 
لسطوة  اخلاضعة  املمطوطة  الفارعة  أجسادهم  وكأن  مستدّقة، 
ملمس سطوحها املتذبذبة، تتشّوف أبدًا إىل مصائرها املبهمة. 
وشهوات  امللّذات  صبوة  عن  فتكشف  املنحوتة،  شخوصه  أما 
احلياة رغم ما يعرتيها من سكون ظاهر«. وتسرتجع تغريد هاشم 
جتربته  رابطًة  ختطيطاته،  على  حتتوي  اليت  الفنان  هذا  دفاتر 
مبفردات معلمه جواد سليم، خصوصًا مفردة احلصان، ولكن من 

موقٍع خمتلف.
يف حواره مع إمساعيل فّتاح، يستعرض ضياء العزاوي أهم ملمح 
مغامرته كنّحات أواًل، ألهم النُّصب يف ساحات بغداد مثل أبي 
نواس، والرصايف، وجلجامش، والواسطي والشهيد، وكرّسام 
ثانيًا، تتمّيز لوحاته بتوازناتها الدقيقة وخّفتها الطرّية، وبغنائية 
الضوء، متجّواًل بني منعطفات جتربته الغنية، من البصرة، إىل 
بغداد، ثم دراسته يف روما، وإقامته يف لندن، اليت وضعته 
»خطوط  حنو  السابقة  مراحله  ينسف  ونوعي،  خمتلف  مقاٍم  يف 
حاّدة ومتضادات لونية قوية مع تأكيدات على تفصيل الوجه أو 
اجلسد«. ويشري سهيل نادر إىل مجالية املنحوتة لدى التشكيلي 
الراحل اليت تتمّثل يف »حذف العلقات اخلارجية ذات الطبيعة 
املسرحية وإظهار املنحوتة جسدًا خالصًا نزع عنه أّي أمل يف أن 
»فنان  بقوله:  شهادته  احلاج  بدر  وخيتزل  آخر«.  شيئًا  يكون 
انتهت حياته عندما تشّظى العراق أمامه«. واعترب احلاج أّنه »رغم 
أن أعمال إمساعيل النحتية كانت موّزعة يف شتى أحناء بغداد 
كتماثيل معروف الرصايف، والفارابي وأبي نواس، وحييى بن 
حممود الواسطي وغريهم، إال أن نصب الشهيد هو بدون أدنى 
شك من أبرز أعماله على اإلطلق، ليس على صعيد العامل العربي 

فقط، بل ُيعترب من أضخم وأبرز األعمال النحتية عامليًا«.
    يـُعترب واحدًا من أبرز رموز الحداثة الفنية يف العراق

من جهته، يقول املعمار معاذ األلوسي بأن »وجوه إمساعيل فّتاح 
ترقب وتشاهد لرتوي ما ال ُيروى، وحتكي ما ال حُيكى، بعض من 
تلك الفجائع«. ويلتقط حممد العبيدي جانبًا من شخصيته بقوله: 
مّرة قماش ستارة  نزع  تقنية، فقد  أي حماذير  لديه  »مل تكن 
»عامله  ويضيف:  للرسم«.  مناسبة  مادة  فيه  وجد  بييت،  يف 
اإلبداعي مل يكن لريكن إىل نسٍق واحد أو صنف تقين بعينه. 
ويتذّكر  إهلامه«.  ومعني  مرشده  ذاك  حدسه  كان  أخرى  ومّرة 
مقولًة له: »أنا رّسام أحنت وليس العكس«. ويوجه نزار حييى 
رسالة إىل أستاذه، مستعيدًا ذكرياته معه يف مدينة الدوحة اليت 
عمل فيها خلل سنواته األخرية: »على الرغم مما يوحيه منتجك 
الفين من انفلت، إال أنك أثناء العمل تكون غاية يف الرتكيز 
والدّقة. أنت صورة الفنان اخلالص. كنت تعيش حياتك بكل 
حذافريها متمردًا متّرد املبدعني الكبار«. سنقع أيضًا على »دفاتر 
الغريب«، و بطاقات بريدية كتبها إىل أصدقائه يف املنايف، 
القارات، ولعل هذا امللف  العراقيون بني  إذ تشّتت املبدعون 

الدسم يعيد له بعضًا من حّقه الضائع.

»ماكو« ُتعنى بتوثيق التجارب الرائدة يف 
احملرتف التشكيلّي العراقّي: إمساعيل فتاح الرتك

»ايالف«
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تـتمات

موازنة 2020 الفيدرالية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

لتفعيل قطاع التصنيع يف أسرتاليا حيث تسعى احلكومة إلعادة شق 
طريقها للخروج من ركود فريوس كورونا.

اجلديدة  احلديثة  التصنيع  مبادرة  عن  موريسون  السيد  وكشف 
للحكومة الفيدرالية يف خطاب ما قبل املوازنة ألقاه،  أمس األول 

اخلميس، يف نادي الصحافة الوطين يف كانبريا.
أربع  مدى  على  دوالر  مليار   1.3 استثمار  سيتم  اخلطة،  ومبوجب 
حيث  أو  الناشئة  التقنيات  تنمية  من شأنها  مشاريع  سنوات يف 

تكون للمصنعني األسرتاليني بالفعل ميزة تنافسية.
وقال موريسون: »هذه هي الطريقة اليت خنلق بها الوظائف ونتعافى 
من ركود كوفيد 19، وهذه هي إعادة بناء اقتصادنا للمستقبل.«

األعمال  جمللس  التنفيذية  الرئيسة  ويستاكوت،  جينيفر  وقالت 
األسرتالي، إن هذه اخلطوة ستسهل على األعمال التجارية تسويق 

األفكار والنمو وخلق وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية.
واستطردت تقول: »ستعتمد قوة التعايف على قدرتنا على إنتاج 
منتجات ذات قيمة عالية وتصديرها إىل أسواق مرحبة باإلضافة إىل 

لعب دور حاسم يف سالسل التوريد الدولية«.
وتشمل  لالستثمار،  كأولوية  تصنيع  جماالت  ستة  حتديد  مت  وقد 
الطبية  واملنتجات  واملشروبات  األغذية  وتصنيع  والدفاع  الفضاء 
تقنيات  إىل  باإلضافة  النظيفة  الطاقة  ومشاريع  التدوير  وإعادة 

املوارد.
الصناعة  جملموعة  التنفيذي  الرئيس  ويلوكس  إينيس  ورحب 
األسرتالية باإلعالن لكنه حذر من أن اجملاالت ذات األولوية جيب أال 

تأتي مع استبعاد قطاعات التصنيع أو الصناعة األخرى.
وقال »حنذر من إمالة امللعب ضد الصناعات اليت مل يتم حتديدها 

حتى اآلن«.
األهمية  ومن  باملفاجآت  مليء  الصناعي  »النجاح  يقول  وأضاف 

مبكان أال نعيق الشركات عن النجاح خارج املناطق احملددة.«
لكن موريسون نفى أن ختتار حكومته الفائزين قائال إنهم يضعون 

األولويات.
وقال رئيس الوزراء: »ستكون مجيع شركات التصنيع راحبة من 

التعامل مع العالقات الصناعية وخفض تكاليف الطاقة«.
القدرة  تعزيز  يف  أخرى  دوالر  ماليني   107 استثمار  سيتم  كما 
احمللية للمصنعني يف سالسل التوريد اليت تبني أنها معرضة للخطر 

كما رأينا مع معدات احلماية الشخصية أثناء الوباء.
وقال السيد موريسون إن املرحلة التالية من خطة التصنيع ستشمل 
العمل مع الصناعة للمشاركة يف تصميم مسار تعزيز القدرة على 

مدى العامني واخلمس والعشر سنوات القادمة.
وتابع قائال: »ستحدد خرائط الطريق اليت تقودها الصناعة فرص 
النمو واحلواجز أمام التوسع واإلجراءات املطلوبة على طول سلسلة 

القيمة بأكملها يف كل من القطاعات ذات األولوية لدينا«.
وستوجه اخلطط املقرر تقدميها يف شهر نيسان 2021 االستثمار 

والعمل املستقبليني من قبل كل من احلكومة والصناعة.
وال السيد موريسون: »إن حكومتنا مصممة على حتديد أفق زمين 
والقوى  الصناعة   - األطراف  مجيع  تسري  حيث  سنوات   10 مدته 
املستويات   مجيع  على  واحلكومات  النقابات  ذلك  يف  مبا  العاملة 
ورأس املال مبا يف ذلك صناديق التقاعد وجمتمعنا العلمي والبحثي 

- يف اجتاه واحد«. .
وقال سكرتري احتاد عمال التصنيع األسرتالي ستيف موريف إنها 
النقابات يف  إشراك  إىل  دعا  لكنه  الصحيح«  االجتاه  »خطوة يف 

وضع خرائط الطريق.
ومن املتوقع أن ختلق املبادرة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وآالف 

الوظائف غري املباشرة على مدار العقد املقبل.
الربوفيسور  للعلوم،  األسرتالية  األكادميية  باسم  املتحدث  وقال 
ديفيد داي، إنه من الضروري أن تكون هناك فرصة إلعادة نشر 
حياتهم  منتصف  أو يف  مبكر  جامعيني يف وقت  باحثني  واشراك 

املهنية فقدوا وظائفهم احلالية.
ميثلون  وهم  األشخاص  هؤالء  يف  بكثافة  استثمرنا  »لقد  وتابع: 

فرصة لتعزيز قطاع التصنيع بأشخاص جدد وأفكار وابتكارات«.
ويوظف التصنيع حوالي 860 ألف أسرتالي وقبل الوباء حقق أكثر 

من 100 مليار دوالر من القيمة لالقتصاد سنوًيا.
بدوره قال زعيم املعارضة أنطوني ألبانيزي، الذي يريد أن تبين 
أسرتاليا عربات قطارات، إن التصنيع سيكون »حيوًيا« لالنتعاش 

االقتصادي يف أسرتاليا.
وقال السيد موريسون إن الغاز يشكل ما بني 20 إىل 40 يف املئة 
من تكاليف العديد من الصناعات، مشريا إىل خطة حكومته خلفض 

أسعار الغاز.
صنع  ميكنك  ال  بالرياح،  البالستيك  صنع  ميكنك  »ال  انه  واعلن 
بالغاز..  تصنعه  أنت  الشمسية..  الطاقة  باستخدام  البالستيك 

ميكنك صنعه باستخدام اهليدروجني أيًضا.
ستكون  املقبل  األسبوع  الفيدرالية  املوازنة  إن  موريسون  واعترب 

»واحدة من أهم املوازنات منذ نهاية احلرب العاملية الثانية«.
وقال: »ستؤكد املوازنة اخلطة القوية للتعايف من ركود كوفيد 19 

وبناء اقتصادنا يف املستقبل«.

االعالن يف بريوت وتل أبيب...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

األمم املتحدة يف الناقورة حتت راية« املنظمة الدولية.

اخلاص  املنسق  فريق  برعاية  )ستعقد(  »االجتماعات  أّن  وأوضح 
لألمم املتحدة لشؤون لبنان«. واضاف »طِلَب من الواليات املتحدة 
ومسّهل  كوسيط  تعمل  أن  ولبنان،  اسرائيل  الطرفني،  قبل  من 

لرتسيم احلدود البحرية وهي جاهزة لذلك«. 
وأعلن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف بيان أّن هذا االتفاق 
»مثرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثالث سنوات«. ومل 
يشر رئيس اجمللس إىل تاريخ بدء احملادثات. وقالت إسرائيل من 
جانبها إّن املباحثات ستكون »مباشرة« وستبدأ عقب انتهاء »عيد 
العرش« )سوكوت( يف 10 تشرين األول، وفق لبيان صدر عن 

مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
زينة  االعمال  الدفاع يف حكومة تصريف  وزيرة  بري،  مؤمتر  حضر 
اليونيفيل  قوات  وقائد  عون،  جوزف  العماد  اجليش  وقائد  عكر، 
العاملة يف جنوب لبنان ستيفانو دل كول، وممثلة املنسق اخلاص 

لالمني العام لالمم املتحدة يف لبنان يان كوبيتش جناة رشدي.
وقال بري: اثر التأكد من وجود غاز ونفط يف حدودنا البحرية ، 
انطلقت شخصيا منذ عام  2010   اي منذ عقد من الزمن متامًا، 
مبطالبة االمم املتحدة وامينها العام بان كي مون لرتسيم احلدود 

البحرية ورسم خط أبيض يف البحر املتوسط االزرق.
واوضح انه  إثر زيارة الوزير بومبيو اىل لبنان ولقائنا به، اعاد 
امللف اىل طاولة البحث بعد ان كاد يتوقف، وبعد ان تعثر لفرتة 
بها  متسكت  اليت  واملبادرة   2019 اذار،    22 وذلك يف  طويلة، 

ومتمسك بها لبنان لوضع اطار للمفاوضات هي :
اواًل : تفاهم نيسان 1996. 

ثانيًا : قرار جملس االمن 1701.
الناقورة  يف  املتحدة  االمم  مقر  يف  االجتماعات  تكون  ان  ثالثًا: 

وبرعايتها وحتت علم االمم املتحدة.
أيضًا تالزم املسارين برًا وحبرًا حبيث ال ينفذ اي حمضر برا او حبرا 

اال بتوقيع االطراف وخاصة الطرف اللبناني.
النهائي.  االتفاق  وليس  اطار  اتفاق  هو  االتفاق  بري:  واضاف 
اجليش  يتواله  الذي  اللبناني  املفاوض  امام  الطريق  يرسم  وهو 
اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي االختصاص، برعاية رئيس 
عملي  انتهى  اليوم  وبعد  عتيدة.  حكومة  وأية  اللبنانية  اجلمهورية 

وآماًل بالتوفيق ان شاء اهلل للبنان واجلميع.
ثم تال الرئيس بري اعالن ما مت االتفاق عليه وهو التالي:

والربية يف  البحرية  احلدود  ترسيم  للتفاوض حول  العملي  االطار 
جنوب لبنان. آخر نسخة 22 أيلول 2020.

وإسرائيل  لبنان  حكوميت  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  تدرك 
مستعدتان لرتسيم حدودهما البحرية كما يلي:

االستناد إىل التجربة اإلجيابية لآللية الثالثية املوجودة منذ تفاهمات 
نيسان 1996، وحاليًا مبوجب قرار جملس االمن رقم 1701، اليت 

حققت تقدمًا يف جمال القرارات حول اخلط األزرق.
يف ما خيص مسألة احلدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة 
مستمرة يف مقر األمم املتحدة يف الناقورة حتت راية األمم املتحدة. 
املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق  فريق  برعاية  االجتماعات  ستعقد 
واملنسق  املتحدة  الواليات  إن ممثلي   .)UNSCOL(لبنان لشؤون 
حماضر  إلعداد  مستعدان  لبنان  لشؤون  املتحدة  لألمم  اخلاص 
االجتماعات بصورة مشرتكة، اليت ستوقع من قبلهما وتقدم اىل 

إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها يف نهاية كل اجتماع.
ولبنان(  )إسرائيل  الطرفني  قبل  من  املتحدة  الواليات  من  ُطلب 
اإلسرائيلية-  البحرية  احلدود  لرتسيم  ومسهل  كوسيط  تعمل  أن 

اللبنانية وهي جاهزة لذلك.
إيداع  سيتم  املطاف،  نهاية  الرتسيم يف  على  التوافق  يتم  حني 
بالقانون  عماًل  املتحدة  االمم  لدى  البحرية  احلدود  ترسيم  اتفاق 

الدولي واملعاهدات واملمارسات الدولية ذات الصلة.
الربية  احلدود  بشأن  املناقشات  يف  إتفاقيات  إىل  التوصل  عند 

والبحرية، سيتم تنفيذ هذه اإلتفاقيات وفقًا للتالي: 
5-1 على احلدود الربية،  يف ما يتعلق باخلط األزرق: بعد التوقيع 

من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل. 
5-2 على احلدود البحرية، إمتدادًا إىل احلد البحري للمناطق اإلقتصادية 
اخلاصة لألطراف املعنية، سوف يتم خمرجات املناقشات النهائية 

للمحادثات املتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.
الطرفني  مع  جهودها  قصارى  بذل  املتحدة  الواليات  تعتزم    -6
الطرفني  مع  وبّناء  إجيابي  جو  تأسيس  يف  للمساعدة   املعنيني 
أعاله  املذكورة  املفاوضات  إدارة  أجل  من  عليه،  واحملافظة 
وإختتامها بنجاح يف أسرع وقت ممكن. )مزيد من التفاصيل على 

الصفحة 3(.
الرئيس عون يرحب

وبعد ساعتني من مؤمتر بري، رّحب الرئيس عون »باإلعالن الذي 
التوصل اىل  بومبيو عن  مايك  األمريكية  اخلارجية  صدر عن وزير 
املتحدة  األمم  برعاية  احلدود  ترسيم  على  للتفاوض  اطار  اتفاق 

وحتت رايتها، وبوساطة ُمسّهلة من الواليات املتحدة األمريكية«.
وأعلن مكتب االعالم  يف رئاسة اجلمهورية، يف بيان، »ان الرئيس 
عون سوف يتوىل املفاوضة وفقًا الحكام املادة 52 من الدستور، 
بدءًا من تأليف الوفد اللبناني املفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، 

آماًل من الطرف األمريكي ان يستمر يف وساطته النزيهة«.
الخارجية األمريكية ترحب

إسرائيلية  لبنانية  حمادثات  بدء  بقرار  األمريكية  اخلارجية  ورّحبت 
بني  »املشاورات  اّن  هلا  بيان  واعتربت يف  احلدود  ترسيم  حول 
لبنان وإسرائيل متهد لالستقرار واألمن واالزدهار«. واشارت اىل 
اّن »االتفاق على مفاوضات إسرائيلية لبنانية نتيجة 3 سنوات من 

املساعي«.

ووصفت اخلارجية األمريكية اتفاقية التفاوض بـ »التارخيية«.
وقال بومبيو: »اعالن اليوم خطة حيوية ختدم مصاحل لبنان واسرائيل 

واملنطقة«.
ترسيم  ان  شنكر  األمريكي  ديفيد  اخلارجية   مساعد  وزير  واعترب 
احلدود »سيساعد لبنان يف اخلروج من ازمته االقتصادية من خالل 

متكنه من استخدام موارده االقتصادية«.
على  عقوبات  فرض  ستواصل  املتحدة  الواليات  ان  شنكر  وقال 

اللبنانيني الذين هلم صلة وتعاون مع حزب اهلل.
أكد  ، أنه »لن يتم التفاوض مع » حزب اهلل « نهائيا فيما خيص 
ترسيم احلدود  بني  لبنان  و إسرائيل «، الفتًا إىل أن »هذا االتفاق 

التارخيي سيساعد يف حل املشكلة النهائية يف لبنان«.
وأعلن شينكر إىل ان »اتفاق اإلطار بني لبنان وإسرائيل ال يعين 
تطبيع العالقات، و »حزب اهلل« قد خيرب االتفاق بني البلدين«، 
لـ  داعمني  لبنانيني  مسؤولني  »سنواصل وضع  أنه  على  مشددًا 
»حزب اهلل« على قائمة العقوبات«. وأكد أن »التفاوض بني لبنان 
وإسرائيل خطوة إجيابية، واالتفاق سيساعد لبنان الذي مير بأزمة 

اقتصادية«.
اشكينازي يشكر

وشكر وزير اخلارجية االسرائيلي غازي اشكينازي، نظريه االمريكي، 
مباشرة  حمادثات  بدء  اىل  ادت  اليت  الكبرية  جلهودهم  وفريقه 

لرتسيم احلدود البحرية بني البلدين.
االتصاالت  من  ثالث سنوات  بعد  جاءت  مهمة  خطوة  هذه  وقال: 
املتحدة  الواليات  وساطة  لوال  لتتحقق  تكن  ومل  الدبلوماسية، 
االمريكية. مضيفا: جناح احملادثات سيؤثر بشكل كبري على استقرار 

املنطقة، ويعزز ازدهار مواطين الشعبني يف اسرائيل ولبنان.
كما أصدرت قيادة »اليونيفيل« يف الناقورة، بيانا حول »التقدم 
يف املفاوضات البحرية بني لبنان وإسرائيل«، رحبت فيه »بإالعالن 
حول  وإسرائيل  لبنان  بني  مفاوضات  إلطالق  اإلطار  اتفاق  حول 

ترسيم احلدود البحرية بني البلدين«.
املمكن  الدعم  لتقديم كل  استعداد  على  اليونيفيل  »إن  وقالت: 
لألطراف وتسهيل اجلهود حلل هذه املسألة. إن اليونيفيل، ويف 
إطار قرار جملس األمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بني البلدين 
اخلط  باحرتام  االلتزام جمددًا  على  األطراف  الثقة وحيّفز  يعزز  مبا 

األزرق وعملية ترسيم احلدود األوسع«.
كما اعلنت األمم املتحدة عن دعمها ألي اتفاق بني إسرائيل ولبنان 

»لتعزيز الثقة«.
وكان لبنان وقع يف 2015، اول عقد للتنقيب البحري عن الغاز 
»توتال«  يضم  شركات  احتاد  مع  و9(   4( املربعني  يف  والنفط 
و«إيين« و«نوفاتيك« وجزء من املربع 9 وُيِعد حمل نزاع بني لبنان 

واسرائيل.

بوتني وترامب وماكرون...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل  والتوجه  القتالية  األعمال  وقف  إىل  املذكورة  األطراف  دعت 
طاولة املفاوضات دون شروط.

وذكر البيان الذي ُنشره موقع الكرملني: »رئيس روسيا االحتادية 
الذين  الفرنسية،  اجلمهورية  ورئيس  املتحدة  الواليات  ورئيس 
ميثلون البلدان املشاركة يف جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا، يدينون بأشد العبارات تصعيد العنف الذي 

حيدث على خط التماس يف منطقة النزاع«.
وتابع البيان: »ندعو إىل وقف فوري لألعمال القتالية بني القوات 

املسلحة لألطراف املعنية«.
أذربيجان  بني  للوساطة   ،1992 عام  مينسك  جمموعة  وتأسست 

وأرمينيا، لتشجيعهما على احلل السلمي لقضية ناغورنو كاراباخ.
أمس  إردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  قال  املقابل،  يف 
االول اخلميس، إن باله ستواصل »دعم أشقائنا األذربيجانيني بكل 

إمكاناتنا انطالقا من مبدأ شعب واحد يف دولتني«.
وأضاف: »السالم الدائم باملنطقة يكمن يف انسحاب أرمينيا من 

كل األراضي األذربيجانية اليت احتلتها«.
وانتقد إردوغان استجابة االحتاد األوروبي لألزمات بالقول: »إىل 
اآلن ال توجد أزمة واحدة يف منطقتنا جرى حلها مببادرة من االحتاد 
األوروبي.. بل على العكس فإن كل أزمة تدخل فيها االحتاد تكرب 

وتكتسب أبعادًا جديدة«.
ونظريه  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  أن  الكرملني  وذكر 
الفرنسي إميانويل ماكرون، دعوا، عقب اتصال هاتفي بينهما، إىل 
وقف فوري إلطالق النار يف الصراع الدائر بني أذربيجان وأرمينيا 

على إقليم ناجورنو كاراباخ.
اخلطوات  حبثا  وماكرون  بوتني  إن  بيان،  يف  الكرملني  وقال 
التابعة ملنظمة األمن  املستقبلية اليت قد تتخذها جمموعة مينسك 
والتعاون يف أوروبا، للمساعدة يف خفض التصعيد يف اإلقليم، 

وطالبا حبل الصراع بالطرق الدبلوماسية.
الروسي  اخلارجية  وزير  أن  األذربيجانية،  اخلارجية  وزارة  وأكدت 
سريغي الفروف، اقرتح يف مكاملة هاتفية مع نظريه األذربيجاني 
ناغورنو  يف  التصعيد  خلفض  موسكو  توسط  برياموف،  جيهون 

كاراباخ.
وجتددت االشتباكات  بني أرمينيا وأذربيجان، يف 27 أيلول، وأقر 
الرئيس األذربيجاني إهلام علييف، فرض حالة احلرب يف عدد من 
مدن ومناطق اجلمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، 
بينما أعلن جملس الوزراء األرميين »حالة احلرب والتعبئة العامة يف 

البالد بسبب األحداث يف اإلقليم«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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سـيارات

ماسك يعد بسيارة »تيسال« بسعر 
25 ألف دوالر

أعلنت »تيسال« سلسلة حتسينات تقنية من شأنها تقليص النفقات 
اإلنتاجية إىل النصف، متعهدة طرح سيارة كهربائية يف األسواق 

بسعر ال يتعدى 25 ألف دوالر يف خالل ثالث سنوات.
وقال رئيس اجملموعة إلون ماسك »كم هي السنوات اليت حنتاجها 
لتسريع االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة؟ هذا مقياس النجاح 

احلقيقي«، مؤكدا ضرورة »التحرك« يف مواجهة التغري املناخي.
ويف هذا اإلطار، أبدى املستثمر »ثقته« بقدرة اجملموعة على طرح 
أنها  أي  ألف دوالر يف وقت قريب،   25 سيارة كهربائية بسعر 
الطراز  مع  مقارنة  األقل  على  آالف دوالر  بعشرة  أرخص  ستكون 

األساسي الذي تبيعه حاليا.
ويتطلب بلوغ هذا اهلدف تقليص كلفة البطاريات املستخدمة يف 

تصنيع السيارات الكهربائية.
وهلذه الغاية، قدمت »تيسال« عرضا تقنيا يتضمن سلسلة حتسينات 
للخاليا  تصور  وضع  من  البطاريات:  لتصميم  خمتلفة  مراحل  يف 
مرورا بسلسلة التصنيع واستخدام السيليكون، وصوال إىل املعادن 

املستخدمة يف التصنيع وتقنيات اإلدماج يف املركبة نفسها.
ومن شأن هذه التحسينات اليت أعلن عنها ماسك يف حدث ُنقل 
لـ«تيسال«، أن تقلص كلفة  العامة السنوية  مباشرة بعد اجلمعية 

اإلنتاج بنسبة 56 % لكل كيلوواط يف الساعة.
أقيم احلدث يف موقع خارجي  تدابري مكافحة كوفيد-19،  وبسبب 
وتناوب املتحدثون على احلديث من املنصة أمام املساهمني الذين 
مئيت  من  أكثر  املقود يف  خلف  وبقوا  احلدث  للمشاركة يف  أتوا 
سيارة من تصنيع »تيسال« جرى ركنها بصورة متقنة يف موقف 

كبري للسيارات.
وقال احمللل يف موقع »آي سي كارز« املتخصص كارل براور إن 
إلون ماسك »مل حيدث ثورة يف طبيعة البطارية أو طريقة عملها. 
لكنه اعتمد طريقة أكثر فعالية يف إنتاج البطارية وإصدار الطاقة 

وحفظها يف داخل البطارية«.
بشأن  تقدم صغرية  نقاط  »سلسلة  قدمت  اجملموعة  أن  وأوضح 
بصورة  الكلفة  »تقليص  يتيح  ما  السيارة«  أو  البطارية  تصميم 

كبرية وزيادة سرعة اإلنتاج واملسافة اليت تستطيع اجتيازها«.
ولفت إىل أن األمرين األكثر إثارة لالهتمام هما زيادة االعتماد على 
كعنصر  البطارية  واستخدام  بسهولة،  املتوافرة  السيليكون  مادة 

بنيوي يف السيارة.

 رولز-رويس تكشف النقاب عن سيارة جوست اجلديدة 
ذات قاعدة العجالت املمتدة

إطالق سيارة جوست  عن  كارز  موتور  رولز-رويس  أعلنت   
اجلديدة ذات قاعدة العجالت املمتدة واليت توّفر جتربة ركوب 
أي  قيمة  من  االنتقاص  بدون  اخللفية  املقاعد  يف  حمّسنة 
ميزة من ديناميكيات القيادة. ُيعترب طراز جوست ذات قاعدة 
اجليل  مع  الشركة  أجرته  حوار شامل  نتاج  املمتدة  العجالت 

اجلديد من عمالء رولز-رويس.
وقد أعربت هذه اجملموعة احليوية من رواد األعمال العامليني 
االستعانة  عند  للعمل  كأداة  تصلح  سيارة  يف  رغبتها  عن 
هادئة  سيارة  تصبح  أن  على  األسبوع،  وسط  يف  بسائق 
ومرحية يقودونها بأنفسهم يف عطلة نهاية األسبوع. فأتت 
سيارة جوست ذات قاعدة العجالت املمتدة استجابًة لطلبهم 
للعمالء يف  النوع  هذا  من  سيارة  أول  تسليم  سيتم  هذا. 

الفصل الرابع من العام 2020.
التصميم

توّفر سيارة جوست ذات قاعدة العجالت املمتدة مساحًة أكرب 
من جوست بـ170 ملم، ما يوّفر املزيد من املساحة للقدمني 
باملقارنة مع أي سيارة سيدان أخرى مؤلفة من أربعة مقاعد 
العجالت  قاعدة  ذات  فانتوم  رولز-رويس  سيارة  باستثناء 
املمتدة. ومت إجناز كل خطوة من عملية التطوير باالستناد إىل 
آراء العمالء ومتطلباتهم. كما أدركت رولز-رويس أّن عمالء 
التصميم  أرادوا  املمتدة  العجالت  قاعدة  ذات  طراز جوست 
الذي يتمّيز به طراز جوست. فعمل  النقي والبسيط نفسه 
مصّممو العالمة على تأمني الطول اإلضايف من خالل متديد 
الباب اخللفي وهيكل السيارة حول فتحات الباب اخللفي مع 

احلفاظ على اخلطوط اليت متّيز السيارة.
التكنولوجيا

اهلدوء يف اجلناح اخللفي
من  اخللفي  اجلزء  على  التحسينات  من  جمموعة  إضفاء  مّت 
املقصورة مبا يعكس مستوى املرونة الذي تتمّتع به جوست 
العجالت املمتدة. وألول مرة على اإلطالق، مّت  ذات قاعدة 
تصميم مقعد قابل لإلمالة إىل اخللف، ما يوّفر مستوى جديدًا 
اخللفي مبا حياكي جتربة اجللوس يف  املقعد  الراحة يف  من 

مقعد على منت درجة رجال األعمال.
املثالية  البيئة  اخللفية  املقصورة  توّفر  ذلك،  على  عالوة 
إذ  والرتفيه،  التسلية  عامل  إىل  األعمال  عامل  من  لالنتقال 
مت  حيث  اخللفّيني  املقعَدين  بني  للمشروبات  ثالجة  تتوفر 
تطويرها على أساس االحتياجات احملددة لعمالء رولز-رويس. 
تقديم  يف  خبريًا  العالمة  مهندسو  استشار  الغرض،  وهلذا 
املشروب  لتقديم  املثالية  احلرارة  أّن  فأدركوا  املشروبات. 
غري املعّتق تقارب السّت درجات مئوية، أما املشروب املعّتق 
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رويس املتخصصون بعدد ال حُيصى من االختبارات والتحسينات. 
يتم  واليت  باستمرار  املتغرّية  الصدمات  السيارة ممتّصات  تشمل 
اهلوائي  التدعيم  جمموعات  إىل  باإلضافة  إلكرتونيًا  فيها  التحكم 
ذاتية التسوية وذات احلجم الكبري، ووحدة تثبيط القائم العرضي 
العلوي يف إجناز هو األول من نوعه يف العامل إذ مل يتم تطبيق 
هذه التقنية على أي سيارة يف العامل من قبل. تضّم جوست ذات 
قاعدة العجالت املمتدة أيضًا وللمرة األوىل نظام دفع رباعي ونظام 

توجيه رباعي.
مزدوج  »توربو«  هواء  بشاحن  معزز   V12 مبحّرك  السيارة  زودت 
بسعة 6.75 لرت مت تطويره حصريًا لطراز جوست حبيث يوّلد قوة 
571 حصانًا و850 نيوتن مرت من عزم الدوران. ولتأمني أجواء من 
السكينة واهلدوء أثناء القيادة، مّت إدخال 100 كلغ من مواد التخميد 
لتوفري  وإطاراتها  السيارة  وبدن  اهلندسي،  اهليكل  يف  الصوتي 

مستوى متمّيز من األداء من دون ضجيج داخل املقصورة.

املواد واألساليب املستخدمة
تصميم بسيط من خالل تقنيات معقدة

للغاية.  معّقدة  وهندسية  حرفية  تقنيات  التصميم  بساطة  تتطّلب 
على سبيل املثال، ال ميكن إجناز التصميم الداخلي الراقي وأشكال 
هيكل السيارة إال من خالل تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد. مّت مجع 
هذه التقنية للمرة األوىل مع القدرات اهلندسية واحلرفية التقليدية 

يف رولز-رويس.
وبالنسبة لسيارة جوست ذات قاعدة العجالت املمتدة، يتم تلحيم 
حني  السيارة، يف  هيكل  إطار  يف  املنصهرة  املعدنية  املكونات 
يتم تركيب القطع اليت ُتصّنع عرب تقنية االلتحام بنفاثات متعددة 

والتلبيد االنتقائي بالليزر يف دار رولز-رويس.
من جهة أخرى، يتم إضفاء طابع عصري على احلرف التقليدية عرب 
ني جديدين مت تطويرهما خصيصًا لطراز  استخدام تصميَمني خشبيَّ
جوست. التصميم األول هو أوبسيديان أيوس املستوحى من تنّوع 
العنرب  فهو  الثاني  أما  الربكانية،  احلمم  الغين يف صخور  األلوان 
الداكن الذي يدمج خطوط جزيئات األملنيوم الدقيقة يف اخلشب. 
املواّد  ملمس  يربز  ما  املسام،  مفتوحة  بتصاميم  اخلياران  يتوّفر 

بشكل كامل.

فتناهز حرارة تقدميه 11 درجة مئوية. وعليه، تعمل الثالجة وفقًا 
لوضَعي تربيد هما 6 درجات و11 درجة مئوية.

مستوى عاٍل من التكنولوجيا وسط أجواء هادئة ونظيفة
الناحية  من  تقّدمًا  األكثر  رولز-رويس  سيارة  جوست  طراز  ُيعّد 
العجالت  قاعدة  ذات  جوست  سيارة  عمالء  ويعترب  التكنولوجية. 
املمتدة من رّواد األعمال الناجحني، أّنه ال غنى عن االتصال بشبكة 
واي فاي وبأنظمة معلومات وترفيه حديثة خالل يوم العمل. كما 
زودت سيارة جوست بنظام تنقية البيئة املصّغرة »MEPS«. تعّزز 
من  جمموعة  عرب  القائمة  اهلواء  فلرتة  أنظمة  من  التكنولوجيا  هذه 
التحسينات اليت طالت الربامج واألجهزة. كما حتتوي السيارة على 
مستشعرات حّساسة للغاية تكشف جودة اهلواء وحتّول مداخل اهلواء 
عن  الكشف  حال  ويف  الدوران.  إعادة  وضع  إىل  تلقائيًا  النقي 
وجود مستويات غري مقبولة من امللّوثات احملمولة جوًا، يتم حتويل 
اهلواء إىل فلرت من ألياف النانوفليس إلزالة أدق اجلزيئات ضمن 

املقصورة يف أقل من دقيقتني.
باإلضافة إىل ذلك، مّت إدخال جمموعة من التقنيات اليت تعّزز من 
جتربة القيادة يف املدن واألرياف. يشمل ذلك مصابيح ليزر أمامية 
تضيء جمااًل واسعًا يزيد على 600 م، وحتسينات أساسية يف جمال 
أو  الرؤية مع حتذير من وجود حيوانات  السالمة مثل ميزة تعزيز 
مشاة يف النهار والليل؛ نظام ُمساعدة السائق على االنتباه؛ نظام 
من أربع كامريات مع رؤية بانورامية، ورؤية شاملة ورؤية من فوق؛ 
نظام  االصطدام؛  من  التحذير  نظام  السرعة؛  الفعال يف  التحكم 
التحذير عند الرجوع للخلف؛ نظام التحذير عند اخلروج عن املسار 
وتغيري املسار. كما تضمن شاشة أمامية مبستوى النظر عالية الدقة 
بقياس 7x3 ورائدة يف السوق فضاًل عن ميزة الركن الذاتي جتربة 

قيادة سلسة بامتياز يف شتى الظروف.
اهلندسة

هيكل هندسي مصنوع من األملنيوم بالكامل وحّمرك V12 جديد
ُبنيت سيارة جوست ذات قاعدة العجالت املمتدة على أساس مفهوم 
هندسة الفخامة من خالل هيكل األملنيوم اهلندسي اخلاص بالعالمة 
تستند  كما  اجلديدة.  رولز-رويس  طرازات  كل  يف  واملستخدم 
املستوي  للهيكل  جديد  تعليق  نظام  إىل  السحري  البساط  جتربة 
رولز- مهندسو  فيها  قام  سنوات   10 من  أكثر  تطويره  استغرق 

 فولكس فاغن تزيح الستار عن عن 
4.ID مركبتها اجلديدة

اليت   ،4.ID اجلديدة  مركبتها  عن  فاغن  فولكس  شركة  كشفت 
الوقت  يف  تطورا  أوفر  الكروس  سيارات  أكثر  بني  من  صنفت 

احلالي.

وتأتي هذه املركبة بهيكل كروس بطول 4 أمتار و58 سنتيمرتا، 
بني حموري  املسافة  تبلغ  163 سم،  وارتفاعه  185 سم،  عرضه 
العجالت فيه 276 سم، وسعة صندوق األمتعة اخللفي لديه 543 

ليرتا.

ومن أكثر ما مينح هذه السيارة مالمح احلداثة هو التصميم الفريد 
لواجهتها األمامية اليت حصلت على مصابيح مميزة الشكل ميتد فيما 
بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED، إضافة 
إىل العجالت الرياضية الكبرية اليت حصلت على أقراص من الكروم 

مبقاس 21 إنشا.

استعيض  األزرار، حيث  القيادة فيها فخلت متاما من  واجهة  أما 
عنها بشاشتني تعمالن باللمس، شاشة كبرية يف املنتصف، وأخرى 

صغرية ثبتت بطريقة مميزة على حمور املقود قبالة السائق.

فيه  رباعي  دفع  بنظام  منوذج  بنموذجني،  املركبة  هذه  وستطرح 
حمرك كهربائي بعزم 306 أحصنة، ومنوذج بنظام دفع خلفي، مزود 
مبحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية تكفيه لقطع مسافة 

520 كلم بالشحنة الواحدة.
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 * 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

دراسة: 5 فيتامينات هلا دور فعال يف 
اإلجراءات الوقائية ضد وباء كورونا

أدى البحث عن طرق الوقاية من فريوس كورونا اجلديد وعواقبه 
اإلعالم،  وسائل  يف  املناعية  التغذية  على  الضوء  تسليط  إىل 
ويكشف املتخصصون يف هذا اجملال عن اليقني بشأن فعالية 

العناصر الغذائية يف مواجهة الوباء.

 هناك فيتامينات هلا أهمية كبرية يف تقوية املناعة وتلعب دورًا 
مهمًا يف اإلجراءات الوقائية، أو يف العالج الداعم ألمراض اجلهاز 
التنفسي خاصة يف ظل وباء كورونا »كوفيد 19« وعدم التوصل 
إىل لقاحات حتى اآلن، حسب ما ورد يف التقرير الذي نشرته 

صحيفة »أليمينيت« )Alimente( اإلسبانية.

العامل  أحناء  العلماء يف شتى  إن  غوميز  أنغليس  الكاتبة  تقول 
وتطوير  فعال،  عالج  عن  البحث  أجل  من  عالية  بوترية  يعملون 

لقاحات حتتوي على مضادات ملكافحة الوباء. 
باستخدام  الوقاية  تدابري  تطبيق  أهمية  مع  أنه  التقرير  ويعترب 
الكمامات وغسل األيدي واحلفاظ على مسافات األمان، فإن هناك 
إسرتاتيجيات أخرى ميكن أن تساعد يف احلد من انتقال العدوى، 

على غرار التغذية الصحية.

إال أن هناك أطباء ووفقًا للكاتبة أنغليس غوميز، حبسب التقرير 
االدعاء  يربر  ما  هناك  يكون  »لن  فإنه  التغذية،  ألطباء  العلمي 
بأن الفيتامينات هي احلل للقضاء على جائحة كورونا، لكن من 
اإلنصاف القول إن هناك أدلة أظهرت أنها ميكن أن تلعب دورًا 
مهمًا يف اإلجراءات الوقائية، أو يف العالج الداعم ألمراض اجلهاز 

التنفسي«.
وأوضحت الكاتبة أن الدراسة اليت قام بها جمموعة باحثني من 
»جامعة سوانسي« )University of Swansea( يف اململكة املتحدة 
بقيادة الدكتور إيان ويتاكر، انطلقت مما أظهرته حبوث سابقة 
املواد  تعديل  عرب  املناعة  جهاز  تقوية  أي  املناعية،  التغذية  أن 
الغذائية، أظهرت آثارًا إجيابية لدى عدد من املرضى الذين عانوا 
وقد  التنفسي.  اجلهاز  والتهابات يف  حادة  تنفسية  اضطرابات 
 ،)B( »و«بي ،) A( »توصل الباحثون إىل أن الفيتامينات »إيه
و«سي« )C(، و«دي« )D(، و«إي« )E(، كان هلا تأثري إجيابي 

على مرضى )كوفيد-19(.

تشري الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، 
إىل أن احللويات هي سبب األرق وتسوس األسنان. فماذا حيدث 

إذا استبعدناها من النظام الغذائي؟

وتقول األخصائية، احللويات ليست فقط السكر واحللوى والتورت 
وما شابه، بل تشمل حتى الزبادي بالفاكهة والصلصات املختلفة 
أيضا.  السكر  على  حتتوي  ألنها  احلار،  الفلفل  صلصة  فيها  مبا 
وميكن معرفة هذا األمر من قراءة امللصق على املنتجات، حيث يعترب 
أكثر من 22.5 غرام سكر يف  احتوائه على  املنتج حلو جدا، عند 
100 غرام. ويشري املنتجون إىل هذا السكر بطرق خمتلفة مثل نشاء 

متحلل، دبس السكر، سكر الفركتوز، مسحوق السكر وما شابه.

وتنصح اخلبرية الشخص الذي يقرر التخلي عن تناول احللويات يف 
اليوم األول تناول الطعام يف الوجبات الرئيسية حتى الشبع.

 وتقول، »ال حتاول اجلمع بني التخلي عن احللويات واحلمية الغذائية، 
على األقل يف األيام األوىل، وليس من الضروري أن تكون شبه 
جائع. ألن اجلسم سيجد نفسه يف ظروف جديدة، ومن األفضل أن 

يعتاد عليها، وبعدها ميكن تقليص السعرات احلرارية«.

وتضيف، من أجل هذا جيب إضافة الكربوهيدرات البطيئة اهلضم 
البين  الكاملة واألرز  الغذائي مثل املعكرونة واحلبوب  النظام  إىل 
فرتة  بالشبع  بالشعور  تسمح  ألنها  السوداء،  واحلنطة  والشوفان 

طويلة.

وبعد مضي يومني أو ثالثة، ستصبح الشهية مستقرة، وتتالشى 
الرغبة بتناول شيء ما بني الوجبات األساسية، ويتحسن النوم، ألن 
احللويات تعطي ليس زيادة لفرتة قصرية يف هرمون الدوبامني 
)هرمون املتعة(، بل وحتفز أيًضا إنتاج هرمون الكورتيزول )هرمون 
التوتر(. فإذا كان الشخص يشعر بالنعاس دائما، فهذا يعين أنه 
يعاني من مشكالت يف النوم ليال. لذلك عليه االمتناع أو على األقل 

تقليل كمية احللويات اليت يتناوهلا قبل النوم.

اليوم اخلامس، تتحسن حساسية مستقبالت املذاق ويصبح  وبعد 
من  القهوة  وطعم  واخلضروات  الفواكه  مذاق  بني  مييز  الشخص 
احللويات  »ألن  األمعاء  حالة  تتحسن  كما  ذلك.  وغري  سكر  دون 
امتصتص  ومتنع  االنتفاخ  وتسبب  األمعاء  نبيت  توازن  تقوض 
واملغنيسيوم  والكالسيوم  احلديد  وخاصة  واملعادن  الفيتامينات 
والفوسفور وفيتامينات  A و D و E وغريها من املواد املغذية«. 
السكر  ألن  والبشرة،  اجللد  حالة  بتسحن  الشخص  يشعر  وسوف 
يسبب تدمري الكوالجني والربوتينات، اليت جتعل اجللد مرنا ومتنع 

ظهور التجاعيد مبكرا.
وعالوة على هذا ينخفض الوزن بعد مضي سبعة أيام مبقدار 800 
-1000غرام  حتى عند بقاء كمية السعرات احلرارية كالسابق، ألن 

اجلسم سيبدأ حبرق الدهون املرتاكمة.

وبعد مضي 30 يوما تصبح مجيع التغريات اليت حصلت يف اجلسم 
األرق  وخيتفي  اجلسم،  أعضاء  مجيع  عمل  ويتحسن  وضوحا  أكثر 
وعموما  وزنه.  من  كيلوغرامات  أربعة  حد  إىل  الشخص  ويفقد 

تتحسن نوعية احلياة.
وبعد سنة، ستتحسن حالة الشخص الصحية متاما فباإلضافة إىل 
فقدانه الوزن الزائد ، تقل مراجعاته إىل طبيب األسنان، وتتحسن 

ماذا حيدث إذا ختلينا عن تناول احللويات؟
يعاني ماليني األشخاص على مستوى العامل من مرض السكري 

الذي ينتج عنه مضاعفات خطرية يف اجلسم.
وينصح األطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن 
ومنط حياة صحي للمساعدة يف إدارة مستويات السكر يف الدم 

بشكل طبيعي، وذلك حبسب موقع »تاميز ناو نيوز«.
الغذائي هلؤالء املرضى من األلياف  النظام  ويفضل أن يتكون 
وتناول  السكر،  ومنخفضة  الكربوهيدرات  منخفضة  واألطعمة 
وجبات صغرية متكررة على مدار اليوم، خاصًة إذا كانوا يتناولون 

أدوية لتنظيم مستويات السكر يف الدم.
يعترب الزيتون غذاء ممتازا إلدارة مرض السكري من النوع 2، وهو 

صحي للغاية وفوائده ال تعد وال حتصى.
يعد الزيتون غين جدا بفيتامني E ومضادات األكسدة والدهون 
بالسرطان،  أنه يقلل من خطر اإلصابة  الصحية، ومن املعروف 

ويسهم يف تقليل فرص اإلصابة بهشاشة العظام.
كما أن الزيتون غين جدا باأللياف، ونسبة السكر فيه منخفضة 
فيه  الكربوهيدرات  نسبة  أن  كما  معدومة،  تكون  وتكاد  جدا، 

منخفضة أيضا.
لذلك ميكن هلذا الغذاء أن يضمن عدم ارتفاع مستويات السكر 
يف الدم عندما يستهلكها مرضى السكري، كما يساعد احملتوى 
العالي من األلياف يف إبطاء إطالق السكر يف الدم، مما يساعد 

يف تنظيم نسبته يف جمرى الدم.
كما أن احتواء الزيتون على مركب »أوليوروبني« الذي هو نوع 

من مركب الفينول املر، جيعله مثاليا إلدارة مرض السكري.
حيث يساعد هذا املركب يف السيطرة على نسبة السكر يف الدم، 
وهو أحد مضادات األكسدة القوية اليت حتارب إجهاد اخلاليا، ومن 
املعروف أن له العديد من الفوائد الصحية، وهو موجود يف أوراق 

الزيتون، ويف الزيت أيضا.
أساسي  بشكل  الزيتون  بتناول  السكري  مرضى  ينصح  وهلذا، 

إلدارة مستوى السكر واحلفاظ عليه مبستوى آمن يف اجلسم.

الزيتون يساعد يف التحكم مبستويات السكر

 2020 األول  تـشرين   3 Saturday 3 October 2020الـسبت 

مناعة جسمه. حبسب اخلبرية

قد  الضنك  محى  من  الناجني  أن  إىل  جديدة  دراسة  توصلت 
يتمتعون مبستوى معني من املناعة ضد فريوس كورونا اجلديد.

وحلل باحثون من جامعة ديوك األمريكية تفشي كوفيد 19 يف 
الربازيل ووجدوا صلة بني انتشار الفريوس واألمراض املنقولة 
جريدة  نشرت  ما  الضنك، حبسب  محى  مثل:  البعوض  بواسطة 

»دايلي ميل« الربيطانية.
نيكوليليس،  ميجيل  الدكتور  للدراسة  الرئيسي  املؤلف  وقال 
أستاذ علم األعصاب بكلية ديوك للطب، إن الفريق قارن التوزيع 
اجلغرايف حلاالت اإلصابة بفريوس كورونا مع انتشار محى الضنك 

يف عامي 2019 و 2020.
ووجدوا أن املناطق اليت تقل فيها معدالت اإلصابة بالفريوس 
عانت من تفشي محى  مواقع  احلاالت كانت  وتباطؤ منو  التاجي 
الضنك هذا العام أو العام املاضي، وهذا يعين أنه من احملتمل 
أن األجسام املضادة حلمى الضنك قد متنع العدوى - وميكن أن 

حتيد - فريوس كورونا.
هذه النتيجة املذهلة تثري االحتمال املثري لالهتمام لوجود تفاعل 
مناعي متبادل بني األمناط املصلية لفريوس Flavivirus اخلاص 
كتب  كما   ،  2-SARS-CoV كورونا  وفريوس  الضنك  حبمى 
املؤلفون، مشريين إىل األجسام املضادة حلمى الضنك وفريوس 

كورونا.

الناجون من هذا املرض لديهم مناعة ضد كورونا
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In a devastating blow for 
Daniel Andrews, the ho-
tel quarantine inquiry has 
heard his team was “respon-
sible for the deaths of 768 
people”.
Transcripts reveal Daniel 
Andrews’ ADF comments
There are fresh questions 
over the accuracy of the 
testimony Victorian Premier 
Daniel Andrews gave to the 
Victorian hotel quarantine 
inquiry in Melbourne last 
week.
Victoria’s bungled hotel 
quarantine scheme is re-
sponsible for the deaths of 
768 people and 18,000 in-
fections an inquiry has been 
told.
In closing submissions to 
the inquiry, counsel assist-
ing the inquiry Ben Ihle said 
the failure to properly train 
security guards, inadequate 
testing of detainees and poor 
infection control measures 
meant that the program be-
came “a feeding ground for 
the spread of COVID-19 into 
the community”.
He argued the inquiry could 
“comfortably find that the 
hotel quarantine program 
in Victoria failed to achieve 
its primary objective” which 
was to stop the spread of 
COVID-19.
“The failure by the hotel 
quarantine program to con-
tain this virus is today re-
sponsible for the deaths of 
768 people, and the infec-
tion of some 18,490,” Mr 
Ihle said.
“One only needs to pause 
and reflect on those figures 
to appreciate the full scope 
of devastation and despair 
occasioned as a result of the 
outbreak.”
The inquiry was told the fail-
ure to monitor the scheme 
and train private security 
guards on infection control 
allowed the virus to escape 
the “hot hotels.”
“The program should have 
been accompanied by inten-
sive and ongoing monitoring 
and auditing..the Victorian 
Government failed to ensure 
this was done.”
As a result, the contagious 
virus spread rapidly among 
security guards and hotel 
staff who unwittingly carried 
the virus into their homes 
and suburbs across Mel-

bourne.
“This was a health emergen-
cy,’’ Mr Ihle said.
Disturbingly, the inquiry was 
told the spread of the virus 
was likely to have spread at 
the Rydges Hotel, which was 
responsible for 90 per cent 
of the outbreak was most 
likely via environmental 
transmission such as sur-
faces rather than person to 
person contact.
The inquiry has previously 
heard that three different 
travelling groups returning 
to Australia in May and June 
were the original source for 
the majority of Australia’s 
second wave cases.
The family was sent to the 
“hot” hotel in Carlton for 
COVID patients in mid May 
after they tested positive. 
About 90 per cent of the 
18,000 infections can be 
traced back to the family of 
four who quarantined at the 
Rydges hotel.
By May 18 the family tested 
positive and by mid June 17 
workers from the hotel and 
close contacts had tested 
positive.
The inquiry was told the 
family was allowed to “walk 
outside their room, during 
which time they were accom-
panied by security guards.”
After the national cabinet 
and the Prime Minister Scott 
Morrison decided to intro-
duce a system of mandatory 
quarantine on Friday, March 
27, the states had less than 
48 hours to get the scheme 
up and running.
Earlier, Counsel assisting 
the inquiry, Tony Neal QC 
said there was “simply not 
the time to undertake the or-
dinary activities of translat-
ing a policy into a plan and 
then realising that plan.”
“An enormous immediate un-
enviable burden was placed 
on those in public service 
to establish not one but two 
settings of infection control 
facilities in buildings clearly 
not designed for quarantine 
purposes,” he said.
The inquiry was also told 
Victoria Police did not want 
to run the state’s hotel quar-
antine scheme and “their 
preference became the 
outcome” that resulted in 
the disastrous decision to 
use poorly trained security 

Hotel quarantine inquiry hears Daniel Andrews’ gov-
ernment ‘responsible for deaths of 768 people’

guards an inquiry has been 
told.
In closing submissions to 
the inquiry today, counsel 
assisting the inquiry Rachel 
Ellyard offered a damning 
recap of the evidence and 
the failure by anyone to take 
responsibility for the deci-
sion.
But she said it was clear that 
the reluctance of the VicPol 
to take the job on was a ma-
jor “contributing factor” to 
a creeping assumption that 
private security would do 
the job.
“The expression of a pref-
erence can readily be un-
derstood to have given the 
clear impression that police 
weren’t going to do it and 
there needed to be an alter-
native,” Ms Ellyard said.
“Their preference became 
the outcome.
“It wasn’t Victoria Police’s 
decision, we don’t put it that 
highly, but Victoria Police’s 
clear position expressed in 
that meeting, that private se-
curity would be, in its view 
or its preference, the appro-
priate first line of enforce-
ment, has to be understood 
as a substantial contributing 
factor to that creeping con-
sensus.
Daniel Andrews with the 
bible as he was sworn in on 
Friday.
Former Victorian Police 
Commissioner Graham Ash-
ton has previously told the 
inquiry that while he was 
“comfortable” with private 
security being used he did 
not make the decision or 
have a preference.
But Ms Ellyard invited the in-
quiry to find Mr Ashton may 
have misremembered some 
moments in the busy day as 
officials raced to implement 
the scheme.
“Mr Ashton says, also in 
his recollection by a text 
message that he sent, that 
he understood that private 
security were going to be 
used and he seems to have 
communicated that under-
standing to Commissioner 
(Reece) Kershaw of the Aus-
tralian Federal Police,’’ she 
said.
But Mr Ihle said that it was 
arguable that transmissions 
could have occured any any 
hotel quarantine scheme.
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Prime Minister Scott Mor-
rison has unveiled a new 
billion-dollar plan to cre-
ate jobs and grow Austra-
lia’s struggling economy.
Scott Morrison’s $1.5 bil-
lion pledge to turbocharge 
Australia’s manufacturing 
sector as the government 
seeks to rebuild its way 
out of the coronavirus 
recession has been wel-
comed by industry.
Mr Morrison unveiled the 
Federal Government’s 
new modern manufactur-
ing initiative in a pre-bud-
get speech at the National 
Press Club on Thursday.
Under the plan, $1.3 bil-
lion will be invested over 
four years in projects that 
will grow emerging tech-
nologies or where Aus-
tralian manufacturers al-
ready have a competitive 
advantage.
“This is how you create 
jobs and recover from the 
COVID-19 recession,” Mr 
Morrison said.
“This is you build your 
economy back for the fu-
ture.”
Business Council of Aus-
tralia chief executive Jen-
nifer Westacott said the 
move will make it easier 
for business to commer-
cialise ideas, grow and 
create new highly-skilled 
jobs.
“The strength of the re-
covery will hinge on our 
ability to produce high 
value products and export 
them into lucrative mar-
kets as well as play a criti-
cal role in international 
supply chains,” she said.
Six manufacturing areas 
have been identified as a 
priority for investment.
They include space, de-
fence, food and beverage 
manufacturing, medical 
products, recycling and 
clean energy projects as 
well as resources tech-
nologies.
Australian Industry Group 
chief executive Innes 
Willox welcomed the an-
nouncement but warned 
the priority areas should 
not come at the exclusion 

of other manufacturing or 
industry sectors.
“We caution against tilting 
the playing field against 
industries that have not 
been identified to date,” 
he said.
“Industrial success is full 
of surprises and it is criti-
cal that we do not disad-
vantage businesses from 
succeeding outside the 
selected areas.”
But Mr Morrison denied 
his government was pick-
ing winners saying they 
were setting priorities.
“All manufacturing busi-
nesses will be winners 
from dealing with indus-
trial relations, getting 
energy costs down,” he 
said.
A further $107 million will 
also be invested in shor-
ing up the domestic ca-
pability of manufacturers 
in supply chains found to 
be vulnerable – as seen 
with personal protective 
equipment during the 
pandemic.
Mr Morrison said the next 
phase of the manufactur-
ing plan would involve 
working with industry to 
co-design a path to boost 
capability over the next 
two, five and 10 years.
“These industry-led road 
maps will identify growth 
opportunities, barriers 
to scale and required ac-
tions along the entire 
value chain in each of our 
priority sectors,” he said.
The plans due in April 
2021 will also guide fu-
ture investment and ac-
tion from both govern-
ment and industry.
“Our government is de-
termined to set a 10-year 
time horizon where all par-
ties – industry, workforce 
including unions, govern-
ments at all levels, capital 
including superannuation 
funds and our scientific 
and research community 
– are pulling in the one 
direction,” Mr Morrison 
said.
Australian Manufacturing 
Workers’ Union secretary 
Steve Murphy said it was 

Federal Budget 2020: $1.5b for 
Australian manufacturing

a “step in the right direc-
tion” but called for unions 
to be included in the de-
velopment of the road 
maps.
The initiative is expected 
to create 80,000 direct 
jobs and thousands more 
indirect jobs over the de-
cade.
Australian Academy of 
Sciences spokesman Prof 
David Day said it was im-
perative there was an op-
portunity to redeploy the 
early and mid-career uni-
versity researchers losing 
their current positions.
“We have invested heavily 
in these people and they 
represent an opportunity 
to turbocharge the manu-
facturing sector with fresh 
people, ideas and innova-
tion,” he said.
Manufacturing employs 
around 860,000 Austra-
lians and prior to the pan-
demic generated more 
than $100 billion in value 
for the economy annually.
Opposition leader Antho-
ny Albanese, who wants 
Australia to build train 
carriages, said manufac-
turing would be “vital” to 
Australia’s economic re-
covery.
Mr Morrison said gas 
makes up between 20 to 
40 per cent of many indus-
tries costs, and pointed to 
his government’s plan to 
lower gas prices.
“You can’t make plastic 
with wind, you can’t make 
plastic with solar,” he 
said
“You make it with gas. You 
can make it with hydrogen 
as well.
“If you’re not for gas, 
you’re not for jobs in our 
manufacturing and heavy 
industries.”
Mr Morrison said next 
week’s Federal Budget 
would be “one of the most 
important since the end of 
the Second World War”.
“The budget will confirm 
the strong plan we have to 
recover from the COVID-
19 recession and to build 
our economy for the fu-
ture,” he said.



Page 28صفحة 28     

NEWS

THOUSANDS OF JOBS 
FOR REGIONAL NSW 
THROUGH $3 BILLION 
JOBS AND INFRASTRUC-
TURE FUND
-    The NSW Government 
can reveal it has allocated 
another $400m of its $3 
billion Jobs and Infra-
structure Acceleration 
Fund to regional projects.
-   Last week, the gov-
ernment announced $2.4 
billion in funding, which 
included $1.4 billion in 
accelerated funding for 
regional projects. This 
brings the total spend so 
far to almost $1.8 billion 
for regional projects.
-     Premier Gladys Be-
rejiklian said more than 
80 infrastructure and lo-
cal community projects 
would be funded in the 
regions over the next two 
years as part of the NSW 
Government’s COVID-19 
Recovery Plan.
LAUNCH OF COVID SAFE 
SUMMER PLAN
-   A new plan will ensure 
NSW residents can get 
out and about this sum-
mer in a COVID-safe way, 
while keeping the econo-
my moving.
-    Premier Gladys Bere-
jiklian, Minister for Plan-
ning and Public Spaces 
Rob Stokes, Minister for 
Customer Service Victor 
Dominello, Member for 
Manly James Griffin and 
NSW Chief Health Officer 
Dr Kerry Chant outlined 
the NSW Government’s 
new COVID Safe Summer 
Plan.
-   The Plan supports lo-
cal businesses by en-
couraging more outdoor 
dining in the lead up to 
the Christmas-New Year 
period and throughout the 
summer months.
-     The COVID Safe Sum-
mer Plan can be accessed 
here: https://www.dpie.
nsw.gov.au/premiers-pri-
orities/great-public-spac-
es/covid-safe-summer.
BUSHFIRE RESPONDERS 
AWARDED FOR HERO-
ISM
-     The outstanding con-
tribution of volunteers and 

service personnel during 
the 2019-2020 bushfires 
is being recognised with a 
new NSW Bushfire Emer-
gency Citation.
-     More than 65,000 
people involved across 
a broad spectrum of the 
firefight will receive a cita-
tion, certificate of recogni-
tion, commemorative cap 
and a letter from the Pre-
mier acknowledging their 
contribution and thanking 
them for their service.
-     Premier Gladys Bere-
jiklian said NSW faced an 
unprecedented bushfire 
season during 2019-2020 
and this initiative recog-
nises those who served 
both on the front line and 
behind the scenes.
THANKS A MILLION: 
COVID CLEANERS HIT 
MILESTONE
-     More than one million 
extra cleaning hours have 
been carried out across 
the entire public transport 
network since March to 
keep customers and staff 
COVID safe.
-     Minister for Trans-
port Andrew Constance 
said more than 1,400 
extra cleaners have been 
employed to support the 
delivery of a COVID safe 
public transport system.

SCHOOL, SPORT AND 
MUSIC RESTRICTIONS 
RELAXED
-    More families can at-
tend community sports, 
music ensembles and 
school camps can pro-
ceed, and a modest in-
crease dancing at wed-
dings is allowed under 
new COVID-19 safety 
rules.
-    Health Minister Brad 
Hazzard and Education 
Minister Sarah Mitchell 
said the latest easing 
of restrictions around 
school and community 
life is due to lower case 
numbers.
-      Updated school guide-
lines are available here 
and the full health advice 
is here.
SUPPORT CONTINUES 
FOR COMMERCIAL TEN-

FW: NSW Government Weekly Update - 25 September 2020

***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.
au”
and
ElectorateOffice EastHills 
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

ANTS AND LANDLORDS 
IMPACTED BY COVID-19
-     Eligible commercial 
tenants will have greater 
certainty through the com-
ing months with the Retail 
and Other Commercial 
Leases (COVID-19) Regu-
lation to be extended until 
31 December 2020.
-     Landlords will also be 
able to receive up to 25 
per cent land tax conces-
sion where they provide 
rent relief to commercial 
and residential tenants 
in financial distress from 
October to December.
-    For more informa-
tion on the NSW Govern-
ment’s Recovery Plan, 
please visit: nsw.gov.au/
covid-19-recovery-plan.
GREATER CAPAC-
ITY AT THEATRES, CIN-
EMAS AND CORPORATE 
EVENTS
-    Entertainment facilities 
including theatres, cin-
emas and concert halls 
across NSW will be able to 
increase their capacity to 
50 per cent and corporate 
events at function centres 
will be able to welcome 
up to 300 attendees from 
next week.
-   The Premier’s Major 
Events Taskforce has 
agreed theatre, cinema 
and concert goers can 
return to entertainment 
venues in greater num-
bers and that corporate 
events at function centres 
can increase attendance, 
provided venues have 
COVID-Safe plans and 
adhere to public health 
requirements.
NSW TO CONTINUE SUP-
PORT FOR COVID-IM-
PACTED TENANTS AND 
LANDLORDS
-  The NSW Government 
has announced a six-
month extension of the 
measures put in place to 
help residential tenants 
and landlords financially 
disadvantaged by COVID-
19.
-      Minister for Better 
Regulation, Kevin An-
derson said the existing 
measures have provided 
much needed support to 

renters since they were 
introduced in April this 
year.
-    Tenants, landlords 
and agents can find up 
to date information and 
resources at https://www.
fairtrading.nsw.gov.au/
resource-library/publica-
tions/coronavirus-covid-
19/property/moratorium.
FLEXIBLE REGULATIONS 
FOR BUSINESSES EX-
TENDED TO 2021
-    Supermarkets and 
pharmacies can continue 
to trade and receive de-
liveries 24 hours a day as 
rules introduced by the 
NSW Government have 
been extended until next 
year.
-    The Government re-
sponded to the COVID-
19 pandemic in March by 
amending the Environ-
mental Planning and As-
sessment Act 1979 and 
the State Environmental 
Planning Policy (Exempt 
and Complying Devel-
opment Codes) 2008 to 
allow around-the-clock 
trading and delivery hours 
as well as the extension of 
café and restaurant take 
away capabilities.
-     Further information on 
the Planning Ministerial 
orders can be found here: 
https://www.planning.
nsw.gov.au/Policy-and-
Legislation/COVID19-re-
sponse
‘GET READY’ FOR STORM 
SEASON
-     With a wet and wild 
summer on the cards 
this year, the NSW Gov-
ernment and NSW State 
Emergency Service (NSW 
SES) are encouraging all 
communities to be ready 
for a potential increase in 
storms and floods.
-     Minister for Police and 
Emergency Services Da-
vid Elliott and NSW SES 
Commissioner Carlene 
York today launched ‘Get 
Ready’ a NSW SES cam-
paign to help communi-
ties prepare for the up-
coming storm season.
-   For more storm safety 
tips and how communities 
can prepare for storm and 
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flood events, visit www.
ses.nsw.gov.au
FROM CAPE YORK TO 
PHILLIP ISLAND – LIVE 
TRAFFIC NSW HAS YOU 
COVERED
-     Drivers across NSW, 
Victoria, Queensland, 
South Australia and ACT 
now have a one-stop 
shop for road disruption 
information on Transport 
for NSW’s www.livetraffic.
com website.
-     Minister for Roads 
Andrew Constance said 
from today the Live Traf-
fic NSW website will help 
drivers avoid congestion 
by showing the impact 
of fire, flood, snow, road-
works, crashes and more 
on roads across five juris-
dictions.  
MORE COUNSELLORS IN 
THE PIPELINE FOR NSW 
SCHOOLS
-     The NSW Government 
is building on its commit-
ment to provide additional 
school counselling staff 
in public schools over the 
next three years.
-   Minister for Education 
Sarah Mitchell said NSW 
public schools will have a 
strong pipeline of trained 
and qualified school 
counsellors and school 
psychologists to draw on 

over the next few years.
CLUBGRANTS FUNDING 
AVAILABLE TO BOOST 
LOCAL COMMUNITIES
-    Community organisa-
tions impacted by COVID-
19 are encouraged to ap-
ply for funding, thanks 
to the next round of the 
NSW Government’s Infra-
structure Grants program 
opening.
-     Minister for Customer 
Service Victor Dominello 
said the economic im-
pacts of COVID-19 have 
meant some communities 
have struggled to main-
tain sports, cultural and 
other social activities.
-    Since 2015, the NSW 
Government has funded 
more than 350 commu-
nity projects worth $62.8 
million under Infrastruc-
ture Grants.  
-    To find out more infor-
mation or to apply, please 
visit responsiblegam-
bling.nsw.gov.au. Appli-
cations close 12 October 
2020.

Victoria has recorded 15 
new coronavirus cases as 
the total number of deaths 
hit 800.
Here’s what you need 
to know about the new 
COVID-19 lockdown rules 
in Victoria.
Victoria has recorded 15 
new coronavirus cases 
and two more deaths on 
Thursday, the Department 
of Health confirmed.
The state‘s death toll is 
now 800.
The consistently low in-
fection numbers mean 
Melbourne‘s all-important 
14-day average remains 
firmly below 20, standing 
at 15.6.
That figure must dip below 
five for the city to com-
pletely reopen.
Regional Victoria‘s 14 day 

Victoria records 15 new corona-
virus cases, two more deaths

average is 0.3.
There are 19 cases of an 
unknown source in met-
ropolitan Melbourne and 
none across regional Vic-
toria.
The city’s curfew was 
scrapped on Monday, 
while about 127,000 Mel-
burnians returned to work.
Residents are now per-
mitted to meet outside in 
groups of up to five people 
from two households.
Primary school students 
will also be able to return 
to the classroom from Oc-
tober 12.
If cases remain low the 
Premier expected Mel-
bourne to take the third 
step on the state‘s COVID-
19 recovery road map on 
October 19, a week earlier 
than originally scheduled.
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Virus case numbers 
might be down - but the 
Victorian Premier is fac-
ing a brutal internal re-
volt along with the poten-
tial loss of his right-hand 
man.    
He’s been under fire for 
months on end – but yes-
terday, Victorian Premier 
Daniel Andrews faced 
one of his toughest days 
yet.   
While the state celebrat-
ed the news that just five 
new coronavirus cases 
had been confirmed on 
Monday – the lowest 
level since June 12 – Mr 
Andrews firstly faced the 
music over Health Minis-
ter Jenny Mikakos’ dra-
matic resignation over 
the weekend.
Ms Mikakos stepped down 
shortly after Mr Andrews 
told the hotel quarantine 
inquiry Ms Mikakos was 
“partially responsible” 
for the botched scheme, 
prompting a number of 
Labor figures to turn on 
their leader in an explo-
sive interview with the 
Herald Sun.
Later that day, the inquiry 
was told the hotel quar-
antine scheme was re-
sponsible for the deaths 
of 778 people and 18,000 
infections.
And now, Mr Andrews 
faces the prospect of los-
ing three key departmen-
tal secretaries – including 
his right-hand man Chris 
Eccles.
The inquiry heard Kym 
Peake, Simon Phemister 
and Mr Eccles failed to 
pass on vital information 
to their bosses which 
may have prevented Vic-
toria’s second wave.
Uncertainty now hangs 
over their heads, and if 
chair Jennifer Coate ac-
cepts the submissions 
outlining concerns about 
the trio’s conduct, there 
are growing calls for their 
resignation.
10 new cases and 
seven deaths in Vic-

toria
Victoria has recorded 10 
new coronavirus cases 
overnight.
Sadly, seven lives have 
also been lost to the vi-
rus. 
It comes as the state cel-
ebrates just five new in-
fections on Monday – the 
lowest level since June 
12.
The 14-day rolling aver-
age for metro Melbourne 
has again fallen and now 
stands at 18.2, compared 
with just 0.6 in regional 
Victoria.
As of Tuesday, there are 
27 cases from an un-
known source across in 
the state.

Restrictions set to 
ease in NSW
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has hinted at fur-
ther easing of restrictions 
in the state – although 
she remained tight-lipped 
on details.
Speaking on Monday, 
she said she did not 
“want to see us lull into 
a false sense of security” 
and have to reintroduce 
restrictions, noting that 
“the last time we relaxed 
a bit, the Victoria situa-
tion arose”.
But she said the govern-
ment was “doing every-
thing we can to make life 
as easy as possible dur-
ing the pandemic”, and 
that “if we feel it’s safe 
enough to give people 
freedom” that would hap-
pen. 
“We got through the 
bushfires, we got through 
the floods, we’re getting 
through the pandemic,” 
she said. 
“I don’t want us to give 
up now because we are 
at a critical phase.”
She warns against com-
placency and urged any-
one with even mild symp-
toms to get tested.
“Just because there are 
zero cases doesn’t mean 
the virus isn’t out there 

lurking,” she said.
Major threat facing 
Aussie states
The elimination debate is 
continuing on ABC News 
breakfast, with virus ex-
pert Dr Norman Swan ex-
plaining that while total 
eradication was off the 
cards, “zero spread” was 
a viable option.
“Elimination is probably 
not realistic, as you have 
just seen in Western Aus-
tralia,” he said, in refer-
ence to the iron ore ship 
virus cluster.
“As long as you’ve got 
trade, ships coming in, 
people coming in from 
overseas, you’re not 
eliminating the virus, you 
can reintroduce the virus. 
What you’re aiming for is 
zero spread. 
“I think that is what Victo-
rians are expecting, there 
will be zero community 
spread and there will be 
zero community spread 
for an extended period of 
time. Which means there 
will be very little of any 
virus.”
Dr Swan warned that “the 
fuel is on the ground 
ready for the fire in West-
ern Australia, Queen-
sland and other states”.
“They have been lulled 
into a false sense of se-
curity. Testing rates are 
low, and that’s the prob-
lem,” he said.
“So in Victoria – they are 
better equipped to come 
out of this with zero 
spread, because there 
will be mandatory mask 
wearing for a while and 
hopefully tests will stay 
up. That is a serious is-
sue.”
A virus expert has warned 
against the adoption of 
an elimination strategy in 
Australia after outgoing 
Victorian Health Minister 
Jenny Mikakos hinted at 
the tactic on Monday.
In a tweet on Monday, Ms 
Mikakos said we were 
now “well on the way to 
eradication”, prompting 

Victoria Premier Daniel Andrews faces horror day amid COVID-19 crisis
a flurry of speculation 
the Victorian government 
had secretly chosen that 
controversial plan with-
out directing informing 
citizens.
However, the suggestion 
was later slapped down 
by Premier Daniel An-
drews.
Epidemiologist Catherine 
Bennett told Sunrise on 
Tuesday morning that 
the virus was too wide-
spread for an eradication 
strategy to work.
“We’ve got so much virus 
around the world we can’t 
look to eradicate at this 
point – that’s something 
would be something that 
would be vaccine depen-
dent if possible then,” 
she said.
“In terms of eliminating 
local transmission, I think 
that is possible – argu-
ably we got very close if 
we didn’t achieve that af-
ter the first wave even in 
Victoria, but certainly in 
other states.
“With our numbers as 
low as they are, even if 
we were opening up with 
a few cases still around, 
there’s still the possibil-
ity that could allow us to 
shut down local trans-
mission.”
Prof Bennett said local 
elimination was “still 
possible” but that no one 
was “arguing for that” 
as it would likely require 
residents to remain in 
“really strict lockdown”. 
“So we’re not aiming 
for elimination now, just 
really good suppres-
sion to try and get those 
numbers as low as pos-
sible so that’s a possibil-
ity down the track,” she 
said. 

Sydneysiders could 
be allowed into NT 
next week
The Northern Territory 
could remove Sydney 
from its hotspot list as 
soon as next week – al-
though Victorians will 
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still be barred from enter-
ing.
At the moment, Sydney’s 
hotspot status will be re-
moved on Friday on Oc-
tober 9, subject to public 
health advice, and so far, 
it is on track to go ahead.
Greater Sydney and Vic-
toria have both been con-
sidered to be hotspots 
since July, forcing visi-
tors from those locations 
to quarantine for two 
weeks. 
But while Sydney is on 
track to get the green 
light soon, there’s still no 
news for Victorians keen 
to visit the territory. 
“We need to see Victoria 
step through its transi-
tion out of lockdown be-
fore we would be looking 
at removing that hotspot 
declaration,” NT Health 
Minister Natasha Fyles 
said.

Defence force sent to 
WA virus ship
An Australian Defence 
Force team will be sent 
to Port Hedland in WA 
to assist with a concern-
ing coronavirus clus-
ter which originated on 
board an iron ore ship.
The ADF received a re-
quest for help from the 
state government, with a 
crew of 10 expected to be 
deployed on Thursday.

Dan Andrew’s horror 
day
He’s been under fire for 
months on end – but on 
Monday, Victorian Pre-
mier Daniel Andrews 
faced one of his toughest 
days yet.
While the state celebrat-
ed the news that just five 
new coronavirus cases 
had been confirmed on 
Monday – the lowest 
level since June 12 – Mr 
Andrews firstly faced the 
music over Health Minis-
ter Jenny Mikakos’ dra-
matic resignation over 
the weekend.
Ms Mikakos stepped down 

shortly after Mr Andrews 
told the hotel quarantine 
inquiry Ms Mikakos was 
“partially responsible” 
for the botched scheme, 
prompting a number of 
Labor figures to turn on 
their leader in an explo-
sive interview with the 
Herald Sun.
Later that day, the inquiry 
was told the hotel quar-
antine scheme was re-
sponsible for the deaths 
of 778 people and 18,000 
infections.
In closing submissions 
to the inquiry, counsel 
assisting the inquiry Ben 
Ihle said the failure to 
properly train security 
guards, inadequate test-
ing of detainees and poor 
infection control mea-
sures meant that the pro-
gram became “a feeding 
ground for the spread of 
COVID-19 into the com-
munity”.
And now, Mr Andrews 
faces the prospect of los-
ing three key departmen-
tal secretaries – including 
his right-hand man Chris 
Eccles.
The inquiry heard Kym 
Peake, Simon Phemister 
and Mr Eccles failed to 
pass on vital information 
to their bosses which 
may have prevented Vic-
toria’s second wave. 
According to Mr Ihle, De-
partment of Premier and 
Cabinet secretary Chris 
Eccles should have in-
formed Mr Andrews that 
the government had of-
fered Australian Defence 
Force support in an April 
8 email.  
Mr Ihle also accused the 
others of failing to pass 
on important updates to 
Ms Mikakos and Jobs 
Minister Martin Pakula.
Uncertainty now hangs 
over their heads, and if 
chair Jennifer Coate ac-
cepts the submissions 
outlining concerns about 
the trio’s conduct, there 
are growing calls for their 
resignation. 



Page 30صفحة 30     
NEWS

A $60 billion stimulus 
package including tax 
cuts and cheques of up to 
$1000 to low and middle in-
come earners could stave 
off an “income cliff” and 
generate jobs for 135,000 
people, new analysis high-
lighting the importance of 
next week’s federal budget 
reveals.
Ahead of a fiscal blueprint 
Treasurer Josh Fryden-
berg has argued will boost 
aggregate demand across 
the country to bring down 
unemployment, research 
from two separate eco-
nomic experts suggests 
the government will have 
to ramp up spending in the 
short term.
Modelling by consultancy 
firm EY, to be released on 
Tuesday, found spending 
$60 billion on reducing 
personal income taxes, 
boosting the JobSeeker 
payment and extra infra-
structure projects over two 
years would cut the job-
less rate by a full percent-
age point. That equates to 
an extra 135,000 people in 
work.
The government has com-
mitted itself to maintaining 
fiscal support for the econ-
omy until unemployment 
is comfortably below 6 per 
cent. It is currently 6.8 per 
cent, although Treasury 
and private sector ana-
lysts are expecting this to 
increase as more people 
re-enter the workforce.
EY chief economist chief 
economist Jo Masters said 
an extra $750 support pay-
ment, worth $3.4 billion, 
would also smooth over 

Big cheques and big spending need-
ed to get 135,000 people into work

an income cliff facing the 
country as support mea-
sures such as JobKeeper 
and the coronavirus sup-
plement are wound down.
“We know that the econ-
omy will be weaker and 
unemployment higher 
without additional fiscal 
stimulus, and that spend-
ing needs to both ease the 
income cliff and start to 
boost aggregate demand 
in the economy, which is 
what will drive jobs,” she 
said.
The JobKeeper wage sub-
sidy was reduced on Mon-
day from a flat $1500 a 
fortnight to $1200 for peo-
ple who work more than 
20 hours a week and down 
to $750 for those working 
fewer than 20 hours.
The coronavirus supple-
ment, being paid to about 
2.2 million people, was cut 
last week by $300 a fort-
night in a move estimated 
to cut total government 
support by more than $700 
million a month.
Ms Masters said while the 
government’s measures 
had delivered a much 
needed cushion to the 
economy, it had to use ex-
tremely low interest rates 
now to build growth over 
the longer term.
“Low interest rates open 
policy choices and we 
know that the economy 
will be weaker and unem-
ployment higher without 
additional fiscal stimulus,” 
she said.
Separate research from 
new economic thinktank 
the Blueprint Institute re-
leased on Tuesday found 

the government needs to 
go further in terms of di-
rect financial support for 
taxpayers, suggesting 
$1000 cheques to millions 
of Australians.
Blueprint estimates giv-
ing $1000 to people earn-
ing less than $100,000, 
plus $500 for each of their 
dependents, would cost 
about $15 billion.
It also backs an extra $4 
billion to go into a further 
$750 cheque to those on 
welfare, including age pen-
sioners, while also pulling 
forward the government’s 
stage two tax cuts due to 
begin in mid-2022.
The total cost of the three 
measures would amount 
to $47 billion or 2.4 per 
cent of GDP.
Blueprint chief economist 
Steven Hamilton, a former 
economist with the federal 
Treasury, said apart from 
directly supporting the 
economy now, the govern-
ment also had to “ignite 
the next boom” by invest-
ing in research and devel-
opment.
He said improving access 
to capital for young and 
fast-growing firms could 
be done by replicating pro-
grams overseas such as 
Israel’s Innovation Fund.
“To pay down this debt we 
will need a much more ef-
ficient tax base and much 
faster growth,” he said.
“This will require wide-
reaching reforms that were 
necessary before the crisis 
and are now more critical 
than ever before.”
Mr Frydenberg flagged on 
Friday that the October 6 
Budget will contain sup-
port to get people into jobs 
and businesses investing 
in the economy again.
“In the Budget, you’ll see a 
number of measures which 
are designed to get more 
people into work, that’s 
by boosting aggregate 
demand, that’s by boost-
ing business investment 
and that is by supporting 
the economy to grow,” he 
said.
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Treasurer Josh Frydenberg delivering last year’s budget which forecast a sur-
plus of $7.1 billion and a lid on spending. Now facing a deficit of more than $200 
billion, the treasurer is being urged to lift spending.Credit:Alex Ellinghausen

Employees at the nation-
al broadcaster voted on 
whether they should get a 
pay rise in the midst of the 
pandemic. And the result 
has surprised the PM.
The ABC has shown it con-
siders itself ‘morally supe-
rior and more worthy of a 
pay rise’ than other public 
servants after refusing to 
defer a 2 per cent pay in-
crease for six mon...
Scott Morrison has re-
vealed he was “surprised” 
that ABC employees voted 
to give themselves a pay 
rise during the coronavi-
rus pandemic.
Staff at the national broad-
caster had been urged to 
delay a 2 per cent increase 
for six months.
But it was this week con-
firmed that they voted 
against the deferral, set-
ting them apart from pub-
lic servants and journal-
ists in private media.
Speaking on 2GB on 
Thursday, the Prime Min-
ister was asked if workers 
at the national broadcaster 
should “read the room”.
“I think so,” Mr Morrison 
said.
“I was quite surprised that 
they took that deal.
“There is 112 Common-
wealth Government agen-
cies that elected to take 
the freeze.”
Mr Morrison said the six-
month delay would have 
been in line with public 
servants, politicians and 
journalists in private me-
dia that were forced to 
take cuts.
The Prime Minister also 
raised concerns about an 
ongoing pay rise dispute 
for wharfies between the 
maritime union and Pat-
rick Terminals that was 
delaying medical deliver-
ies.
The union on Wednesday 
offered a 2.5 per cent rise 
as a peace deal, but the 
groups did not reach an 
agreement.
“This is a very serious 
issue and it needs to get 
sorted out,” Mr Morrison 
said.
“We want those parties to 
sort it out.”

Morrison ‘surprised’ at ABC pay rise vote
He was also asked about 
the controversial land 
sale for the Western Syd-
ney Airport after an audit 
revealed the Government 
paid 10 times what the 
land was worth.
“I was not happy with that 
outcome,” Mr Morrison 
said, adding the infra-
structure department was 
conducting a review.
“I have no doubt there will 
be some strong action 
taken.”

Mr Morrison will on Thurs-
day address the National 
Press Club, where he will 
speak about a $1.3 billion 
manufacturing plan.
He told 2BG that devel-
oping space technology 
would be an important part 
of Australia’s advanced 
manufacturing future.
“It’s an exciting part,” he 
said.
“It’s going to be an enor-
mously large part of the 
global economy.”

As Qld throws open its 
door to 150,000 northern 
NSW residents, there are 
already huge queues and 
warnings of delays.
Police are calling for pa-
tience with traffic delays 
and technological glitches 
already being experienced 
on the Gold Coast on 
Thursday after Queensland 
relaxed its border restric-
tions with NSW.
It comes as no new cases 
were confirmed in the state 
on Wednesday night, with 
the total number of active 
cases in Queensland drop-
ping to just four.
From 1am on Thursday, the 
sunshine state has thrown 
its door open to 152,000 
northern NSW residents 
from Byron, Ballina, Lis-
more, Glen Innes, and Rich-
mond Valley shires who 
will not need quarantine.
Likewise, Queenslanders 
who head south to those 
parts of NSW will not need 
to quarantine upon return.
Gold Coast Superinten-
dent Mark Wheeler told on 
Thursday day traffic delays 
of up to 30 minutes were 
already being experienced 
on Thursday morning.
Traffic is already backed 
up on the M1 as Queen-
sland reopens to parts of 
northern NSW.
Pictures from the M1 bor-
der checkpoint at 7am 
show cars banked up with 
long lines.
“This is our 15th iteration of 
border restriction changes, 
so the public have gotten 
used to it,” Supt Wheeler 
said.

“We have certainly gotten 
used to dealing with the 
changes and I just ask for 
people to be patient and 
plant their journey accord-
ingly.
“This is about stopping 
COVID-19 coming into 
Queensland.
“Of course we will see 
some line-ups that will 
probably extend hundreds 
of metres down the road … 
at the moment we are see-
ing some delays to about 
30 minutes and that is un-
derstandable.”
It comes amid confusion 
over which border pass 
motorists need to enter 
into Queensland, with po-
lice already being forced 
to pull cars aside for wrong 
passes.
Supt Wheeler said from 
Coolangatta this morning 
he would talk to Queen-
sland Health about reword-
ing the Queensland Border 
Declaration Pass (Border 
Zone Resident).
All motorists travelling into 
Queensland from northern 
NSW will need the X-pass, 
not the G-pass.
Authorities were on Thurs-
day morning also racing to 
fix a glitch in the online ap-
plication system.
Seven NSW postcodes now 
allowed into Queensland 
were not being recognised 
by the system, knocking 
back eligible residents as 
a result.
Traffic delays on the M1 
northbound on Thursday 
morning as the Queensland 
border eases between parts 
of northern NSW.

Border restrictions ease between Qld and 
NSW as motorists urged to be patient
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COMMUNITY FEEDBACK SOUGHT ON EAST 
HILLS STATION ACCESSIBILITY UPGRADE
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The local State Member 
for East Hills, Wendy 
Lindsay MP, has invited 
customers and the local 
community to provide 
feedback on plans for an 
accessibility upgrade at 
East Hills Station, which 
will deliver improvements 
to the station’s entrance 
and new lifts.
“We want to make sure all 
our customers, including 
people with a disability, 
limited mobility, parents 
and carers with prams 
and travellers with lug-
gage, can easily access 
East Hills Station and its 
facilities,” said Mrs Lind-
say.
 Key benefits of the pro-
posed upgrade include:
-     Two new lifts connect-

ing from the underpass to 
the station platforms
-    Upgrade of the station 
entrance on Park Road to 
provide improved path-
ways for customers
-     Upgrade of the two ex-
isting accessible parking 
spaces in the commuter 
car park
-    A new Kiss and Ride 
area on Park Road
-    Upgrade of the path-
way connecting Maclau-
rin Avenue to the station 
entrance
-  Reconfiguration of the 
existing toilet facilities to 
provide a new family ac-
cessible toilet, a new fe-
male ambulant toilet and 
a new male ambulant toi-
let
“Customers and the local 

community can provide 
feedback until Wednes-
day, 14 October 2020 to 
let us know what is impor-
tant to the community.”
Comments can be provid-
ed by completing a feed-
back form at www.trans-
port.nsw.gov.au/easthills, 
emailing projects@trans-
port.nsw.gov.au or writing 
to Transport Access Pro-
gram – East Hills Station 
Upgrade, Transport for 
NSW, Locked Bag 6501, 
St Leonards NSW 2065.

The upgrade at East Hills 
Station is being delivered 
as part of the Transport 
Access Program, a $2 
billion NSW Government 
initiative to deliver ac-
cessible, modern, secure 
and integrated transport 
infrastructure across the 
state. To find out more 
please visit: https://www.
transport .nsw.gov.au/
projects/current-projects/
east-hills-station-upgrade

MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

كبار  دعم  مبكان  األهمية  من 
كورونا.  فريوس  خالل  السن 
يساعد خط دعم كبار السن -19
COVID كبار السن  وأحباءهم 
على  للبقاء  الرعاية  ومقدمي 
تلقي  يف  واالستمرار  اتصال 
أثناء  حيتاجونها  اليت  اخلدمات 
تفشي الوباء. يقدم خط الدعم 
والنصيحة  العملية  املساعدة 

لكم.  
قيود  على  التعرف  ميكنكم 
واحلصول  كورونا،  فريوس 
على معلومات عن خدمات دعم 
التحدث  او  املسنني  رعاية 
الصحة  حول  ما  شخص  اىل 
لألشخاص  ميكن  النفسية. 
على  بالقلق  يشعرون  الذين 
صديق  على  أو  أنفسهم 
العائلة  افراد  من  فرد  أو 
مع  التحدث  باخلرف  املصابني 
 Australia  ِمستشار متدرب من

Dementia على خط الدعم.
ملساعدة  الدعم  خط  يتوفر 
كبار السن وأقربائهم ومقدمي 
ومقدمي  واالصدقاء  الرعاية 
اخلدمة  خط  يفتح  الدعم. 
يوم  من  اجملانية  اهلاتفية 
عدا  ما  اجلمعة،  حتى  االثنني 
أيام العطل الرمسية،   فيعمل 
من الساعة 8،30 صباحا  حتى 
بإمكانكم  مساء.   6 الساعة 

االتصال خبط الدعم على:
  1800 171 866 

اذا كنتم تفضلون التحدث بلغة 
ميكنكم  االنكلريية  اللغة  غري 
اتصلوا  مرتجم.  على  احلصول 

على  والشفهية  اخلطية  خبدمة 
الرقم 450 131 وأطلبوا لغتكم 
بلغتكم  منهم  تطلبوا  أن  ميكن 
إيصالكم خبط دعم كبار السن  

.Covid 19
برنامج زوار أفراد املجتمع  

يوفر برنامج زوار أفراد اجملتمع 
االسرتاليني  السن  لكبار 
والتواصل  والرفقة  الصداقة 
يصل  فهو  االجتماعي.  
لقضاء  باملتطوعني  األشخاص 
أثناء  بانتظام.  معهم  الوقت 
يتم  قد  كورونا،  فريوس 
الفيديو  أو  اهلاتف  عرب  هذا 
بالزيارات  القيام  ميكن  حيث 
التباعد  بسبب  لوجه  وجها 

االجتماعي. 
االتصال  يساعد  أن  ميكن 
املنتظم  باملتطوعني األشخاص 
هلم  باالنصات  الشعور  على 
يشعرون  الذين  أولئك  ودعم 
برنامج  ان  الوحدة.  أو  ًبالعزلة 
جمانية  خدمة  هو  اجملتمع  زوار 
لكبار السن الذين يستخدمون 
للحصول   يقدمون  أو  حاليا 
املمولة  السكنية  الرعاية  على 

من احلكومة. 
إحالة  السن  كبار  يستطيع 
زوار  برنامج  اىل  أنفسهم 
تأتي  أن  ميكن  اجملتمع. 
مقدمي  من  ايضا   االحاالت 
وأفراد  للمسنني  الرعاية 
ملعرفة  واألصدقاء.  العائلة 

املزيد، قوموا بزيارة:
www.health.gov.au/  
 community-visitors.scheme

الرفاهية النفسية  
بأن  كورونا  فريوس  يعين 
يف  عديدة  تغرييات  هناك 
أن  ميكن  حياتنا.  طريقة 
يساعدكم التحدث مع عائلتكم 
اذا  طبيبكم  أو  وأصدقائكم 
أو  الوحدة  أو  بالقلق  شعرمت 
للحصول  اخلوف.  أو  االرتباك 
والنصيحة  املعلومات  على 
خدمات  من  كبرية  وجمموعة 
www. بزيارة  قوموا   ، الدعم 

headtohealth.gov.au
املزيد من املعلومات  

على  احلصول  املهم  من 
املصادر  من  املعلومات 
 www.  الرمسية. قوموا بزيارة
 health.au.gov/ resources/
خبط  اتصلوا  أو   translated
بفريوس  اخلاص  املساعدة 
كورونا على الرقم   .080 020 

1800
 COVIDSafe قوموا بتنزيل تطبيق
على  احلفاظ  يف  للمساعدة 
وأصدقائكم  عائلتكم  سالمة 
واجملتمع. باالضافة اىل  اللغة 
تطبيق  يتوفر  االنكليزية، 
العربية  باللغات   COVIDSafe
والصينية املبسطة والتقليدية 
والكورية  والفيتنامية 
وااليطالية واليونانية والبنجابية 
والرتكية. ميكن تنزيل التطبيق 
أو   Apple تطبيقات  متجر  من 
متجر Google Play . ميكنكم أن 
تطلبوا من العائلة أو األصدقاء 
أو أحد موظفي رعاية املسنني 
مساعدتكم يف تنزيل التطبيق.

The south-western Syd-
ney community will ac-
cess world-class health-
care in the $25 million 
redeveloped Bankstown-
Lidcombe Hospital Emer-
gency Department, now 
open to patients.
Minister for Health Brad 
Hazzard and Member for 
East Hills Wendy Lind-
say today visited the 
Bankstown-Lidcombe 
Hospital to see first-hand 
the expanded emergency 

department, which will 
deliver enhanced medi-

Expanded ED opens at Bank-
stown-Lidcombe Hospital

from left to right: Wendy Lindsay MP, Member for East Hills, The 
Hon. Brad Hazzard MP, Minister for Health and Councillor George 
Zakhia, City of Canterbury Bankstown.

cal care to residents of 
south-western Sydney, 

one of the fastest growing 
populations in the state.
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Council celebrates Small Business Month this October 

Friday, 25 September 2020 

Cumberland City Council will present an online business networking event and a suite of 
specialised webinars for local businesses in Cumberland City, as part of NSW Small 
Business Month this October.  

Ten businesses will share their experiences, challenges and learnings from 2020 at the 
Cumberland Business Xchange. This interview series organised by the Cumberland 
Business Chamber, will focus on how local businesses have faced and adapted to a 
rapidly changing market.  

Boost your business - Sales Season Strategies, is the showcase webinar for the month, 
open to businesses across Cumberland City. The free webinar will also offer networking 
opportunities for local businesses and inspiring speakers, including business operators 
from the likes of Rashays, along with advice and guidance for aspiring start-ups on 
building a brand.  

“We are committed to supporting local businesses during these tough times,” Mayor of 
Cumberland City Council, Steve Christou said. 

“The free business networking event and webinars are a great opportunity for 
businesses to increase their knowledge and be equipped with the resources to boost 
their financial position.”  

Businesses can book now for the following activities: 

 Webinar: Becoming an employer, Tuesday 13 October 2020 1.30pm - 2.30pm 
 Webinar: Considering your business viability, Tuesday 20 October 2020  

10am -11am 
 Showcase Webinar: Boost Your Business - Sales Season Strategies, Thursday 

29 October 2020, 6.30pm - 8pm 

Cumberland City Council’s Small Business Month webinars have been supported by 
NSW Treasury, and in collaboration with Cumberland Business Chamber, Western 
Sydney Business Centre and The Australian Tax Office.  
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