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الربملان العراقي يؤجل جلسته
املخصصة للتصويت على حكومة عالوي

اطلقا عمل باخرة التنقيب عن النفط وجاال ورئيس جملس الوزراء يف ارجائها

الرئيس عون :اليوم بداية حتقيق احللم

الرئيس دياب :حنفر مستقبل لبنان اجلديد

اطلق رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون عند
والربع
عشرة
الثانية
من بعد ظهر يوم امس
األول اخلميس ،اعمال
باخرة التنقيب عن النفط
»tungsten
«explorer
يف البلوك رقم «،»4
يف حضور رئيس جملس
الوزراء الدكتور حسان
الطاقة
وزير
دياب،
واملياه رميون غجر ،رئيس
منطقة الشرق االوسط
وافريقيا لشركة «»Total
ستيفان ميشال ،املدير
العام لشركة «»Novatek
ميشني،
سالفا
لبنان
مدير قطاع االستكشاف
يف شركة « »Eniاندريا
كوزي ،رئيس هيئة قطاع
النفط وليد نصر وعدد من

يف جتاوز لبنان لالزمة
االقتصادية واننا حنفر
لبنان
مستقبل
اليوم
اجلديد الذي نريده ان
ويطوي
مزدهرا
يعود
صفحات االحباط».

وقائع الوصول

رئيسا الجمهورية والحكومة يف غرفة القيادة الخاصة على متن باخرة التنقيب عن النفط

مسؤولي الشركات االجنبية
الثالث.
واكد الرئيس عون انه

وسعيد
تارخيي
«يوم
للبنان ،وبداية حتقيق احللم
الذي عملنا من اجل حتويله

اىل واقع.
واعترب الرئيس دياب ان
«هذه اخلطوة تشكل امال

وكان الرئيس عون وصل
اىل سطح الباخرة عند
الساعة احلادية عشرة
والربع على منت طوافة
لشركة
تابعة
خاصة
«توتال» ،حيث جال مع
الرئيس دياب والوزير غجر
واملسؤولني من الشركات
االجنبية الثالث يف ارجاء
الباخرة.

داري

ولدى الوصول اىل مقصورة
القيادة ،توىل املدير العام

التتمة على الصفحة 21

جـويـل نصـّار
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 Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

التتمة على الصفحة 21

فريوس كورونا ..أحدث التطورات
وأبرز احلقائق حلظة بلحظة

ارتفع عدد وفيات فريوس
كورنا يف العامل ،امس
االول اخلميس ،إىل 2810
أشخاص ،غالبيتهم يف
الصني ،اليت ظهر فيها
الفريوس ألول مرة يف

كانون االول املاضي.
وأظهرت أحدث البيانات
أن عدد الذين تأكدت
إصابتهم بفريوس كورونا

التتمة على الصفحة 21

سقوط عشرات اجلنود األتراك
بني قتيل وجريح يف
قصف
ٍ
جوي بريف إدلب

سقط عشرات القتلى
واجلرحى األتراك بقصف
جوي بالقرب من قرية
البارة جببل الزاوية جنوب
ادلب ،حيث مت دخول 4

مروحيات للجيش الرتكي
األجواء السورية من أجل
نقل القتلى واجلرحى.
تنسيقيات
وحتدثت

التتمة على الصفحة 21

يعلن السيد طـوني شـالال
صاحب أفران

أن ال عالقة له بأي محل آخر وانه ال ينوي االنتقال اىل أي عنوان آخر يف
الوقت الحاضر ..ولذلك اقتضى التنويه.
أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW,
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

أرجأ الربملان العراقي
التصويت على منح الثقة
للحكومة اجلديدة بسبب

عدم
وفق

اكتمال النصاب،
ما ذكرته وكالة

إعــالن هـام

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

0412 224 604

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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
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لـبنانيات

الفرزلي من بكركي :نستبشر خريا
مبحاوالت احلكومة اعتماد خطة تؤدي
اىل جدولة الدين العام

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول،
نائب رئيس جملس النواب
ايلي الفرزلي ،يرافقه السفري
الدكتور عبداهلل بو حبيب ،وكان
عرض لألوضاع الراهنة.
بعد اللقاء ،قال الفرزلي:
«لقد حبثنا مع صاحب الغبطة
يف كافة الشؤون والشجون
املطروحة على الساحة ،وبشكل
خاص املسألة االقتصادية
واليت حاولنا أن نستبشر
خريا يف احملاوالت املبذولة
من قبل احلكومة العتماد خطة
تؤدي اىل جدولة الدين العام
وبالتالي وضع حد حلال النزول
اىل القعر ،وانطالقا من هذه
املعطيات ،حنن نتفاءل بالغد
اللبناني جلهة إمكانية إجياد
احللول».
أضاف« :أثناء زيارتي لفخامة
رئيس اجلمهورية ،كان التفاؤل
أيضا سيد اجللسة يف ما يتعلق
باخلروج من األزمة االقتصادية،
وهذا ما طرحته أيضا مع
صاحب الغبطة .كما ناقشنا
نشاط اجمللس النيابي وموضوع
استقاللية القضاء واستعادة
األموال املنهوبة ،وكانت الزيارة
مناسبة لنيل بركة غبطته على
مذكرات أصدرتها حتمل عنوان

الفرزلي يقدم للراعي مذكراته «أجمل التاريخ كان غدا»
«أمجل التاريخ كان غدا».
وختم« :أشدد على أن مسألة
التفاؤل هي مسألة تتعلق
بالغد ،وأنا أتفهم أن الناس
اليت تعاني ال ميكنها أن تشعر
باألمل ،ولكن وضع األمور على
السكة الصحيحة سيوصلنا
بالتأكيد إىل بر األمان وإىل غد
مشرق ،وحنن نسعى جاهدين
يف إطار قانون اإلثراء غري
املشروع ،والذي شكلت جلنة

فرعية له برئاسة األستاذ
ابراهيم كنعان ،إىل تضمينها
فكرة االتصال مبن يشك
يف تورطهم يف نهب أموال
الدولة للبحث بسبل إعادة هذه
األموال».
ومن زوار الصرح البطريركي
أيضا ،رئيس بلدية جونيه
السابق انطوان افرام ،واللجنة
املسيحي
للحوار
األسقفية
االسالمي.

روكز تقدم باقرتاح حلظر التنازل عن سندات
اليوروبوندز بالعملة األجنبية موقتا جلهات أجنبية
تقدم النائب شامل روكز ،اىل
رئيس جملس النواب نبيه بري،
باقرتاح قانون معجل مكرر يرمي
اىل حظر التنازل عن سندات
اليوروبوندز بالعملة األجنبية
موقتا جلهات أجنبية.
وبرر روكز اسباب االقرتاح،
باآلتي« :لن يكون إستحقاق
سندات
دفع
جلهة
آذار،
اليوروبوندز بالعملة األجنبية،
اإلستحقاق الوحيد الذي سوف
حيرج الدولة اللبنانية ،إمنا
هي أمام إستحقاقات متعددة
ومتتالية ،منها ما هو خالل شهر
نيسان وآخر ما هو خالل شهر
حزيران من العام احلالي،
وختوفا من حصول تنازالت
مستقبلية لسندات اليوروبوندز
بالعملة األجنبية جلهات أجنبية،
مماثلة ملا حصل مؤخرا ،وأدى
إىل إضعاف قدرة الدولة
اللبنانية على التفاوض مع
اجلهات الدائنة،
وملا كان لبنان مير بظروف مالية
نقدية إستثنائية ،مل يشهد هلا
مثيل ،وأي خطوة غري مدروسة
سوف ينتج عنها آثارا كارثية
على كافة الصعد،
وحفاظا على املصلحة العامة يف
الظروف اإلستثنائية الراهنة
اليت متر فيها البالد ،أصبح من
الضروري محاية الواقع املالي
والنقدي بأسرع وقت ممكن.
لذلك ،جئنا مبذكرتنا هذه ،طالبني
من دولتكم طرح إقرتاح القانون
املعجل املكرر املرفق على جملس

املشرفيه التقى وفدا من اخلارجية أبو سليمان :قانون اإلثراء
الفرنسية وأطفاال من ذوي احلاجات غري املشروع ال يساعد على
اخلاصة من مؤسسة الكفاءات
مكافحة الفساد

الوزير املشرفية مستقبال الوفد
عرض وزير الشؤون اإلجتماعية
الربوفسور رمزي املشرفيه،
يف مكتبه يف الوزارة ،مع وفد
من اخلارجية الفرنسية برئاسة
املدير العام للمكتب الفرنسي
حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية
جوليان بوشي ترافقه املستشارة
األوىل للسفارة الفرنسية يف
لبنان سالينا غروني-كاتاالنو،
أوضاع الالجئني يف لبنان وعمل
الوزارة مع املنظمات الدولية
واحمللية املختصة بهذا امللف.
والتقى وفدا من مجعية «مؤسسة
رئيس
برئاسة
الكفاءات»
اجلمعية ربيع سالمة وجمموعة من
األطفال ذوي احلاجات اخلاصة

فيها برفقة سفري اإلحتاد حلماية
األحداث اإلعالمي جو معلوف.
ونقل األطفال إليه معاناتهم
ومشاكلهم وحاجاتهم ،وقد وعد
املشرفيه بزيارة مركز الكفاءات
وتلبية طلبات األطفال كافة.
وحبث مع معلوف يف مشاريع
عدة قيد الدرس متعلقة حبقوق
األحداث واملشردين.
وحبث املشرفيه مع وفد من
املنظمات غري احلكومية الدولية
 LHIFواليت ينضوي حتتها أكثر
من  50منظمة أبرز أنشطتهم،
وعرضوا له خرباتهم معلنني
عن استعدادهم للتعاون مع
الوزارة.

الوزير السابق كميل ابو سليمان

زار الوزير السابق كميل
أبو سليمان رئيس اجمللس
الدستوري القاضي طنوس
مشلب ،ووضع بني يديه
تصرحيا عن أمواله وأموال زوجته
املنقولة وغري املنقولة عمال
بقانون االثراء غري املشروع.
وأشار أبو سليمان إىل أنه
«تنفيذا للوعد الذي أطلقه
لدى تقدميه تصرحيا للمجلس
الدستوري ،عقب تسلمه مهامه
الوزارية ،فإن مكتب التدقيق
العاملي  EYيقوم مبراجعة
حساباته ومداخيله ومصاريفه
هو وزوجته خالل فرتة توليه

والتأكد

من

مهامه الوزارية
مصادرها».
كما جدد أبو سليمان تأكيده
«أن قانون اإلثراء غري املشروع
ال يساعد أبدا على مكافحة
«جيب
وقال:
الفساد»،
إعادة النظر يف أحكامه ،إذ
أن الشروط اليت ينص عليها
تشكل معوقات أمام تقديم
الشكاوى».
وشدد على أن «التصريح الذي
يقدم إىل اجمللس الدستوري ال
ميكن من التدقيق الفعلي يف
مصدر االيرادات وغري جمد من
الناحية العملية».

النائب شامل روكز

النواب يف أول جلسة يعقدها،
راجني من اجمللس الكريم إقراره
وفق املواد  109و 110و 112من
النظام الداخلي».
ويف ما يلي نص االقرتاح:
أوال :حيظر على كل شخص
طبيعي أو معنوي لبناني حائز
على سندات يوروبوندز بالعملة
األجنبية التنازل عنها سواء
بصورة مباشرة أو غري مباشرة
الي شخص طبيعي أو معنوي
أجنيب أو معترب حبكم األجنيب
وذلك حتت طائلة اعتبار هذا
التنازل باطال ،وبالتالي يصبح
الشخص املتنازل مسؤوال وحده
عن تسديد كامل قيمة السند
للشخص األجنيب أو الذي هو
حبكم األجنيب الذي مت التنازل
ملصلحته مع الفائدة املستحقة
وتصبح ذمة الدولة اللبنانية
بريئة جلهة موجب تسديدها هذا
السند كون التقييد املذكور اعاله
مفروض استثنائيا ولفرتة موقتة
وحلماية النظام العام اللبناني.
حيظر بصورة مطلقة وطيلة
سريان هذا القانون أن تتجاوز
نسبة ملكية األشخاص الطبيعيني
أو املعنويني غري اللبنانيني
لسندات اليوروبوندز نسبة %40
من القيمة االمجالية لكل إصدار
أو قسط.
ثانيا :يعاقب كل من خيالف
أحكام الفقرة (أ) أعاله جبرم
االحتيال سندا الحكام الفقرة 3
من املادة  655عقوبات وكذلك
سندا الحكام املادة  656عقوبات
مع غرامة مقدارها ضعفي قيمة
سند اليوروبوندز موضوع التنازل
وتودع قيمة الغرامات املالية
النامجة عن تطبيق الفقرة (ب)
أعاله يف حساب خاص لدى
مصرف لبنان حلسمه من قيمة
الدين العام.
ثالثا :يكون مصرف لبنان
ملزما بإبالغ وزارة املالية
بأمساء أصحاب وحاملي سندات
اليوروبوندز اليت مت االكتتاب
بها وفق جداول االستحقاق
الدورية اليت جيب أن تكون
متوافقة مع أحكام هذا القانون.
وبالتالي يكون كل مكتتب
أجنيب ملزما بإبالغ مصرف لبنان
ووزارة املالية بإسم أي متنازل
له من قبله عن سند اليوروبوندز
وكذلك يف حال إفالسه أو
تصنيفه.
رابعا :يعمل بهذا القانون فور
نشره يف اجلريدة الرمسية».

األسباب املوجبة

وذكر روكز االسباب املوجبة

لالقرتاح كاآلتي:
«ملا كانت األوضاع النقدية
واملالية واالقتصادية اليت
مير بها لبنان يف ظل تنامي
املديونية العامة تؤثر على
السلم
واستقرار
مصريه
االجتماعي فيه وعلى مالية
الدولة اللبنانية وقدرتها على
االستمرار كدولة راعية وحامية
للمواطنني.
وملا كانت الدولة اللبنانية
قد أصدرت سابقا سندات
يوروبوندز بالعملة األجنبية مت
االكتتاب بها من قبل أشخاص
طبيعيني ومعنويني لبنانيني
وأجانب.
وملا كان استحقاق هذه
السندات يأتي يف ظرف يعاني
فيه لبنان عجزا ماليا كبريا اىل
جانب تنامي الدين العام يف ظل
وجود خيارات نقدية استنسابية
مفروضة من قبل املصارف على
املودعني مما خلق أزمة حياتية
لدى املواطنني االمر الذي أثر
على استقرار سعر صرف اللرية
اللبنانية أمام الدوالر االمريكي.
وملا كان جزء من املكتتبني
اللبنانيني سندات اليوروبوند
وخصوصا املصارف اللبنانية
العاملة قد أقدموا منذ مدة
وحتديدا بعد تسديد لبنان ألحد
األقساط املتعلقة باليوروبوندز
منذ أشهر قليلة ،أقدموا على
التنازل عن جزء من سندات
اليوروبوندز املكتتب بها من
طبيعيني
الشخاص
قبلهم
ومعنويني غري لبنانيني االمر
الذي أدى اىل اضعاف قدرة
الدولة اللبنانية على التفاوض
مع اجلهة الدائنة إلعادة جدولة
و أو هيكلة هذا الدين بعدما
أصبحت أكثرية هذه السندات
مبلكية أشخاص غري لبنانيني.
وملا كانت الظروف االستثنائية
اليت مير بها لبنان تفرض وضع
تشريع موقت يقيد حق التنازل
عن سندات اليوروبوندز املكتتب
بها من قبل اشخاص طبيعيني
ومعنويني لبنانيني مهما كان
تاريخ استحقاقها الشخاص
طبيعيني أو معنويني غري
لبنانيني وذلك طيلة استمرار
احلالة االستثنائية املذكورة
أعاله.
لذلك،وسندا الحكام املادة
 117من أحكام النظام الداخلي
للمجلس النيابي ،نتقدم باقرتاح
القانون املعجل املكرر ،طالبني
من اجمللس النيابي الكريم
مناقشته وإقراره».
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كنعان :انهينا االثراء غري املشروع وعلقنا 3
مواد وسنباشر االربعاء مبناقشة رفع السرية
املصرفية واالموال املنهوبة

شريم زارت صندوق املهجرين:

سننفذ خطة مرحلية الستكمال العودة
تشمل األولويات بالتساوي بني املناطق

النائب كنعان مرتئسا الجلسة
الفرعية
اللجنة
عقدت
املنبثقة عن اللجان النيابية
املشرتكة برئاسة النائب
ابراهيم كنعان جلسة حبضور
النواب:
االن عون ،علي فياض،
سامي
الصايغ،
فيصل
يعقوبيان،
بوال
اجلميل،
ميشال
عقيص،
جورج
اجلسر،
ومسري
معوض
منسق جمموعة الربملانيني
ضد الفساد النائب السابق

غسان خميرب ،ممثلة وزارة
العدل القاضية رنا عاكوم،
املدير التنفيذي يف مصرف
شرتوني،
كارين
لبنان
يف
القانوني
املستشار
مصرف لبنان بيار كنعان،
أالمني العام هليئة التحقيق
اخلاصة عبد احلفيظ منصور،
مكافحة
مشروع
منسقة
الفساد يف ال»UNDP»-
ديانا فرتانيان واملستشار
يف وزارة التنمية االدارية

علي برو.
واشار النائب كنعان عقب
اجللسة اليت استمرت لثالث
ساعات اىل أن «اللجنة انهت
دراسة قانون االثراء غري
املشروع وتعديالته ،وعلقت
 3مواد إلعادة الصياغة،
على أن تباشر يف اجللسة
اليت ستعقدها األربعاء املقبل
مناقشة اقرتاحات قوانني رفع
السرية املصرفية واستعادة
األموال املنهوبة».

عز الدين زار حمافظ احلنوب :نأسف حملاولة
البعض استخدام السياسة حتى يف االمراض

«الوفاء
كتلة
عضو
زار
للمقاومة» النائب حسن عز
الدين ،امس االول ،حمافظ
اجلنوب منصور ضو يف مكتبه
يف سرايا صيدا ،على رأس
وفد من حزب اهلل ،وحبث
اجلانبان يف االوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة ال سيما
يف ما يتعلق بفريوس كورونا
املستجد واملشاكل اليت تعانيها
البلدات والقرى اجلنوبية .ومت
التوافق على استمرار اللقاءات
ملتابعة معاجلتها .كما تطرق
اجلانبان اىل بدء عملية التنقيب
عن النفط والغاز يف البلوك

النائب عز الدين خالل الزيارة

اربعة.
وقال عز الدين« :ان احلكومة
اللبنانية احلالية حتتاج اىل أمر
وطين جيمع عليه اجلميع ملعاجلة
ما يتعلق بالدين العام وهيكلته
او ما يتعلق باليوروبوند
والوضع االقتصادي العام».
وعن كورونا ،قال« :ان وزارة
الصحة تقوم باجراءاتها ضمن
املعايري الدولية يف ما خيص
هذا املرض ،واحلاالت املوجودة
ما زالت بسيطة وقليلة جدا ،وال
داعي للهلع» ،معربا عن اسفه
«حملاولة البعض استخدام
السياسة حتى يف االمراض»،

وقال« :اننا يف غنى عن هذه
اللغة اليت ال تليق ال بالتنشئة
الوطنية هلذا البلد وال بالقيم
اليت نؤمن بها مجيعا» ،مشريا
اىل «ان هذا االمر موجود ولكن
مع بعض التعليمات واالجراءات
نستطيع القضاء عليه».
من جهة ثانية ،أمل عز الدين
«ان يكون النفط والغاز
متوفرين يف املياه االقليمية
اللبنانية الجياد املخارج لالزمة
املالية يف املستقبل ومعاجلة
الوضع االقتصادي املتفاقم
الذي يعشيه لبنان والذي بات
اليوم أمرا صعبا للغاية».

الوزيرة شريم خالل الزيارة
زارت وزيرة املهجرين الدكتورة
غادة شريم اليوم ،مقر
الصندوق املركزي للمهجرين
يف الصنائع ،والتقت رئيس
هيئة الصندوق العميد نقوال
اهلرب وأعضاء اهليئة ،حبضور
املدير العام لوزارة املهجرين
املهندس أمحد حممود واملدير
العام لالسكان املهندس
روني حلود ونائب رئيس
اهليئة حسن حبصلي ومفوض
احلكومة لدى الصندوق رانيا
موفق واملهندسني نديم منور.
وعقد اجتماع ختلله اإلطالع على

سري العمل وآلياته بالتالزم
مع تعزيز العالقة بني الوزارة
والصندوق من أجل املزيد
من اإلنتاجية وتسريع األعمال
واإلجنازات.
وقالت شريم خالل اإلجتماع:
«التوجه حاليا هو لتنفيذ
خطة مرحلية الستكمال عودة
املهجرين تشمل األولويات
بالتساوي بني مجيع املناطق،
حيث سيرتكز العمل يف
الوقت احلاضر على معاجلة
قسم حمدد من طلبات املنازل
اليت مل تزل مهدمة ومتضررة،

وضمن
أوىل
وكمرحلة
اإلمكانيات املتاحة سنحصرها
مبا دون العشر ملفات يف كل
القرى اليت تقع يف نطاق عمل
الوزارة .ويف هذا السياق
بدأت الوزارة اإلتصال مباشرة
بأصحاب هذه العقارات إلجراء
الكشوفات الالزمة وتأمني
املستندات ،ونهار اإلثنني
املقبل سنعقد يف السراي
صحافيا
مؤمترا
احلكومي
نعلن خالله عن خطوات
عملية وملموسة ستقوم بها
الوزارة».

املكتب اإلعالمي لريفي :حمكمة التمييز تقبل
االستئناف بإبطال قرار حمكمة املطبوعات
بتغرميه مليوني لرية يف دعوى باسيل
صدر عن املكتب اإلعالمي
للواء أشرف ريفي البيان
التالي« :حمكمة التمييز تنتصر
للحق بوجه جربان باسيل:
بتاريخ  2030 /2 / 25أصدرت
حمكمة التمييز اجلزائية الناظرة
إستئنافا يف قضايا املطبوعات
برئاسة القاضية مجال خوري
وعضوية القاضيني مادي
مطران وجان مارك عويس
قرارا يف الدعوى املقامة
من الوزير جربان باسيل
بوجه الوزير السابق اللواء
أشرف ريفي مبوضوع قدح
وذم وحتقري ،قضى بقبول
اإلستئناف املقدم من وكالء
اللواء ريفي يف الشكل ويف
القرار
وبإبطال
األساس
الصادر عن حمكمة املطبوعات
برئاسة القاضي رفول بستاني
بتغريم ريفي مبلغا ماليا وقدره
َ
مليوني لرية ،وتعويضا لباسيل
مببلغ  15مليون لرية لبنانية.
وقد إستند قرار اإلبطال إىل
مجلة جتاوزات إجرائية تضمنها
قرار حمكمة املطبوعات أهمها
عدم التقيد مببدأ وجاهية
احملاكمة ودعوة ريفي إىل
احملاكمة.
هذا وقد فتحت حمكمة التمييز

اللواء أشرف ريفي

احملاكمة وكلفت وكالء ريفي
بإبراز إفادات عن مصري
اإلخبارات املقدمة من األخري
حول قضايا فساد مرتكبة من

باسيل وفريقه السياسي ليبنى
على الشيء املقتضى القانوني،
وأرجأت جلسة احملاكمة إىل 28
نيسان .»2030

توقيف  6شبان داخل خيمة يف ساحة
النور بطرابلس حبوزتهم خمدرات

افادت الوكالة الوطنية لالعالم
ان دورية من شعبة املعلومات
يف قوى االمن الداخلي دهمت
احدى اخليم املوضوعة عند ساحة
النور يف طرابلس ،بعد االشتباه
بقيام عدد من الشبان بتعاطي
املخدرات.

وقد متكنت الدورية ،من توقيف 6
شبان حبوزتهم كمية صغرية من
املخدرات بهدف التعاطي .ومت
حتويلهم للفصيلة املعنية ،يف
حني قام صاحب اخليمة «م.م»
بتحطيم خيمته رفضا للممارسات
اليت كانت تقام بداخلها.
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عقيص حول سؤاله اىل احلكومة عن
تطبيق قانون تبادل املعلومات الضريبية
إلكرتونيا اىل استجواب

عقد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب جورج عقيص
مؤمترا صحافيا ،ظهر امس
االول يف جملس النواب ،اعلن
فيه عن «حتويل السؤال الذي
كان تقدم به اىل احلكومة اىل
استجواب».
وتقدم باقرتاح قانون «لتعديل
املادة  34من النظام الداخلي
للمجلس».
وقال« :احببت ان اعلن اليوم
عن امرين :االول حتويل
السؤال الذي كنت قد تقدمت
به يف شهر متوز املاضي 2019
اىل احلكومة عن تطبيق قانون
تبادل املعلومات الضريبية
إلكرتونيا اىل استجواب ألن
جواب احلكومة مل يكن مقنعا
كفاية .وكلنا نعلم ان سويسرا
هي من الدول اليت تعطي
لبنان احلق يف احلصول على
املعلومات عن كل احلسابات
يضعها
اليت
املصرفية
املصارف
يف
اللبنانيون
السويسرية .ولكن ،على ما
يبدو ،احلكومة والدولة تتخلفان
حتى الساعة عن احلصول على
هذه املعلومات».
وأضاف« :قالت احلكومة يف
جوابها ان السبب يعود اىل
عدم وجود نظام معلوماتي حيقق
شروط االمان والسرية اليت
تفرضها االتفاقات واملعايري
الدولية .وتبني يف نتيجة
بعض التحريات واالستقصاءات
انه خالفا جلواب احلكومة هذا
النظام املعلوماتي استحدث
فعال يف وزارة املال ،وكان
يف امكان الدولة منذ اشهر
احلصول على املعلومات عن
احلسابات املصرفية يف اخلارج
على االقل لغايات ضريبية لكي
ختضع هذه احلسابات للضريبة
املعمول بها يف القانون
اللبناني ،وكان ذلك ليحقق
للخزينة وفرا كبري جدا ،وحنن
يف وقت يف أمس احلاجة اىل
الدوالر واىل أي عملة اجنبية
تأتي اىل اخلزينة».
وتابع« :هذا االستجواب اليوم
يضع احلكومة وزارة املال

امام مسؤولياتهما لالسراع
اىل اقصى حد يف مباشرة
لبنان تقديم طلبات احلصول
املصرفية
املعلومات
على
والضريبية الكرتوني ،وفقا
لالتفاق الدولي اليت انضم
اليها لبنان منذ العام .»2017
وقال« :االمر الثاني الذي أود
احلديث عنه ،ويوازي االمر
االول اهمية ،هو تقدميي،
للمرة الثانية ،اقرتاحا اىل دولة
رئيس جملس النواب لتعديل
املادة  34من النظام الداخلي
للمجلس ،مع تأكيد مراعاة
صالحية دولة رئيس اجمللس
وسلطته يف هذا اجملال .ولكن
تقدمت بهذا االقرتاح ،للمرة
الثانية ،لتعديل املادة  34من
النظام الداخلي جلعل جلسات
اللجان النيابية علنية عوض
ان تكون سرية .واظن ان هذا
املطلب يشكل جامعا مشرتكا
بني كل الناس واملعنيني
وحتى اجملتمع الدولي وممثلي
االمم املتحدة الذين يطلبون
من جملس النواب ان يتيح
للعموم وللمتخصصني حتديدا
االطالع على ما جيري من
مناقشات داخل اللجان النيابية
بشكل حيمل النواب مسؤولية
اكرب ويتيح للناخب واملواطن
اللبناني ان يعرف نتيجة
التصويت داخل اللجان حتى
يستطيع ان حياسب واقعيا
املمثل او النائب الذي انتخبه
حتى يعرف مسار عمل اللجان
والطريقة اليت يدار فيها
النقاش».
وختم« :هذا االقرتاح ،يف رأيي،
سيزيد من منسوب الشفافية
يف العمل النيابي واملؤسساتي
بشكل عام يتوافق ايضا مع ما
باشرناه منذ عام  2017عند
اقرار قانون حق الوصول اىل
املعلومات ،ونستكمل بذلك
منظومة الشفافية ونقرتب اكثر
فأكثر من الشعب اللبناني
ونستعيد ثقته يف هذه املرحلة
العصيبة ،ونستطيع عرب ذلك
ان نؤدي دورنا الربملاني على
اكمل وجه».

مصدر قريب من عني التينة:

امله ّم نبقى حاميينو من فساد الداخل وطمع اخلارج

ال أحد يفرض علينا القرار الوزير باسيل  :م ّر ببالي شريط
النفط على مدى  10سنني

أشار مصدر قريب من عني
التينة ،انه يف موضوع صندوق
حيدد بعد اي خيار
النقد «مل
ّ
نهائي ومل يقفل الباب ،مذكرا
انه كان واضحا منذ البداية ان
لبنان طلب مشورة الصندوق
ميهد اىل فتح جمال
التقنية ،مبا ّ
استحقاقات
حول
التفاوض
اليوروبوندز ال أكثر وال أقل».
وأضاف املصدر عرب وكالة «أخبار
اليوم» ،وهذا «ما مت توضيحه
يف أكثر من جمال وعلى أكثر من
مستوى ،حيث ان دور موضوع
صندوق النقد هو استشاري تقين
سيقدمه
فين ،وباالستناد اىل ما
ّ
يضع لبنان رؤيته وموقفه
النهائي يف كيفية التعاطي مع
هذا االستحقاق الداهم».
وسئل ،لكن هل هناك ِمن باب
آخر ملساعدة لبنان غري صندوق
النقد؟ قال املصدر« :نعلم ان
الظروف السائدة يف املنطقة
قد ال تسمح باملساعدة املالية،
حندد اخليار األسلم
لكن علينا ان ّ
واألنسب ،مشددا على انه ال
يوجد عرقلة من قبل اي طرف»،
مشريًا اىل ان «بري ينطلق يف
مقاربته هلذا امللف من جتارب
تنفيذ سياسات صندوق النقد
القاسية جدا يف عدد من الدول،
مع العلم ان بري يرفض اي
ضرائب تطال الشرائح الشعبية،
ومعلوم يف املقابل ان نصائح
تصب يف هذه
صندوق النقد
ّ

اخلانة».
قدمها
اليت
التجارب
هذه
كما ان
ّ
صندوق النقد يف أكثر من دولة
ال تنفصل عن الرأي السياسي
حد االمالءات،
الذي يصل اىل ّ
يف وقت ال ميكن الفصل بني
االقتصاد والسياسة حتت اي
املسميات ،بل هناك
مسمى من
ّ
ّ
تشابك وتداخل ،وبالتالي صحيح
ان الصندوق يتعاطى مبلفات
عنوانها اقتصادي لكن السياسة
ال تغيب عنها.
واكد املصدر ان «لبنان ال
يرفض التعاطي مع صندوق
النقد ولكن جيب التعاطي معه مبا
خيدم مصلحته ورؤيته وقدراته
وخصوصياته على املستويات
واالقتصادية
السياسية
واملالية».
وكرر املصدر انه «حتى اللحظة
حدود التعاطي مع الصندوق هو
«االستشارة ال أكثر وال أقل»
وعلى لبنان ان يأخذ القرار
الذي يراه مناسبا ألننا امام
أزمة وطنية والتعاطي جيب ان
يكون على مستوى املسؤولية
املتفرقة
الوطنية بعيدا عن اآلراء
ّ
واملتنوعة ،مبعنى التفتيش عن
املساحة املشرتكة وهي مساحة
املصلحة الوطنية».
وختم املصدر« :ما هو مطروح
اليوم هو إعادة هيكلة الدين
كخيار أنسب بني اخليارات
الكثرية حلل األزمة».

تقرير مستشفى احلريري عن كورونا:
 3إصابات يف وحدة العزل و 40حالة يف
قسم الطوارئ
صدر عن مستشفى رفيق
التقرير
اجلامعي
احلريري
اليومي عن آخر املستجدات حول
فريوس الكورونا املستجد ،جاء
فيه« :استقبل مستشفى رفيق
احلريري اجلامعي خالل ال24
ساعة املاضية  40حالة يف قسم
الطوارىء املخصص الستقبال
بإصابتها
املشتبه
احلاالت
بفريوس كورونا املستجد،
خضعت كلها للكشوفات الطبية
الالزمة .واحتاج  9منها إىل
دخول احلجر الصحي ،استنادا
إىل تقييم الطبيب املراقب ،فيما
تلتزم البقبة احلجر املنزلي.
وأجريت فحوص خمربية ل36
حالة ،جاءت نتيجة  35حالة
سلبية وحالة واحدة إجيابية.
وخرجت  8حاالت كانت متواجدة
يف منطقة احلجر الصحي اليوم
(امس االول) ،بعد توصيتها

باإلقامة حتت منطقة احلجر
الصحي املنزلي ملدة  14يوما،
ومت تزويدها بكل اإلرشادات
وسبل الوقاية الالزمة ،وفقا
الصحة
منظمة
لتوجيهات
العاملية ،وذلك بعد أن أجري
هلم فحص فريوس كورونا
املستجد مرتني يف خمتربات
املستشفى ،وجاءت النتيجة
سلبية يف املرتني.
ويف منطقة احلجر الصحي ،توجد
حتى اللحظة  12حالة ،علما أن
نتائج املخترب للفحوص اليت
أجريت هلوالء أتت سلبية.
وإضافة إىل احلالتني السابق
ذكرهما ،مت تشخيص حالة
جديدة اليوم ،ليصبح عدد
املصابني بفريوس الكورونا
املستجد يف وحدة العزل 3
حاالت ،وهي يف حالة مستقرة
وتتلقى العالج الالزم».

قائد اجليش استقبل سفرية شؤون املرأة والسالم
واألمن ترافقها سفرية كندا وامللحق العسكري
استقبل قائد اجليش العماد
جوزاف عون يف مكتبه يف
شؤون
سفرية
الريزة،
واألمن
والسالم
املرأة
 Jacqueline O>Neillترافقها
السفرية الكندية يف لبنان

Emmanuelle
Lamoureux
وامللحق العسكري الكندي
يف لبنان املقدم David
 ،JONESوجرى البحث يف
عالقات التعاون بني جيشي
البلدين.

غرد «رئيس التيار الوطين
احلر» وتكتل « لبنان القوي»
الوزير السابق النائب جربان
باسيل على حسابه عرب تويرت
قائ ًال« :من ورقة خمرطش
عليها ،حلفارة ضربت اليوم
مر ببالي
أول ضربة بالبحرّ ،
شريط النفط على مدى 10
سنني من القانون ،للمراسيم،
للهيئة ،لدورة الرتاخيص
والتصنيف والعقود والتلزيم؛

مشوار طويل متسخروا عليه
ّ
وشككوا فيهّ ،
حتى احللم صار
حقيقة».
وأضاف« :بذكر كل اللبنانيني
اليوم باخلريّ ،
يلي تعبوا لوصلنا
هلون وحتى ّ
يلي عرقلوا ،ألن
كل لبنان رح يستفيد؛ وبقول
خمبأ ببحرنا
النفط والغاز كنز
ّ
املهم
وبرنا واكيد رح يظهر،
ّ
ّ
نبقى حاميينو من فساد الداخل
وطمع اخلارج».

النائب سيزار أبي خليل للـ :OTV
 املصداقية اليت بنتها وزارةالطاقة وهيئة إدارة قطاع
البرتول يف ملف النفط أدت
إىل بناء مسار شفاف وجيد
جدًا باعرتاف اخلصوم
 وجهة النظر املختلفة هيحق يف ظل النظام الدميقراطي
لكن اهلجوم اهلدام غري مقبول
ونأمل أن يتعاون اجلميع
للدفع بقطاع البرتول حنو نتائج
تنعكس إجيابًا على اقتصادنا
الذي هو بأمس احلاجة لذلك

 ملف النفط والغاز قد يشكلخشبة اخلالص األخرية للخروج
من األزمة االقتصادية اليت
سببتها السياسات املالية
اخلاطئة يف السنوات الثالثني
األخرية
 بعض املواقف من ملفالنفط تفوح منها روائح النكد
السياسي ونتمنى على الزمالء
أن يقولوا للبنانيني «شو
اشتغلوا» يف وزاراتهم بدل
التصويب على غريهم

شبان اقتحموا عيادة النائب السابق مصطفى
علوش يف مستشفى النيين يف طرابلس
افادت الوكالة الوطنية لالعالم
أن جمموعة مؤلفة من عشرات
الشبان قامت باقتحام وخلع باب
عيادة النائب السابق الدكتور
مصطفى علوش يف مستشفى
النيين يف طرابلس ،وادعى
هؤالء انهم من ثوار طرابلس

وطلبوا منه باجراء عملييت قص
معدة لشخصني لديهما وزن
زائد بدون دفع اي مبلغ.
كما قاموا بتحطيم وختريب اثاث
العيادة برغم ان علوش تعامل
معهم بكثري من احلكمة وهدوء
االعصاب.

يعقوبيان تقدمت باقرتاح قانون جلعل
جلسات اللجان النيابية علنية

تقدمت النائبة بوال يعقوبيان
باقرتاح قانون معجل مكرر
يرمي اىل تعديل املادتني
 34و 51من النظام الداخلي
جمللس النواب ،مبا يؤدي إىل
جعل جلسات اللجان وأعماهلا
وحماضرها ووقائع املناقشة
والتصويت علنية ،ما مل تقرر
اللجنة خالف ذلك.

وأشارت يعقوبيان إىل أن
«من شأن هذا االقرتاح أن
يضع جزءا مهما من األعمال
بني
للقوانني
التحضريية
يدي أهل العلم القانوني،
وهو أمر ال خيلو من فائدة
علمية ويسهم يف إحقاق احلق
أمام القضاء ويف إظهار نية
املشرتع احلقيقية».
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لـبنانيات

بلينغسكي :نعتزم حماسبة املسؤولني السياسيني اذا استمر الوضع على ما هو عليه مخس إشارات إجيابيّة يف
شيكر :ننظر يف فرض عقوبات على أشخاص لبنانيني مبوجب قانون ماغنتسكي التفاوض حول «اليوروبوند»

تفاصيل العقوبات األمريكية ..وإصرار على اقتالع
«سرطان» حزب اهلل يف لبنان

أكد مساعد وزير اخلزانة
األمريكية ،مارشال بلينغسلي،
أن العقوبات األمريكية اليت
استهدفت ،اليوم األربعاء،
مسؤولي مؤسسة الشهداء
التابعة حلزب اهلل وكيانات أخرى
حتت لوائها ،لن تؤثر على أسعار
النفط واألدوية يف لبنان،
ولكنها ستوفر البيئة لألعمال
املشروعة من أجل املنافسة
العادلة من دون دون ترهيب
حزب اهلل.
وقال بلينغسلي ،يف مؤمتر
صحايف عقده عرب اهلاتف إىل
جانب مساعد وزير اخلارجية
األمريكية لشؤون الشرق األدنى
ديفيد شنكر ،إن مؤسسة
الشهداء هي جزء من شبكة
حزب اهلل اإلرهابية العاملية،
وتعمل كمنظمة شبه حكومية
إيرانية يف لبنان.
وأشار إىل أن تصنيف اليوم
يوضح كيف أن حزب اهلل
وأتباعه يضعون مصاحل احلزب
املالية على رأس أولوياتهم
على حساب الشعب اللبناني
واالقتصاد اللبناني ،يف حني
أكد أكد شنكر أن «الواليات
املتحدة تنظر يف فرض عقوبات
على أشخاص لبنانيني مبوجب
قانون ماغنتسكي» من أجل
حماربة الفساد.
وحتدث بلينغسلي عن جواد
نور الدين الذي يعمل مديرًا
عامًا ملكتب لبنان يف مؤسسة
مشلته
والذي
الشهداء،
العقوبات ،وقال «إنه يشرف
على اإلغراءات اليت يقدمها حزب
اهلل للعائالت للسماح للشباب
الصغار الذهاب إىل القتال
واملوت يف أماكن مثل سوريا
واليمن حيث يعد احلزب بالدفع
لعائالت القتلى واملصابني».
وأوضح مساعد وزير اخلزانة
األمريكي أن العقوبات مشلت
شركات تابعة جملموعة أطلس
اليت تعمل يف عدة قطاعات
اقتصاية يف لبنان بينها النفط
واألدوية واأللبسة ،مشريا إىل
أن شبكة حمطات األمانة تضم
إحدى وأربعني حمطة وقود.
وأكد أن هذه العقوبات لن يكون
هلا أي أثر على أسعار النفط يف
لبنان على اإلطالق ،ولكنها
بالتأكيد ستبدأ بإجبار حزب اهلل
على «التوقف عن منافسة رجال
ونساء أعمال يعملون بشكل
مشروع يف لبنان».
وكشف أن حزب اهلل حياول
التالعب بسوق األدوية يف
لبنان بينما يعاني اللبنانيون من
احلصول على إمدادات طبية.
وقال «إن العقوبات لن يكون
هلا أثر على حصول اللبنانيني
على اإلمدادت الطبية واألدوية
ولكن سيكون هلا أثر على تراجع
قدرة حزب اهلل على تهريب
أدوية من أماكن مثل إيران

الواليات املتحدة تفرض سلسلة عقوبات على كيانات وأفراد تابعني لحزب اهلل.
وخرق القوانني اللبنانية عرب
توزيع أدوية قد تكون ضارة».
ونقل عن وزير اخلزانة األمريكي
قوله إن «حزب اهلل خيبئ
أمواله عرب تهريب سلع حيوية
للشعب اللبناني مثل األدوية
والنفط وهذا ما يعرض للخطر
صحة الشعب اللبناني وصحة
االقتصاد» .وشدد بلينغسلي
على أن اخرتاق فساد حزب
اهلل لالقتصاد اللبناني جيب أن
يتوقف.
وقال إن «حزب اهلل حياول
االقتصاد
على
السيطرة
اللبناني بنفس الطريقة اليت
حاول فيها السيطرة على
السياسة يف لبنان» ،مضيفا
«أنه أمر ال يصدق أن حياول
نصراهلل (أمني عام حزب اهلل)
لوم الواليات املتحدة وآخرين
على االضطرابات اإلقتصادية
يف لبنان بينما تعمل مؤسساته
املالية على إنشاء شركات مثل
حمطات وقود األمانة اليت حتاول
منافسة الشركات املشروعة
والصادقة من أجل استجرار
املال من حمطات الوقود
وشركات األدوية لتمويل حزب
اهلل وعصاباته يف أماكن مثل
سوريا واليمن».
واستطرد بلينغسلي «ادعى
نصراهلل خطأ أن حزب اهلل
ليس لديه حسابات مصرفية
وال يهدد القطاع املصريف يف
لبنان وهذا ليس حقيقيًا .لقد
كذب والشركات اليت نفرض
عليها عقوبات اليوم كلها لديها
حسابات مصرفية يف مصرف
مجال ترست بنك ورمبا مصارف
لبنانية أخرى كذلك».
«اقتالع هذا السرطان»
وأضاف أن «مئات املاليني من
الدوالرات قد سربت من خالل
النظام املصريف اللبناني عرب
هذه الشركات من قبل حزب
اهلل وخالفًا للقوانني اللبنانية».
وعرب بلينغسلي عن عزم الواليات
املتحدة على مواصلة حماسبة

حزب اهلل الذي اعتربه «سرطانًا
للنظام السياسي واإلقتصاد
اللبناني» .وقال «نعمل على
حماولة اقتالع هذا السرطان».
وأشار بلينغسلي إىل أن
الواليات املتحدة ستستهدف
أي مؤسسة مالية تنقل أموا ً
ال
حلزب اهلل ،قائال «إن على
احلزب أن يبقى خارج النظام
املالي اللبناني وعلى نصراهلل
أن يعين ويفعل ما يقوله بدل
تضليل الشعب اللبناني».
وتوقع مساعد وزير اخلزانة
األمريكي أن تتحرك املصارف
اللبنانية بسرعة لتجميد كل
احلسابات التابعة للشركات
والشخصيات املصنفة .وقال
«لدينا ثقة حباكم مصرف
لبنان وأبديت له توقعاتنا
حيال ما جيب أن يقوم به
املصرف .والتوقعات هي أن
ينخرط املصرف بطريقة أكثر
فعالية لضبط النظام املصريف
اللبناني ضد منظمات حزب اهلل
وأصوهلا».
وأضاف « نعتمد على مصرف
لبنان وأدواته التنفيذية لضمان
أن كل األصول املرتبطة بشركة
األخرى
والشركات
األمانة
املصنفة قد مجدت بشكل
دائم».
وتطرق بلينغسلي إىل الفساد
يف لبنان ،وقال إن «الواليات
املتحدة أوضحت بشكل جلي أن
لبنان يستحق مستقب ًال سياسيًا
واقتصاديًا اكثر إشعاعًا وخاليًا
من الفساد».
وأضاف «نتوقع من احلكومة اليت
شكلت أن تتحرك بسرعة ملعاجلة
خماوف اجملتمع الدولي من
الفساد املستمر يف لبنان وهذا
يبدأ عرب معاجلة قضايا اخلدمات
األساسية مثل الكهرباء واملياه
النظيفة ومجع النفايات».
وختم أن «الشعب اللبناني
يستحق األفضل والواليات
حماسبة
تعتزم
املتحدة
املسؤولني السياسيني إذا
استمر الوضع على ما هو

عليه».
معاقبة الفاسدين
من جهته ،أكد شنكر أن
منظمة حزب اهلل بقيت على
قيد احلياة وازدهرت من هذه
البيئة الفاسدة يف لبنان .وقال
«ليس سرًا أن الواليات املتحدة
تنظر يف فرض عقوبات على
أشخاص لبنانيني مبوجب قانون
ماغنتسكي».
وأضاف أن «الفساد ومقاومة
من
فقط
ليسا
اإلصالح
اختصاص حزب اهلل وهناك
جمموعات أخرى بني خمتلف
املذاهب والطوائف واألحزاب
السياسية اليت تعارض اإلصالح
واخنرطت يف أعمال الفساد».
ً
وردأ على اتهام الواليات
املتحدة بالوقوف وراء األزمة
املالية يف لبنان ،قال شنكر
إنه «لدى لبنان حتديات مالية
واقتصادية بسبب الطريقة
اليت متت فيها إدارة اإلقتصاد
لسنوات».
وذكر «أنه مل يكن هناك
إصالح وكانت هناك ممارسات
أدت إىل تصاعد الدين العام
والفوائد العالية جدًا مما اعاق
التنمية وقطاع الصناعة كما أن
هناك أسبابًا عديدة أدت إىل
الوضع املالي احلالي وكلها
نتيجة قرارات لبنانية اختذها
سياسيون لبنانيون والقطاع
املصريف».
وختم شنكر «إن سياسة
الواليات املتحدة هي أن لبنان
حباجة إىل إصالح وحنن ندعم
املطالب املشروعة اليت يطالب
بها املتظاهرون من إصالح
اقتصادي وضد الفساد .وال
نعتقد أن ما حيتاجه لبنان هو
كفالة أو إنقاذ على املدى
القصري من أي دولة .ولكن ما
حيتاجه هو إصالح وإعادة هيكلة
والتزام بعمل األشياء بطريقة
خمتلفة ال تعيدنا إىل نفس
الوضع مرة أخرى يف العام
املقبل»

محمد بلوط

ختوض احلكومة منذ اكثر من اسبوع مفاوضات صعبة
وشاقة للتوصل اىل حل «أقل كلفة» ملشكلة دفع سندات
«اليوروبوند» واالستحقاقات املالية املرتتبة على لبنان.
ووفقا للمعلومات اليت توافرت حتى اآلن ،فان احلكومة مل تتخذ
بعد موقفا نهائيا وحامسا ،رغم تركيزها على سبل الوصول
اىل اعادة هيكلة وجدولة الدين من خالل اتفاق او توافق مع
اهليئات والصناديق املعنية يضمن للبنان فرص استعادة
الثقة او عدم الذهاب اىل مرحلة العزلة واالفالس.
ويقول مصدر مطلع ان التفاوض على اعادة هيكلة وجدولة
الدين ال ينحصر على الدفعة االوىل املتوجبة يف آذار (مليار
و 200مليون دوالر) او على سندات اليوروبوند املستحقة يف
العام  2020واليت تزيد عن األربعة مليارات ونصف املليار
دوالر ،وامنا يدور حول كل الدين الذي يفوق الثالثني مليار
دوالر.
ويشري اىل ان االتفاق على اعادة اهليكلة واجلدولة سريتب
على لبنان دفع فوائد اضافية ،لكنه سيمكنه يف الوقت نفسه
من اخذ الفرصة مقرونة خبطة اقتصادية ومالية واصالحية
شاملة من اجل البدء مبسرية غري قصرية للخروج من االزمة.
ويكشف املصدر عن اجواء االجتماعات اليت حصلت مع
صندوق النقد الدولي ،مشريًا اىل ان وصفات الصندوق
والبنك الدوليني معروفة وهي تتناول جوانب مالية واصالحية
عديدة وهلا تأثريات وتداعيات كثرية على الصعيد االجتماعي،
لذلك ،فان احلكومة حذرة للغاية من مقاربة مثل هذه اخلطوات
املفرتضة وتفضل االكتفاء بالدور االستشاري للصندوق واخذ
ما ميكن اخذه من اقرتاحات قد تدخلها يف خطتها االقتصادية
واملالية.
ويرى املصدر ان وضع احلكومة يف التفاوض اجلاري صعب
ودقيق نظرًا لألوضاع االقتصادية واملالية اليت يتخبط فيها
لبنان ،لكن هناك نقاطًا واشارات ميكن تصنيفها يف اخلانة
االجيابية لصاحلها ابرزها االتي:
 -1ان جمرد بدء التفاوض بني احلكومة واجلهات والصناديق
املعنية حول سندات اليوروبوند يعترب عنصرًا اجيابيًا ميكن
البناء عليه لنجاح احلكومة يف التوصل التفاق أو حل هذه
املعضلة.
 -2موقف فرنسا ودول اوروبية اخرى وما صدر عن املسؤولني
الفرنسيني مؤخرًا من مواقف تؤكد رغبة باريس والتزامها
مبساعدة لبنان والدفع باجتاه توفري االجواء املالئمة لرتمجة هذا
الدعم والتعاون مع احلكومة القائمة.
 -3عدم اصطدام حكومة الرئيس حسان دياب بسياسة االبواب
املوصدة من قبل الدول اخلليجية ،رغم كل احملاوالت اليت
جرت وجتري من قبل جهات داخلية وخارجية لعرقلة التواصل
واللقاء بني احلكومة وهذه الدول.
ووفقًا للمعلومات املتوافرة من دوائر قريبة من رئيس
احلكومة ،فان االتصاالت والتحضريات للجولة اخلليجية اليت
يعتزم القيام بها قد قطعت شوطًا مهمًا ،وانه سيذهب اىل
هذه الدول حام ًال خالصة اخلطة االقتصادية واملالية واالصالحية
اليت ستنتهجها حكومته.
وتشري الدوائر نفسها اىل ان هذا التوجه ينسجم مع املواقف
االخرية اليت صدرت عن مسؤولني خليجيني وبينهم وزير املال
السعودي الذي اكد استمرار موقف بالده مبساعدة لبنان شرط
ان تقرتن هذه املساعدة خبطة واضحة للحكومة اللبنانية.
 -4بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز ما يعزز او يبعث
الثقة بلبنان جلهة امكانية الوفاء بالتزاماته يف املستقبل
وجتاوز ازمة املديونية اليت يرزح حتتها .وال شك ان تزامن
املباشرة من حفر البئر يف «بلوك» رقم  4مع املفاوضات حول
حيسن من ظروف لبنان التفاوضية.
سندات «اليوروبوند»
ّ
 -5اجناز واقرار العديد من القوانني االصالحية املتعلقة
مبكافحة الفساد وغريها ،ما يعطي انطباعًا بأن لبنان بدأ العمل
لفتح صفحة جديدة ترتكز على اعادة ثقة اجملتمع الدولي به
وتشجيع املساعدات واالستثمارات يف مناخ سليم.
ووفقًا ملصادر سياسية ،فان هذه االجواء والعناصر تساعد
على انطالقة احلكومة يف مهمتها الشاقة بشيء من الثقة،
الفتة اىل انها رمبا كانت احلافز للرئيس دياب يف اعتماد
صيغة «افضل وسيلة للدفاع هو اهلجوم» ،و هذا ما عكسه
كالمه يف جلسة جملس الوزراء االخرية.

صفحة 6

Page 6

Saturday 29 February 2020

الـسبت  29شــباط 2020

مـقاالت وتـحقيقات

ما بعد حلب :قواعد اشتباك جديدة ومسرح عمليات خمتلف
أمـني حـطيط
بعد ان فاز اردغان بـ «ورقة يانصيب» متثلت باتفاق سوتشي
حول ادلب السورية ،استعملها بذهنية انها تشرع له السيطرة
على منطقة تتجاوز مع منطقة عفرين اليت كان قد احتلها و مع
منطقة مشالي حلب غربي الفرات  ،تتجاوز ال  14الف كلم2
من مساحة سورية البالغة  185الف كلم 2و اذا ضمت اليها ما
احتله يف األشهر األخرية من العام املنصرم و امساه منطقة امنة
المست ال  4500كلم ، 2اذا مجع كل ذلك يكون اردغان عرب
االحتيال و اإلرهاب و العدوان امتلك السيطرة على  110سورية
ما يتيح له ادعاء الفوز بتعويض كايف له للقول بانه انتصر
يف سورية و امتلك مفتاحا فاعال للتدخل يف شؤونها عوض له
شيئا من خسارته ملشاريعه األوىل الرامية اىل السيطرة على
 6دول عربية عرب االخوان املسلمني او السيطرة على سورية و
بعض العراق.
اقتع اردغان نفسه بان بوتني سيكون مطواعا لرغباته مستجيبا
لطلباته ،ألنه ظن بان الروسي حباجة اليه كونه عضوا يف احللف
األطلسي وحيكم دولة ذات موقع اسرتاتيجي مميز بشكل عام
وذو خصوصية مفرطة بالنسبة لروسيا ،كما ان تركيا متلك
من اإلمكانات والقدرات ما جيعلها قادرة على التأثري يف
اقتصاديات دول اجلوار اللصيق والبعيد وروسيا منها ثم جاء
التساهل الروسي مع عدوانيات اردغان ليعزز اعتقاد األخري.
اما سورية اليت قبلت باتفاق سوتشي وفقا لفهم ساعدها
الروسي على تظهريه  ،فأنها تعاملت معه على أساس انه جسر
لتحرير ادلب على مراحل قد تتطلب وقتا طويال نسبيا لكنه
مسار حترير حمدود الكلفة مضمون النتائج كما وعد الروسي ،
و مع هذا و الن املؤمن ال يلدغ من اجلحر مرتني والن سورية
لدغت من اجلحر الرتكي و ذاقت منها االمرين من خالل غدرها
و انقالبها على اتفاقات سابقة  ،فإنها تعاطت مع االمر وفقا
لعنوانني سياسي و عسكري  :األول ثقة بالتعهد الروسي و
لذلك أوقفت العمل العسكري الذي كانت تستعد له يف أيلول
 2018و الثاني باحملافظة على اجلهوزية ألطالق هذا العمل
عندما تتهيأ ظروفه امليدانية و السياسية و االسرتاتيجية بعد
تعثر األول واعتمدت له اسرتاتيجية الوثبات املدروسة والتحرير
بالقضم املتتابع.
لقد رفعت تركيا لوحة تفاهم سوتشي كشعار ،ولكنها عملت
مبقتضيات مشروعها اخلاص حصريا ،ومل تنفذ من اتفاق
سوتشي حرفا واحدا ملصلحة سورية ،لكن سورية اليت كما قلنا
مل تثق حلظة باردغان ،كانت تستغل كل عدوان إرهابي تدعمه
تركيا ،او كل خرق مباشر لتفاهم سوتشي ومناطق خفض
التصعيد وتنفذ ردة فعل عليه تتمثل بوثبة حترير مدروسة،
وبهذا نفذت وثبات مورك ثم خان شيخون ثم معرة النعمان
ثم سراقب .وكانت مع كل وثبة حتدث تغيريا ميدانيا له أحيانا
ابعاد اسرتاتيجية وتأثريات سياسية لكن األخطر واألهم واالعمق
تغيريا كان فيما احدثته العمليات األخرية اليت صحت تسميتها
ب « عملية االمن حللب وطرقها «فما هي نتائج هذه العمليات
وما هي مفاعيلها؟
لقد حققت عملية «االمن حللب وطرقها «واليت نفذت ردا على
جرائم اإلرهابيني و حماولتهم اقتحام مواقع سورية حمررة يف
غربي حلب و ريفها وريف دلب  ،حققت إجنازات عسكرية هامة
يف طليعتها حترير ما كان تبقى بيد اإلرهابيني من احياء حلب
الغربية وأكمل بذلك حترير حلب اليت اجنز معظمه يف العام
 ،2016ثم وسعت نطاق االمن املباشر حللب بشعاع يرتاوح بني
 12و 15كلم ،أي ابعاد صواريخ االرهابيني عن املدينة وتأمنيها
امنيا بالكامل ،وال يقل أهمية ما حتقق على صعيد املواصالت
من واىل حلب حيث مت فتح املطار الدولي وفتح طريق حلب
دمشق الدولي السريع بعد  9سنوات اقفال .وبهذه اإلجنازات
تكون قد حررت وطهرت من اإلرهاب مساحة  3000كل م.2
لقد اذهلت نتائج «عملية االمن حللب» واستئناف العمل و
تشغيل املواصالت اجلوية و الربية اليها اذهل امريكا اليت فهمت
املعنى احلقيقي لإلجناز املتحقق بربط عاصمة سورية االقتصادية
(حلب) بالعاصمة السياسية ( دمشق) و تفعيل شرايني االتصال
و االنتقال بني اهم مراكز الثقل النوعي االسرتاتيجي السوري ،
فالذي يفهم املدلول وحيلل الصورة يعلم ان سورية بهذا العمل
تدفن نهائيا مشاريع العدوان اليت استهدفتها  ،وجتمع أوراق
املناورة يف مواجهة احلرب االقتصادية اليت تشن عليها  ،اما
اردغان الذي اختل توازنه ال بل دخل متخبطا يف حالة انعدام
الوزن و اهلذيان راح يطلق التهديدات اليت يعلم هو قبل غريه

انه ليس قادرا على تنفيذها  ،و لكنه اصر على ممارسة العمل
باسرتاتيجية الضفادع و التهويل عرب ادخال  10.000عسكري
من اجليش الرتكي و انذار سورية بوجوب العودة اىل خطوط
ما قبل العملية  ،فجاءت مواقف الرئيس األسد اهلادئة لفظا
و املدوية مضمونا لتوجه اليه صفعة قوية خاصة عندما تعهد
الرئيس مبواصلة العمليات لسحق اإلرهاب و حترير األرض دومنا
مباالت بالفقاعات الصوتية االتية من الشمال ( و يقصد مواقف
اردغان تلك ) و اتبعتها قيادة اجليش ببيان اغالق األجواء
السورية ضد أي طريان معادي .
لقد رمست عملية «االمن حللب وطرقها» مسرحا ميدانيا فرض
فيه اجليش العربي السوري وحلفاؤه قواعد عمل واشتباك
جديدة ،رافقتها سلوكيات اطلسية ال ميكن جتاوزها .حيث ان
اردغان وبعد ان ملس فشل ما جلا اليه من تهويل تركي ضد
سورية جلأ اىل األطلسي وهدد به ـ وهنا كان الرد الصادم
الردغان حيث مل يستجب هذا احللف لشيء من طلبات حاكم
تركيا ال بل وجه اليه صفعة مؤملة عندما استبعده عن مناورات
اذار املقبل اليت سيشارك فيها  41ألف عسكري أطلسي ليس
فيهم تركي واحد.
اما امريكا اليت كانت وال زالت تستعمل اردغان أداة مشاغلة
ليطيل امد الصراع يف سورية ويؤخر استحقاق حترير شرقي
الفرات من ال  800عسكري أمريكي املعلن عن جودهم هناك،
فأنها اكتفت بتصريح وقح تستنكر فيه قيام سورية بفتح
وتشغيل مطار خلب وطريق حلب السريع ال .M5
هذه السلوكيات اكدت بان حلفاء اردغان املفرتضني تركوه
يتخبط ولن يغري هذا االستنتاج ما يقال عن لقاء تركي فرنسي
املاني روسي للبحث يف مسالة ادلب ،اليت بات اردغان
مستميتا لتجميد الوضع فيها على ما هو عليه االن خاصة وانه
خيشى من استئناف العمليات السورية لتحرير تلك املدينة اليت
ال تبعد عن املواقع األمامية للجيش العربي السوري االن أكثر
من  14كلم.
وأخريا ومع استبعادنا ألي مواجهة عسكرية روسية -تركية،
او مواجهة سورية -اطلسية ،واالعتقاد بان املواجهة السورية-
الرتكية تبقى منخفضة االحتمال جدا لن تقع اال إذا ارتكب
اردغان فعال جنونيا كامال ،فاننا نرى ان امليدان السوري بات
حمكوما بقواعد عمل واشتباك جديدة تؤمل تركيا كالتالي:
 )1جهوزية اجليش العربي السوري وحلفاؤه ملعاجلة أي عائق
يعرتض تنفيذ مهماته حتى ولو كان هذا العائق جيشا تركيا
وعلى اردغان ان يستوعب جيدا ما جرى جلنوده الذين قتلوا
بنار سورية عندما حاول االرهابيون االحتماء بهم ،او ما حصل
لقواعده النارية اليت قدمت الدعم لإلرهابيني يف هجومهم على
النريب وأخريا البيان الصريح الذي أعلنت فيه القيادة السورية
انها تغلق اجوائها بوجه كل عدو وأنها ستستعمل كل الوسائل
املتاحة من اجل ذلك (وطبعا يدخل ضمنها ال س  300الذي
بات امر تشغيله بيد سورية)
 )2ان روسيا ليست بصدد إعطاء مهل اضافية لرتكيا وأنها
ملتزمة بدعم اجليش العربي السوري يف مهماته لتحرير ادلب،
ولن يكون امام اردغان فرصا جديدة او منارة احتيال أخرى،
فروسيا نفد صربها وهي تقر مطلقا حبق اجليش العربي السوري
يف تنفيذ تلك املهمات وله ان يتابع وفقا ملا يراه وعلى االخرين
احرتام وحدة األرض والسيادة السورية.
 )3عدم واقعية او جدية او جهوزية احللف األطلسي لدعم تركيا
يف مشروعها اخلاص يف ادلب وجل ما ميكن تقدميه هو دعم
لفظي ال أكثر .وقد طويت صفحة مسرحيات الكيماوي اليت كان
األطلسي يلعبها لتربير التدخل العدواني املباشر ضد اجليش
العربي السوري.
 )4انكشاف حمدودية قوة تركيا يف مساندة اإلرهابيني
واستعماهلم خدمة ملشروعها اخلاص الذي بات جناحه شبه
مستحيل ،وسيكون هلذا االنكشاف ارتدادات خطرية على
معنويات اإلرهابيني الذين كانوا يتصرفون بطمأنينة مطلقة اىل
قوة تركيا الداعمة هلم وملسوا االن بل تأكدوا ان اجليش
العربي السوري ال يعبأ وال يهتم مبا تدعيه تركيا من هيبة
عسكرية او ما تضعه من خطوط محر وكانت عملية النريب اليت
سحقها اجليش العربي السوري منوذجا.

فوائد القروض اإلسكانيّة املدعومة تنخفض:

سندات «أصل َّ
تتغي!
الدين» لن رّ
إيلي الفرزلي
بعد تعميمه خفض الفوائد على الودائع ،عمد حاكم مصرف لبنان
إىل خفض الفائدة على القروض اإلسكانية املدعومة ،لتصل
إىل معدل  3يف املئة .يفرتض أن يكون تعميم «املركزي»،
األربعاء املاضي ،خطوة أوىل على طريق خفض الفائدة على
كل أنواع التسليفات.
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،تعميمًا جديدًا ،األربعاء
املاضي ،يتعلق بالقروض السكنية (قرار وسيط رقم .)13199
وقد تضمن القرار خفض الفوائد على القروض املدعومة من
املؤسسة العامة لإلسكان ومن مصرف لبنان.
يف التعميم حماولة لتوحيد نسبة الفائدة بني خمتلف أنواع
القروض وتاريخ احلصول عليها .وهي صارت تعادل  3يف
املئة ،حبسب املدير العام ملؤسسة اإلسكان روني حلود.
قبلها ،كان املعدل حنو  5.5يف املئة ،فيما كانت األغلبية
تدفع أكثر من تلك النسبة .احلسبة ختتلف باختالف الفائدة على
سندات اخلزينة (حتدد الفائدة على القروض اإلسكانية ربطًا
مبعدل الفائدة على سندات اخلزينة) ،ورحبية املصرف اليت
تتغري بني مصرف وآخر.
معدل ربح املصرف كان يرتاوح بني
ّ
 3.5يف املئة و 3.9يف املئة ،لكنه بعد التعميم سينخفض إىل
ما يصل إىل ما بني  1.6و 2.35يف املئة.
ذلك التعديل لن يكون تأثريه مباشرًا على املقرتضني ،وإن
كان سيخفف األعباء عليهم بشكل عام .فمن يدفع أصل الدين
حاليًا ،لن تتغري دفعته الشهرية ،إىل حني البدء بدفع الفائدة
(غالبًا ما يدفع القرض على  30سنة ،يف نصفها األول يتم
دفع أصل املبلغ ،ويف النصف الثاني ُتدفع الفائدة) .أعطى
املصرف املركزي مهلة للمصارف متتد حتى  31آذار لتعديل
معدالت الفائدة .من سيستفيد مباشرة هو من بدأ مرحلة دفع
الفوائد على قرضه ،أما من لن يستفيد أبدًا فهو من شارف
على تسديد قرضه .فالتعميم يطاول الدفعات املتبقية من
القروض ،وال مفعول رجعيًا له.
ً
القرار كان متوقعًا ،لكنه جاء متأخرا ،ألنه كان يفرتض أن يلي
مباشرة التعميم الذي خفض مصرف لبنان مبوجبه معدل الفائدة
على الودائع (القرار الرقم  ،13195تاريخ  13شباط .)2020
عدم تزامن األمرين أدى إىل إفساح اجملال أمام املصارف
لتحقيق أرباح غري مستحقة من خالل ختفيف أعباء الودائع عنها
من دون ختفيف هذه األعباء عن كاهل املقرتضني ،لكن البديل
كان آنذاك هو الطلب من تلك املصارف خفض الفائدة املرجعية
حتدد على أساسها الفائدة على القروض.
( )BRRاليت ّ
مجعية
عدلت
بالفعل،
ّ
الفائدة
تلك
املصارف
املرجعية ،لكن التعديل جاء
خجو ً
ال ،إذ مل يتناسب اخلفض
على التسليفات مع اخلفض
الذي طاول الودائع ،ما
مسح للمصارف باحلفاظ على
هامش كبري من الربح .فقد

سيصدر مصرف
لبنان تعميماً
بشأن الفائدة على
القروض املختلفة يف
غضون أيام

عمدت اجلمعية إىل إصدار تعميم خفضت مبوجبه أسعار الفائدة
املرجعية على التسليفات بالدوالر إىل  6.75يف املئة بد ً
ال من
 8,50يف املئة ،وإىل  9يف املئة للتسليفات باللرية اللبنانية
بد ً
ال من  11,50يف املئة .وهو ما أدى عمليًا إىل اخنفاض
الفائدة على التسليفات بالدوالر بنسبة  21يف املئة ،وعلى
التسليفات باللرية بنسبة  22يف املئة ،يف حني اخنفضت كلفة
الفوائد اليت تدفعها املصارف على الودائع بالدوالر بنسبة 47
يف املئة ،وعلى الودائع باللرية بنسبة  28يف املئة.
جتزم مصادر مصرفية بأن اخلفض الذي قامت به مجعية
املصارف كان أقرب إىل اخلفض الشكلي .وتكشف أن التعميم
هو خطوة أوىل ملعاجلة هذا اخللل ،متوقعة أن يتبعه قرار ثان ،يف
غضون أيام ،يطاول خمتلف أنواع القروض (باستثناء القروض
الشخصية وبطاقات االئتمان) ،من خالل حتديد نسبة معينة من
الفائدة اليت مينع على املصارف جتاوزها .كأن حيدد نسبة 1
يف املئة فوق الفائدة املرجعية ألنواع من القروض ،و 2يف
املئة ألنواع أخرى ...علمًا بأن مسألة حتديد املصارف بنفسها
للفائدة املرجعية هي حالة إشكالية ،فهي صاحبة املصلحة وهي
صاحبة القرار يف آن ،يف حني يكون املرجع الصاحل لتحديدها،
يف معظم بلدان العامل ،إما املصرف املركزي أو هيئة ناظمة.
لكن مع
توسع مروحة اخلفض على الفوائد ،إن كان على
ّ
الودائع أو على التسليفات للقطاع اخلاص ،يبقى لتكتمل
سلسلة التخفيضات ،أن ختفض الفائدة على سندات اخلزينة
اليت حتملها املصارف (أي َدين الدولة) ،كما على شهادات
اإليداع اليت يصدرها مصرف لبنان ،ويدفع عليها للمصارف
فوائد مرتفعة.
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مـقاالت وتـحقيقات

ُمناورات الناتو يف ظ ّل عامل ُم رِّ
تغي ..ترامب وجدوى احللف
ٍ
ٍ
ٍ
ضخمة غري مسبوقة يف
عسكرية
مبناورات
أعلن احللف عن البدء
ُ
«امل ِ
دافع عن أوروبا ،»2020 -
سمى
آذار/مارس املقبل ،حتت ُم َّ
ستكون األكرب واألمشل منذ  25عامًا.
األمريكية حيال مستقبل حلف
السياسية
الن َخب
مل ينقطع قلق ُ
ّ
ّ
ّ
الباردةَّ .
حبله،
قلة تطالب
الناتو ،وخصوصًا بعد نهاية احلرب
ِ
متدده خارج نطاقات
وآخرون يذهبون باجتاه تطويره وتوسيع رقعة ّ
مسرحه األساسي يف أملانيا.
ّ
تسلمه مهامه
انضم الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،منذ
وقد
ّ
أن احللف «عفا عليه الزمن»،
الرئاسية ،إىل الفريق األولُ ،معتربًا َّ
ليبتز أعضاءه الحقًا.
ّ
ِ
والسياسية،
الفكرية
الن َخب وإفرازاتها
متيز املناخ
السائد بني تلك ُ
ّ
ّ
َّ
القوة األمريكية»،
العدوانية وإظهار
وحتى العسكرية ،بالنزعة
«تفوق َّ
ّ
َّ
لردع ّ
حتديها عرب العامل ،وهي نزعة طبعت
كل َمن
تسول له نفسه ّ
ِّ
بشكل
االسرتاتيجي األمريكي عقب احلرب العاملية الثانية
التخطيط
ٍ
ّ
ملموس.
العسكرية ...فمنذ
يأتي ذلك على الرغم من «تواضع اإلجنازات
ّ
أي
احلرب الكورية ،مل تنتصر الواليات املتحدة يف ّأية حرب
ّ
ضد ّ
للقوة العسكرية
عدو ،وهذا يكشف عن َخَل ٍل يف التطبيق الفعلي
َّ
املؤرخ العسكري ،أندريه
األمريكية يف العامل» ،وفق وصف
ِّ
مارتيانوف ،يف كتابه ُ
التفوق العسكري».2018 ،
«فقدان
ّ
ِ
تردد البيت األبيض على
املؤسسة األمريكية
رسا قرار
احلاكمة بعد ّ
َّ
ور ْف ِده بأعضاء ُج ُدد أغلبهم
االستمرار يف توسيع نطاق عمل احللفَ ،
يف الدول االشرتاكية السابقة ،بولندا مثا ً
ال ،وانضمام دولة «اجلبل
امل َّ
قواتها ُ
سلحة  2000عنصر ال غري،
األسود» اليت يبلغ عديد َّ
مهام عسكرية خارج أوروبا.
ومناشدتهم أوروبيي احللف لتبوؤ
ّ
ُ
حافظ الرئيس األمريكي ترامب على تنويع ابتزازه للدول األوروبية
املركزية ،أملانيا وفرنسا وبريطانيا ،لزيادة إنفاقها العسكري
ّ
تردد ،ما َّ
حفز
مقابل «احلماية األمريكية» ،فاستجابت لطلبه بعد ّ
البيت األبيض على جتديد التزامه حبلف الناتو.
حتدث الرئيس األمريكي هاتفيًا إىل رئيس حلف الناتو ،غينس
َّ
شتولتنبريغ ،يف  8كانون الثاني/ينايرُ ،مطالبًا «بتوسيع نشاط
ور ْفد اجلهود ُ
ملكافحة اإلرهاب
احللف إىل الشرق األوسطَ ،
الدولي».
ويف السياق عينه ،عقد حلف الناتو «مؤمتر ميونيخ لألمن – »2020
ُمنتصف الشهر اجلاري ،ما أثار جد ً
ال عميقًا بني األوروبيني بعد
أن
خطاب وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو ،وإصراره على ّ
كم ّ
توجهات احللف مع
حفٍز دعائي يف ُموازاة
ّ
«الغرب ينتصر»ُ ،
اصرة الصني وروسيا وإيران.
االسرتاتيجية األمريكية إىل حُم َ
بتطورات
من جانبهم ،استهجن األوروبيون تفاؤل بومبيو املفرط
ّ
العاملي ،وبرز ُم َ
ِ
توجه العامل إىل «اإلقالع عن الغرب
الصراع
صطلح ّ
ّ
ٍ
حماولة لتحذير الضيف األمريكي
–  »Westlessيف أروقة املؤمتر ،يف
فوق العادة.
«ت ِ
أن بالده ُ
قاتل إىل جانبكم لَب ْس ِط
من مجلة ما أبلغ بومبيو احللفاء َّ
السيادة واحلرية» يف العامل ،ما استدعى رفض عدد من القادة
ِ
بصْو ِن «سيادة»
األوروبيني واعرتاضهم على
مزاعم واشنطن َ
ّ
كرهني عن
الدول ،وهم املعنيون يف الدرجة األوىل
بالتخلي ُم َ
سيادتهم.
احلر على أعتاب مستقبل أكثر
وأضاف بومبيو يف خطابه« :الغرب
ّ
ً
قارنة مع البدائل ُ
ناهضة لليربالية .حنن ننتصر ُ -
امل ِ
نجز
سطوعًا ُم
ون ِ
ذلك سويًا».
َ
صطلح «ننتصر»  8مرات
ورصدت وسائل اإلعالم تكرار بومبيو ُم
يف خطابه القصري .ونعته أحد األوروبيني َّ
بأنه «كان أقرب إىل
زوج ميارس العنف العاطفي ضد شريكته ُ
ِ
موضحًا
عتدى عليها»،
امل َ
أن أوروبا مبثابة الزوجة ُ
عتدى عليها( .نشرة ديفينس وان21 ،
امل َ
َّ
شباط/فرباير).
االسرتاتيجية ُ
تجددة حللف الناتو أوضحها رئيس احللف شتولتنبريغ
امل ِّ
ّ
بأن «الواليات املتحدة والناتو
يف  15كانون الثاني/يناير املاضيَّ ،
والصني.
عززان وجودهما العسكري يف أوروبا» ملواجهة روسيا
ُي ِّ
ّ
ٍ
ٍ
عسكرية يف
بقوات
أن أمريكا حتتفظ
واستطرد ُمطمئنًا أقرانه إىل ّ
ٍ
وقت مضى منذ انهيار االحتاد
أي
دول أوروبا احلليفة «أكثر من ّ
السوفياتي» يف العام .1991
ّ
ِ
مبزاعم وجوده
يتلطى
األمريكي
الرمسي
مل يعد احللف يف املفهوم
ّ
ّ

«دفاعية»،
ألسباب
ٍ
ّ
كما درجت العادة خالل
الباردة ،بل
احلرب
ِ
ارتدى عباءة عسكرية
حتركها
عدوانية
ّ
لتقويض
واشنطن
وماصرتها،
روسيا
حُ
مبشاركة
كما شهدناُ ،
بريطانيا وفرنسا يف
قصف أهداف داخل
سوريا.
وأعلن احللف عن البدء
ٍ
ٍ
عسكرية
ناورات
مب
ُ
ٍ
ضخمة غري مسبوقة
آذار/مارس
يف
سمى
املقبل ،حتت ُم َّ
ُ
«امل ِ
دافع عن أوروبا
  ،»2020ستكوناألكرب واألمشل منذ 25

سرتد على ُ
املناورة العسكرية
أن «روسيا
ّ
َّ
وشدد الفروف على َّ
ِ
خماطر غري
أية
لتفادي
ستعمد
لكنها
(أوروبا)...
يف
األمريكية
ّ
ضرورية».
ً
الروسي ،إذ «دان
نظريه
من
حدة
أشد
الصيين
اخلارجية
وزير
وكان
ّ
ّ
الرد
ولكن
التفوق احلضاري»،
لعقليته الباطنية اليت تنشد
الغرب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
موجهًا إىل وزير اخلارجية األمريكي ،مايك
الصيين القاسي كان
َّ
أن «مفهوم الغرب ال حُي ِّدده مكان أو قطعة أرض
بومبيوَ ،
لز ْع ِمه ّ
ّ
تتبنى منوذج احرتام احلريات الفردية
(أمة)
عينة ،بل أية دولة ّ
ُم َّ
والسوق احلر والسيادة الوطنية ..إنها جزء من هذا َ
الف ْهم للغرب»،
(تفوقنا) اجلماعية».
عزز َع َظمتنا
ُمستطردًا أن مفهوم «السيادة ُي ِّ
ّ

َّ
مقرًا لقاعدته
ويتخذ أسطول حبر البلطيق الروسي من كالينينغراد
َّ
احلربية.
ارتبطت كالينينغراد بروسيا تارخييًا منذ العام  .1758وقد وافق
تبعيتها لروسيا مع نهاية احلرب العاملية الثانية.
احللفاء على
َّ
تعرضت ُ
والتجسس على القاعدة البحرية
أجوائها
الخرتاق
قاطعة
امل
ّ
َّ
الروسية من ِقَبل ُمقاتالت وطائرات تابعة حللف الناتو « 800مرة
أهميتها القصوى ،واعتبار الناتو أنها
خالل العام  ،»2019نظرًا إىل ّ
ّ
تشكل «تهديدًا أمنيًا» ألعضائه.
توجهه إىل بناء
وأعرب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ِمرارًا عن ّ
بديلة من حلف الناتو ّ
ٍ
ٍ
ٍ
الذي «مات دماغيًا»
أوروبية
عسكرية
قو ٍة
َّ
أن الوقائع العملية تشري
يف كانون األول/ديسمرب املاضيَ ،ب ْي َد َّ
وتبعيته التامة هلا ،وأبرزها
إىل ارتهان املوقف الفرنسي ألمريكا
ّ
شن سالح اجلو الفرنسي غارات داخل سوريا دعمًا للحليف األكرب.
ّ
بفعالية ،إىل جانب أملانيا ،يف ُمناورات احللف
بالده
وستشارك
َّ
املذكورة.
ُ
ِ
ُ
شاركة يف ُمناورات احللف الذي
امل
من
تركيا
ت
ي
ثن
است
جانبها،
من
َ
َ
ّ
ٍ
املظليني
مناورات جتريها قوات
تعمد إشراك جارتها جورجيا يف
َّ
على أراضيها .والسبب ،على األرجح ،تعبري واشنطن وأملانيا عن
طيب إردوغان،
ضيقهما َذ ْرعًا بابتزازات الرئيس الرتكي رجب ّ
بأن احللف ِ
قادر على إجراء ُمناوراته يف املنطقة من دون
وإبالغه َّ
احلاجة إىل دعم تركيا.
وال َّ
حاصرة روسيا ،ورمبا افتعال حرب
مب َ
تتسق أهداف واشنطن ُ
معها ،بالضرورة مع خماوف األوروبيني ،وال سيما أملانيا وفرنسا،
ٍ
ٍ
أن
سياسة
انتهاج
واخلشية الفعلية من
عدائية جتاه موسكوَ ،ب ْي َد َّ
ِ
القرار النهائي يبقى رهينًا لواشنطن وابتزازها الدائم حللفائها
ُ
املخلصني.
األمريكي حُ ْ
ّ
ضد روسيا
العسكري
ق
و
الط
أن
إىل
اإلشارة
جتدر
امل َكم ّ
َّ
ّ
ْ
ّ
«منتشرة من مشال أسرتاليا،
والصني ،قوامه  400قاعدة عسكرية ُ
مرورًا مبياه احمليط اهلادئ ،وانتهاء بآسيا الوسطى وشرقها»
ودول أوروبا الشرقية السابقة ،فض ًال عن القواعد األمريكية يف
تركيا.

وجاء التقرير ِ
توجهات واشنطن
اخلتامي ملؤمتر ميونيخ لألمن ُم ّتسقًا مع ّ
ّ
العدوانية ،عرب إشارته الصرحية إىل ّ
بالتدخل عرب
حق دول احللف
الباردةّ ،
متتعت التحالفات اليت
القول« :يف عصر ما بعد احلرب
ِ
ّ
مكان تقريبًا .ويف ُمعظم
أي
يف
التدخل
حبرية
يقودها الغرب
ّ
ٍ
ّ
األحيان ،وجدت تأييدًا من جملس األمن الدولي».

نيات احللف ،بقيادة واشنطن ،استهداف
وكشفت روسيا أخريًا عن ّ
ِ
خارجيتها ،ماريا زاخاروفا،
وزارة
بلسان
للناطق
الصني ،عرب تصريح
ّ
يف  16شباط/فرباير اجلاري ،حُم ّم ً
لة احللف مسؤولية «تصنيف الصني
وتضمنت خطابات مؤمتر ميونيخ نزعة
هدد البشرية مجعاء..
كخطٍر ُي ِّ
َّ
إىل إحياء الطابع االستعماري/الكولونيالي للغرب.»...

ُ
مبحاذاة
وستجرى ُمناورات حلف الناتو اليت
ّ
ستمتد حنو شهرين ُ
الروسية وروسيا البيضاء/بيالروسيا ،اليت أعرب وزير
احلدود
َّ
دفاعها يف مينسك ،أندريه راكوف ،عن قلق بالده العميق ،نظرًا
ّ
وتضخمه 13
اورة،
«تزايد احلضور العسكري للناتو يف
إىل
ٍ
دول مجُ ِ
ُ
مرة خالل  6سنوات ،ارتفع فيها عدد القوات من  550عنصرًا إىل
املعدات العسكرية املختلفة  5مرات».
 7000عسكري ،وتضاعفت
َّ

ويف هذا السياق ،تنبغي العودة إىل جذور السياسة اخلارجية
تبلورت مع نهاية احلرب العاملية ،بنشر واشنطن
األمريكية اليت
َ
ينص على االرتكاز على
«مبدأ ترومان» يف العام  ،1948والذي
ّ
القوة العسكرية الصرفة يف حتقيق األهداف األمريكية.
َّ
ِ
السياسي يف وزارة اخلارجية،
التخطيط
ومدير
املبدأ،
د
ع
م
وأوضح
ّ
ُ
ّ
توجه بالده« ،إذ ينبغي اإلقالع عن احلديث عن َر ْف ِع
جورج كينانّ ،
مستوى املعيشة والدفاع عن احلقوق اإلنسانية وجتذير الدميقراطية.
القوة العسكرية الصرفة ليس
سنضطر فيه إىل تطبيق
الزمن الذي
َّ
ّ
ً
ٍ
ّ
بشعارات مثالية».
«التقيد
بعدم
القرار
اع
ن
ص
ا
ناشد
بعيدًا»ُ ،م
ُ
ّ
ٍ
ْ
ة
القطبي
د
تعد
ع
ن
م
إىل
واشنطن
تسعى
أخرى،
بعبارة
الدولية ،نتيجة
ّ
َ ِ
ّ
ّ
التطورات الدولية واإلقليمية يف القرن احلالي .ويعتقد ترامب،
ّ
َّ
ُ
بع َظ َمِة أمريكاّ ،
«القطب الواحد
سيتمكن من تكريس
بأنه
املهووس َ
القوة العسكرية جُ
ُ
املَّردة.
املهيمن على العامل» عرب
َّ

ٍ
ٍ
إضافية تستقدمها
بقوات
عامًا ،وستشارك فيها الواليات املتحدة
من قواعدها داخل أراضيها ،وقوامها  20000عنصرُ ،تضاف إىل
املوزعة يف أوروبا ،ليصل اإلمجالي األمريكي
القوات األمريكية
َّ
ُ
شاركة حنو
امل
القوى
جمموع
سيبلغ
بينما
عسكري،
إىل حنو 37000
ِ
 40000عنصر أو أكثر.
وأوضحت القيادة العسكرية األمريكية ألوروبا ،على موقعها
ً
اإللكرتوني ،األهداف ُ
امل ْ
شرية إىل أنها
للمناورات الضخمةُ ،م
مرة ُ
ض َ
باجلهوزية داخل
لالرتقاء
الناتو
حلف
دها
حد
«ستدعم األهداف اليت
َّ
ّ
ور ْدع اخلصوم حُ
حلرب حُم َت َم ٍ
لة مع
املتملني» ،أي اإلعداد
ٍ
التحالف َ
روسيا.
أن من ُ
رجح أن تصبح
وأوضح القادة العسكريون األمريكيون َّ
امل َّ
ُ
ُ
دافع» طقسًا سنويًا ُي ْع َقد مرتني ّ
«امل ِ
باملداورة
كل عام،
ُمناورات
بني أوروبا ويف احمليط اهلادئ .وسارع رئيس احللف شتولتنبريغ
أن ُ
ضد
موجهة ّ
إىل تبديد خماوف روسيا ،بالزعم َّ
املناورات «ليست َّ
دولة حُم َّددة» ،وذلك يف  3شباط/فرباير اجلاري.
رد وزير اخلارجية الروسي
ويف اليوم التالي ( 4شباط/فرباير)َّ ،
ِ
ِ
«املخاطر والتهديدات اليت
أن
بقوة،
سريغي الفروف
موضحًا َّ
َّ
ٍ
مستويات مل نشهدها من قبل
تواجهها البشرية بلغت ذروتها يف
خالل مرحلة ما بعد احلرب» العاملية.

العسكري لدول احللف
الدفاع إىل زيادة اإلنفاق
ولفت وزير ّ
ّ
«اجملاورة» لبالده عما كانت عليه سابقًا ،منها «بولندا بنسبة
 ،%30ليتوانيا مبرتني ونصف املرة ،والتفيا  3أضعاف».
امل ّ
ُ
ثلث االسرتاتيجي بني بولندا وليتوانيا ،تقع مقاطعة
ويف
كالينينغراد الروسية اليت كانت جزءًا من أراضي االحتاد السوفياتي
السابق ،ويعتربها حلف الناتو «بؤرة روسيا يف أوروبا» ،نظرًا إىل
األم.
عدم وجود حدود مباشرة هلا مع روسيا ّ
وقد استضافت ُ
املقاطعة  4مباريات لكأس العامل يف العام ،2018
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اسرتاليات

اعادة حظر استخدام املاء اىل املستوى األول ()1
إبتداء من االول من آذار
طبق القيود على كل شخص
ُت َّ
يف سيدني وبلو ماونتنز
اّ
وإيلوارا .يشمل ذلك مجيع
السكان واملصاحل التجارية
يسري اآلن مفعول املستوى
 2من القيود على استخدام
املياه.
ما املسموح به مبوجب املستوى
 2من القيود؟
ري العشب واحلدائق
السكان واملصاحل التجارية
تستطيعون ري العشب واحلدائق
قبل الساعة  10صباحًا وبعد
مساء باستخدام:
الساعة 4
ً
 وعاء الري أو دلو (تستطيعونالري ألي مدة من الوقت طاملا
أنه وقت باكر يف الصباح أو
متأخر بعد الظهر)
 أنظمة ري بالتنقيط ملدةأقصاها  15دقيقة يف اليوم
 أنظمة ري «ذكية» تشملتكيفًا آليًا مع الطقس،
ّ
حتسس املطر أو جهاز
 جهازّ
حتسس رطوبة الرتبة ملدة
ّ
أقصاها  15دقيقة يف اليوم.
ال تستطيعون:
 استخدام املرشات العادية أوخرطوم تسريب املياه أو خرطوم
ِّ
موقت
النز أو مرشة الرذاذ أو
احلنفية أو نظام للري يف أي
وقت ،اّإل إذا كان موصو ً
ال
بنظام ري ذكي
 نظام الري هو نظام ثابت أودائم له منطقة ري واحدة أو
مناطق ري متعددة ،يتم التحكم
ِّ
موقت يدوي أو
به بواسطة
إلكرتوني أو ميكانيكي
 السماح للمياه بأن جتري علىاملساحات الصلبة ،مثل املمرات
والطرق
 تشغيل املرشات لكي يلعبحتتها األطفال
البلديات واحلكومة
تستطيعون ري العشب واحلدائق
العامة قبل الساعة  10صباحًا
مساء:
وبعد الساعة 4
ً
 ملدة أقصاها  30دقيقةيف األسبوع .ميكن استخدام
املرشات أو أنظمة الري الذكية
يف مساحات متواصلة من
العشب تزيد عن  30مرتًا مربعًا
ال تستطيعون:
استخدام نظام الرش العادي
أو خرطوم تسريب املياه أو
خرطوم النز أو مرشة الرذاذ أو
ِّ
مؤقت احلنفية أو نظام للري يف
أي وقت ،اّإل إذا كان موصوالً
بنظام ري ذكي
 السماح للمياه بأن جتري علىاملساحات الصلبة ،مثل املمرات
والطرق
 استعمال مياه الشرب لتعبئةأو زيادة ُبركتكم اجلديدة أو
القائمة ،حبريتكم ،نافورتكم ،أو
غريها من األشياء اليت ُتستخدم
فيها املياه.
ملعرفة املزيد عن اإلعفاءات،
للرتمجة
خدمتنا
استعملوا
الشفهية اجملانية عرب االتصال
بالرقم  131450واطلبوا التحدث
مع مصلحة مياه سيدني.
هل حتتاج إىل بعض األفكار؟
داخل املنزل
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هل ترغب يف احلفاظ على
املوجودة
املغذيات
كامل
يف مأكوالتك؟ اطبخ وجباتك
ّ
بأقل قدر ممكن من
الغذائية
املاء
ميكن لإلنسان العيش مدة شهر
تقريبًا بدون طعام ،ولكن ليس
أكثر من أسبوع تقريبًا بدون
ماء
 إجعل استحماماتك ألربعدقائق
 استخدم إعداد  ecoيف غسالةاملالبس
وغسالة
الصحون
كوسيلة سهلة لالقتصاد يف
استهالك املياه.
 حتقق من عدم وجود تسربمن الصنابري واحلنفيات يف
منزلك.
 تأكد من أن اّجلية الصحون
لديك مليئة قبل استعماهلا.

 إغسل اخلضار واشطفالصحون يف جملى أو حوض
مسدود ،وليس حتت مياه جارية
من احلنفية.
خارج املنزل
قم بري حديقتك قبل الساعة
مساء
 10صباحًا وبعد الساعة 4
ً
للتقليل من خسارة املياه من
ّ
التبخر.
خالل
إزرع ما يناسب املناخ والرتبة
يف منطقتك.
كيف توفر سارة املاء
االقتصاد يف استهالك املياه
يعين إنقاذ احلياة! ميكن أن يبدأ
ذلك يف منزلك باتباع وسائل
بسيطة «ختدم بها نفسك
بنفسك» لتسهم يف منع هدر
املياه وتشجع على حفظ املياه
يف منزلك.

احلكومة وفرت  3مليارات دوالر بعد محلتها
على دور رعاية األطفال املشبوهة
وفرت حكومة موريسون ثالثة
مليارات دوالر بعد محلتها
القاسية على دور رعاية األطفال
املشبوهة ،وحذرت من أن من
حياول االحتيال على النظام فإنه
سيقع يف يد العدالة.
وقال وزير التعليم دان تيهان
يف بيان إن «احلكومة اختذت
إجراءات مشددة ضد دور رعاية
األطفال اليت تسرق من أموال
العائالت األسرتالية املكافحة».
وأضاف «دور الرعاية اليت تسئ
استخدام نظام رعاي األطفال
ودافعي
العائالت
وتسرق
الضرائب سيتم إلقاء القبض
عليها وقد تواجه تهما جنائية».
وقال تيهان إن أكثر من 380
من خدمات رعاية األطفال مت
وضعها على القائمة السوداء
لرعاية األطفال ،واليت تضم

اخلدمات اليت تعرضت لعقوبات
أو تعليق فوري ،منذ بدأ تسجيل
املخالفات قبل عامني.
وقال الوزير إن القائمة ضمت
 8دور رعاية جديدة خالل ثالثة
أشهر فقط واليت انتهت يف
يوليو متوز عام  ،2019كما مت
إغالق  6دور أخرى متاما.
وقال الوزير إن «حكومة
موريسون غري آسفة على
موقفها املتشدد ضد الدور
املخالفة والعناصر اإلجرامية
اليت تستهدف قطاع رعاية
األطفال».
وأضاف «أغلب دور الرعاية
تقوم بعملها بشكل سليم
وأفضل ما ميكن أن نفعله هو
أن حنمي مسعة ووضع القطاع
اجليد يف أسرتاليا».
املصدرSBS :

حتقيق برملاني :رفع أسعار السجائر
يشجع العصابات املنظمة على التهريب
بعد ضرائب سبتمرب أيلول
القادم ستصبح السيجارة رابع
أعلى سلعة من حيث الضرائب
املفروضة عليها.
فقد شجع فرض الضرائب
املتتالي على السجائر عصابات
اجلرمية املنظمة على تكثيف
جهود التهريب بعد أن جتاوزت
الضرائب دوالرا على كل
سيجارة.
احلصيلة
ارتفعت
وبينما
الضريبية للحكومة الفيدرالية من
السجائر إىل مستويات قياسية،
بدأ نواب الربملان يف التنبه إىل
الزيادة احلادة يف تهريب وبيع
السجائر بشكل غري قانوني.
بدأت حكومة راد يف فرض
سلسلة من الضرائب على
السجائر عام  .2010رافق هذه
الضرائب عدد من املبادرات
الصحية مثل تغيري شكل علب
السجائر ،وهو ما أدى إىل
اخنفاض كبري يف معدالت
التدخني.
وأظهرت البيانات األخرية أن
معدالت التدخني يف البالد يف
أقل مستوى هلا على اإلطالق.
ومن املقرر أن تصل الضرائب
على السجائر إىل  95سنتا على
السيجارة الواحد مطلع الشهر
القادم ،كجزء من الزيادة
الدورية كل ستة أشهر .ولكن
يف سبتمرب أيلول القادم ستقفز
الضرائب على السجائر مبعدل
 12سنتا لتصل إىل  1.07دوالر
على كل سيجارة.
هذا يعين إضافة أربعة دوالرات
مثن كل علبة سجائر عادية.
هذه الزيادة ستكون الرابعة
واألخرية ضمن سلسلة من
الزيادات بقيمة  12.5يف املائة
أعلنها وزير املالية آنذاك
سكوت موريسون يف موازنة
عام .2017/2016
زيادة العام املاضي أضافت
 2.7مليار دوالر من عوائد
الضرائب للموازنة الفيدرالية.
وستؤدي إجراءات العام اجلاري
إىل حتصيل احلكومة الفيدرالية
 6مليارات دوالر إضافية من
الضرائب.
وإمجاال ستصل عوائد الضرائب
على السجائر يف املوازنة
احلالية إىل  17.2مليار دوالر
لتصبح ضرائب السجائر رابع
أعلى ضريبة حتصلها احلكومة
من األفراد ،مع الوضع يف
االعتبار ضرائب القيمة املضافة
اليت حتصلها الواليات من بيع
السجائر.
لكن هذه الزيادات الكبرية
املتتالية أعطت حافزا كبريا
لعصابات التهريب بتكثيف
نشاطات التهريب ،نظرا الرتفاع
الطلب على سوق السجائر
املهربة.
وقال غريغ كيلي النائب
األحراري يف الربملان والذي
يرأس جلنة التحقيق الربملانية
يف مبيعات السجائر املهربة ،إنه
بينما أدت زيادة الضرائب إىل
تقليل معدالت التدخني فإنها
قد شجعت أيضا العصابات على
دخول سوق السجائر بقوة.

وقال إن الزيادات جيب أن
صارمة
إجراءات
تصاحبها
ملواجهة عمليات التهريب.
وقال كيلي «يف تاريخ التهريب
املمتد ملئات السنني ،فإن
فرض ضرائب على سلعة ما،
يشجع الناس على تهريبها».
وأضاف «أكرب تشجيع لرفع
الضرائب على السلع يأتي من
العصابات املنظمة».
ومن ضمن املقرتحات ملواجهة
التهريب ،أال تقتصر الغرامات
على من يبيع السجائر املهربة
فقط ولكن أن متتد أيضا إىل
مالك احملالت أو األماكن اليت
حتدث فيها عمليات البيع.
وكشفت جلنة التحقيق أن حرس
احلدود يف أسرتاليا صادروا
كمية غري مسبوقة من التبغ
تصل إىل  633طن خالل عام

 .2019/2018وقالت اللجنة إن
الضرائب رفعت من هامش
الربح للعصابات اإلجرامية يف
جمال تهريب السجائر.
واتفقت فيدرالية الشرطة يف
أسرتاليا أن الضرائب املرتفعة
تشجع اجملرمني على التهريب.
وقالت اللجنة إن رفع الضرائب
جعل عائدات بيع السجائر
املهربة جذابة جدا لعصابات
اجلرمية املنظمة واليت تستخدم
أرباحها من التهريب يف متويل
أنشطة إجرامية أخرى.
والحظت فيدرالية الشرطة إن
ارتفاع األسعار يدفع الكثريين،
الدخول
أصحاب
خصوصا
املنخفضة ،إىل شراء السجائر
املهربة.
املصدرSBS :

البورصة األسرتالية ختسر
 80مليار دوالر مع تصاعد
خماوف كورونا
استمر مسلسل تراجع األسهم
األسرتالية لليوم الثاني على
التوالي متأثرة مبخاوف االقتصاد
العاملي من انتشار فريوس
كورونا .وشهدت البورصة
األسرتالية يوما عصيبا باألسم
وصفه حمللون أنه «محام دم»
لألسهم األسرتالية ،حيث خسر
مؤشرها املعياري ASX200
 2.25نقطة مبا يعادل  50مليون
دوالر.
واستمر اهلبوط هذا االسبوع
وسجلت األسهم يف التداول
بداية يوم الثالثاء املاضي تراجعا
مبعدل أكرب من اليوم الذي سبق
حبوالي  2.5يف املائة .ولكن يف
منتصف اليوم استقر السوق
نوعا ما مدفوعا باملغامرين
الذين اشرتوا األسهم املرتحنة
بأسعار زهيدة.
ووصلت خسارة املؤشر املعياري
حبلول منتصف اليوم حنو  1.6يف
املائة واستقر عند  6,868نقطة.
ما يعين أن املؤشر خسر يف
يومني فقط ما يعادل  80مليار
دوالر.
ورغم محاسة املغامرين للشراء
إال أن شركات االستثمار
الكبرية ال تزال حذرة من الشراء
يف ظل أجواء انعدام االستقرار
والوضوح احلالية.
وانتشرت املخاوف من تضرر
االقتصاد العاملي «اهلش»
أصال من خماوف انتشار فريوس
كورونا .وسجل مؤشر داو جونز
الصناعي خسارة قياسية تتجاوز
 3.5يف املائة يف أسوأ جلسة
تداول يشهدها املؤشر منذ
عامني.
األكثر
القطاعات
وكانت
تضررا يف أسرتاليا هي السفر
والسياحة حيث تراجعت أسهم
 Webjetمبعدل سبعة يف املائة

و  Flight Centreمبعدل  2.4يف
املائة وكوانتس مبعدل  2يف
املائة.
وخالل أقل من شهر رصد
بنك  ANZتراجع اإلنفاق يف
املطارات األسرتالية بنسبة
 27يف املائة ،يف الفرتة بني
منتصف كانون الثاني املاضي
ومطلع شباط اجلاري.
وتأثر القطاع مبنع الرحالت من
الصني ،حيث ينفق السياح
الصينيون أكثر من ربع حجم
إنفاق السياحة الدولية يف
أسرتاليا .أيضا قطاعات البيع
بالتجزئة شهدت خماوف من
تراجع االستهالك وعزوف من
املستثمرين بسبب املخاوف من
فريوس كورونا أيضا.
جاءت تلك الرتاجعات بعد أخبار
انتشار الفريوس خارج الصني
خالل عطلة نهاية األسبوع وظهور
بؤر جديدة للفريوس يف كوريا
اجلنوبية وإيران وإيطاليا.
ومنذ عودة البورصات العاملية
يوم االثنني املاضي ،ظهر
التأثري جليا هلذه األخبار على
أداء األسهم .ومل تسجل إال
مخس شركات فقط أرباحا من
أعلى  200شركة من حيث قيمة
األسهم يف أسرتاليا خالل بداية
جلسة التداول الثالثاء املاضي.
ورغم التطمينات النامجة عن
عمليات الشراء إال أن خماوف
انتشار الفريوس قد يكون هلا
تأثري ملدى طويل.
وحافظ الدوالر األسرتالي على
قيمته رغم تلك اهلزات وظل عند
 66.07سنتا أمريكيا ولكن من
غري الواضح إىل متى سيستمر
يف الصمود يف ظل تأثر
العمالت األخرى ،حتى العمالت
اآلمنة مثل الني الياباني.
املصدرSBS :
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مـقاالت وتـحقيقات

عندما تسقط البقرة ..ويكثر ال ّسالخون!
حسني عطوي

وكأن شيئًا مل حيدث ...هكذا يف اختصار تتعامل
َّ
ن مع الوضع العام الذي
الطبقة احلاكمة يف لبنا 
يواصل السقوط حنو جحيم الكارثة الاقتصادية
االجتماعية ،اليت باتت نريانها تكوي اللبنانينييف كل مفاصل حياتهم  -مرتباتهم ،سلعهم
وصحتهم.
االساسية،
ّ
واملتجددة،
هكذا تأتي املناكفات السياسية القدمية
ّ
ُ
لتبقي لبنان يف الدائرة املفرغة اليت يدور فيها،
وكأن شيئًا مل حيدث :ال
وهو يواصل السقوط ،
ّ
تفجرت ،وال حكومة حريرية استقالت
ثورة شعبية
ّ
ّ
وتطلب إجياد بديل هلا ،وال أسابيع ضائعة ،وال
ً
انهيار اقتصاديا يقرتب ،وال سندات «يوروبوندز»
بات تسديدها أو االمتناع عن دفعها سيفًا مصلتًا
ّ
مسلمًا حبقيقة
لكأن الكل بات
على البالد والعباد!
ّ
أن النظام السياسي الذي قام عليه لبنان منذ
ّ
أن «البقرة
مئة عام بات منتهي الصالحية ،طاملا ّ
احللوب» قد ّ
جف ضرعاها ،فلم تعد قادرة على
التوفري ،للمتحكمني ،ما يكفي لتضخيم ثرواتهم.
هكذا ،ميكن افرتاض ،وفق املثل الشعيب القائل،
ّ
أن
إنه «حني تسقط البقرة يكثر س ّالخوها»ّ ،
الطبقة احلاكمة باتت جمتمعة على هدف واحد ،وهو
تدمري ما ّ
ضيقة لإلنقاذ ،متهيدًا
تبقى من فرص
ّ
ي على حنو مغاير
إلعادة تشكيل النظام اللبنان 
متامًا ملا قام عليه منذ والدة دولة لبنان الكبري،
بكافة مفاصله التارخيية ،منذ عهد االنتداب،
مرورًا باالستقالل وما بعد الطائف ،وصوال إىل
التسويات اهلشة اليت شهدها يف السنوات
األخرية املاضية ،واليت باتت يف حكم املنتهية
منذ ليل  17تشرين األول.
املناخ السياسي العام يشي مبعادلة بسيطة
أن «الدولة» اللبنانية
آن معًا :طاملا ّ
وخطرية يف ٍ
ٍ
كأداة لكسب الوالء
وقطاعها العام مل يعد صاحلًا
السياسي ،فاحلل الوحيد يكمن يف تدمري النظام
القائم ملصلحة نظام جديد ،من شأنه أن يسمح
بضخ اهلرمونات إىل جسد تلك «البقرة احللوب»،
يبدد املكاسب اليت حتققت نهبًا،
أو على األقل ال ّ
منذ فرتة احلرب األهلية مرورًا بزمن ما بعد «إتفاق
الطائف».
املتجددة،
ضمن هذه العقلية ميكن فهم املناكفات
ّ
واليت تهدف إىل تكبيلحكومة حسان دياب ،وهو
سلوك مشرتك بني شركاء األمس ،الذين انتقلوا
إىل مقاعد «املعارضة» ،وبني شركاء اليوم الذين
دفعوا يف اجتاهتشكيل احلكومة احلالية ،وها هم
ّ
التخلي عن
اليوم على قاب قوسني أو أدنى من
خيارهم ...ملصلحة اجملهول!
ينطلق هذا السلوك من واقع اقتصادي حبت،
وهو أن ال فرصة أمام حكومة حسان دياب إلثبات
القدرة على ّ
جتنب االنهيار إلاّ خبيارين حمدودين،
ومستحيلني يف آن واحد..
اجلدية ملطالب
يتمثل اخليار األول يف االستجابة
ّ
الشارع ،مبحاسبة الفاسدين واستعادة املال
املنهوب منذ ثالثني عامًا ،ويف ذلك حماذير
تفجريية .فثمة يف البلد من هو مستعد إلشعال
جمددًا يف حال االقرتاب من املكاسب
احلرب األهلية ّ
املالية اليت حققها بعرق اللبنانيني ودمهم.
اما اخليار الثاني ،فهو املضي قدمًا يف وصفات
صندوق النقد الدولي ،بكل ما فيها من التزامات

«إصالحية».
هكذا تقف النخبة السياسية يف لبنان عند
مفرتق طرق .الصيغة السياسية ـ واستتباعًا هلا
كرس فيها منوذج
الصيغة االقتصادية ـ اليت َت ّ
يف والسلطة
النفعية املتبادلة بني القطاع املصر 
السياسية ،انتهت بالفعل ،واستهلكت معها
س االصطناعي اليت ابدع حاكم
كل أجهزة التنف 
مصرف لبنانرياض سالمة يف استخدامها ،ضمن
إجراءات يصطلح االقتصاديون على تسميتها
«خطة بونزي» ،القائمة على أخذ أموال جديدة من
مودعني جدد ملواصلة سداد الديون القدمية.
شاء القدر أن تتزامن مئوية لبنان الكبري معانفجار
«الفقاعة» املالية ،حني نفد ما ّ
تبقى من دوالرات
ً
يف اقتصاد ُخطط له أن يكون مدولرا ،فبات
على عتبة اإلعالن عن افالسه ،حيث مل يعد هناك
مزيد من الدوالرات لتسديد الديون ،وال مزيد
من الدوالرات لالسترياد ،وال مزيد من الدوالرات
لدفع ودائع الناس.

ماذا يعني اإلفالس؟

ببساطة ،هو إعالن النهيار النظام السياسي
بضرب ركيزته األساسية ،أي القطاع املصريف،
الذي بات األكثر عرضة لالنهيار بسبب الديون
السيادية للبالد ،بعدما باتت  70يف املئة من
فإن
أصوله أدوات دين سيادية .وبعبارة أخرىّ ،
ّ
التخلف عن سداد هذا الدين سيؤدي إىل تآكل
رأمسال معظماملصارف.
واذا كان طريق اإلنقاذ قد بات مسدودًا من بوابة
اهلندسات املالية وإعادة هيكلة الدين السيادي أو
فإن البوابة األخرى،
ما عدا ذلك من إجراءات ماليةّ ،
اليت طاملا ّ
شكلت يف لبنان خمرجًا موقتًا لألزمات
املالية ،واملقصود بها بوابة الدعم اخلارجي ،فهي
ّ
يتطلب تسديد
محُ َكمة اإلقفال ،ومفتاحها الوحيد
فواتري سياسية خيالية ،يف بلد يقع على مفرتق
ومشرع على
طرق األجندات اإلقليمية والدولية،
ّ
كل العواصف اآلتية من الشرق والغرب.
ضمن هذه العوامل ،يسري لبنان حنو االنهيار
ّ
سيولد االنهيار احملتوم للنظام
االقتصادي ،الذي
السياسي ،ويرتك البالد تسلك طريق السقوط يف
جمهول مفتوح السيناريوهات ،اليت قد ال يشبه
فيها لبنان اآلتي ،ما كان عليه لبنان اليوم او
لبنان األمس.
ّ
يفسر إعادة احياء بعض املشاريع
لعل هذا ما
ّ
القدمية ،وأخطرها على اإلطالق مشروع الفدرالية
يتم الرتويج له حتت عنوان «الالمركزية
الذي
ّ
موسعة ،جتعل منها
اإلدارية واملالية» وفق صيغة
ّ
ّ
أن مثة من
اقرب إىل الفدرالية
املقنعة .ويبدو ّ
يريد تكريس غياب السيناريوهات البديلة اليت من
شأنها احملافظة على وحدة لبنان ،وتفتح نافذة،
ضيقة إلنقاذ ما ُأمكن إنقاذه .ومن هنا ميكن
ولو
ّ
فهم السلوك السياسي الذي بات من املمكن
وضعه يف سياق يتجاوز «الصبيانية» التقليدية
يف السياسة اللبنانية ،لتصبح معه الشكوك يف
تقاطعه مع أجندات خارجية تريد أن جتعل لبنان
يسلك طريقه ،إما إىل الثقب األسود اجملهول،
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ،أو إىل الغرق
يف حبر الغاز الذي يتسابق اجلميع عليه إلنكار
عما اقرتفت يداه حبق البلد وشعبه.
املسؤولية ّ

 ..وانتقل دياب اىل اهلجوم
طوني خوري

ب وقتًا طوي ًال
مل يأخذ رئيساحلكومةحسان ديا 
لينتقل من ضفة اىل اخرى على صعيد التعاطي
مع االطراف السياسية يف لبنان .وعلى عكس
ما يوحي به من هدوء وقدرة استيعابية ،فإنه
اطلق مواقف ميكن وصفها باحلادة خالل جلسة
جملس الوزراء االخرية ،طالت شظاياها كل
االفرقاء الذين ينتقدونه وحياربونه سياسيًا.
صحيح ان دياب مل يتحدث مع االعالم بشكل
مطول ومفصل كما فعل من سبقه ،ولكن بدا
انه ال خيلو من احلدية يف االحاديث السياسية
حتى دون ان يتحدث مباشرة ،وهذا ما ظهر
بوضوح بفعل ما نقلت عنه وزيرة االعالممنال
عبد الصمد من كالم يف بداية اجللسة الوزارية
الثالثاء املاضي ،خصوصًا جلهة اتهام جهات
لبنانية بالعمل ضد مصلحة البلد لدى دول
صديقة وشقيقة.
من املهم التوقف عند ما قاله دياب عند حمورين:
االول هو التوقيت ،والثاني هو املضمون .فمن
ناحية الوقت ،انتظر دياب حتى نيل ثقةجملس
النواب ،ثم اجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولني
دوليني وسفراء اعلنوا تأييد بالدهم الي
حكومة تتخذ اجراءات اقتصادية ومالية مقبولة
يف نظرهم ،ما يعين ان ال «فيتو» قد وضع
عليه اقليميًا او دوليًا ،ناهيك عن احلوارات اليت
ي واليت
اجراها مع وفد صندوق النقد الدول 
اخذت طريقها الصحيح بعد موافقة لبنان على
االستعانة باستشاريني خارجيني ملعاونته على
جتاوز االزمة ،وهو ايضًا كان احد نقاط التفاهم
مع وفد الصندوق.
ومن عوامل التوقيت االجيابي ايضًا ،تصريح
ل الفرنسي ونظريه السعودي بالنسبة
وزيراملا 
اىل االستعداد ملساعدة لبنان ،وهو ما تضمنته
ايضًا كلمة دياب يف جملس الوزراء من
«لطشة» ان الصديق وقت الضيق ،وان ترك
لبنان وحيدًا سينعكس سلبًا على من تركوه.
كما يراهن رئيس احلكومة ايضًا على بدء لبنان
خالل ساعات ،اول عملية تنقيب عن النفط
والغاز يف مياهه االقليمية ،وهو مؤشر ميكن
لدياب استعماله يف رصيده.
هذا من ناحية التوقيت ،اما من ناجية املضمون،
ّ
تفلت دياب من الضوابط اليت كانت
فقد
موضوعة عليه على اكثر من صعيد ،فالرسائل
االجيابية اليت تلقاها من اخلارج ،اضافة اىل
التزام االطراف االساسية يف الداخل تسهيل
مهمته قدر االمكان ،واالجرءات اليت اختذتها
احلكومة للتعامل مع فريوس «كورونا» ان
من خالل تركييب اجهزة حديثة يف املطار او
محالت التوعية او قرار وقف الرحالت (مبا فيها
الدينية) اىل الدول اليت تفشى فيها الفريوس،
كلها مؤشرات اىل ان الداخل مل يعد يتعامل
معه على انه «غريب» عن الساحة السياسية
واالقتصادية.
اما الذين استهدفهم دياب بكالمه ،فهم الذين
ال يزالون يتعاملون معه من واقع «تصفية
احلسابات» جلهة ان اي جناح او اجناز للحكومة
احلالية ،سيعترب حكمًا فش ًال ذريعًا للحكومات
السابقة وكل من شارك فيها بفاعلية،
وخصوصًا االحزاب والتيارات اليت مل تدعم هذه
احلكومة ال بالقول وال بالفعل.
هكذا ،وبهذه السرعة ،انتقل رئيس احلكومة
احلالي اىل اعتمادسياسة «اهلجوم» ،على امل
ان تأتي فعلها مرفقة ببعض االجراءات املنتظرة
اليت من شأنها التخفيف عن املواطنني ،يف
اي جمال مالي واقتصادي ،وقد وضع دياب
رهانه على مثل هذه االجراءات اليت قد تظهر
بوادرها بداية الشهر املقبل ،وفق ما يرتدد،
وستطال مسائل تتعلق بسعر صرف الدوالر
واعادة جدولة استحقاق «اليوروبوندز» ورزمة
من الينود اليت قد تضيء مشعة يف ظالم االزمة
املستفحلة يف لبنان.
ال شك ان رفع دياب لسقف التحدي ،اتى وفق
معطيات وعوامل باتت يف متناوله ،يبقى ان
نعلم مدى جدوى وجدية هذه املعطيات وكيفية
تطبيقها ،ليصدر احلكم عما اذا كان الرهان
ناجحًا ام انه سيضع رئيس احلكومة امام ازمة
جديدة ،ومواجهة اوسع وامشل يف الداخل
واخلارج على حد سواء.

ُّ
حترك فرنسي «استثنائي» لوقف
التدهور االقتصادي يف لبنان
خليل فليحان

ن غري مرتوك على الرغم من تزايد أزماته
«إنلبنا 
والفاعليات السياسية احلالية هي املسؤولة بالدرجة
األوىل عن ذلك ،وبدأ احلل يلوح يف األفق وقد
يكون يف نيسان املقبل» ،هذه املعلومات محلتها
تقارير دبلوماسية وردت من عواصم عربية وغربية
ت مع إمجاع التقارير على أن االنفراجات
إىل بريو 
لن تبدأ ما مل تنجز حكومة الرئيس حسان دياب
اإلصالحات املطلوبة أو على األقل اجلزء األساسي
منها مثلالكهرباء وقانونمكافحة الفساد.
وورد يف أحد التقارير أن باريس ،وختوفًا منها
على عدم متكن احلكومة اللبنانية من إجناز ما هو
مطلوب منها وألن الوضع اللبناني مل يعد يحُ تمل،
قررت القيام بتحرك استثنائي لوقف حالة االهرتاء
الذي بلغه الوضعان النقدي واالقتصادي ،فكان
تكليف وزيراملال برونو لومري ،بأن يجُ ري لقاءات
مع نظراء له على هامش اجتماع وزراء املالية
لدول جمموعة العشرين ( )G20الذي ُعقد يف
الرياض ،فكانت له لقاءات مع نظريه األمريكي
ستيفن منوتشني ،وعدد آخر من الدول العربية
 ،حيث تركز البحث على إنشاء صندوق لالستثمار
يف باريس لتمويل لبنان ،بانتظار حتقيق احلكومة
اللبنانية اإلصالحات املطلوبة ،وفقًا لطلبات الدول
والصناديق املالية العاملية املساهمة يف متويل
مؤمتر «سيدر» .وأكرب دليل على ذلك ما جرى
يف الرياض خالل اجتماع وزراء مالية «جمموعة
العشرين» ،حيث برزت العناية الفرنسية ملساعدة
لبنان للخروج من أزمتيه االقتصادية والنقدية.
وقال مصدر دبلوماسي لبناني للزميلة «الشرق
األوسط» ،إن الوضع اللبناني املتدهور اقتصاديًا
متقدمة
ونقديًا كان حمورالنقاش ،وأنه بلغ مرحلة
ّ
من اخلطورة وجيب ّ
حض حكومة دياب على اإلسراع
يف إجناز املشاريع اإلصالحية ويف مقدمها الكهرباء
ومكافحة الفساد وحتقيق احلوكمة وما إىل ذلك.
ولفت إىل أن لومري كان مندفعًا مبا عرضه عن
استعداد بالده ملساعدة لبنان ثنائيًا أو بالشراكة
مع دول أخرى ومع صناديق مالية عاملية.
املرحبة باملوقف غري
إال أن املصادر اللبنانية
ّ
املفاجئ ،نظرًا إىل أن فرنسا معروفة بوقوفها
إىل جانب لبنان يف ُ
لمات واحملن الصعبة اليت
امل ّ
واجهها -وال يزال -وهي كانت وراء مؤمتر «سيدر»،
توقفت عند ما دعا إليه لومري من أن باريس جاهزة
للتجاوب مع أي مساعدة يطلبها لبنان ،لكن جيب
االعرتاف بأن إجناز اإلصالحات املطلوبة يستوجب
وقتًا ،وفرتة نيل احلكومة الثقة إىل اآلن ليست
بكافية لتحقيق املطلب الدولي والعربي.
ودعت املصادر عينها إىل عدم التقليل من أهمية
بناء على
ي يف بريوت
وجود بعثة البنك الدول 
ً
طلب احلكومة يف مهمة حمددة استشارية لكيفية
معاجلة األزمة باستيضاحها املسؤولني عن جماالت
املساعدة اليت ميكن أن يقدمها الصندوق ،إذ قال
وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني الذي كان
يشارك أيضًا يف اجتماع الرياض ،إن اجملتمعني
ي فيما يتعلق
«حبثوا برامج صندوق النقد الدول 
بلبنان الذي نريد أن نرى فيه استقرارًا سياسيًا
واقتصاديًا».
وأضاف أن صندوق النقد الدولي موجود يف
لبنان لدعم االقتصاد واخلطوات الصعبة اليت يريد
أن يتخذها السياسيون لتعزيز االقتصاد ،وهو
ما أعتقد أنه سيكون جيدًا للشعب اللبناني وأن
رسالتنا له هي نفسها للشعب اإليراني ،وهي
أننا نريدهم أن ينعموا مبستقبل اقتصادي أفضل،
وبراجمنا هي لوقف التحركات اإلرهابية ،ويف
إيران لعدم امتالك سالح نووي ،ولوال العقوبات
لكانت إيران تنشر اإلرهاب بشكل أكرب يف املنطقة
وحتصل على أموال من أجل ذلك».
وأكد مصدر دبلوماسي أن باريس ختتلف عن 
ن اليت تربط اإلفراج عن املساعدات املالية
واشنط 
بوقف النفوذ اإليراني يف لبنان وحتديدًا على فريق
معني.
وأفادت املصادر بأن واشنطن تراقب ما تقوم
به بعثة الصندوق الدولي يف املهمة اليت أتت
من أجلها إىل بريوت ومن املهم أن يتجاوب
املسؤولون مع ما تستفسر عنه وعدم األخذ
بالتهويل عن شروط البنك الدولي يف حال طلب
منه لبنان املساعدة املالية ملعاجلة كل من أزمتيه
االقتصادية والنقدية.
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مـقاالت وتـحقيقات

ّ
ؤشرات أوروبية وعربية توحي بأن لبنان لن يرتك يف قعر البئر املالي
واملصارف!
ترق ُبوا إعادة هيكلة ُثالثيّة ...للدين والدولة َ
حسني زلغوط

هناك مثل صيين يقول« :املرأة ال تطلب من اهلل
إال زوج ،لكنها عندما حتصل عليه تطلب منه كل
ما تريد» .هذا املثل يكاد ينطبق بالتمام والكمال
علىاحلكومة احلالية ،فقبل شهرين كان اللبنان
يون مبختلف طوائفهم ومشاربهم السياسية
يتضرعون إىل اهلل بأن يكون لديهم حكومة وأن ال
عدة سبقت ،ألن
يقعوا يف الفراغ على غرار مرات ّ
األوضاع السياسية واالقتصادية وحتى اإلقليمية
حتتم وجود حكومة ،وعندما أبصرت احلكومة النور،
أصبح مطلوبًا منها معاجلة كل شيء حتى امللفات
حيملونها
املرتاكمة منذ عشرات السنني باتوا
ّ
مسؤولية حلها ،وهي اليت ما تزال طرية العود.
نقول هذا ليس دفاعًا عن احلكومة ،وليس
لتربئتها ابدًا من حتمل املسؤوليات ،إمنا لوضع
األمور يف نصابها ،فاملشاكل املوجودة يف لبنان
ليست وليدةالساعة بل هي نتاج سنوات طويلة،
وحكمًا ال مُيكن معاجلتها بكبسة زر ،فزمن السحر
عدة قرون.
والسحرة ولىّ منذ ّ
إن من يتابع املواقف السياسية من القضايا
يصوب على احلكومة أو
املطروحة ُيدرك بأن من
ّ
ينتقدها ،هو نفسه عايش مثل هذه املشاكل
وحيمل غريه
وكان يقدم التربيرات تلو التربيرات
ّ
املسؤوليات يف عدم معاجلة أي من األزمات،
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود
نكد سياسي وتهرب من املسؤوليات ورميها على
اآلخرين.
الظاهر من أداء احلكومة أنها عازمة فع ًال على
العمل وجادة لكنها تشكو من بطء اإلجنازات إذ
مل يسجل هلا حتى الساعة شيء
من السذاجة رمي كل املشاكل وتبعاتها على
حكومة هلا «يف القصر من مبارح العصر» ،حيث
كاد البعض من أهلالسياسة ان حيملها مسؤولية
الثقب يف طبقة «االوزون» ،ووزر املليارات من
الدوالرات اليت يرزح حتتها لبنان ويعجز عن
سداد ولو جزء يسري من ارقامها ،ناهيك عن
مسائل الكهرباء واالتصاالت ،واخلدمات ،وصو ً
ال
إىل أزمة الرغيف ،فحبذا لو ُتعطى هذه احلكومة
ثالثة أو أربعة أشهر على األقل للبدء باحلكم على
ادائها علمًا بأن الظاهر من األداء حتى الساعة
يوحي بأنها عازمة على العمل ،حيث ينكب رئيس
احلكومة ومعه كل الوزراء على مقاربة أكثرية
امللفات بشكل تقين وعلمي بعيدًا عن أية مهاترات
سياسيةُ ،
وتالحظ اجلدية يف دراسة امللفات على
طاولة جملس الوزراء حيث ال تستغرق اجللسات
ألكثر من ثالث ساعات ،بينما يف السابق كانت
اجللسات تستغرق ساعات وساعات بسبب اجلدال
السياسي والعمل بالنكايات يف معظم امللفات
اليت كانت تتم مقاربتها مهما كانت صغرية أم
كبرية ،وهذا النهج املتبع حاليًا يؤشر إىل اننا
سنكون مع الوقت مع حكومة انتاجية بكل معنى
الكلمة يف حال مسحت هلا الظروف الداخلية
واخلارجية بذلك.
يف هذا السياقُ ،ي ّ
ؤكد مصدر سياسي مطلع بأن
احلكومة احلالية ليس عليها أي مسؤولية يف ما
يتعلق بأزمة سداد الدين ،وكان على احلكومة
السابقة التنبه هلذا األمر منذ فرتة ،وأقله منذ
أن بدأت األزمة النقدية بالتفاقم ،اال ان هذا
األمر ال ُيعفي هذه احلكومة من اإلسراع يف
حتمل لبنان
التفتيش عن املخارج املالئمة اليت ال ّ
أي تبعات دولية حيال طريقة التعاطي مع هذا
امللف ،خصوصًا وان غالبية الوزراء املوجودين
حاليًا هم وزراء اختصاص ولديهم أفكار مسبقة
يف كيفية التعاطي مع هكذا أزمات ،ومن هذا
يتوجب على احلكومة جمتمعة وضع خارطة
املنطلق
ّ
طريق طارئة وسريعة وتقدميها للمجتمع الدولي
تبني ما مُيكن ان يفعله لبنان الستعادة الثقة
الدولية به وخصوصًا بقطاعه النقدي.
ويتوقع املصدر ان يكون هناك أفكار واضحة
من اآلن وحتى مطلع آذار حول ما مُيكن ان يفعله
لبنان حيال مستحقات الدين ،ويتوقع ان يتجاوز
هذا املطب ولو بصعوبة ،خصوصًا وانه برزت
مؤشرات أوروبية عن طريق فرنسا ،وعربية عن
طريق اململكة العربية السعودية تظهر استعدادًا
واضحًا ملساعدة لبنان وإن بشروط مشروعة تتعلق
بالولوج يف إحداث إصالحات ووقف اهلدر وحماربة
الفساد ،وهنا ينبغي علىالقضاء ان يسارع إىل
أخذ دوره متخطيًا كل احلواجز السياسية بغية

حماسبة املرتكبني واستعادة األموال املنهوبة
ألن هذه اخلطوة إن متت ستكون منطلقًا اساسيًا
الستعادة الثقة الدولية بلبنان ،وجيعل الدول
املاحنة ان تعود وتفكر جديًا مبساعدة لبنان طاملا
انه بدأ يفي بالتزاماته ،ألنه من غري املمكن
ان نطلب من العامل مساعدتنا ،وحنن ال نساعد
انفسنا ،وهي عبارة مسعها أكثر من مسؤول
لبناني من أكثر من جهة دولية متت مفاحتتها
بأمر املساعدة ،حتى ان وفد بعثة صندوق النقد
ي قال هذا الكالم لكل مسؤول اجتمع معه،
الدول 
علمًا ان هذا الوفد جاء مستمعًا وحاثًا على العمل،
وبالتالي مل حيمل معه أي خطة عملية ُتظهر كيف
مُيكن مساعدة لبنان للخروج من مأزقه املالي،
ويف املقابل فإن املسؤولني اللبنانيني مل يقدموا
يف املقابل أي خطة للمساعدة ،ال بل انهم مل
يطلبوا املساعدة يف األساس ،وهو ما يعين ان
أزمة سداد الدين ما تزال على حاهلا بانتظار ما
ستحمله األيام الفاصلة عن التاسع من آذار موعد
إيفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها ،حيث ان هناك
من يقول بأن ما كتب قد كتب جلهة تسليم
لبنان مبطلب جدولة الدين وهو أمر ممكن حصوله
مرتافقًا مع تعهدات حامسة.

ناجي س .البستاني

غادر الوفد الذي ّ
الدولي
مثل صندوق النقد َ
بريوت ،بعد سلسلة طويلة من ُ
املفاوضات مع
كبار املسؤولني اللبنانيني ،من دون أن ّ
يتضح
بعد القرار النهائي بشأن مصري إستحقاق
تسديد فوائد «اليوروبوند» يف التاسع من آذار
املقبل .فما هي َ
ُ
املعلومات بهذا الشأن ،وهل
من إجراءات جديدة للمصارف؟.
أن سبب ّ
تأخر لبنان
بداية ،ال ُبد من اإلشارة إىل ّ
الرمسي يف حسم قراره بالنسبة إىل تسديد
مرده إىل إنقسام يف الرأي
الديون من عدمهّ ،
احلساس .فحاكم مصرف
إزاء هذا املوضوع
ّ
مجعية املصارفُ ،يريدون
لبنان ومن خلفه
ّ
ّ
ستحقات املالية ُ
تسديد ُ
توجبة على لبنان
امل
امل ّ
يف موعدها ،على أن تبدأ إجراءات ُ
املعاجلة بعد
السياسية الفاعلة كانت
ذلك ،وبعض القوى
ّ
«التيار الوطين
متيل إىل هذا اخليار ،ومنها
ّ
ُ
احلّر» ،يف حني ُتعارض قوى أخرى ،ويف
أي صرف إضايف من
طليعتها حركة «أمل»ّ ،
إناحلكومة
ودائع املصارف!.ويف كل األحوالّ ،
اللبنانية احلائرة حتى الساعةُ ،ملزمة يف نهاية
ّ
رجح أن
املطاف حبسم خيارها ،وهذا احلسم ُم ّ
األيام القليلة ُ
وحتديدا خالل
املقبلة،
يظهر يف
ً
ّ

نعي مجاعي وجنازة عسكرية :املخلوع «بطالً» مؤبّناً!
ٌ
رمزي باشا
القاهرة | بدت األجهزة السيادية يف مصر كأنها
ّ
لتلقي إعالن وفاة الرئيس املخلوع ،حممد
مستعدة
ّ
ً
سرا،
حسين مبارك ،يف ّ
أي ساعة .فاخلرب مل يكن ّ
وتدهور حالة الرجل الصحية يف األيام األخرية
جعل النبأ متوقعًا بني حلظة وأخرى .ولذا ،ظهر أن
مثة ترتيبات مسبقة للتعامل مع اإلعالن ،وتأبني
لو َرثتها يف
الشخصية اليت ّ
مهدت الطريق مبكرًا َ
البالد بتعيينها يف العام األخري من حكمها عبد
الفتاح السيسي مديرًا لـ»املخابرات احلربية».
وعلى رغم أن الرئاسة ّ
تأخرت يف إعالن احلداد
ثالثة أيام ،إال أن تعامل أجهزتها اإلعالمية مع
احلدث انطوى على إثناء على «جهود الراحل»،
خاصة خالل قيادته القوات اجلوية ،وإشادة
بدوره يف «جتنيب» البالد صراعات عديدة ،يف
ّ
ظل تغيرّ النظرة السلبية إىل سنوات حكمه مقارنة
باألوضاع اليت أعقبت «ثورة  ،»2011وما تبعها
ترد يف االقتصاد واحلريات.
من ٍّ
الالفت أن الرئاسة اضطرت إىل إعالن احلداد
بعد قرار اإلمارات تنكيس األعالم ليوم واحد
ثم توالي اتصاالت التعزية
على مبارك ،ومن ّ
للسيسي من قادة اخلليج.
كما اضطرت الدولة إىل تفسري إقامة جنازة
(مقررة ظهر اليوم) من مسجد
عسكرية رمسية
ّ
املشري طنطاوي ،بأن األمر مرتبط بقانون صدر
ينص على
عام  1979يف عهد أنور السادات،
ّ
«تكريم مجيع القادة العسكريني املشاركني يف
حرب أكتوبر».
ونعت رئاسة اجلمهورية ،يف بيان أمس ،مبارك،
«ببالغ احلزن لمِ َ ا َق ّدمه إىل وطنه كأحد قادة
وأبطال حرب أكتوبر اجمليدة ،حيث تولىّ قيادة
القوات اجلوية أثناء احلرب اليت أعادت الكرامة
والعزة إىل األمة العربية» ،كما صدر نعي من
نائب رئيس اجلمهورية األسبق ،حممد الربادعي،
ثم توالت
وهو املعارض البارز ملبارك ونظامهّ ،
البيانات من الربملان واحلكومة والقوات املسلحة
واألزهر .وخبالف النعي العربي ،واخلليجي حتديدًا،
كان بارزًا الرثاء اإلسرائيلي الذي جاء على لسان
رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو ،بقوله:
«كان الرئيس مبارك صديقًا شخصيًا لي،
وزعيمًا قاد شعبه حنو حتقيق السالم واألمن،
والسالم مع إسرائيل».

اضطرت الرئاسة إىل إعالن الحداد بعد
تنكيس اإلمارات األعالم ليوم واحد

حياة مبارك ،بعد خلعه من احلكم ،عبارة عن مثاني
سنوات من احملاكم واملستشفيات يف غالبيتها،
إذ واجه أربع قضايا رئيسة حصل يف ثالث
وأهمها على اإلطالق «قتل
منها على الرباءة،
ّ

املتظاهرين» اليت صدر فيها حكم من الدرجة
يتحول إىل براءة
املؤبد ،قبل أن
األوىل بالسجن
ّ
ّ
من حمكمة النقض ،مع إعادة احملاكمة وإثبات أن
أي أوامر للجيش والشرطة بقتل
مبارك «مل ُيصدر ّ
احلي عليهم».
املتظاهرين أو إطالق الرصاص
ّ
ّ
شكلت هذه القضية حتديدًا إحدى أبرز القضايا
لكن
اليت كان ُيتوقع أن يحُ كم فيها باإلعدام،
ّ
وادعاء
كرر قتل املتظاهرين يف وقائع أخرىّ ،
َت ّ
غياب ما يثبت األمر املباشر بالقتل ،فض ًال عن
إدالء ّ
كل من املشري حممد حسني طنطاوي الذي
كان رئيس «اجمللس العسكري» خالل املرحلة
االنتقالية األوىل ووزير الدفاع ،وكذلك الرئيس
احلالي الذي كان مديرًا لـ «احلربية» ،بشهادات
التعرض للمتظاهرين السلميني،
برفض مبارك
ّ
كلها ّ
ّ
شكلت ذرائع للحكم بالتربئة.
يف املقابل ،أدين الرئيس املخلوع يف قضية
بناء قصور خاصة من أموال الدولة يف مدينة
شرم الشيخ ،وصدر عليه فيها حكم بالسجن
َ
وجنليه عالء ومجال
املشدد ثالث سنوات وتغرميه
ّ
مبلغ  125مليونًا و 779ألف جنيه ،وإلزامهم معًا
برد  21مليونًا و 197ألفًا ،فيما عمل بنفسه على
ّ
برد َمبالغ
تسوية قضية هدايا مؤسسة «األهرام» ِّ
ُتعادل قيمة اهلدايا اليت حصل عليها.
أما قضايا الكسب غري املشروع اليت ُفتح
التحقيق فيها بعد إخراجه من السلطة ،فلم ُيدن
فيها.

خالل سنوات السجن ،مل يعش مبارك يف سجن
طرة سوى مدة وجيزة ،إذ قضى غالبية حبسه ما
بني مستشفى شرم الشيخ ،الذي ُنقل إليه مع
أول قرار حببسه على ذمة التحقيقات بعد أيام
قليلة من تنحيته ،و»اجملمع الطيب العاملي» يف
ثم مستشفى اجلالء حيث خضع لرعاية
القاهرةّ ،
طبية خاصة بسبب تدهور حالته اليت تحَ ّسنت فجأة
فور انتهاء حبسه وإخالء سبيله ،ليعود إىل منزله
اجملاور لقصر احلكم يف منطقة مصر اجلديدة.
خالل هذه املدة ،اكتفى بإطالالت إعالمية نادرة،
بدأها بتسجيل صوتي َب ّثته قناة «العربية» عام
مصور َن َشره عرب قناته على
 ،2011وأنهاها مبقطع
ّ
«يوتيوب» يف تشرين األول /أكتوبر املاضي
ّ
فضل أن
بالتزامن مع احتفاالت «أكتوبر» اليت
ُي ّ
ذكر املصريني فيها بدوره آنذاك ،بعدما عمد
النظام احلالي إىل جتاهله والرتكيز على أبطال
آخرين.
وعلى رغم عروض عديدة الستضافته من قادة
سجل ملبارك أنه رفض اهلرب،
اخلليج ،إال أنه ُي ّ
وأبدى استعدادًا للمثول أمام القضاء ،رافضًا
تكرار منوذج الرئيس التونسي الراحل زين
فر إىل السعودية.
العابدين بن علي الذي ّ

أن
كحد أقصى،
ُمنتصف األسبوع املقبل
ّ
علما ّ
ً
رئيس ُ
حسان دياب الذي كان يف
احلكومة
ّ
ؤيدي السداد بدون تأخري ،عاد
السابق من ُم ّ
فسحا يف اجملال أمام دراسة كل
عن موقفهُ ،م
ً
اخليارات ُ
املتاحة.
امل ّ
وحبسب املعلومات ُ
فإن لبنان الرمسي
توفرةّ ،
لن يلجأ إىل خيار عدم الدفع من دون التنسيق
كارثية،
ألن تداعيات هذا اخليار
مع الدائننيّ ،
ّ
سقوط قيمة سندات «يوروبوند»
باعتبار أن ُ
ّ
اإلحتياطية
يؤثر على موجودات مصرف لبنان
ّ
وسيؤدي إىل ُعقوبات على
بشكل ُمباشر،
ّ
وسي ّ
حطم ما تبقى من ثقة هزيلة يف
لبنان،
ُ
املصارف .وإحتمال اللجوء إىل خيار ُ
املقايضة
املالية (معروفة بإسم  Swapيف ّ
لغة املال)،
ّ
على غرار الطلب من الدائنني بالتنازل عن
سلسلة من ُمستحقاتهم يف اإلستحقاقات
زمنيا ،يف ُمقابل ُحصوهلم على فوائد
القريبة
ً
وعموالت أعلى يف ُ
املستقبل ،سقط بدوره،
ّ
أي
ألنه عبارة عن تأجيل
للمشكلة من دون ّ
ُ
أرضية يستند إليها لبنان
أي
أفق ،ومن دون ّ
ّ
لدفع املزيد من الفوائد.
سقوط اخليارين َ
فإن اخليار
املذكورين،
ّ
ومع ُ
امل ّ
ُ
ُ
رجح أن تلجأ
تبقي والذي من
الثالث
امل ّ
ّ
إليه ُ
يتمثل يف إعادة هيكلة
اللبنانية،
احلكومة
ّ
والردود
الدين العام ،بالتنسيق مع الدائنني.
ُ
َمشروطة من جانب اجلهات الدائنة ،جلهة إمكان
ُقبول هذا األمر ،مع إستعداد لتأجيل كل
املالية لعامي  2020و،2021
إستحقاقات لبنان
ّ
واللبنانيني ،بل
لعيون لبنان
لكن ليس كرمى ُ
ّ
املالية
يف ُمقابل كسب املزيد من الفوائد
ّ
الضخمة ،واليت مُيكن أن تصل إىل حدود مئيت
إن كل اإلتصاالت
مليون دوالر! وبالتاليّ ،
حالياُ ،مرتبطة بشروط إعادة اهليكلة،
القائمة
ً
سيتم دفعها
املالية اليت
ل املبالغ
أي بتفاصي 
ّ
ّ
يف ُ
املستقبل ،وبتوارخيها وبفوائدها ،يف حال
وافق ّ
كل من لبنان واجلهات الدائنة على إعادة
هيكلة الدين.
َ
ً
صندوق
املعلومات
ويف
أيضاّ ،
أن مُم ّثلي ُ
الدولي الذين أبدوا إستعدادهم للتعاون
النقد َ
وللمساعدة ،إشرتطوا أن تتزامن إعادة هيكلة
ُ
الدين العام ،مع إعادة هيكلةالدولة ككل ،على
أو ً
ال،
الوظيفية
هيكليتها
صعيد إصالح
واهلرمية ّ
ّ
ّ
ّ
ثانيا،
وعلى صعيد توازن مصاريفها مع مداخيلها ً
ومكافحة الفساد
وعلى ُمستوى ضبط اهلدر ُ
ً
ثالثا ،إضافة إىل إختاذ كل ما يلزم من إجراءات
ميزانيتها ،إخل .وبالتالي،
إلعادة التوازن إىل
ّ
ستكون ُ
اللبنانية ُملزمة بإختاذ سلسلة
احلكومة
ّ
النظرية ،إلثبات
التنفيذية وغري
من اإلجراءات
ّ
ّ
الدولي،
جديتها يف تلبية مطالب صندوق النقد َ
ّ
عينية من جانب
أي ُمساعدة
قبل اإلستفادة من ّ
ّ
هذا األخري .واألكيد ّ
أنه إذا كان املواطنون يف
وبأي
إصالحية
بأي خطوات
سريحبون،
لبنان
ّ
ّ
ّ
ّ
إجراءات ُ
ّ
فإنهم لن
ملكافحة اهلدر والفساد،
ينص على زيادة
بأي إجراء
ُي ّ
ّ
رحبوا على اإلطالق ّ
أي ضريبة أو رسم ،أو على رفع الدعم الرمسي
ّ
أي سلعة أو ُمنتج.
عن ّ
حاليا هو
مير به لبنان
وألن الوضع الذي
ّ
ً
ّ
إستثنائي على الصعيدين اإلقتصادي واملالي،
ّ
كيفية
اللبنانية تدرس بدورها
فإن املصارف
ّ
ّ
ّ
احلفاظ على إرث كانت قد بنته جبهد كبري على
بالسقوط
حاليا
هدد
مدى حنو مئة عام ،وهو ُم ّ
ُ
ً
نتيجة غياب عامل الثقة بني ُ
املودع واملصرف.
وبالتاليُ ،ينتظر أن تلجأ املصارف يف ُ
املستقبل
إىل سلسلة تدابري تطمح إىل ترميم هذه الثقة
يف مرحلة أوىل ،على أمل إستعادتها من جديد
لكن هذه التدابري لن تنطلق
يف مرحلة الحقة.
ّ
اللبنانية خياراتها مع
قبل أن حتسم الدولة
ّ
الدائنني ،وأن تعرض ّ
اإلنقاذية على
خطتها
ّ
الطاولة.
ستمر
م
بقلق
ون
اللبناني
يعيش
اإلنتظار،
ويف
ٍ
ُ
ّ
ّ
على املصري ،يف ّ
ظل مشاكل ال تنتهي ،وأحالم
ُ
املقبل،
محُ ّطمة .فهل سنشهد يف األسبوع
النفق ُ
أن
أمل يف نهاية
بصيص
ٍ
املظلم ،أم ّ
ِ
املرة؟!
هذه
نهائي
بشكل
ستخيب
اآلمال
ّ
األيام القليلة ُ
املقبلة ستحمل أوىل اإلجابات،
ّ
بدءا بأسلوب تعامل احلكومة اجلديدة مع
ً
إستحقاق التاسع من آذار ُ
املقبل...
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مـقاالت وتـحقيقات

مكافـحة «كـورونا» :إهـمال الـدولة يثـري الـهلع
هديل فرفور
رغم حماوالت «اإلستنفار» اليت ُتبديها وزارة
الصحة بالتعاون مع خلية األزمة الوزارية واختاذها
«سلسلة» من اإلجراءات للسيطرة على فريوس
«الرتهل»
«كورونا» ،إلاّ أن الوقائع املرتبطة بـ
ّ
الذي يفتك بـ «الدولة» ال ُينبئ باخلري .ذلك أن
نقاشات «بديهية» جيب أن ُتطرح قبل تقييم
أداء السلطة يف إدارتها األزمة .وهي ترتبط أو ً
ال
بغياب األمان الصحي يف مطار رفيق احلريري
الدولي وبتهميش قطاع النقل ،مكمن اخلطر
الفعلي ،فض ًال عن تدهور ُ
املستشفيات احلكومية
ً
اليت من ُ
قرر أن ختوض «املعركة» وحيدة .كل
امل ّ
هذا جيعل التشكيك يف فعالية االجراءات املتخذة
أمرًا مربرًا ...ومرعبًا!
عند استفسارهم عن اإلرشادات واإلجراءات
ّ
املتخدة يف مطار رفيق احلريري الدولي يف إطار
ُ
املشتبه بإصابتها بفريوس
«ضبط» احلاالت
«كورونا» ،قال ُمسافرون إن عناصر من األمن
العام اللبناني سألوهم إن كانوا يشعرون
والسعال وسيالن
بعوارض معينة كارتفاع احلرارة
ُّ
األنف وغريها!
مبعزل عن النقاش حول «فعالية» السؤال وحجم
تأثريه يف عملية الرصد املطلوبة يف حاالت احتواء
ّ
تولي
ظروف مُماثلةُ ،يطرح تساؤل حول سبب
مهمة «صحية» ،يف وقت يوجد يف
ُعنصر أمين
ّ
يضمان حنو
املطار ُمستوصف صحي ودائرة حجر
ّ
مخسة أطباء وعددًا من املمرضات ،علمًا بأن أحدًا
من ُ
املسافرين مل يأت على ذكر الطاقم الطيب
ً
«مستنفرا» يف األيام
الذي ُيفرتض أن يكون ُ
ٍ
ظروف مُماثلة خصوصًا.
«الطبيعية» عمومًا ويف
ست سنواتُ ،
خلص رئيس هيئة «الصحة
قبل
ّ
حق وكرامة» النائب السابق إمساعيل سكرية
أن «األمن الصحي مفقود يف املطار» ،الفتًا
إىل ّ
إىل غياب التجهيزات الطبية والصحية ،من آالت
لتخطيط القلب ،وصو ً
ال إىل توفر أدوية الطوارئ.
وهو أكد أن الواقع «احلديث» ليس أفضل مما
كان عليه ،جازمًا بأن الفريق الصحي والطيب يف
املطار ال يقوم بعمله ،فيما يبدو املستوصف
ودائرة احلجر الصحي مرافق «شكلية».
يضم ُمستوصف املطار
يف املبدأُ ،يفرتض أن
ّ
تضم دائرة احلجر الصحي
أربعة أطباء ،وأن
ّ
طبيبًا وعددًا من املمرضني واملمرضات .ويتبع
املستوصف ،إداريًاُ ،
ُ
ملديرية النقل يف وزارة
األشغال« ،فيما األطباء العاملون فيه متعاقدون
يف األساس مع وزارة الصحة».
أن هؤالء «حيصلون على
ويلفت سكرية إىل ّ
رواتبهم من الوزارتني ،فيما معظمهم لديه
ارتباطات وأعمال أخرى ،وليسوا موجودين يف
ُ
املستوصف بشكل دائم ( )...واألمر نفسه
ينطبق على طبيب دائرة احلجر الصحي».
وباملناسبة ،فإن هذه الدائرة «غالبًا ما تعاني من
نقص يف اللقاحات املطلوبة لبعض ُ
املسافرين
اللبنانيني».
هذا كله يثري نقاشًا حول «جهوزية» املطار
و»إجراءات» احلذر اليت تتخذها السلطات املعنية
يف ظروف مماثلة .ورغم «النيات» احلسنة الكامنة
خلف اجلهود اليت ُتبديها هذه السلطات وتعبرّ
عنها ببعض اإلرشادات ،مثة وقائع ال مهرب
منها ،وهي ترتبط أو ً
بالرتهل الذي
ال وأخريًا
ّ
يفتك بـمرافق الدولة .فهل يصح احلديث عن
أجهزة لكشف حرارة ُ
املسافرين يف وقت يغيب
فيه الطاقم الطيب املعين األول يف املطار؟ وماذا
عن دائرة احلجر الصحي اليت يفرتض أن «تقود»
اإلجراءات يف هذا الوقت الراهن؟ ومن حيمي رجل
األمن الذي ختم جواز سفر ُ
املصابة بالفريوس؟
ومن حيمي األشخاص الذين يتواصلون مع رجل
األمن نفسه؟هل من بني أطباء املطار من هو
خمتص باألمراض اجلرثومية واألوبئة؟
هذه التساؤالت اليت تطاول «البديهيات» مطلوبة
عند تقييم أي إجراءات استنفار تقوم بها الدولة
يف الظرف الراهن.
وإىل غياب األمان الصحي يف املطار ،يغيب
احلديث عن االستنفار املطلوب يف قطاع النقل
عد «مكمنًا» رئيسيًا النتشار الفريوس.
الذي ُي ّ
وألن غياب شبكات النقل ُ
املشرتك أرسى قطاعًا

كورونا «ينتقي» ضحاياه:

اآلسيويّون أكثر عرضة
لإلصابة!
علي عواد

مـروان طحطح
فوضويًا ،فمن «الطبيعي» أن ُيرتك ُ
املقيمون يف
لبنان حتت رمحة استنسابية «إجراءات» أصحاب
الفانات واآلليات املخصصة للنقل ُ
املشرتك .فما
الذي تقوم به وزارة الصحة وخلية األزمة الوزارية
على هذا الصعيد؟
ُ
املشتبه بإصابتها
قبل أيام ،قالت إحدى
للمنتدب من وزارة الصحة الذي طلب منها زيارة
ُ
املستشفى احلكومي إلجراء بعض الفحوصات،
لاّ
تتكبد عناء النزول إىل بريوت إ إذا مت
إنها لن
ّ
تأمني نقلها ،ألنها «تعبت من الفانات»! إذ إنها
طوال األيام املاضية ،وأثناء االشتباه بإصابتها،
كانت تستخدم الفانات للتنقل!
وأمس ،طرحت جلنة الصحة النيابية صعوبة نقل
الصليب األمحر للمرضى واملشتبه بإصابتهم من
املناطق إىل ُمستشفى رفيق احلريري احلكومي.
وقال رئيسها عاصم عراجي إن «هناك ُمشكلة
يف املناطق» ،الفتًا إىل أنه ُطلب من منظمة
الصحة العاملية ُمساعدة وزارة الصحة إلنشاء
غرف عزل يف املناطق.

مُشتبه بإصابتها انتقلت بـ»الفان» إىل
املستشفى الحكومي للخضوع لفحوصات
مخربية

أضف إىل ذلك ،عدم إمكان منتدبي وزارة الصحة
والبلديات من فرض تطبيق احلجر املنزلي على
معظم القادمني من مناطق مصابة يف األيام
ّ
حيتكون
األخرية ،ما جيعل من هؤالء وذويهم ومن
بهم «قنابل موقوتة».
مرة أخرى هو الرتهل الذي يفتك بالدولة .فهذا
الواقع ليس إال نتاجًا لغياب سياسات صحية
متكاملة ،ولفوضى حكمت واقع االستشفاء
روج وزارة
والصحة يف خمتلف املناطق .وفيما ُت ّ
الصحة إلمكانية اعتماد ُمستشفيي النبطية وصيدا
احلكوميني كمستشفيات «طوارئ» ملواجهة
تداعيات األزمة ُ
املرتقبةُ ،تشري املعطيات إىل
ُ
صعوبات «جوهرية» يعاني املستشفيان منها،
ّ
تتعلق بالنقص يف ُ
املستلزمات الطبية واألدوية
وبعض التجهيزات.
أن اإلجراءات اليت تتخذها الوزارة
يؤكد سكرية ّ
واملعنيون «سليمة» .لكنها ستصطدم ُحكمًا
باإلهمال املرتاكم الذي فتك بالدولة .أمام هذه
الوقائع ،يغدو التشكيك يف إمكانية «السيطرة»
على األزمة املرتقبة ،ويف فعالية اإلجراءات
املتخذة ،أمرًا مشروعًا ...ال بل ُم ّربرًا ،بالقدر
الذي يبدو فيه مرعب

 8حاالت حجر صحي يف «الحريري»

سبع حاالت جديدة دخلت خالل الـ  24ساعة
املاضية احلجر الصحي يف ُمستشفى رفيق
احلريري اجلامعي ،حبسب العدد الثاني من النشرة
اليومية الصادرة عن إدارة ُ
املستشفى .ووفق

النشرة ،استقبل ُ
املستشفى  32حالة يف قسم
ُ
الطوارئ ُ
خصص الستقبال احلاالت املشتبه يف
امل ّ
إصابتها بفريوس كورونا« ،وقد خضعوا مجيعهم
للكشوفات الطبية الالزمة ،واحتاج  7منها إىل
دخول احلجر الصحي استنادًا إىل تقويم الطبيب
املراقب ،فيما يلتزم الباقون احلجر املنزلي».
وأوضح ُ
املستشفى أن ثالث حاالت كانت يف احلجر
الصحي خرجت ،الثالثاء املاضي« ،بعد توصيتها
باإلقامة حتت منطقة احلجر الصحي املنزلي ملدة
 14يومًا .ومت تزويدها بكل اإلرشادات وسبل
الوقاية الالزمة وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة
مرتني
العاملية ،بعدما أجري هلا فحص الفريوس ّ
يف خمتربات املستشفى ،وجاءت النتيجة سلبية
املرتني».
يف ّ
وفيما كان ُ
املستشفى قد أعلن االثنني املاضي
عن أربع حاالت حجر ،ومع خروج ثالث حاالت
ودخول سبع حاالت جديدة ،يكون اجملموع النهائي
مثاني حاالت «خضعت مجيعها لفحوصات وكانت
سلبية» .وأضافت النشرة إن فحوصًا خمربية
أجريت لـ  18حالة ،وجاءت نتيجتها سلبية« ،وال
تزال احلالة الوحيدة املصابة بفريوس الكورونا
املستجد يف وحدة العزل ،وهي يف حال مستقرة
وتتلقى العالج الالزم».

الحكومة لضبط حركة الطريان

قرر جملس الوزراء ،الثالثاء املاضي« ،ضبط حركة
ّ
الطريان ووقف الرحالت الدينية إىل الدول اليت
ّ
تفشى فيها فريوس كورونا واقتصار الرحالت
ُ
لحة».
امل
احلاجة
حسب
وإليها
منها
ّ
وعقدت جلنة الصحة النيابية ،الثالثاء املاضي،
صص
اجتماعًا مع وزير الصحة محد حسن ُخ ّ
لإلجراءات ُ
امل ّ
تخذة ملنع انتشار الفريوس .ولفت
رئيس اللجنة عاصم عراجي إىل إمكانية «إيقاف
وباء كورونا إن سلكنا طريق الوقاية بشكل
أن البقاء يف املنزل ضروري
فعال»ُ ،مشريًا إىل ّ
ّ
«ألن أهمية
بالفريوس
باإلصابة
يف حال االشتباه
ّ
الوقاية توازي أهمية إجراءات وزارة الصحة».
جدًا
أن عدد املوظفني يف املطار قليل ّ
ولفت إىل ّ
«وقد ّ
متنيت على وزير الصحة حبث املوضوع يف
جملس الوزراء لزيادة العدد».

وحدة «كورونا» ألطباء «اللبنانية»

أعلن فريق كلية العلوم الطبية يف اجلامعة
اللبنانية ،الثالثاء املاضي ،استحداث «وحدة
الكورونا» يف ُمستشفى رفيق احلريري اجلامعي،
وهي ّ
تطوعية تضم  14طبيبًا من
تتألف من جمموعة ّ
أطباء الكلية «تعمل بشكل جماني  24ساعة ،وتبدأ
مهماتها من الفحص األولي وصو ً
ال إىل متابعة
ً
ُ
إضافة إىل دورها
املصاب يف غرفة العزل،
اإلرشادي والتوعوي يف التعامل مع الفريوس
وسبل الوقاية منه».

«انتقائيًا» يف َمن
يبدو فريوس «كورونا» اجلديد
ّ
يستهدفهم باإلصابة ،وفق دراسة علمية حديثة
خلصت إىل أن الشعوب اآلسيوية أكثر حساسية
واستجابة للفريوس من بقية سكان الكوكب.
ال يعين ذلك ،بطبيعة احلال ،أن بقية األعراق
حمصنة ،لكن إصابتها بالفريوس لن تكون ،يف
ّ
أغلب احلاالت ،على املستوى نفسه من اخلطورة
كما هي احلال بالنسبة إىل اآلسيويني.
هذا ما ّ
حبثيتان ُنشرتا على موقع
أكدته ورقتان
ّ
جملة «نيتشر» ( ،)NATUREإحدى أكثر اجملالت
متيزًا ورصانة يف العامل.
العلمية ّ
فقد مت إثبات أن الفريوس اجلديد املسمى
«سارس  -كوف  ،»2 -يسيطر على مستقِبالت
( )Receptorsإنزيم  ACE2املوجود يف اجلسم
البشري ،ويستخدمها هذا اإلنزيم للتكاثر إىل أن
يتم تدمري تلك اخلاليا .وهذه الطريقة نفسها اليت
دخلت بها الفريوسات «الشقيقة» لـ»كورونا» إىل
أجساد البشر ،مثل فريوس «سارس» (- 2002
 )2003ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية MERS
(.)2012
أما املفاجئ فهو أنه ثبت علميًا أن نسبة إنزيم
 ACE2يف جسد اإلنسان تتفاوت حبسب العرق،
وبالتالي كلما ارتفعت نسبة وجوده يزداد خطر
اإلصابة .وحبسب النتائج ،فإن «سارس  -كوف
  »2قادر على استخدام  ACE2البشري بكفاءةفريوس «سارس» ــــ إن مل يكن أكثر ــــ ما قد
يساعد يف تفسري انتقال الفريوس من إنسان
إىل آخر.
وإلنزيم ( ACE2اختصار لـ Angiotensin-
 )converting enzyme 2تأثري مباشر على وظيفة
القلب ،ويتم التعبري عنه بشكل شائع يف خاليا
البطانة الغشائية للقلب والكلى .وهو موجود
يف كل األعضاء األساسية لإلنسان ،وإن بنسب
متفاوتة تظهرها ورقة حبثية ثالثة.
وقد ّ
حلل الباحثون ،بشكل منهجي ،متغريات
منطقة الرتميز يف  ACE2ومتغريات  ،eQTLاليت
قد تعلن عن وجود اإلنزيم ،باستخدام قاعدة
بيانات  GTExملقارنة اخلصائص اجلينية لـ
 ACE2بني اجملموعات السكانية املختلفة .وتبينّ
أن لدى مواطين شرق آسيا  AFsأعلى بكثري يف
متغريات  eQTLاملرتبطة بزيادة نسبة اإلنزيم
يف األنسجة ،واليت قد تشري إىل «حساسية أو
استجابة خمتلفة» لفريوس «سارس  -كوف »2 -
من بقية األعراق.
يعين ذلك ،حبسب الدراسة ،أن لدى سكان
منطقة شرق آسيا خصائص جينية خمتلفة عن
بقية الشعوب ،تسهم يف زيادة نسبة إنزيم الـ
 ACE2لديهم ،ما يؤدي إىل إستجابة أكرب لديهم
بشكل خمتلف ،وما جيعلهم أكثر عرضة
للفريوس
ٍ
للحاالت احلرجة من املرض.

أصل الفريوس

ّ
تفشي فريوس «سارس» قبل  18عامًا،
ومنذ
مت اكتشاف عدد كبري من الفريوسات التاجية
( )Coronaاملرتبطة باملتالزمة التنفسية احلادة
بشكل طبيعي يف اخلفافيش .وأشارت
املوجودة
ٍ
دراسات سابقة إىل أن بعض اخلفافيش لديها
القدرة على إصابة البشر.
يف األوراق اليت نشرتها «نيتشر» ،أعلن الباحثون
عن حتديد فريوس كورونا اجلديد الذي تسبب
يف مرض كوفيد  19 -يف ووهان (الصني)،
بعد احلصول على تسلسل اجلينوم الكامل خلمسة
مرضى يف املرحلة املبكرة من تفشي املرض.
وقد تبينّ أن هذه اجلينومات متطابقة تقريبًا مع
بعضها بعضًا ،وتشبه التسلسل اجليين لـ»سارس»
بنسبة  .%79.5كما تبينّ أن فريوس «سارس
 كوف  »2 -متطابق بنسبة  ٪96على مستوىاجلينوم الكامل مع فريوس كورونا املوجود لدى
اخلفافيش .واألهم ،أن الباحثني ّ
أكدوا أن فريوس
«سارس  -كوف  »2 -يستخدم نفس مستقبالت
دخول اخللية ،ACE2 ،مثل فريوس»سارس»
(.)2003 - 2002
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

صفحة 13

Saturday 29 February 2020

الـسبت  29شــباط 2020

Page 13

مـقاالت وتـحقيقات

التشكيالت القضائية:

ال اسـتثناء ألحـد
نقوال ناصيف

حيتاج وضع خطة إلنقاذ اللرية ومعاجلة األزمة
اخلانقة  -وتاليًا مباشرة تنفيذها وتوقع نتائجها
واحتمال إبصار اخلروج من النفق  -اىل وقت
طويل ،ال يصح أن يقاس سوى بأشهر طويلة
وسنوات .هذا ما ال يقتضي انتظاره كي
تقول حكومة الرئيس حسان دياب إنها قدمت
إجنازًا.
مثة ما يسع حكومة الرئيس حسان دياب ان
تقدمه اىل اللبنانيني يف وقت قصري ،بأن
ترسل اكثر من اشارة اىل الداخل واخلارج يف
آن واحد ،هو اجناز التشكيالت القضائية.
قد يكون ابرز ما ميكن ان تشي به تشكيالت
تقدم يومًا،
قضائية نزيهة ،يف ظل سلطة مل ّ
منذ اتفاق الطائف حتى انفجار الشارع يف 17
تشرين االول ،دلي ًال واحدًا على انها نزيهة على
االقل .من شأن تشكيالت جدية اعادة الثقة
بالقضاء املشوب بعورات ،يف بعض االحيان
ال حتصى ،ورد االعتبار اىل العدالة والقانون،
وفتح حقيقي مللفات الفساد واالرتكابات ال
توضع بني ايدي قضاة هم صنيعة القوى
السياسية نفسها لعقود ،وإخطار اجملتمع
الدولي بأن االصالح بوشر فع ًال من املؤسسة
اليت ُيفرتض ،يف حد ادنى ،ان تكون فوق
كل الشبهات.
مثة عبارة لرئيس سابق راحل جمللس القضاء
االعلى هو بدري املعوشي ،قال مرة ان القضاة
«ليسوا انصاف آهلة بل بشر يضعفون ،ولذا
يتعرضوا للتجربة» .وهو ممن
يقتضي ان ال
ّ
قاومها :اواخر عام  ،1966بعد اسناد حقيبة
العدل اليه على اثر استقالة وزيرها فيليب
تقال ،استدعى رئيس احلكومة عبد اهلل اليايف
رئيس جملس القضاء االعلى بدري املعوشي
(جد
واملدعي العام التمييزي نبيه البستاني
ّ
وزيرة العدل ماري كلود جنم) اىل مزرعته
يف بوارج ،وكانا يف صدد اجناز تشكيالت
قضائية ،وطلب منهما تعديل بعض االمساء
تزكية لقضاة رشحهم ملناصب مهمة .فرفضا.
طوال ساعتني اخفق يف اقناعهما باملوافقة على
اقرتاحه ،فلم يستجيبا .حينذاك ،كانت صالحية
وضع التشكيالت منوطة حصرًا مبجلس القضاء
االعلى من غري اعطاء الوزير حق االعرتاض او
التحفظ ،كما حصل الحقًا بعد اتفاق الطائف،
اىل حد ّ
ميكنه من تعطيل احالتها على جملس
الوزراء وحجزها يف جواريره ،متى اصر جملس
القضاء على التشكيالت كما اعدها ورفض اي
تعديل للوزير املختص عليها.
مع ذلك ،منذ اتفاق الطائف ،قلما قيل يف
تشكيالت قضائية انها نزيهة متامًا ،خالية
من احملاصصة وتقامسها .ليس معقو ً
ال ان
يتوقع احد من الزعماء والسياسيني ان يكونوا
نزيهني ،ما دامت طرائق ممارستهم السياسة
والزعامة ال تتطلبها .اال ان االمر ليس كذلك
يف املسألة االصل ،وهي ان تكون النزاهة
صفة القضاة.
مل يعد بعيدًا صدور التشكيالت القضائية
اجلديدة ،املوضوعة بني ايدي جملس القضاء
االعلى ،وخصوصًا الثالثي الرئيسي املعين
بدرسها واقرتاحها :رئيس اجمللس سهيل
عبود واملدعي العام التمييزي غسان عويدات
ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد.
يعكف اجمللس باعضائه الثمانية على اعداد
مشروع التشكيالت يف اجتماعات متالحقة،
تصل احيانًا اىل ساعات متقدمة من الليل،
ويطلع وزيرة العدل ماري كلود جنم على مسار
عمله.
منذ باشر جملس القضاء االعلى اإلعداد
للتشكيالت ،ابلغت اليه الوزيرة انها لن
تتدخل يف اي اسم ،وال اسم لديها من
القضاة ترشحه اىل منصب ،وسيكون عليها
انتظار ما سريفعه اليها اجمللس لالطالع عليه،

والتحقق من التزام التشكيالت معيارين اثنني
رئيسيني :اوهلما الشمولية للقضاة مجيعًا،
وثانيهما املعايري املوضوعية يف التشكيل
باالستناد اىل اخلربة والسمعة الشخصية
واالحرتاف ومراعاة االقدمية .يف ضوء هذين
املعيارين ،من غري التفاتها اىل اي اسم،
تتبنى التشكيالت وترفعها اىل جملس الوزراء
القرارها واصدارها ،او تطلب تصويب ما قد
خيل باي من هذين املعيارين .ما اكدته ايضًا
انها لن تتنازل عن صالحياتها يف التحقق من
تطبيق املعايري املوضوعية.
تأمل جنم اجناز التشكيالت يف اقل من عشرة
ّ
متثل اول اجناز حلكومة دياب.
ايام ،كي
اخلميس الفائت ،قصدت رئيس جملس النواب
بري للتعارف ،وأطلعته على ما تعد له
نبيه ّ
للوزارة ،اضف التشكيالت القضائية ،خصوصًا
بري سبق ان توىل احلقيبة يف اول توزير
أن ّ
له يف حكومة الرئيس رشيد كرامي ما بني
عامي  1984و 1989يف عهد الرئيس امني
اجلميل.
ّ
يف اللقاء قال رئيس الربملان لوزيرة العدل:
ليس عندي اي اسم وال اريد احدًا .اذا حصل
استثناء وطلب احد ما امسًا ،فسأكون أول
االستثناء.
منذ حكومة الرئيس عمر كرامي عام ،1991
مر احلكومات املتعاقبة ،ال احد ينسى
ثم على ّ
بري حينذاك ،ودرجت عند
اطلقها
اليت
العبارة
ّ
اخلوض يف اول تعيينات ادارية يف حقبة ما
بعد اتفاق الطائفَ :من حيضر السوق يبيع
ويشرتي .آنذاك قال العبارة اليت رددها
اخلميس املنصرم :ال اريد احدًا اذا مل ُيرد احد
احدًا .اما اذا طلبوا ،فسأكون اول َمن يطلب.

برّي لنجم :ال أريد أحداً ،أما إذا حصل استثناء
فسأكون األول

منذ ذلك احلني اىل االن ،االفرقاء يطلبون فلم
ستثن احد ،يف االدارة والقضاء واالسالك
ُي
َ
العسكرية واالمنية واملؤسسات وجمالس
االدارة.
تستند وزيرة العدل يف مقاربة التشكيالت اىل
بضعة معطيات:
 - 1ضرورة مشوليتها اجلسم القضائي برمته،
خصوصًا ان جتربة العقود االخرية اظهرت وجود
ما يشبه طبقة قضاة حيظون حبماية سياسية،
يعولون عليها للتناوب على املناصب القضائية
ّ
الرئيسية ،كما لو ان لو محاتهم متفقون على
تداوهلا يف ما بينهم المرار مصاحلهم .اكثر ما
يربز هذا الواقع القضاء الواقف ال سيما منهم
قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق.
 - 2تأمل من جملس القضاء االعلى وضع
تشكيالت تأخذ يف االعتبار املعايري ،ال التوافق
الذي لن يعين يف نهاية املطاف سوى العودة
اىل التسويات واحملاصصة .بناء على املعايري
ُتبنى ،مع اصرارها على اتفاق اجمللس لئال
ُتنسف التشكيالت وتتعطل ،وهو ما ترومه
ّ
تفضل ،يف احسن
الطبقة السياسية اليت
االحوال ،تشكيالت على صورة اليت اتبعت يف
السنوات االخرية جراء تدخلهم فيها ملواصلة
دورة احملاصصة.
 - 3بتعويلها على القضاء الواقفُ ،تبعث الروح
يف آالف ملفات الفساد املعلقة .بلغ عددها ما
يقرب من تسعة آالف ملف ترتجح لدى قضاة
التحقيق ،بفعل وطأة التدخالت واحلمايات
السياسية ،ما بني االبطاء والتجميد .وحدهم
قضاة التحقيق يرسلون االشارات اجلدية اىل
الدور املنوط بهم ،باصدار مذكرات توقيف
بالفاسدين واملرتكبني ،يف بلد بات معروفًا
عنه استشراء الفاسد بال فاسدين ،ونهب
املال العام بال لصوص وسارقني ،وارتكابات
ال آباء هلا.

جهاز أمين وراء التعرض للمهندس نسيم ..

دوافع محلة الثنائي احلريري جنبالط
على التيار  ..اهللع من السجون
حسان الحسن

منذ بدء احلركات االحتجاجية يف تشرين األول
الفائت ،يشهد لبنان محلة إعالمية غري مسبوقة،
تستهتدف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون،
والتيار الوطين احلر ،ورئيسه النائب جربان باسيل،
وما اإلعتداءات األخرية اليت طاولت مناصري
التيار ،املشاركني يف التظاهرة األخرية أمام
مصرف لبنان ،إعرتاضًا على السياسات املالية
واملصرفية يف البلد ،على يد بعض أعضاء احلزب
التقدمي االشرتاكي .كذلك التعرض للمسؤول يف
التيار عينه يف طرابلس املهندس عفيف نسيم،
وشتمه ،كل ذلك يأتي يف سياق احلملة املذكورة
واملربجمة ،املوكلة من اململكة السعودية اىل تيار
املستقبل ،و»القوات اللبنانية» ،و»التقدمي»
أساسي ،وبعض «الفراطة» كتيار
شكل
يف
ٍ
ٍ
العزم الذي يتزعمه الرئيس جنيب ميقاتي،
على حد تعبري مرجع سياسي مشالي .وحيذر من
احتمال استمرار االعتداءات على مؤيدي «التيار
الربتقالي» ،والتمادي أكثر وأكثر يف ذلك،
وفقًا ملعطيات متوافرة لدى املرجع .ويكشف
أن التعرض للمهندس نسيم ،كان مدبرًا من
قبل جهاز أمين ،ومتابعًا من قبله ،ودائمًا وفقًا
ملعلومات مؤكدة يف حوزة املرجع.
ويؤكد أن املستهدف احلقيقي باحلملة هو حزب
اهلل ،الفتًا اىل أن هذه احلملة املربجمة ،تفضي
اىل إستهداف «احلزب» ،عرب حماولة النيل من
حلفائه ،وإضعافهم ،وإشغاهلم عن متابعة
ملفاتهم ،ويف مقدمها تطبيق مكافحة الفساد،
وحماسبة الفاسدين ،وناهيب األموال العامة
واخلاصة ،حتديدًا أتباع الثنائي «املستقبل» و
«االشرتاكي» و بعض ملحقاتهما ،يف ضوء وجود
حكومة إصالحية ،إرتكزت يف عملية تأليفها ،على
إنتقاء أعضائها من أصحاب الكفاية والنزاهة.
األمر الذي يتهدد الطبقة السياسية التقليدية
الفاسدة برمتها ،وميهد اىل بلورة نظام سياسي
جديد ،ودائما برأي املرجع.
ويف السياق يشري اىل أن حكومة الرئيس حسان
دياب ،حتظى بقبول دولي على األقل ،وإال كيف
وملاذا لبى دعوتها مستشارون يف صندوق النقد
الدولي ،للبحث يف احلد من األزمة املالية اليت
يشهدها لبنان ،يسأل املرجع؟ ويرجح أن تثمر
هذه املباحثات ،باإلضافة اىل اجلهود املبذولة
من احلكومة اىل بدء معاجلة الوضعني املالي
واالقتصادي يف األشهر املقبلة ،مؤكدًا أن األفق
ليس مغلقًا أمامها ،وجازمًا أال مصلحة غربية
بإنهيار لبنان ،خوفًا من إنتقاله اىل «حضن» حمور
املقاومة بالكامل سياسيًا وميدانيًا ،حبسب تقدير
املرجع.
بالعودة اىل احلملة املذكورة آنفًا ،يسهب املرجع
يف شرح رأيه واملعطيات املوجودة يف حوزته،
ويلفت اىل أن»ثالثي» سعد احلريري ،ووليد
جنبالط ،ومسري جعجع ،أعجز عن مواجهة حزب اهلل
باملباشر ،السباب عديدة ،منها ما هو ميداني،
ومنها ما هو سياسي وتنظيمي معًا ،فهو األقوى
على الساحة اللبنانية ،وبوسعه السيطرة على
العاصمة واملفاصل األسياسية يف البلد ،يف حال
إندالع الفوضى .كذلك أثبت قدرته على التعاطي
حبكمة مع موجة االحتجاجات األخرية ،اليت كان
ظاهرها مطلبيًا ،وباطنها حرب ناعمة على املقاومة
وحمورها ،ولكن بالتأكيد ،هذا ال ينفي وجود
أصحاب النيات الصافية ،واملواطنني الشرفاء
احملتجني على األوضاع االقتصادية الرديئة ،يف
هذه االحتجاجات ،جيزم املرجع .ويلفت اىل أن
ٍ
حبد
قوة احلزب تكمن من محاية مجهوره أمنيًا،
مقبول ،من خالل ضبط الشارع ،وعدم الرد على
استفزاز هذا اجلمهور يف التظاهرات األخرية يف
بريوت وسواها.
كذلك مل يتأثر احلزب بأزمة السيولة املالية لدى
املصارف ،كونه ال يتعامل معها ،ولكن هذا ال
يلغي الضائقة االقتصادية اليت تطاول الشعب
اللبناني برمته ،ومنه مجهور املقاومة ،على
حد قول املرجع .ويعترب أن جزءًا اسياسيًا من
وراء أهداف احلملة على حزب اهلل ،هي حماولة
إضعاف أوراقه يف أي تسوية إلنهاء الصراع يف
املنطقة.
وباإلنتقال اىل الشأن اإلقليمي وإنعكاسه على
األوضاع يف لبنان ،يكشف املرجع أن هناك تقدمًا
كبريًا يف العالقات السعودية – السورية ،وأن

هناك وفدًا سعوديًا رفيعًا زار دمشق يف األسابيع
القليلة الفائتة .ويتوقع املزيد من التطور يف
العالقات الثنائية بني البلدين ،ملواجهة املد
الرتكي.
وعن املوقف اإليراني من هذا التطور يف
العالقة بني «س -س» ،يشري املرجع اىل أن
اجلمهورية اإلسالمية تنظر اىل هذا التطور ،بأنه
تراجع سعودي ،وإنتصار حلليفتها دمشق ،ألنها
التزال يف موقعها ،والرياض هي اليت بدأت
بإعادة النظر يف سياستها جتاه سورية .ويؤكد
املرجع أن إيران حاضرة بقوة كبرية يف املنطقة،
ولديها أوراق تفاوضية ،ونفوذ كبري يف الشرق
األوسط ،وال ميكن الي طرف جتاوزها ،يف اي
عملية سياسية يف املنطقة ،خيتم املرجع.

اجتما ٌع ثالثي يعيد وضع
التشكيالت على نارٍ حامية
رضوان مرتضى

على وقع التظاهرات أمام قصر عدل بريوت
أمس ،اجتمعت وزيرة العدل ماري كلود جنم
مع كل من رئيس جملس القضاء األعلى سهيل
عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات على
خلفية التسريبات بشأن نقل اخلالف القضائي
إىل الشارع ،وال سيما أن ذلك ترافق مع حرب
ٍ
قضاة آخرين
شائعات يطلقها بعض القضاة ضد
للنيل منهم أو إلطاحتهم من مشروع التشكيالت
أن»االجتماع
القضائية القائمة .وعلمت «األخبار» ّ
الثالثي كان إجيابيًا جلهة االتفاق على ضرورة
اإلسراع يف إجناز التشكيالت القضائية» ،يف
ظل تأكيد املراجع القضائية أن فرقاء السياسة
ّ
يتدخلوا بعد لصاحل أحد من القضاة .وأكد
مل
اجملتمعون ضرورة حتييد القضاء عن التجاذبات
السياسية يف مسألة اختيار األمساء واملراكز.
غري أن مصادر قضائية كشفت لـ»األخبار» أن
املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة
عون التقت رئيس اجلمهورية ميشال عون على
خلفية التسريبات بشأن تنحيتها من مركزها.
وأشارت املصادر إىل أن القاضية عون كررت
أمام رئيس اجلمهورية توجهها لالستقالة يف حال
ُمنعت من «استكمال مهمتها» ،وأبلغته «أنهم»
«تصدت للفساد» .كذلك
بذلك يعاقبونها لكونها
ّ
علمت «األخبار» أن القاضي عبود طلب موعدًا
للقاء رئيس اجلمهورية ،على أن يلتقيه اليوم
لوضعه يف مسار التشكيالت القضائية اجلارية.
تزامنًا مع حراك الشارع واحلراك القضائي ،عاود
جملس القضاء األعلى االنعقاد جمددًا مساء أمس
ورجحت
الستكمال البحث يف مشروع التشكيالت.
ّ
تسريبات اجملتمعني إجناز املسودة النهائية قبل
بداية األسبوع املقبل.
وكانت «جلنة احملامني املتطوعني للدفاع عن
الثوار» اعتصمت أمام قصر العدل يف بريوت،
أمس ،يف حضور حمامني وإعالميني وناشطني،
طالبوا خالله «بسلطة قضائية مستقلة تتوىل
حماكمة الفاسدين واسرتداد األموال املنهوبة».
وحتدث باسم اللجنة احملامي أمين رعد الذي تال بيانًا
خاطب فيه جملس القضاء األعلى ووزارة العدل،
وأكد «أن اسرتداد األموال املنهوبة وحماسبة
منظومة الفساد ميران عرب القضاء املستقل».
ودعا املعتصمون جملس النواب «إىل عدم التلكؤ
يف إقرار قانون استقاللية القضاء ،حتى ترفع
السلطة السياسية يدها عن القضاء وحترره ،وبأن
تكون التشكيالت القضائية املنتظرة نزيهة ،وأن
يصدرها جملس القضاء بعيدًا عن تدخل أحزاب
السلطة اليت اعتادت تسمية قضاة النيابات
العامة وقضاة التحقيق» .وشددوا على «اختيار
القضاة للمناصب وفق معايري الكفاءة والنزاهة
ومن خارج القيد الطائفي واملناطقي» ،داعني
«إىل استبعاد القضاة احملالني على اجملالس
التأديبية» .وطالبوا «بتعهد من رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة ووزراء العدل والدفاع واملال
بتوقيع مرسوم التشكيالت اليت تصدر عن جملس
القضاء».
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مـقاالت وتـحقيقات

تهريب أموال عرب «تصدير» تذاكر سفر؟
هديل فرفور

طلب سالمة تجميد عمليات تحويل األموال لصالح اتحاد الطريان الدولي (مروان طحطح)
حنو  35مليون دوالر بلغ إمجالي مبيعات تذاكر
السفر خالل الشهر املاضي .هذه األرقام
ُ
«املريبة» قياسًا إىل أوضاع سوق الطريان
«اهلابط» منذ أشهر ،دفعت املعنيني إىل
التحقيق يف مصادرها ،ليتبينّ أن عددًا من
يصدر تذاكر السفر اىل
مكاتب السفريات
ّ
مكاتب خارج لبنان لقاء عموالت مغرية .دفع
ذلك مصرف لبنان إىل «جتميد» عمليات حتويل
األموال املستحقة لشركات الطريان ،ما ُينبئ
مبزيد من التدهور يف السوق الذي يعاني منذ
أشهر من األزمة املالية والنقدية ،وأخريًا من
أزمة «كورونا».
قبل نحو عشرة أيام ،طلب حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة من مصرف «سيتي بنك» تجميد عمليات
تحويل األموال التي يقوم بها لصالح اتحاد الطريان
الدولي (أياتا).
أن هذا املصرف معتمد من قبل
ومن املعروف ّ
االحتاد الذي «جييب» من مكاتب السفر يف
لبنان فواتري بيع التذاكر وفق خطة الفوترة
والتسوية (Billing and Settlement Plan/
ُ
حيث تحُ ّول أموال تلك الفواتري إىل
،)BSP
ً
احتاد الطريان كل أسبوعني تقريبا.
أن قرار «التجميد» يأتي
املعلومات تشري إىل ّ
ّ
تتعلق بعمليات «تهريب»
على خلفية شبهات
أموال يقوم بها عدد من مكاتب السفر عرب
عمليات بيع تذاكر ملكاتب أخرى خارج لبنان.
كيف؟
ّ
املتعلقة مببيعات
حبسب وثيقة الفوترة
التذاكر لشهر كانون الثاني املاضي ،واليت
حصلت عليها «األخبار» ،بلغ جمموع املبيعات
 34مليونًا و 537ألفًا و 164دوالرًا« ،وهو
رقم الفت جدًا قياسًا إىل واقع سوق الطريان
ٌ
يف لبنان املتدهور منذ أشهر بنسبة تتجاوز
ً
قارنة مع مبيعات كانون الثاني من
وم
ُ ،%40
العام املاضي حيث كان موسم البيع مزدهراً
ومل يتجاوز حينها  41مليون دوالر» ،حبسب
مصادر ُم ّطلعة.
هذه األرقام «أثارت ريبة» احلاكم ،ودفعت
أن بعض
املعنيني إىل
تتبعها« ،ليتبينّ
ّ
يصدرون تذاكر السفر اىل
أصحاب املكاتب
ّ
مكاتب خارج لبنان (األردن والعراق وليبيا
ومصر) لقاء عموالت مغرية تتجاوز .»%20
أن عددًا من شركات الطريان منع أخريًا
والالفت ّ
مكاتب السفر يف لبنان من بيع تذاكر الـ،soto
أي تلك اليت يتم شراؤها وإصدارها من دولة
تتضمن خطي سري الرحلة (sold outside,
ال
ّ
 ،)Ticketed outsideوحصر البيع بتذاكر الـ
 ،SITIأي اليت يتم شراؤها وإصدارها من
الدولة اليت تتضمن خطوط سري الرحلة (Sold
 .)Inside, Ticketed Insideوذلك ،على خلفية
هدد إمكانية حتصيلها
قرار مصرف لبنان الذي ُي ّ
أمواهلا.
وفيما كان ُم ّ
توقعًا أن جيتمع حاكم مصرف
لبنان وممُ ّثلون عن «سييت بنك» ،الثالثاء

املاضي ،للبحث يف تداعيات القرار ،علم أن
االجتماع ُألغي ،فيما تتخوف شركات الطريان،
ومن خلفها مكاتب السفر ،من اإلبقاء عليه،
«ملا سيكون له من تداعيات على قطاع السفر
يف لبنان املتدهور أص ًال بفعل األزمة النقدية
وتضارب سعر الصرف من جهة ،وبسبب
انتشار فريوس كورونا من جهة أخرى» ،وفق
عدد من أصحاب وكاالت السفر يف لبنان.
وأعرب هؤالء يف اتصال مع الزميلة «األخبار»
عن خشيتهم من دفع مثن ممارسات البعض ،ما
سيزيد يف تراجع أعماهلم ،فيما هم مشغولون
يف الوقت الراهن يف «معركتهم» لتوحيد سعر
صرف التذاكر بينهم وبني شركات الطريان
األجنبية وشركة طريان الشرق األوسط.
ومن املعلوم أن مكاتب السفر ُملزمة بتسديد
فواتري البيع بالدوالر ،فيما تبيع شركات
الطريان األجنبية وشركة «ميدل إيست»
باللرية اللبنانية أو بالدوالر على أساس سعر
الصرف الرمسي ،ما دفع ُ
املسافرين اىل شراء
ً
تذاكرهم من شركات الطريان ُمباشرة على
حساب املكاتب.
ُ
قرر أن تعقد نقابة أصحاب
وكان من
امل ّ
ً
ً
مكاتب السفر ،أمس ،مؤمترا صحافيا لـ»شرح
واقع قطاع وكاالت السفر واملوقف من
املصرفية اليت
شركات الطريان واإلجراءات
ّ
تطال القطاع» ،إلاّ أنه ُألغي «نزو ً
ّ
متين
ال عند
مشرفية الذي وعد
معالي وزير السياحة رمزي
ّ
قضية وكاالت السفر بإدراجها على
مبتابعة
ّ
الرمسية ليوم ٍ
غد (الثالثاء
جدول االجتماعات
ّ
املاضي)».
بلغت املبيعات  34مليون دوالر الشهر املاضي
رغم األزمة ما أثار ريبة مصرف لبنان
اجلدير ذكره أن أصحاب مكاتب السفر كانوا
قد طالبوا «امليدل إيست» ببيعهم التذاكر
ً
وأسوة بالشركات
باللرية أسوة باملواطنني،
األجنبية اليت باعت عددًا من املكاتب باللرية.
ويتساءل أحد أصحاب املكاتب« :أي موقف
أغرب من أن تبيعنا شركات الطريان األجنبية
التذاكر باللرية أو على أساس سعر الصرف
الرمسي وفق ما تقتضيه إرشادات وزارة
أن الشركة الوطنية ال
االقتصاد ،يف حني ّ
تتعنت يف موقفها؟»ّ ،
ّ
متهمًا الـ»امليدل
تزال
إيست» بأنها تتعمد اإلبقاء على هذا الواقع
بهدف احتكار بيع التذاكر واستغالل الوضع
الراهن.
وعلمت «األخبار» يف هذا الصدد أن اقرتاحًا
«جتمع وكاالت السياحة والسفر»
أعده
ّ
ّ
يقضي بالسماح ملكاتب السفر بشراء
ً
أسوة
التذاكر «أونالين» من «امليدل إيست»
ّ
كـ»حل وسط» إىل حني التوصل
باملواطنني،
إىل صيغة موحدة .وحتى اآلن ،مل ُيعرف
رجح املعطيات أن
«مصري» االقرتاح ،فيما ُت ّ
يتوعد عدد من أصحاب
ترفضه الشركة ،بينما
ّ
املكاتب بالتصعيد يف حال بقيت «ميدل
إيست» على موقفها.

كـارتيل األفـران رابـح ـ رابـح
راجانا حمية

يصعد أصحاب األفران واملخابز
يف وقت
ّ
مواجهتهم مع الناس حبجة أن عملهم
«خسريًا» ،يقدمون «أسعارًا
أصبح
ّ
تشجيعية» ملؤسسة اجليش ببيعها ربطة
اخلبز األبيض زنة  1000غرام مبا يرتاوح
بني  900و 1100لرية! هذه االزدواجية
تشري بوضوح إىل أن كارتيل األفران
يعمل ضمن معادلة رابح  -رابح ،وأن
«اخلسارة» اليت يتحدث عنها هي جمرد
تقليص يف هامش الربح.
َ
«باملْونة» ،أوقف أصحاب األفران واملخابز
مقررًا أن
كان
بعدما
أمس،
إضرابهم،
ّ
يكون مفتوحًا ،كما ورد يف بيان النقابة
أول من أمس .مل يشأ هؤالء الوقوف يف
وجه رغبة رئيس اجمللس النيابي ،نبيه
ّ
«منية» وتركوا باب املواجهة
بري ،فباعوه
مفتوحًا مع الناس.
االثنني املاضي ،عادت األفران إىل
وكأن شيئًا مل يكن .لكنها
مزاولة عملها
ّ
عودة «غري مفتوحة» ،يف انتظار ما
سيؤول إليه اجتماع احتاد نقابات أصحاب
األفران واملخابز بوزير االقتصاد والتجارة
راوول نعمة اليوم .علمًا أن «القلوب

ّ
املليانة»
ختفف من منسوب التفاؤل بالنتائج.
بـ»مظلوميتهم»،
فأصحاب األفران متمسكون
ّ
والتفاوض مع الوزارة بالنسبة إليهم ال خيرج
من إطار خيارات ثالثة :إما رفع سعر ربطة اخلبز
اليت تزن ألف غرام ،أو خفض وزنها ،أو دعم
الدولة ملادة القمح .بهذه اخليارات ،يكمل
«كارتيل» األفران واملخابز مواجهة الناس يف
لقمة عيشهم.
وهو يفعل ذلك ليس خوفًا من اخلسارة،
وإمنا خشية تناقص أرباحه .وهذا ما يؤكده
«االنفصام» الذي يعيشه هؤالء .ففي وقت
يستشرسون يف الدفاع عن خفض وزن ربطة
«خسرية»،
اخلبز أو زيادة سعرها حبجة أنها
ّ
قدموا عروض أسعار ملؤسسة اجليش لبيعها
«الربطة» نفسها باجلملة بسعر يبدأ بـ 900لرية
كحد أقصى .هذه
لبنانية ويصل إىل  1100لرية
ّ
االزدواجية تطرح أسئلة عدة :مِ َ
ل هذا الفارق
يف السعر بني اجليش واملواطنني؟ هل يبيع
أصحاب األفران املؤسسة العسكرية بأقل من
سعر الكلفة؟ كم تبلغ كلفة إنتاج ربطة اخلبز
فعليًا؟ وكم يراكمون من الربح؟
من الطبيعي أال جييب أصحاب األفران على هذه
متس «جتارتهم» .لكن ،حبسب
األسئلة اليت
ّ
مصادر وزارة االقتصاد والتجارة« ،يصاب
املرء بالذهول عند النظر إىل لوائح األسعار
حتدث
املقدمة للجيش» .صحيح أن الوزارة مل ّ
ّ
دراسة كلفة إنتاج ربطة اخلبز اليت أصدرتها
ّ
مؤكد ،حبسب
قبل حنو شهرين ،إال أن ما هو
مصادرها ،أنه «حتى مع الزيادات يف أسعار
املواد الداخلة يف إنتاج الرغيف ووصول سعر
صرف الدوالر إىل  2500لرية ،ال يزال أصحاب
األفران يرحبون» .وما جيري اليوم هو أن
«هامش رحبهم تضاءل ،لكنهم مل يصلوا يف
حال من األحوال إىل اخلسارة».
أي ٍ
مثة تأكيد آخر على هذا الربح ،دراسة مستقلة
حول «كلفة» ربطة اخلبز «ضمن الفرن»،
طن الطحني
وخالصتها أنه «حتى لو وصل سعر ّ
إىل  700ألف لرية ،وهذه نسبة خيالية ،ومع
ّ
يضل فيه أرباح ،وأنا
تأرجح سعر الدوالر ،رح
ّ
حبط إيدي بعيونهن» ،يقول حممد خفاجة .وهذا
ٍ
بيت عاش يف
األخري من «أهل البيت» ،ومن
طحانًا وأبي
املطاحن واألفران ،إذ كان «جدي ّ
صاحب فرن وأنا تاجر طحني منذ عام .»1970
خبربته يف عملية استرياد الطحني واملواد اليت
ُتستخدم يف اخلبز وتوزيعها ،وضع الرجل دراسة
على أساس سعر طن الطحني اليوم ( 620ألف
لرية) ،كما يتسلمه أصحاب األفران .ويوضح أن
«كل شوال ( 100كيلوغرام) طحني ينتج 120
ربطة خبز زنة  1500غرام» .قبل صعود الدوالر،
«كان صاحب الفرن يبيع للموزع بسعر يرتاوح
بني  1050و 1100لرية ،مع االحتفاظ بهامش

تصوير مروان طحطح
ربح حبدود  400لريةللربطة ،عدا األرباح اليت
جينيها قبل التوزيع» .أما اليوم ،ومع «إعادة»
دمج هامش الربح من ضمن التكلفة ،فـ»يبقى
صاحب الفرن حمتفظًا برحبه ضمن الفرن» .ال
يأتي خفاجة بالنتيجة من الفراغ ،وإمنا من «دفرت
يوزع «أساسيات العجنة» ،من
حساباته» ،فهو ّ
ّ
يفند األسعار (على أساس
طحني ومخرية.
سعر الصرف املتداول يف السوق) كاآلتي:
 30دوالرًا لصندوق اخلمرية ( 10كيلوغرامات)،
دوالر للكيلو الواحد من السكر 4 - 3 ،دوالرات
ألكياس النايلون ،وهذه األرقام وفق خفاجة،
«صحيحة وال ميكن االعرتاض عليها».
مصادر «االقتصاد» :حتى مع وصول الدوالر إىل
 2500لرية ال يزال أصحاب األفران يربحون
بالنسبة إىل عجنة الطن ،حيتاج صاحب الفرن
«اىل صندوق من اخلمرية و 400كيلو من السكر
و 7كيلو من أكياس النايلون» .حبسابات
بسيطة ،وعلى سعر صرف حبدود  2500لرية
مث ًال« ،يبقى الربح مضمونًا» .وهي ،بالنسبة
إىل األفران الكربى اليت حتتكر األسواق «أكثر
من أرباح عادية» ،فهذه األخرية تبيع وحدها
«طن وّ 120
طنًا»! وهلذا« ،جيب أن
يوميًا بني
ٍ
تباع ربطة اخلبز زنة  1000غرام بـ 1500لرية
ضمن الفرن» .أكثر من ذلك ،جيزم خفاجة بأن
ّ
تقلبت
هذا الرقم «ميكن تثبيته لسنوات مهما
األسعار» ،ويدرج يف دراسته «جدو ً
ً
ال عادال»
لألسعار 1500 :لرية لربطة اخلبز األبيض زنة
 1000غرام 1000 ،لرية لربطة اخلبز األبيض
الصغرية زنة  1000غرام 2000 ،لرية لربطة
اخلبز املرقوق زنة  1000غرام 1000 ،لرية لربطة
خبز التنور زنة  500غرام 1000 ،لرية لربطة
خبز الشوفان زنة  500غرام و 3000لرية لكيلو
الكعك .والختبار «حسن نية» صاحب الفرن،
«نرتك سعر اخلبز الفرجني واملخبوزات األخرى
حرًا» .وقد باتت هذه الدراسة يف «عهدة وزارة
االقتصاد».
ال حلول إىل اليوم مع أصحاب األفران .لكن،
حبسب رئيس مجعية محاية املستهلك زهري
برو ،جيب «الذهاب إىل ما هو أبعد من النقاش
حول سعر الربطة والتفاوض مع أصحاب
األفران .املطلوب اليوم معاجلة األسباب
األساسية هلذه األسعار ،واملتمثلة بسياسات
الدولة جتاه املطاحن واألفران اليت متسك بلقمة
ّ
حل ،ولو
عيش املواطن» .ال
يكل برو من طرح ٍّ
كان جزئيًا ،يطالب به منذ  15عامًا ،و»املتعلق
بوضع جدول للتسعري كما هي احلال بالنسبة
إىل جداول أسعار املازوت والغاز ،نضع من
املكونة لصناعة اخلبز مع
خالهلا كل العناصر
ّ
حمدد»… وإال ّ
«خلي الدولة
احتساب هامش ربح ّ
تستورد» .وهذه معركة آتية.
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مـقاالت وتـحقيقات

خطر صواريخ حزب اهلل الدقيقة يف إسرائيل:

لـقد غـ َفونا أثـناء نـوبة الـحراسة!
علي حيدر

حتول تهديد الصواريخ الدقيقة اىل كابوس يضغط على
َّ
َ
املؤسستني السياسية واألمنية يف كيان العدو .وبات حضوره
أكثر تأثريًا يف تقديرات وخيارات مؤسسات القرار .واحتل حمور
اخلطط العمالنية للجيش ،وبؤرة جهود األجهزة االستخبارية.
َ
القيادتني السياسية والعسكرية جُتمعان على كون
ومع أن
تهديد الصواريخ الدقيقة حيتل املرتبة الثانية بعد التهديد
النووي ،على األمن القومي اإلسرائيلي ،إال أنه من الناحية
العملية حيتل رأس اهتماماتهما ،انطالقًا من كونه التهديد
ّ
وميثل التحدي األكثر متاسًا مع نشاطات كيان
األكثر إحلاحًا
العدو يف كل الساحات .نتيجة ذلك ،تسعى إسرائيل اىل إحباط
مساعي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف دعم حلفائها يف
املنطقة بهذا النوع من القدرات .وأطلق العدو تسمية «املعركة
ِّ
ويسخر هلذه الغاية أقصى جهوده
بني احلروب» على مسعاه،
وإمكاناته االستخبارية والتكنولوجية.
املستويني الرمسي
املكانة اليت حيتلها هذا التهديد ،على
َ
والشعيب ،دفع معاهد األحباث ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية اىل
تناوله كقضية رئيسية ،من زاوية خماطره وتطوره وانتشاره
وخيارات مواجهته .ومل تكن احللقة التحقيقية اليت ّ
بثتها قناة
«كان» («القناة األوىل» سابقًا) يف التلفزيون اإلسرائيلي،
حتت عنوان «الصواريخ الدقيقة ...خطر واضح ودقيق» ،إال
انعكاسًا للمخاوف املتفاقمة يف إسرائيل من التهديد الذي
ّ
متثله ،وخاصة أن هذا النوع من القدرات بات حيتل موقعًا
أساسيًا يف اسرتاتيجية حمور املقاومة ،الدفاعية واهلجومية
والردعية.
ما أضفى على هذه احللقة املزيد من األهمية ،هوية وختصص
الشخصيات اليت شاركت فيها ،ومن أهمهم رئيس الوزراء
ووزير األمن السابق إيهود باراك ،ورئيس شعبة العمليات
اللواء أهارون حاليفا ،ورئيس قسم األحباث يف االستخبارات
العسكرية (آمان) العميد درور شالوم ،ورئيس معهد أحباث
األمن القومي اللواء عاموس يادلني ،واملعلق العسكري يف
صحيفة هآرتس عاموس هرئيل ،واملعلق العسكري يف صحيفة
يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع ،ورئيس وكالة االستخبارات
املركزية األمريكية (سي آي إيه) السابق ديفيد برتايوس (وهو
أيضًا القائد السابق للقيادة املركزية يف اجليش األمريكي).
مل يكن وصف رئيس شعبة العمليات يف اجليش اإلسرائيلي
اللواء أهارون حاليفا ،لتهديد الصواريخ الدقيقة بأنه «تهديد
حقيقي على دولة إسرائيل» ،إال ترمجة لرؤية املؤسسة
وحدد موقعه بدقة يف ّ
سلم التهديدات ،مشريًا اىل
العسكرية.
ّ
ّ
حيتل
أنه «التهديد الثاني بعد النووي» ،وهو ما يعين أنه
التهديد الرقم واحد يف منظومة األسلحة التقليدية .وهو ما
يتطابق مع توصيف رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو خالل السنة
املاضية.
وهلذه الغاية ،تابع حاليفا أن إسرائيل تستثمر يف مواجهته
وردًا على سؤال عن املعنى املقصود بكون
إمكانات غري قليلةّ .
الصواريخ الدقيقة تشكل تهديدًا اسرتاتيجيًا ،أوضح ذلك بأنه
«توجد ألعدائنا يف هذه اللحظة قدرة على حماولة إحلاق الضرر
مبنشآت وببنى حتتية حيوية ألداء دولة إسرائيل» .وبنفس
حدد رئيس معهد أحباث األمن القومي اللواء عاموس
املنطقَّ ،
يادلني أن «مشروع دقة الصواريخ هو التهديد االسرتاتيجي
من الدرجة األوىل على إسرائيل .وإنه القضية األكثر أهمية
للمجلس الوزاري املصغر (السياسي ــــ األمين)».
وبلغة ملموسة حول فعالية الصواريخ الدقيقة يف املدى والدقة
والقدرة التدمريية ،أكد رئيس مجعية «درع للجبهة الداخلية»،
إيلي بن أون ،أن حزب اهلل ميكنه بسهولة تدمري الكنيست
اإلسرائيلي .لكن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك ،ذهب يف
تفصيل أوسع بالقول إن الصواريخ الدقيقة ميكنها حتقيق «إصابة
ٍ
ألهداف نوعية ،بنى حتتية حيوية ،أو أهداف ذات رمزية
دقيقة
عالية ...حمطات طاقة ،منشآت معينة داخل قواعد سالح اجلو،
منشآت معينة للحكومة ،مبنى وزارة األمن وهيئة أركان اجليش،
وديوان رئيس احلكومة» .وتابع باراك يف تعريف للصاروخ
الدقيق ،بأنه «الذي يسقط ضمن مدى عشرة أمتار من اهلدف».
يف اإلطار نفسه ،رأى رئيس ساحة لبنان يف وحدة األحباث
يف االستخبارات العسكرية (آمان) ،العقيد «ج» ،أن «الصاروخ
عال
الدقيق ميكنه إصابة أي نقطة يريد إصابتها ،مبستوى دقة ٍ
أردت إصابة مبنى ،وبدل أن
جدًا جدًا» .وأوضح ذلك بأنه «إذا
ُ
أطلق اآلن مخسة أو عشرة صواريخ يصيب منها املبنى واحد أو
ٍ
صاروخ دقيق
اثنان ،ميكن إطالق
واحد وإصابة هذا املبنى» .أما
ٍ
بن أون فاختار توضيح مزايا الصاروخ الدقيق بالقول إنه «مثل

تسري
سيارة
الـ»جي
وفق
بي إس» ،أو
تطبيق «وايز».
يصيب
إنه
حمددًا،
هدفًا
خمتارًا.
هدفًا
إنه ال يصيب
بصورة
عبثًا
َعَرضية».
وكشف املعلق
يف
العسكري
صحيفة هآرتس،
عاموس هرئيل،
االنطباع
عن
الذي تشكل يف
تل أبيب بشأن
مزايا القدرات
ــــ
اإليرانية
باالستناد اىل
ا ستهد ا ف
منشآت «أرامكو»
بالقول
ــــ
«القدرات
إن
أظهرها
اليت
ا إل ير ا نيو ن
كانت أكرب مما
مت تقديره يف
إسرائيل ،وهو ما يفرض علينا االستعداد لذلك» .ويف اإلطار
نفسه ،لفت قائد سالح اجلو السابق ،اللواء أمري إيشل إىل أنه
«توفرت لدينا فرصة لالطالع على قدرات اإليرانيني وهم أظهروا
قدرات دقيقة» .أما حاليفا ،رئيس شعبة العمليات ،فلفت اىل
ّ
ودقتها
القدرات التدمريية اليت انطوت عليها الصواريخ اإليرانية
ومداها ،مشريًا اىل أن املدى الذي قطعته الصواريخ اإليرانية
توجه أيضًا باجتاه إسرائيل .وتوقف رئيس
يعين أنه ميكن أن ّ
ّ
تلقتها «أرامكو»،
السي آي إيه ،السابق ،عند الضربة اليت
وأقر يف هذا
معتربًا أن إيران أصابت ما أرادت أن تصيبه،
ّ
اجملال بأن االستخبارات اإليرانية كانت ممتازة.
وعلى وقع هذه املزايا اليت زرعت الرعب يف منظومة القرار
اإلسرائيلي وجعلتها أكثر انكباحًا خالل الفرتة املاضية ،عبرَّ
رئيس وحدة األحباث يف االستخبارات العسكرية ،شالوم ،عن
مكمن املخاوف اإلسرائيلية من أداء إيران ،بالقول إنها توزع
هذا النوع من القدرات يف كل أحناء الشرق األوسط.

باراك :يف كل سنة ،يضيف حزب اهلل إىل ترسانته 10
آالف صاروخ

يف املقابل ،كشف رئيس وحدة األحباث السابق يف االستخبارات
العسكرية ،أمان ،العميد إييت بارون ( ،)2015 - 2011بأنه يف
األشهر األوىل من عام « ،2013دخل اىل غرفيت عدد من الضباط،
علي أحداثًا
أغلبهم متخصصون يف اجملال التكنولوجي ،وعرضوا ّ
تكاد حتصل ،تتصل مبا وصفوه أنه «مشروع دقة» للصواريخ
ّ
مركبات من إيران إىل لبنان» .وتابع
اإليرانية ،وعمليات نقل
بارون إنها كانت املرة األوىل اليت أجرينا فيها نقاشًا جدياً
حول مسألة أهمية «مشروع الدقة» .مضيفا إنه «كان هناك
حاجة للمستويني العسكري والسياسي ،لشرح أبعاد حتقق قدرة
هجوم دقيقة» ،الفتًا اىل أن ذلك يغيرّ «العقيدة القتالية،
وميدان القتال».
وخبصوص القدرات االعرتاضية ،شكك رئيس معهد أحباث األمن
القومي ،بفعالية «القبة احلديدية» ،و»مقالع داود» ،مستد ً
ال
يتم اخرتاقه».
على ذلك بأن «التاريخ يثبت بأن الدفاع دائمًا ّ
وعند املفهوم نفسه توقف يهوشع أيضًا ،بالقول إن منظومات
االعرتاض غري قادرة على محاية املنشآت اإلسرائيلية.
يتم تناول جناح حزب
يف هذا السياق ،كان من الطبيعي أن ّ
اهلل يف بناء قدراته الصاروخية والعسكرية وتطويرها ،وخاصة
أنها ُتظهر فشل اسرتاتيجية «املعركة بني احلروب» اليت شنتها
إسرائيل ضده .على هذه اخللفية ،أتى انتقاد إيهود باراك
للقيادتني السياسية واألمنية ،اللتني حاولتا تقديم حرب عام

(مروان طحطح)
 2006على أنها أسطورة وسط اجلمهور اإلسرائيلي جلهة أنها
حققت هدوءًا استمر أكثر من عقد .وأكد باراك أنه ليس هلذا
املفهوم أي أساس ،مستد ً
ال على موقفه باملعادلة احلسابية
اآلتية« :إذا كان لدى حزب اهلل يف نهاية عام  ،2016حنو 14
ألف صاروخ ،أصبح لدى حزب اهلل يف عام  140 ،2018ألف
صاروخ .وهو ما يعين وفق هذه احلسابات أن حزب اهلل أضاف
خالل  12سنة على ترسانته الصاروخية  120ألف صاروخ،
مبعدل تقرييب يصل اىل  10آالف صاروخ يف السنة».
يف السياق نفسه ،أكد مراسل الشؤون العسكرية يف صحيفة
األمر ذاته ،إذ قال« :لقد
يديعوت أحرونوت ،يوسي يهوشع،
َ
غفونا أثناء نوبة احلراسة» ،يف إشارة مباشرة إىل كون إسرائيل
«مل تعاجل أمر هذا الوحش الذي نشأ هنا خلف احلدود» .وخلص
هباء ...حقيقة
يف ضوء ذلك اىل أن هناك «عقدًا كام ًال ذهب
ً
مر السنني ومل نحُ بطه ،أعتقد أن
أننا مسحنا بهذا التعاظم على ّ
هذا هو أحد أفدح اإلخفاقات اليت ارتكبتها دولة إسرائيل».
تعمد اختتام احللقة ،بالتهديد والوعيد للبنان،
وقد كان الفتًا
ّ
عرب استهداف بنيته التحتية وتدمريها .وأوكلت هذه املهمة
بشكل رئيسي اىل كل من باراك وحاليفا .اختار األول ،توجيه
تهديدات باستهداف املطار واملرفأ والكهرباء ...أما حاليفا،
رئيس شعبة العمليات ،فاختار أن ُي ّ
ذكر بأن قدرات اجليش
سيفعل هذه
وأنه
ر،
قد
اإلسرائيلي التدمريية تضاعفت مبا ال ُي ّ
ّ
القدرات« ،ولن تبقى مالجئ يف بريوت».

إسرائيل :صواريخ حزب اهلل قادرة على تدمري مباني
الكنيست والحكومة ووزارة األمن وقيادة الجيش...

مع ذلك ،يالحظ مرة أخرى أن املسؤولني اإلسرائيليني جتاهلوا
بهذه التهديدات أكثر من اعتبار ،كل منها كفيل بتقويض
املفاعيل اليت يراهنون عليها .األول ،أن حزب اهلل تضاعفت
قدراته التدمريية يف املقابل مبا ال ُيقاس عما كانت عليه عام
 ،2006وذلك باالستناد اىل تقارير إسرائيلية .والثاني ،أن
قدرات حزب اهلل الصاروخية هي قدرات ردعية ودفاعية يف
هدد به باراك
مواجهة أي سياسة عدوانية من النوع الذي َّ
وحاليفا ،وأثبتت فعاليتها يف أكثر من حمطة سابقة خالل أكثر
من عقد.
والثالث ،أن إحدى أكرب مشكالت إسرائيل مع حزب اهلل هي أن
أي اعتداءات
رسائلها التهويلية مل تنجح يف ردعه عن الرد على ّ
تستوجب تفعيل قدراته ،ونتيجة ذلك يلتزم العدو ،منذ ما بعد
حرب عام  ،2006مبعادلة الردع اليت فرضتها قدرات حزب اهلل
وإرادته.
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اعـالنات

نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم
أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers

جلميع
حاجاتكم
من تصوير املناسبات والعزف
والدق عالطبل
اتـصلوا بـ جـايدن على:
0415991993

National
Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611

لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511

خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية

دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au
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مقاالت وتحقيقات

ال إصابات جديدة بـ «كورونا» حتى اللحظة

املستشفيات اخلاصة تنأى بنفسها! و«الصحة» تستنفر حت ّسباً للقادم

كيف خرجت الكمّامات من لبنان؟
علي عواد

هديل فرفور
حتى ليل االحد املاضي ،كانت
العامة
الصحة
وزارة
أرقام
«ثابتة» عند حدود إصابة واحدة
بفريوس «كورونا» ،بعدما
تبي
نّ
أن الفحوصات اليت أجريت ألحد
عشر شخصًا ،كانوا ُمشتبهًا يف
إصابتهم ،سلبية .وفيما تسعى خلية
األزمة اليت يرأسها رئيس احلكومة
حسان دياب إىل «احتضان» األزمة
ّ
ّ
عرب خّ
«سلة» من القرارات،
اتاذها
ُ
املستشفيات
تتجه األنظار حنو
ّ
احلكومية اليت يبدو أنها ستكون
للمصابني أو
الوجهة الوحيدة
ُ
املشتبه يف إصابتهم ،بعدما
ُ
«تنصلت»
املستشفيات اخلاصة
ّ
من مسؤولياتها حتت حجج خمتلفة،
أبرزها «عزوف باقي املرضى عن
دخول ُ
املستشفى» يف حال استقبل
صرح
إصابات بالفريوس ،وفق ما
ّ
رئيس نقابة ُ
املستشفيات اخلاصة
سليمان هارون.
يف هذا الوقت ،يبقى «الرهان»
على ُمستشفى رفيق احلريري
صص فيه طابق
احلكومي الذي ُخ ّ
ً
يتسع لنحو ُ 130مصابا،
للعزل
ّ
باعتباره «املرجع» شبه الوحيد حاليًا
الستقبال اإلصابات.
مل يسبق ُ
ملستشفى رفيق احلريري
الكم
احلكومي اجلامعي أن نال هذا
ّ
ٍ
سنوات طويلة.
من «األضواء» منذ
ُ
املستشفى الذي يعاني منذ أكثر
من عقد من اإلهمال والتهميش،
إما من
غالبًا ما يزوره «اإلعالم» ّ
باب الكشف عن «فضائح» أو
لكن
بنية «رثاء» املرافق العامة.
ّ
ّ
هدف «االهتمام» الذي حظي به،
منذ يومني ،ارتبط أساسًا بوصفه
املرفق شبه الوحيد يف الوقت
الراهن ،جُ
امل ّهز الستقبال ُ
املصابني
بفريوس «كورونا» أو ُ
املشتبه يف
إصابتهم.
وعقد وزير الصحة العامة محد حسن،
االحد املاضي ،مؤمترًا صحافيًا مع
ُ
رئيس جملس إدارة
املستشفى
فراس األبيض ،أعلن خالله
ختصيص قسم الستقبال احلاالت
حُ
املتمل إصابتها بالفريوس .وأكد
محد عدم تسجيل إصابات إضافية،
ُمعلنًا أن الفحوصات األخرية ألحد
عشر شخصًا أتت سلبية.
ومبا أن «الوحدة املركزية للحاالت
ُ
املصابة أو ُ
املشتبه يف إصابتها
هدد بانتشار وبائي»،
مبرض ُي ّ
ٍ
ُ
املستشفى منذ
املوجودة يف
تتسع إال ألربعة
ال
عام ،2014
ّ
مرضى ،كان ال ُب ّد من اعتماد
بديل لتدارك أي تبعات نامجة عن
صصت
انتشار الفريوس .لذلكُ ،خ ّ
الطبقة الثالثة (األخرية) من مبنى
ُ
املستشفى للعزل حبيث ميكنها
استقبال حنو  130شخصًا.
وفيما يقوم العزل تقنيًا على مبدأ
ّ
يولد ضغطًا سلبيًا
نظام تهوئة
بشكل يسمح للهواء بالتدفق إىل
الغرفة من دون اخلروج منها إىل
عما
غرف أخرىُ ،يطرح تساؤل
ّ
إذا متكن ُ
املستشفى ،ومن ورائه
وزارة الصحة ،من تزويد الطبقة
بأنظمة التهوئة املطلوبة.
رئيس قسم األمراض ُ
املعدية يف

ُ
املستشفى الدكتور بيار أبي حنا
قال للزميلة «األخبار» إنه ليس
كل حاالت العزل تستوجب نظام
الضغط السليب« ،واحلاالت اليت
تستوجب هذا النوع من العزل هي
تلك اليت تكون موصولة على أجهزة
التنفس االصطناعي اليت ميكن
أن تنقل الفريوس عرب الرذاذ»،
الفتًا إىل أن عزل ُ
املصابني يف
الطبقة األخرية يف املبنى حيول
دون إمكانية انتقاله إىل الطبقات
ألن الفريوس ال ينتقل
األخرى،
ّ
يف اهلواء .فيما أوضحت دائرة
العالقات العامة يف ُ
أن
املستشفى ّ
كل إجراءات العزل متت وفق نصائح
ً
منظمة الصحة العامليةُ ،م
شرية إىل
امل ّ
«تنسيق كبري» مع ُ
نظمة.

حجر منزلي لركاب الطائرة اإليرانية

طبق
ووفق أبي حنا،
ّ
فإن احلجر ُي ّ
على الذين تظهر لديهم عوارض
اإلصابة ،وهي احلرارة أو السعال
أو ضيق النفس أو اآلالم يف احللق
«أما من
أو سيالن يف األنف،
ّ
ليست لديهم هذه العوارض ،بل
فيطلب منهم
شكوك يف اإلصابةُ ،
عزل أنفسهم يف منازهلم ملدة
أسبوعني حتت إشراف فريق طيب
متخصص».
ّ
مصادر الوزارة قالت إن كل ركاب
ّ
أقلت احلالة
الطائرة اإليرانية اليت
ُ
املصابة (حنو  150راكبًا) مت جتميع
بياناتهم والتواصل معهم ،وطلب
منهم العزل املنزلي «وتتواصل
وزارة الصحة معهم يوميًا ملراقبة
ظهور أي عوارض».
وحرصًا على تطبيق عملية احلجر
الصحي بالشكل املطلوب والالزم،
أوعزت خلية األزمة الوزارية إىل
وزارة الداخلية والبلديات بتكليف

مـُستشفى الحريري
الحكومي :كل إجراءات
العزل التي اتخذت تمت
وفق نصائح منظمة الصحة
العاملية
(البلديات)
احمللية
السلطات
باإلشراف على تطبيق إجراءات
العزل الذاتي للمواطنني العائدين
سجلت إصابات،
من املناطق اليت
ّ
والذين مل تظهر عليهم عوارض
ُ
واملقيمني معهم يف
اإلصابة،
سكن واحد .وقد طلب حسن،
االحد املاضي ،بالتوافق مع وزير
الرتبية والتعليم طارق اجملذوب،
من األهالي الذين كانوا يف إيران
تبي أن فيها إصابات
أو يف دول نّ
بفريوس كورونا ،عدم إرسال
أوالدهم إىل املدارس واجلامعات
ملدة  15يومًا.

املُستشفيات الخاصة «تسحب» يدها؟

وكان محد جال على ُمستشفيي صيدا
ّ
لـ»االطالع على
والنبطية احلكوميني
جاهزيتهما ملواكبة اإلجراءات اليت
ُت ّ
قررت خلية
نفذها الوزارة» ،فيما ّ
األزمة الوزارية ختصيص ُمسشفى

حكومي يف كل حمافظة «ليكون
مركزًا حصريًا الستقبال أي إصابة
باملعدات
وجتهيزه
املطلوبة».
ّ
وعليه ،فإن ُ
املستشفيات احلكومية
مر عقود
اليت أمعنت الدولة على ّ
يف تهميشها وإهماهلا هي يف
جدي ،
«الواجهة» للعب دور
ّ
فيما ُتسأل ُ
ّ
اخلاصة
املستشفيات
ّ
«تغنت» خبدماتها
اليت لطاملا
االستشفائية عن الدور الذي يمُ كن
أن تلعبه يف األزمة الراهنة.
يف تصريح سابق قال رئيس نقابة
ُ
سليمان
اخلاصة
املستشفيات
هارون إن من «األفضل» حصر
اإلصابات يف مستشفى واحد يكون
مجُ ّهزًا ،الفتًا إىل أن ُ
املستشفيات
اخلاصة ال متلك مجيعها القدرة
على استقبال إصابات تستدعي
العزل .إال أنه كان الفتًا تصريح
هارون ملوقع «املدن» ،أمس،
ُ
بأن عدم استقبال
املستشفيات
للمصابني سببه اخلشية من
اخلاصة ُ
«عزوف باقي املرضى عن دخول
ُ
املستشفى» ،يف إشارة إىل تقديم
املصلحة اخلاصة
للمستشفيات
ُ
حتملها يف
على املسؤولية الواجب
ّ
ظروف مُماثلة.

تر ّقب وصول القادمني من إيران :ماذا عن
ر ّكاب الطائرة اإليطالية؟

حبسب املوقع اإللكرتوني التابع
حلركة الطائرات يف مطار رفيق
احلريري الدولي ،تصل إىل بريوت،
اليوم ،طائرتان من إيران؛ األوىل
من مشهد ( ،)IR663والثانية من
ّ
يرتقب
طهران ( .)IR661وفيما
الرأي العام ووسائل اإلعالم
وصول الركاب القادمني من البلد
سجل حتى اآلن أكرب عدد
الذي
ّ
وفيات خارج الصني ( 8وفيات من
مر خرب وصول
أصل  43إصابة)ّ ،
الطائرة القادمة من إيطاليا ،االحد
س ّجلت  143إصابة
املاضي ،حيث ُ
(من ضمنها وفيتان) مرور الكرام.
فإن
حبسب مصادر وزارة الصحة،
ّ
اتذت مع ُ
اإلجراءات اليت خّ
املسافرين
القادمني على الطائرة هي نفسها
اليت ستتخذ مع اآلتني من إيران،
جلهة مراقبة حرارة جسد الركاب
ومراقبتهم وإخضاعهم للعزل.
ُيذكر أن خلية األزمة احلكومية
قررت ،يوم اجلمعة الفائت،
منع املواطنني اللبنانيني وسائر
ُ
املقيمني يف لبنان من السفر إىل
سجلت فيها إصابات،
املناطق اليت ّ
ُ
املديرية
وتكليف اللجنة بتزويد
العامة لألمن العام بالئحة عن هذه
املناطق لتطبيق هذا املنع يف كل
املوانئ واملرافئ ومطار رفيق
احلريري الدولي.
كما طلبت توقيف احلمالت والرحالت
إىل كل من الصني وكوريا اجلنوبية
وإيران ،على أن ُتستثنى من ذلك
حاالت السفر الضرورية (طبابة،
تعليم ،عمل) وتكليف األمني العام
للمجلس األعلى للدفاع باإلشراف
على تطبيق هذه املعايري بالتنسيق
مع ُ
املديرية العامة للطريان املدني
ُ
واملديرية العامة لألمن العام
ورئاسة املطار.

أفب
يف هذا البلد العجيب ،جتد نفسك
مضطرًا إىل أن تبحث عن ّ
كل شيء
جتد نفسك ،مث ًال ،مضطرًا
بنفسكُ .
إىل البحث على «غوغل» عن مصدر
الصوت الذي يصدر من سيارتك.
صحيح أن امليكانيكي الذي تعرفه
ٌ
سيصلح العطل يف نهاية املطاف،
لكن ،بعد أن يكون قد استبدل
نصف ما يف احملرك من قطع.
ومن هنا أيها اللبناني تتعلم ،عرب
ٍ
التجربة ،أن عليك أن تفعل كل
شيء
بنفسك .هذه التجربة الفريدة من
نوعها لتدريب املواطن على تثقيف
التجار،
نفسه وعدم االعتماد على
ّ
ستجدها يف ّ
كل شيء ،حتى عندما
حتاول شراء «كمامة» لتقي نفسك
من
مرض ،رغم خطورته املنخفضة،
ٍ
إال أنه سريع االنتشار حبسب منظمة
الصحة العاملية.
مع وصول أول حالة إصابة
بفريوس كورونا اجلديد اىل لبنان،
شعر العديد من اللبنانيني بالقلق
بشأن صحتهم وسالمتهم ،إذ إن
األقنعة اليت متثل خط الدفاع األول
للحماية ولفلرتة اجلزيئات احملمولة
باهلواء  -واليت قد تكون مفيدة
بشكل خاص يف األماكن املزدمحة
واملطارات واملستشفيات ُ -فقدت
فجأة من الصيدليات ،فيما شهدت
أسعارها ارتفاعًا جنونيًا.
عد الصني املصدر شبه الوحيد
ُت ّ
للتجار اللبنانيني السترياد معدات
الوقاية الفردية الطبية (،)PPE
جتمع ُمستوردي ُ
املستلزمات
وفق
ّ
واألجهزة الطبية.
ُ
بأن الشركات
وتفيد املعلومات
ّ
صدر للتجار
الصينية اليت كانت ُت ّ
يف لبنان تلك املعدات ،وأبرزها
الكمامات ،عمدت منذ «اندالع»
أزمة فريوس كورونا إىل التواصل
معهم و»سحب» البضاعة بأسعار
ُمضاعفة.
وعليه ،وأمام عرض الصينيني
ُ
«املغري» للتجار ،عمد هؤالء إىل
ً
بيع خمزونهم بأسعار مرتفعة جدا،
حبسب ما ُتفيد به مصادر معنية
ُ
باسترياد
الطبية،
املستلزمات
ً
ُم
شرية إىل جلوء بعضهم اىل
استرياد املعدات من بلدان أخرى
كرتكيا ومن ثم تصديرها إىل
الصني.
ً
أدى حاليا إىل وجود
«هذا األمرّ ،
حد
شح يف تلك الكمامات» ،على ّ
ّ
التجمع جورج خياط،
تعبري عضو
ّ
الفتًا إىل «وجود كميات قليلة
حاليًا من الكمامات ،وهو أمر يقود
ُحكمًا إىل ارتفاع أسعارها».
الالفت هو ما ُتشري إليه املصادر
نفسها جلهة بيع التجار اللبنانيني

من املخزون لدول اخلليج« ،كنوع
من التجارة ُ
جدًا».
املرحبة ّ
وفيما ُي ّ
توقع أن تصل شحنات
ً
ُ
قررة ُمسبقا إىل لبنان
التجار
امل ّ
ّ
(قبل تسلل الفريوس إىل لبنان)
خالل الفرتات ُ
املقبلةّ ،
تتجه وزارة
االقتصاد والتجارة إىل «فرملة»
تصدير
ومنع
التجار،
أعمال
املعدات ،وفق ما جاء يف مقررات
«جلنة متابعة التدابري واإلجراءات
ً
الوقائية»،
مكلفة الوزارة بإحصاء
املخزون احمللي منها وتأمني
استرياد الكميات الالزمة.
القلق الذي شعر به اللبنانيون،
حصل مثله يف الصني ،منذ بدء
انتشار وباء فريوس كورونا اجلديد
يف ووهان .ولتقديم فكرة تقريبية
عن كمية الطلب على األقنعة ،يقول
موقع « »Taobaoالصيين للشراء
عرب اإلنرتنت إنه قام خالل يومني
ببيع أكثر من  80مليون كمامة،
فيما املصانع الصينية تنتج ما
يقارب الـ 600ألف كمامة من النوع
الفعال « »N95يف اليوم الواحد،
ّ
حبسب وزارة الصناعة الصينية .أما
اجلراحون
الكمامات اليت يستعملها
ّ
يف غرف العمليات ،فتنتج الصني
منها ما يقارب الـ 20مليونًا يف
اليوم ،إال أنها ال حتمي مرتديها من
الفريوس .واستوردت السلطات
الصينية ،بني  24كانون الثاني
والثاني من شباط 220 ،مليون
كمامة للوجه .واجلدير ذكره ،هنا،
أن األقنعة على شاكلة « »N95ال
ميكن ارتداؤها سوى لثماني ساعات
بشكل متواصل ،وجيب استبداهلا
ٍ
بعد ذلك.

ما هي الكمامة الفعالة؟

يف ما يأتي ،سنعرض الفرق بني
أنواع األقنعة ومعايري FFP1 / FFP2
./ N95 / FFP3 / N100
تظهر الصورة أعاله ،وضع مواطنني
لبنانيّني ملا يسمى «كمامة» ،وكما
يبدو واضحًا يف الصورة ،ال تغطي
الكمامة وجنيت الفتاة بالكامل ،بل،
هي عمليًا تتنفس من خالل اجلوانب
غري املعزولة عن حميطها.

معلومات عن هذه الكمامة:

اجلراح وفمه
 تستخدم لتغطية أنفّ
من تناثر دماء املريض خالل قيام
إجراء جراحة.
 ال حتمي من يضعها من اجلزيئاتاحملمولة باهلواء ،وال تفلرت سعال
أو عطسة مصاب قريب منها.
 غري حائزة معايري السالمة العاملية( NIOSHو.)EN
 فضفاضة وبالكاد تغطي األنفوالفم.
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تـكنولوجيا وعـلوم

هل تفكر برتقية ساعتك الذكية؟..

إليك األسباب اليت جتعل ساعة HUAWEI
 2 WATCH GTيف صدارة اختياراتك

هل سئمت من ارتداء الساعات التقليدية اليت
تشري فقط إىل الوقت والتقويم وتريد مناذج
أكثر تطورًا؟ ماذا لو استطعت الرتقية إىل ساعة
من الفئة املمتازة باستطاعتها تقديم وظائف أكثر
من ساعات الكرونوجراف التقليدية دون التضحية
باملظهر األنيق؟ قدرات الذكاء االصطناعي
املتطورة والتصميم املبتكر واالستهالك الذكي
للطاقة هي بعض من األسباب اليت ستضع ساعة
 HUAWEI WATCH GT 2يف مقدمة خياراتك.
األجهزة القابلة لالرتداء بعتاد رائد بفضل Kirin
 - A1 SoCأول معاجل مطور ذاتيًا لألجهزة القابلة
لالرتداء.
متتاز ساعة  HUAWEI WATCH GT 2باحتواءها
على  ،Kirin A1أول معاجل  SoCمطور ذاتيًا
لألجهزة القابلة لالرتداء من هواوي ،وهو يضمن
أداء قويًا حتى يف ذروة اإلستخدام ما
هلا
ً
يؤدي اىل إطالة فرتة عمل البطارية .ويتضمن
املعاجل اجلديد وحدة معاجلة بلوتوث متطورة
ووحدة معاجلة صوتية ومعاجل تشغيل للتطبيقات
منخفض استهالك الطاقة جدًا ووحدة منفصلة
إلدارة للطاقة .وبفضل املعاجل اجلديد ،ميكنك
اآلن إرسال واستقبال االتصاالت* واالستماع
إىل املوسيقى واستخدام اهلاتف لفرتات طويلة
دون القلق من نفاد البطارية .ويأتي املعاجل
مع مستشعرات قوية تتبع املوقع بدقة وتراقب
العالمات الصحية ما جيعله يقدم مجيع الوظائف
املطلوبة بكفاءة عالية جدًا.

خارجية وسبع داخلية .سواء كنت يف نزهة أو
تسبح أو تتدرب يف صالة األلعاب الرياضية،
ميكنك الوثوق بساعة HUAWEI WATCH GT 2
لتزويدك ببيانات وحتليلاً دقيقة ،كما لو كان لديك
مدرب رياضي ذكي.
صممت ساعة  HUAWEI WATCH GT 2كي
تراقب احلالة الصحية بصورة أفضل باستخدام
اخلوارزميات والعتاد املتطور .فمثلاً  ،تساعد ميزة
 TruSeenTM 3.5 HR Monitoringيف مراقبة بطء
ضربات القلب وفشله ،وتنبه مرتديها عندما يزيد
معدل ضربات القلب عن  100نبضة يف الدقيقة أو
يقل عن  50نبضة يف الدقيقة ألكثر من  10دقائق.
ً
أيضا يف حتسني جودة
وتساعد الساعة الذكية
النوم ،عن طريق استخدام ميزة HUAWEI
 TruSleep ™ 2.0اليت تراقب جودة النوم ومعدل
ضربات القلب بصورة حلظية والتنفس أثناء
النوم .وحتلل بعد ذلك تقنيات الذكاء االصطناعي
يف اهلاتف مشكالت النوم بدقة وتقدم خدمات
خمصصة حللها.
حتدد ساعة HUAWEI WATCH GT 2
ً
أيضا حاالت التوتر من خالل تقنية HUAWEI
 ، ™TruRelaxاليت ترصد التغريات يف معدل
متوترا وتساعدك
ضربات القلب وتنبهك إن كنت
ً
ً
أيضا.
على االسرتخاء
ً
أيضا ميزات أخرى مرتبطة بالصحة،
وتقدم الساعة
مثل متابعة نشاطك وتتبع خطواتك وسعراتك
احلرارية وغريها املزيد ،لتعطيك معلومات عن
حالتك الصحية طوال اليوم.

من أهم ميزات املعاجل اجلديد  Kirin A1البطارية
اليت تدوم طوي ًال من عملية شحن واحدة .يؤدي
االستهالك املنخفض للطاقة يف املعاجل اجلديد
إىل إطالة فرتة عمل البطارية بعد شحنها ،فبطارية
HUAWEI WATCH GT 2من املقاس  42ملم
ّ
تشغل الساعة
بوظائفها األساسية ملدة أسبوع كامل ،أما
ّ
فتشغل
بطارية نظريتها من املقاس  46ملم
الساعة بالوظائف ذاتها لفرتة أطول تصل إىل
أسبوعني كاملني من عملية شحن واحدة .وتشمل
الوظائف الذكية اليت تكفي البطارية لتشغيلها
ملدة أسبوعني ،مكاملات البلوتوث واالستماع إىل
املوسيقى ووضعية التمارين الرياضية ومراقبة
فعلت نظام حتديد املواقع جي
النوم أيضًا .وإن ّ
بي إس باستمرار ستكفي بطارية الطراز من
قياس  46ملم لنحو  30ساعة ،أما بطارية الطراز
من قياس  42ملم فتكفي ل  15ساعة .ويعين
هذا أنه من أجل االستخدامات اليومية األساسية
ال حتتاج ساعة  HUAWEI WATCH GT 2إال
لعملية إعادة شحن سريع كل أسبوعني ،وبهذا
فهي ساعة عملية أكثر ومرحية ال تزيد العبء
عليك ولست حباجة إىل شحنها كل ليلة.

مظهر جديد أنيق

اً
طويل
بطارية تدوم

تراقب حالتك البدنية والصحية من خالل معصمك

تعد هذه أكثر مزايا الساعة HUAWEI WATCH
 GT 2متيزًا .بفضل احلساسات املختلفة املوجودة
داخل الساعة الذكية ،يستطيع الرياضيون مراقبة
بيانات  15رياضة ،باإلضافة إىل مثاني رياضات

جتمع ساعة  HUAWEI WATCH GT 2بني
أناقة الساعات الكالسيكية التقليدية وتقنيات
الساعات الذكية .ويساعد التصميم اجلديد على
حتسني مجاليات الشاشة من خالل شاشة كاملة
دون حواف بفضل التصميم الزجاجي ثالثي
ً
أيضا يف منح إحساس
األبعاد الذي يساهم
بزيادة حجم الشاشة .ويستخدم طراز HUAWEI
 WATCH GT 2مبقاس 46ملم تقنيات النحت
ومعاجلة األحجار الكرمية للحصول على مظهر حيوي
وجريء ،بينما يقدم طرازHUAWEI WATCH
عصريا مع شاشة
مظهرا
 GT 2مبقاس  42ملم
ً
ً
جدا مساكتها  9.4ملليمرت حييط بها إطار
حنيفة ً
معدني أنيق.
تتفوق الشاشة على غريها من الشاشات التقليدية
فهي شاشة ملسية من نوع أموليد عالية الدقة
 AMOLED HDعرضها  1.39بوصة دقتها 454
×  454بكسل ومتتاز بتدرج لوني أوسع وتصميم
جدا ،ما مييزها عن شاشات العرض البلوري
حنيف ً
السائل ومينح املستخدم صورة أوضح ومشبعة
ً
أيضا مع جمموعة
باأللوان .يأتي تصميم الشاشة
واسعة من الواجهات األنيقة والعملية والتفاعلية
ما جيعلها مناسبة جلميع املناسبات.
ساعة  HUAWEI WATCH GT 2ستكون رفيقك
املثالي بفضل ميزاتها الذكية وتصميمها األنيق
سواء خالل التنزه يف اهلواء الطلق أو خالل
ممارسة التمارين الرياضية أو خالل قضاء سهرة
ممتعة وكذلك خالل االستخدامات اليومية.

أربعة أسباب القتناء هاتف  HUAWEI Y9sاجلديد

تتميز هواتف  HUAWEI Y9sاليت مت إطالقها
مؤخرًا بتحسينات جديدة من حيث عتاد الكامريا
واألداء والتصميم ،مما ساهم يف طرح توازن
مثالي بني التصميم األنيق واإلمكانات واملزايا
القوية .ونستعرض فيما يلي أهم  4أسباب
القتناء هاتف .HUAWEI Y9s

ملاذا هاتف HUAWEI Y9s؟

إمكانيات تصوير رائعة بفضل الكامريا الثالثية
املدعمة بالذكاء االصطناعي بدقة  48ميغابكسل
ّ
مت تزويد هاتف  HUAWEI Y9sبكامريا ثالثية
مدعمة بالذكاء االصطناعي ،تشمل كامريا
رئيسية فائقة الوضوح بدقة  48ميجابكسل،
وكامريا بزاوية عريضة جدًا بدقة  8ميجابكسل،
فض ًال عن كامريا لضبط ُعمق املشهد بدقة 2
ميجابكسل .وتتيح الكامريا الرئيسية بدقة
أساسية  48ميجابكسل للمستخدمني احلصول
على صور واضحة ومجيلة ،وميكن أيضُا استخدام
الكامريا ذات الزاوية العريضة جدًا لتصوير
مقاطع الفيديو .ويف ظروف اإلضاءة اخلافتة،
يعتمد هاتف  HUAWEI Y9sعلى نظام احلد من
الضوضاء ُمتعدد اإلطارات واملدعم خبوارزميات
الذكاء االصطناعي من هواوي AI-assisted
 ،Multi-frameلضبط سطوع الصورة بفعالية
وتزويد املستخدمني بصور ليلية رائعة مع
تعرض ضوئي طويل ملدة تصل إىل  6ثوان .إىل
ٍ
جانب ذلك ،ميكن للمستخدمني تسجيل مقاطع
الفيديو بزاوية عريضة  ،مع ضمان نقاء املقاطع
من أي تشويش بفضل تقنية التثبيت اإللكرتوني
للصورة ( )EISمع خاصية منع االهتزاز ،فض ًال
عن إمكانية تسجيل مقاطع بسرعة  480إطارًا
يف الثانية لتأثريات فيديو بطيئة جدًا Super
 .، Slow-motionكما تساهم إمكانات ومزايا
الذكاء االصطناعي يف ضبط وحتسني اإلعدادات
بصورة تلقائية ،مع إمكانية التعرف على حوالي
 22سيناريو وأكثر من  500مشهد ،مما يضمن
احلصول على صور مثالية.
من جهة ثانية ،يأتي هاتف  HUAWEI Y9sمزودًا
بكامريا سيلفي مدعمة بالذكاء االصطناعي بدقة
 16ميجابكسل (فتحة عدسة حبجم  .)f /2.2كما تتيح
كامريا السلفي للمستخدمني التقاط صور مذهلة
يف غاية اإلشراق والوضوح وغنية بالتفاصيل
اجلمالية الرائعة ،بفضل خاصية التصوير باإلضاءة
اخللفية املعززة بالذكاء االصطناعي AI Backlit
 ، Imagingوميزة تعزيز اجلمال الطبيعي املدعومة
بالذكاء االصطناعي  ،AI Beautyفض ًال عن إضافة
تأثريات احرتافية أشبه باالستوديوهات عرب
استخدام اإلضاءة ثالثية األبعاد املخصصة لصور
البورتريه وميكن للكامريا األمامية التقاط صور
سواء يف الليل أو
مميزة تظهر مجالك وثقتك.
ً
النهار،يعد هاتف  HUAWEI Y9sالرفيق املثالي
صور جبودة مثالية مما سيلهمك
للحصول على
ٍ
على التقاط ومشاركة حلظاتكم املهمة يف احلياة
اليومية .كما تتيح إمكانات الذكاء االصطناعي
القوية لكامريا السيلفي التعرف على حوالي 8
مشاهد ،وضبط اإلعدادات بصورة تلقائية لصور
سيلفي مثالية وواضحة.
جتربة عرض واسعة من هواوي حبجم  6.59بوصة
بفضل شاشة العرض الكاملة الفائقة Ultra
 FullView Displayللكامريا األمامية ،صممت
هواوي هاتف  HUAWEI Y9sكامريا أمامية
منبثقة تلقائيًا  ،مما يتيح للمستخدمني االستمتاع

بتجربة عرض كاملة وفائقة الوضوح وزيادة
مساحة املشاهدة إىل أقصى حد ممكن من خالل
شاشة العرض الكاملة الفائقة Ultra FullView
 Displayحبجم  6.59بوصة .ومتتاز شاشة العرض
بعدم وجود أي ثقوب أو نتوء دائرية ،مما يضمن
ً
نسبة عالية حلجم شاشة العرض إىل اجلسم بنسبة
بإطار علوي
اهلاتف
ميتاز
ذلك،
جانب
إىل
91%
ٍ
وسفلي حنيف لدرجة تصعب مالحظته.
ويتميز هاتف  HUAWEI Y9sبشاشة عرض كاملة
وفائقة عالية الدقة  +FHDبقياس  6.59بوصة
ودقة شاشة  1080×2340بكسل توفر  16.7مليون
لون .وعند تشغيل وضع راحة العينني Comfort
 Eye Modeتقوم الشاشة بضبط درجة حرارة
تلقائي ،حبيث يتمكن املستخدمون
اللون بشكل
ً
من مشاهدة احملتوى بوضوح حتى حتت أشعة
الشمس القوية .وميكن للشاشة يف ظروف
اإلضاءة املنخفضة ضبط إعدادات سطوع الشاشة
حلماية العيون .باإلضافة إىل ذلك ،حصلت تقنية
راحة العينني  Comfort Eye Modeالتى تعمل على
تصفية الضوء األزرق الضارعلى شهادة اعتماد
ومصادقة من مؤسسة  TÜV Rheinlandللحد من
تأثريات الضوء األزرق الضارة .وقد ساهمت كل
هذه اإلمكانات واملزايا املتقدمة يف تعزيز متيز
هاتف  HUAWEI Y9sبقوة على بقية منافسيه
ضمن نفس النطاق السعري.

هيكل زجاجي رائع ولون عصري

يتوافر هاتف  HUAWEI Y9sبلونني أنيقني
هما أسود منتصف الليل Midnight Black
والكريستالي الالمع  .Breathing Crystalويتميز
الغطاء الزجاجي اخللفي بألوان مشرقة كما يرتبط
بإطارات متوسطة ًمصممة بتقنية ()3D Arc
ثالثية األبعاد ،لتكون املحُ صلة مظهرًا مفعمًا
ً
عالوة على ذلك،
باألناقة واللمسات العصرية.
ميتاز اهلاتف مبستشعر لبصمة اإلصبع ُمثبت
على اجلانب ،مما ّ
ميكن املستخدم من فتح قفل
اهلاتف بسهولة ،بد ً
ال من استخدام مستشعر
البصمة اخللفي الشائع يف العديد من اهلواتف
الذكية .ويساعد هذا التصميم املبتكر على تعزيز
تكامل وأناقة الغطاء اخللفي للحصول على مظهر
أحادي فريد ،باإلضافة إىل تاليف حاالت إخفاق
ً
عادة مستخدمي اهلواتف
فتح القفل اليت تواجه
الذكية من الفئة األساسية املزودة مبستشعر
بصمة ضمن الشاشة.
يعمل هاتف  HUAWEI Y9sمبعاجل Kirin 710F
عالي األداء ومنخفض استهالك الطاقة ،والذي
يضمن جتربة مستخدم سريعة وسلسة وذاكرة
وصول عشوائي سعة  6جيجابايت وذاكرة قراءة
سعة  128جيجابايت ،فض ًال عن مساحة ختزين قابلة
للتوسيع بسعة  512جيجابايت باستخدام بطاقة
ذاكرة (تباع بشكل منفصل) .وبفضل تقنية
ملفات القراءة فقط قابلة للتوسع ()EROFS
من هواوي ،ميكن هلاتف  HUAWEI Y9sتوفري
مساحة الذاكرة بشكل فعال لتوفري مساحة
أكرب يف اهلاتف للتطبيقات واألغاني أو مقاطع
الفيديو .كما يأتي  HUAWEI Y9sببطارية كبرية
ٍ
(قيمة
وقوية باستطاعة  4000مللي أمبري /ساعة
منوذجية) ،مما يتيح استخدامه على مدى يوم إىل
يومني كاملني .ومت تزويد اهلاتف أيضًا مبعاجل
الرسوميات  GPU Turbo 3.0الذي يقدم لعشاق
األلعاب جودة عالية يف الرسومايت ويسمح هلم
االستمتاع بتجربة ألعاب غامرة مبعنى الكلمة.
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كـتابات

مـد وجـزر

تصدقي
الروح البتول
ّ
ّ
مائية ّ
املتألق
بالكشف من خمزونك
ِ
درويشك املفتون يعرج نايه
يف اللحن حنو غموضك الثر النقي
ال الشعر قلده الوصول ملنتهى
للمطلق
أو أوصلته قصيدة
ِ
فتقمصي البحر القريب وهاتفي
شي ِق
لغة الأللئ الحتفال ّ
ٍ
بنظرة
السماء
لتقرري لون
ّ
ّ
ٍ
املتدف ِق
ممهورة بشعاعك
ثم ارمسيين نورسًا ألطري يف
ّ
املشرق
تأويلك الرحب الوثري
ِ
فاملاء مينحين الداللة عندما
مشرق
مغرب أو
يرتادني من
ٍ
ِ

ّ
بالندى
ليمدني للورد أكتب
ّ
بيتا من ّ
يطرق
الشعر الذي مل
ِ
ويعود بي جزرًا ألرتق خطوة

ّ
الناي تنفخ لوعيت ومتزقي
يف
ّ
تبتل بالبحر اجللي قصائدي
ويغيب عن لغة الرتابة منطقي
أجنزت ما أجنزت من مخر الرؤى
فوضى لربزخها املؤنث أرتقي
ٍ
ناسك
فلتشهدي سكرًا حلالة
ٍ
بتفو ِق..
تصوف
منح امتياز
ّ

مـحمد عـامر األحـمد  -سورية

بيئة ورجل ..وأفكار صاحلة املؤمن احلقيقي يهزم املوت

لتتحدث عن أي شخصية عامة ,أو قائد له دور ورمزية
يف تاريخ أمة ,جيب أن يكون لدينا إملام بكل الظروف
احمليطة بها ,ناهيك عن البيئة اليت تربى ونشأ فيها..
فهذه التفاصيل ,هي من حتدد طبيعة الشخصية وكيفية
تشكلها ,من حيث األفكار واألدوار املناطة بها.
لتتحدث عن أي قائد كمحمد باقر احلكيم ,جيب أن تفهم
وتطلع ,على دور احلوزة العلمية وتوجهاتها ودورها
وتأثريها يف اجملتمع اإلسالمي عموما ,وما خيص الفكر
الشيعي خصوصا ..فهو ينتمي ألحد أهم أسرها العلمية,
ممن تكاد تتميز بكثرة العلماء من أبنائها ..ناهيك عن
العصور والظروف اليت عاصرتها األسرة ,خصوصا خالل
وجود مرجعية والده ,زعيم الطائفة الشيعية يف عصره,
السيد حمسن احلكيم قدس.
وجود باب اإلجتهاد وحرية الفكر الواسعة ,ضمن إطار
النص وتفسريه اليت تتميز بها مدرسة أتباع أهل البيت
من الشيعة ,أعطى أهمية كربى وضرورة ملحة لدراسة
وفهم دور احلوزة العلمية يف النجف األشرف ,ملا هلا
من خصوصية ومنهجية ختتلف عن بقية احلوزات العلمية
يف خمتلف بقاع العامل اإلسالمي ,يضاف له تنوع يف
احلياة احلقيقية واخلالية من املوت لكل إنسان عندما يقوم
فهم األفكار والرؤى ..فهذه املدينة اليت كانت عصية
من حتت سلطان املوت ..املؤمن احلقيقي امللتزم بإميانه
اً
جدا ,على خمتلف أنظمة احلكم الظاملة املستبدة ,دفعت قو ً
وفعل هو الذي يهزم املوت مبوته وينتقل إىل السماء
ال
مثنا كبريا ,من التقتيل والتشريد ألبنائها ,والضغط جبسده اجلديد الطاهر الروحي واألبدي والذي ال يستطيع أن
واإلرهاب والتنكيل والتضييق على جمتمعها الفكري يتسلط عليه املوت بتاتا..
والثقايف..
حنن نعلم جيدا ان جسد اإلنسان الرتابي ليس جسدا يستطيع
ما ال يعرفه الكثريون ,أن النجف األشرف ,كانت مدينة أن يعيش إىل األبد ،وال يستطيع أن يصعد إىل السماء يف
شعر وأدب ,بقدر ماهي مدينة حوزة وعلوم دينية ..فهي طبيعته املريضة الساقطة ،وخروجه عن طاعة اهلل والعصيان
من خرجت اجلواهري واليعقوبي والصايف النجفي ومجال والتمرد ،ولكن من اجل كل هذه األمور وضع لكل إنسان
الدين ,وغريهم العشرات ..ممن كان هلم السبق والقدح أن ميوت ألنه قال آلدم اخلطيئة جزاؤها املوت ألنه كان
املعلى ,يف ريادة وقيادة خمتلف الفنون واألداب عراقيا شريكًا للخطيئة منذ البدء ومملوءا من صفات اخلطيئة اليت
وعربيا ..وهي أيضا مدينة نشاط وصراع فكر سياسي هى مجيع األمراض والصفات اليت ميلكها ابليس واليت
حمموم ,بني خمتلف األفكار من أقصى اليمني ألقصى ال حتصى وال تعد واملتسلطة على اإلنسان لكي تطيح به
اليسار ,حتى ميكن القول ,أن من أبنائها ممن يعدون وتهلكه يف فرتة زمنية قصرية ،واهلل من اجل قداسته
املنظرين املؤسسني ,ألغلب التوجهات السياسية اليت الطاهرة مل يرحم اخلطيئة النها معاكسة ملشيئته ولكالمه
ظهرت الحقا..
ولطاعته وشأنه ،فانه مل وال يرتاجع عن هذا احلكم العادل
هذا أنتج خليطا ومتازجا وتالقحا وتنافسا « مع وبني» ومل وال يغري ميثاقه األبدي بينه وبني البشر.
الفكر الديين الفقهي واألدبي والسياسي ,ال جتد له
عندما نؤمن ونكون حاضرين نقبل عمل اخلالص الذي أتى
نظريا يف أي مدرسة فكرية أو دينية أو أدبية أو سياسية من اجله متجسدا من عذراء لكي نقبل بدمه الزكي عظمة
يف العامل ..فال عجب إن وجدت رجل أدب ضليعا يف الرجاء احلقيقي ،نقبل وعد اهلل الذي كلمنا به املخلص
الفكر السياسي وميتلك خلفية دينية وفقهية تدهشنا ,ونقبل عمل كفارة الرب على عود الصليب املتجسد حبلول
أو جتد مرجعا دينيا يناقشك يف أدق أفكار اليسار أو الروح القدس بذاته واململوء جبميع صفات اهلل املقدسة
اإلشرتاكية أو الرأمسالية ,بشكل يكاد جيعلك تشك انه واليت هى بال عيب.
رمبا يفهم الفكرة أكثر من أتباعها انفسهم ..أو جتد هذه الصفات وحدها ترفعنا وتعطينا الرب الكامل عندما نقبلها
روحيا باالميان واليقني الثابت ،حينئذ خنلع هذا اجلسد الذي
شاعرا يتوىل منصبا سياسيا مهما ويتميز فيه!
ضمن كل هذه التفاصيل السابقة ,لنا أن نفهم البيئة نلبسه أي الذي هو اإلنسان العتيق الذي حنيا به ملدة زمنية
اليت ولد وتربى فيها السيد حممد باقر احلكيم ,وأهمية معينة وقصرية ونرجعه إىل جذوره ،إىل مصدره الرتابي
الدور الذي كان يلعبه وحساسيته ,بإعتباره جنال ألحد أهم األرضي ،اذ أنه ال يليق بالتوبة ألنه مملوء عيوبا وقذارة
مراجع الشيعة يف العامل ,وخطورة املرحلة اليت عاصرتها وحقدا وخطايا ومنيمة وال يليق بصفاء وعدالة السماء ألنه ال
تلك املرجعية ,والتنوع الفكري واإلنفتاح الذي قدمه يستطيع ان يقف أمام اهلل الديان ..ولكن عندما نؤمن ونولد
الرجل لنفسه ,مما جعله رمبا غريبا ومتقدما عن عصره ,عن جديد نلبس اجلسد الروحي الذي ليس من زرع إنسان
مقارنة باإلطار اإلسالمي الذي كان يسود معظم القوى او من نسل اإلنسان اخلاطئ واملتمرد على كلمة اهلل ،الن
املعارضة للنظام ,واألفكار اليت تقدم لتكون منهاجا هذا اجلسد الروحي اجلديد غري خاضع ملشيئة هذا العامل
ولشهوات اجلسد الشرير ولشهوات ابليس ،وال يوجد أي
لألمة العراقية والعربية..
إنفتاح الشهيد احلكيم على خمتلف احلركات الفكرية تسلط عليه من هذا العامل ،ألنه قال لنا مجيع الذين يف
املعارضة للنظام ,رغم بعدها الفكري عن توجهاته املسيح فوق كل رئاسة وسالطني وال يكون عليهم سلطان
وقدرته على مجعها ضمن إطار عمل واحد ,موضوع جيب او أي روح متسلط ،وكما قال الرب للتالميذ عندما نادوه
يا ملك ،فقال هلم ليست مملكيت من هذا العامل ألنه ال يريد
أن نتوقف عنده قليال ,فهو يتطلب قدرة ومصداقية
أن يكون ملكا على عامل االشرار ،وقال هلم أيضا هذا اجليل
وثقة فوق مستوى العادة ..يضاف هلا صدقيته يف
ُ فاسد شرير.
تقدميه رؤية لدولة مدنية يؤطرها إلتزام بثواب اإلسالم
حنن نؤمن بكالم الرب وحكمه العادل ومشيئته اإلهلية،
بشكل منفتح ورصني ,مع مالحظة أن الرجل جنل مرجع,
ليس كما نريد حنن ولكن كما يريد هو ،وكما قال الرب
وهو يرتدي الزي احلوزوي وكان يعمل منطلقا من إيران
على خشبة الصليب فلتكن مشيئتك يا أبتاه ال مشيئيت،
اليت تؤمن وتطبق نظرية والية الفقيه ,دون أن يتصادم
حنن اعتمدنا لكي ننطلق يف مسرية حياتنا اجلديدة احياء مع
معها ..سنفهم حجم اإلستقاللية الفكرية ووضوح الرؤيا
املسيح ال اموات بالذنوب واخلطايا وقلة اإلميان ،مهيئني
عنده ,وفهمه العميق لإلختالف بني اجملتمعات والشعوب,
لكي خنلع إنساننا العتيق ونرجعه إىل الرتاب ونلبس اإلنسان
و تقديره العالي لدور الدين دون إفراط أو تفريط..
اجلديد باملسيح الذي هو القيامة واحلياة ونكون معه يف
قد يبدو من العبث اإلسهاب يف فهم رجل قد رحل اعلى السماء يف بيتنا األبدي ألنه هناك ال يوجد أي حزن
مّ
وخسرناه ,قبل أن ينجح يف تطبيق أفكاره وحيوهلا لواقع ..وال وجع وال موت ،بل اننا نفرح بالرب
ونرن كل حني وحنيا
لكن هذا فهم قاصرو فاألفكار ال متوت مبوت أصحابها ,معه إىل األبد آمني.
واألعمال واألفكار الصاحلة ..تعيش أبد الدهر.

زيد شحاثة

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

الرئيس عون :اليوم بداية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لشركة «توتال  -لبنان» ريكاردو داري تقديم شرح مفصل عن
كيفية عمل الباخرة وعملية التنقيب ،مشريا اىل انها «عملية بالغة
التعقيد وتصل نسبة دقة انبوب احلفر اىل حواىل مرت واحد من
املوقع الذي يتم حتديده عرب اقمار صناعية من امريكا وروسيا»،
الفتا اىل ان احلفر «جيب ان يتخطى اوال حواىل كيلومرت من امللح
قبل الوصول اىل املوقع املفرتض للبئر النفطية» ،موضحا انه
«مت استقدام نفط خاص لتسيري الباخرة وهو «non sulfur marine
.»gasoil
واطلع الرئيسان عون ودياب من حجرة القيادة ،على الشاطئ
اللبناني الذي يبعد حواىل  25كيلومرتا ،وعلى السفينتني املرافقتني
لباخرة التنقيب لتسهيل عملها وتقديم اخلدمات اللوجستية.
بعدها ،انتقل اجلميع اىل قاعة االجتماعات واطلعوا على شرح عام
للباخرة قدمه قبطانها اندي كينيون ،وعلى معايري السالمة وطريقة
عمل الطاقم.

نصر

ثم حتدث نصر ،فقال« :بدأنا العمل يف العام  2013واطلقنا الدورة
االوىل للرتاخيص ،ثم اعددنا القوانني واملراسيم الالزمة ،اال اننا
مل نستطع ان نلزم اال يف اول جلسة للحكومة االوىل يف عهد
فخامة الرئيس عون ،لنعود ونطلق دورة الرتاخيص من جديد ولزمنا
البلوكني رقم « »4و « »9للكونسورتيوم املؤلف من توتال وايين
ونوفاتك .وبدأنا العمل مع هذه الشركات يف اول خطة لالستكشاف
اليت وافقت عليها اهليئة ووزارة الطاقة ومتت كل التحضريات
االدارية والرتاخيص واالمور اللوجستية حتى متكنا من الوصول اىل
هذا النهار .ان هيئة البرتول قامت بكل املهام اليت كان عليها
القيام بها وكان هناك تعاون كبري من كل الوزارات واجلهات
املعنية ونود ان نشكرهم على ذلك».
اضاف« :اليوم حنن يف موقع البئر وفوقها مباشرة وسيتم احلفر
بعد يومني كي نصل اىل  4100مرت عن سطح املياه .وسيكون هناك
ممثلون عن اهليئة واجليش واالمن العام واجلمارك على السفينة كي
نتابع مجيعا اعمال احلفر بشكل يومي .كما ان شركة توتال ستقدم
تقريرا يوميا اىل هيئة البرتول عن عملية احلفر وكيفية امتامها
ونتائجها .وحنن بالطبع سنبلغ معالي الوزير الذي سيبلغكم بدوره
بكل النتائج يوميا ،على امل ان تكون النتيجة جيدة».
وتابع« :كما تعلمون اجرينا مسحا جيولوجيا كامال لكل البحر اللبناني
ولكن تأكيد هذا املسح يتم من خالل هذه البئر باعتبارها االوىل.
وغرفة الداتا يف وزارة الطاقة اصبحت جمهزة وكاملة بكل الداتا
والربامج ،وسنقوم بعملنا يف االشهر املقبلة ملواكبة الشركة يف
العمل .وان شاء اهلل تكون النتيجة اجيابية كي حنفر ابارا مستقبلية
يف البلوك رقم « ،»4كما اننا نقوم بالتحضريات نفسها للبلوك رقم
« »9وان شاء اهلل حنفر فيها يف خالل هذه السنة حيث اننا نقوم
حاليا بتحديد موقع البئر واجراء التحضريات اللوجستية الالزمة».

دياب

ثم حتدث الرئيس دياب فقال« :من وسط الظالم الدامس تنفتح
اليوم كوة نور كبرية فتوسع دائرة االمل بتجاوز لبنان االزمة
االقتصادية احلادة اليت تضيق اخلناق على الواقع املالي واالجتماعي
للبنانيني .انه يوم تارخيي نبدأ فيه احلفر يف البحر لتحويل لبنان
اىل بلد نفطي ،لنحفر بالرب مستقبل لبنان اجلديد الذي نريده ان
يعود مزدهرا يضج باحلياة كما كان دائما ،ويضخ األمل يف االيام
والسنوات املقبلة ،وينعش مستقبل االجيال ويطوي صفحات
االحباط ،ويشكل حمطة حتول يف هوية لبنان االقتصادية ،وينتشر
عرب البحر حنو العامل كما فعل الفينيقيون ،ويتمدد يف الرب يف
عمقه العربي ،فيعود لبنان منارة الشرق وصلة الوصل بني العرب
والعامل .هذا يوم سيذكره التاريخ وسيكون نقطة حتول يف كسر
منطية االقتصاد اللبناني وبناء اعمدة ثابتة ملستقبل االجيال والبلد.
ان اللبنانيني يتطلعون اىل هذه احملطة باعتبارها نافذة كبرية
يعربون منها خارج االحباط واخلوف اىل املستقبل .هنيئا للبنان
حفنة الرتاب االوىل اليت ستخرج من حفرة االمل يف البحر لرتدم يف
الرب حفر االزمات اليت حتبس انفاس اللبنانيني».

عون

وحتدث رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون فقال« :سعيد بوجودي
بينكم يف هذه املناسبة ،وال شك يف ان اجملهود الذي بذل يف
االستطالع والكشف عن وجود املوارد الغازية او البرتولية كان مهما
جدا ،اال ان االهم اليوم هو الشركات اليت تقوم باالستخراج واليت
هي االساس .وقد تعاونا مجيعا وعملنا كي نستخرج هذه املواد.
من هنا ،فان اليوم هو يوم سعيد لنا ولكل اللبنانيني .ونأمل ان
يتحقق هذا احللم الذي حلمنا به وعملنا على حتقيقه .اليوم هو
يوم تارخيي ،فبداية اي مشروع كبري تعترب بداية تارخيية» ،وشكر
شركات «توتال» و»ايين» و»نوفاتك» على جهودها ،متمنيا ان
«يكون هناك تعاون معها يف جماالت اخرى يف املنطقة االقتصادية
اخلالصة للبنان».
ثم انتقل الرئيسان عون ودياب والوزير غجر والوفد اىل غرفة
القيادة اخلاصة بعملية احلفر ،حيث ضغط رئيس اجلمهورية واىل
جانبه الرئيس دياب ،على زر التحكم بعملية احلفر ايذانا ببدء اعمال
الباخرة بشكل رمسي .والتقطت بعدها الصور التذكارية قبل ان
يغادر عون ودياب الباخرة.

نبذة عن الباخرة

مت تصنيع باخرة التنقيب « »tungsten explorerيف العام  ،2013وهي
حتمل علم  Bahamasوتتسع لنحو  200شخص .الباخرة مملوكة من

شركة « »Vantage Drillingاالمريكية ومقرها هيوسنت ،استأجرتها
شركة «توتال» للقيام بأعمال احلفر ،كما استخدمت جمموعة من
اللبنانيني للمشاركة يف تنفيذ هذه األعمال .ويبلغ طوهلا  238مرتا
وعرضها  42مرتا ،ووزنها االمجالي  68486طنا ،وميكنها ان حتفر
حتى عمق يصل اىل  12الف مرت.
وقامت الباخرة بأعمال حفر يف خمتلف الدول وهي كانت يف الكونغو
قبل ان تنتقل اىل مصر ومنها اىل لبنان حيث ستمكث حنو شهرين
قبل ان تنتقل اىل قربص.

الربملان العراقي يؤجل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األنباء العراقية.
أجل جلسته االستثنائية
العراقي
«النواب
إن
وقالت الوكالة
ّ
املخصصة للتصويت على حكومة حممد عالوي إىل يوم السبت
(اليوم)».
ويف وقت سابق من يوم امس االول اخلميس ،طرح رئيس جملس
النواب حممد احللبوسي ،خيار تأجيل جلسة منح الثقة حلكومة حممد
توفيق عالوي على رؤساء الكتل إىل السبت املقبل».
ّ
املكلف حممد عالوي ،أعلن عن ختليه
العراقي
وكان رئيس الوزراء
ّ
عن جنسيته الربيطانية قبيل تصويت الربملان على منح الثقة
حلكومته.
بناء على دعوة
العراقية»،
«القوى
حتالف
بأعضاء
عالوي
واجتمع
ً
القيادي يف التحالف أسامة النجيفي.
ّ
إن عالوي يرى يف إجراء انتخابات
وقالت وكالة األنباء العراقيةَّ ،
مبكرة احلل األمثل لتجاوز مجيع املشكالت اليت تعاني منها البالد.
من جهته ،أعلن رئيس التيار عمار احلكيم ،األربعاء املاضي ،عن
مشروع سياسي وطين يف العراق ،داعيًا مجيع القوى السياسية
والناشطني والنخب اجملتمعية إىل العمل على تأسيسه.
وأضاف أن املشروع يقوم على مرتكزين أساسيني ،هما «قيام األمة
العراقية ،ونهوض الدولة عرب احتكار القوة ،واستعادة السيادة
واسرتداد الدميقراطية وتطوير النظام».
ويف السياق ،كشفت مصادر عراقية للميادين عن التشكيلة
الوزارية احملتملة حلكومة رئيس الوزراء املكلف حممد عالوي.
وحبسب املصادر ،فإن حقيبة اخلارجية ستكون من نصيب جابر
حبيب ،وحقيبة الدفاع لـقصي عبد احملسن عبداهلل ،بينما ستكون
وزارة النفط من نصيب حسني اجلليب ،ووزارة الثقافة لـواثق
اهلامشي.

سقوط عشرات اجلنود...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املسلحني عن ضربة كبرية جدا تعرضت هلا القوات الرتكية بريف
إدلب ،ونقلت عن مصادر عسكرية تأكيده أن الرتل الرتكي
املستهدف كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد اجليش السوري.
بدوره ،حتدثت املعلومات يف تركيا عن توتر كبري عند احلدود الرتكية
السورية ،يف حني حتدثت مصادر عن مقتل حنو  35جنديًا تركيًا.
من جهته ،أكد املرصد السوري املعارض مقتل  37جنديًا تركيًا على
األقل وجرح العشرات ،يف حني اعرتفت السلطات الرتكية مبقتل 22
جنديًا أتراك حتى اآلن قتلوا يف هجوم جوي للقوات السورية على
اجليش الرتكي يف إدلب.
ويف رد الفعل ميدانيًا ،حتدثت املعلومات يف سوريا عن سقوط
ٍ
وقت
صاروخني أطلقا من األراضي الرتكية يف ريف الالذقية ،يف
أفيد فيه أن الدفاعات اجلوية يف محيميم أسقطت صاروخني أطلقا
من «أنطونوز» الرتكية باجتاه الالذقية.
وأعلنت تنسيقيات املسلحني يف سوريا عن سقوط عشرات القتلى
واجلرحى يف صفوف اجليش الرتكي خالل استهداف اجليش السوري
رت ًال هلم يف املنطقة الواقعة بني البارة وبليون يف جبل الزاوية
بريف إدلب.
وأضافت أن اجليش السوري ّ
نفذ قصفًا جويًا إلحدى نقاط املراقبة
الرتكية يف جبل الزاوية ،ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات اجلنود
األتراك ،مشرية إىل أنه مت نقلهم إىل املستشفيات يف قضاء
رحيانلي الرتكي.
ومل يسجل حتى الساعة أي خسائر بشرية من جراء القصف الرتكي
على تل رفعت وعلى الالذقية.
وجتمعت حشود من املدنيني األتراك حول مشفى الرحيانية ملعرفة
ّ
هوية القتلى واجلرحى ،يف حني فرض األمن الرتكي طوقًا أمنيًا
حول املشفى.
وأفيد بأن خدميت «فيسبوك» و»تويرت» شبه متوقفتني بعد بدء نشر
أهالي القتلى األتراك صورًا هلم.
وأفاد مصدران تركيان أن الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان
يرتأس اجتماعًا أمنيًا طارئًا بشأن التطورات يف إدلب السورية ،يف
حني أجرى وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو اتصا ً
ال مع
األمني العام حللف مشال األطلسي ينس ستولتنربغ.
ويأتي ذلك بعد إعالن إردوغان صباح امس االول اخلميس عن مقتل
 3جنود أتراك يف حمافظة إدلب السورية.
الروسي
الرمسي
ومساء امس االول اخلميس أيضًا أكد التلفزيون
ّ
ّ
أن عسكريني أتراك أطلقوا صواريخ حممولة على الكتف على طائرات
ّ
روسية بإدلب يف سوريا.
ّ
«يقدم
الرتكي
أن اجليش
ّ
وحتدث قناة «روسيا  »24بدورها ،عن ّ
ّ
دعمًا باملدفعية وغريها من املساعدات للمجموعات املسلحة يف
إدلب».

فريوس كورونا ...أحدث...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف مجيع أحناء العامل ،جتاوز  82ألف شخص ،يف حني تعافى من
الفريوس أكثر من  33ألفا آخرين حتى اآلن.
ويف ما يلي أحدث التطورات عن فريوس كورونا من أحناء العامل
هلذا اليوم.

الكويت تعلق الدراسة بالكليات العسكرية

قالت وكالة األنباء الكويتية إن اجليش الكوييت سيعلق الدراسة
بالكليات واملدارس العسكرية ملدة أسبوعني اعتبارا من أول آذار
(غدا) ،بسبب خماوف من انتشار فريوس كورونا.
وقال مسؤول يف وزارة الصحة الكويتية إن عدد احلاالت املؤكدة
يف البالد وصل إىل  ،43مجيعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران.

اإلمارات توقف نقل الركاب بالعبارات مع إيران

ذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن اهليئة االحتادية للمواصالت الربية
والبحرية أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران حلني إشعار
آخر ،بسبب خماوف من انتشار فريوس كورونا.
وأضافت الوكالة أن اهليئة «ألزمت مجيع السفن التجارية القادمة
إىل الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصوهلا
بـ72ساعة ،لرصد احلاالت املشتبهة بني البحارة للتعامل معها
وفق اإلجراءات الصحية البحرية املتعارف عليها دوليا ومبا يضمن
منعانتقال العدوى».

خسائر باملليارات

قالت رئيسة اجمللس العاملي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا ،يف
مقابلة مع صحيفة املوندو اإلسبانية ،إن فريوس كورونا سيؤدي
إىل خسائر بقيمة  22مليار دوالر لقطاع السياحة العاملي مع تراجع
نفقات السياح الصينيني.

روسيا تعلق رحالت إليران

ذكرت وزارة النقل الروسية أن روسيا ستعلق بعض الرحالت اجلوية
من إيران وإليها اعتبارا من اجلمعة (امس) ،باستثناء رحالت الشركة
الوطنية الروسية ايروفلوت وطريان ماهان اإليرانية.

إصابة ثالثة يف لبنان

ذكرت وكالة اإلعالم اللبنانية نقال عن وزارة الصحة أن السلطات
رصدت ثالث حالة إصابة مؤكدة بفريوس كورونا يف البالد ،وهو
رجل وصل من إيران يوم  24شباط اجلاري ،وأضافت الوكالة أن
الصليب األمحر اللبناني نقل الرجل من منزله إىل احلجر الصحي يف
مستشفى ببريوت بعد ظهور أعراض اإلصابة.

إصابة مسؤولة إيرانية

أصيبت نائبة الرئيس اإليراني لشؤون املرأة ،معصومة ابتكار،
بفريوس كورنا ،يف البلد الذي سجل حتى اآلن وفاة  26شخصا،
يف أعلى معدل للوفيات خارج الصني ،حيث بدأ تفشي الفريوس.

 14وفاة يف إيطاليا

قالت هيئة احلماية املدنية يف إيطاليا يف بيان ،إن شخصني آخرين
توفيا يف البالد بسبب فريوس كورونا ،لريتفع بذلك العدد اإلمجالي
للوفيات نتيجة أسوأ تفش للمرض يف أوروبا إىل  14شخصا.

اجتماع عربي صحي طارئ

قرر وزراء الصحة العرب عقد اجتماع طارئ على مستوى اخلرباء الشهر
املقبل يف القاهرة ،من أجل «مراجعة خطط االستعداد والرتصد»
لفريوس كورونا ،حبسب بيان رمسي .وأكد البيان الذي صدر على
هامش الدورة العادية جمللس وزراء الصحة العرب اليت افتتحت صباحا
يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة« ،عقد اجتماع طارئ استثنائي على
مستوى اخلرباء لدى وزارات الصحة العربية ،ملراجعة خطط االستعداد
والرتصد وتبادل اخلربات ،وذلك خالل األسبوع الثاني من شهر (آذار)
 2020مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية».

ثالث إصابة يف إسرائيل

قالت وزارة الصحة اإلسرائيلية إن رجال عاد من إيطاليا تأكدت
إصابته بفريوس كورونا ،موضحة أن الرجل عاد من إيطاليا قبل
أربعة أيام وجاءت حتاليله إجيابية بعد أن ظهرت عليه األعراض.
ويرتفع بذلك عدد املصابني يف البالد إىل  3أشخاص .وطلبت
السلطات من اإلسرائيليني العائدين من إيطاليا عزل أنفسهم يف
منازهلم ملدة  14يوما بعد عودتهم.

اغالق مدارس

قال مسؤولون إن باكستان أغلقت املدارس يف عدة مناطق وعلقت
رحالت الطريان من إيران وإليها يف حماولة لوقف انتشار فريوس
كورونا بعد أن سجلت أمس أول حاليت إصابة بالفريوس.
واملصابان كانا قد سافرا إىل إيران ضمن جمموعات كبرية .وقال
مسؤولون من قطاع الصحة إن حالتهما مستقرة.
أعلنت احلكومة اليابانية إغالق مجيع املدارس على مستوى البالد
للمساعدة يف السيطرة على تفشي فريوس كورونا.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه طلب غلق مجيع
املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية حتى بدء عطلة الربيع
أواخر اذار املقبل.

 26وفاة يف إيران

قالت إيران إن عدد الوفيات بسبب فريوس كورونا ارتفع إىل 26
وإن العدد اإلمجالي للمصابني بلغ .245
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون
الرمسي« :خالل الساعات األربع والعشرين املاضية ،رصدنا 106
حاالت إصابة مؤكدة (جديدة) ...وصل عدد الوفيات إىل .»26
ودعا اإليرانيني لتجنب «السفر داخل البالد ما مل يكن ضروريا».
وأضاف أن احلكومة مددت إغالق دور السينما واملنع املؤقت
لألنشطة الثقافية واملؤمترات أسبوعا آخر.
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ملبـورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

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
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

باق األثرياء يف الفضاء..
أطعمة ومشروبات للوقاية من
أحد هؤالء الثالثة سيصبح اإلصابة بفريوس «كورونا»

أول «تريليونري» يف العامل

سعى الكثري من مليارديرات وأثرياء العامل لكسب
املزيد من األموال والثروات الطائلة ،القتناص
لقب «تريليونري» من منافسيه ليكون أول
احلاصلني عليه بالعامل.
من يصبح أول تريليونري بالعامل؟
وذكرت تقارير عاملية أن هناك ثالثة أشخاص
يتنافسون على هذا اللقب حول العامل ،وهم جيف
بيزوس مؤسس شركة أمازون و «بلو أورجيني»
الفضائية ،وريتشارد برانسون مؤسس شركة
«فريجني غاالكتيك» ،وإيلون ماسك الرئيس
التنفيذي لشركة تيسال و»سبايس إكس»
الفضائية.
وأرجعت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
سبب تنافس هؤالء الثالثة فقط على اللقب،
إىل تنافسهم يف سباق الفضاء من خالل
العمل بالصناعات الفضائية واستكشاف أسرار
الفضاء.
سباق املليارديرات يف عامل الفضاء
وذكرت أن العمل يف جمال صناعة الفضاء
اليت تتضمن بناء مستوطنات للبشر يف الفضاء
واستخراج املعادن من الكويكبات ،من شأنه أن

امرأة أوكرانية تعود
إىل احلياة بعد أن أعد
أقاربها جنازتها

مينحهم ثروات طائلة جتعل أحدهم قادرا على
اهليمنة على هذا اجملال ليصبح هو أول تريليونري
بالعامل.
وأوضحت مؤسسة «آر أس كمبونانت» أن رحالت
استكشاف الفضاء مل تعد حكرا على أحد ،حيث
شهد هذا اجملال دخول عدد من رجال األعمال
واملشاهري ،إال أن هؤالء املليارديرات الثالثة
متكنوا من حتقيق إجنازات فيه.
وتوقعت املؤسسة أن أحد هؤالء الثالثة سيتمكن
حبلول عام  2040على أبعد تقدير ،من زيادة ثروته
ليصبح أول تريليونري بفضل هذه الصناعة.
ومن املنتظر أن تبدأ شركة «بلو أورجيني» يف
بيع تذاكرها التجارية للسفر على منت مركبتها
الفضائية « ذي نيو شيربد» خالل العام اجلاري،
وذلك بعد أن أكد برانسون أن السفر التجاري
إىل الفضاء سيبدأ هذا العام بواسطة شركته.
كما متكنت شركة سبايس إكس من إطالق
صاروخها «هيفي فالكون» بنجاح وكان حيمل
على متنه مركبة تيسال.

ترامب يسخر من فيلم األوسكار
«بارازايت» ..والشركة املنتجة
ترد :ال جييد القراءة

عادت كسينيا ديدوخ البالغة من العمر  83عاما
إىل احلياة بعد أن أعد أقاربها جنازتها.
ونقلت قناة «تي سي إتش» األوكرانية على
اليوتوب ،ظلت املرأة دون أي عالمات احلياة ملدة
عشر ساعات يف مشفى منطقة فينيتسا وسط
أوكرانيا.
وقام األطباء بقياس النبض والضغط ومل تظهر
األدوات أي إشارة ،وأجرى املسعفون ختطيط
للقلب لكنه أظهر خطا مستقيما ،هلذا نصح األطباء
أقارب املرأة االستعداد لألسوأ.

خالل جتمع حاشد يف مدينة كولورادو سربينغز يف
كولورادو ،أبدى الرئيس دونالد ترامب استياءه
من فوز الفيلم الكوري اجلنوبي «باراسايت»
جبائزة األوسكار كأفضل فيلم هلذا العام.

وأعد األقرباء التنظيمات للدفن ،بينها مراسم
اجلنازة والعشاء التذكاري كما حفر العمال قربا
للمرأة ،ومع ذلك وبعد مرور الوقت عادت كسينيا
إىل احلياة والحظ األطباء أنها جنت مرتني من
موت سريري ،وقالت املرأة ،أن زوجها كان
مشاسا (خادما يف الكنيسة املسيحية) وقد غنى
يف الكنيسة وصلى من أجلها وهكذا جنت.

يف الوقت الذي ردت الشركة املنتجة للفيلم على
ترامب يف تغريدة هلا على تويرت ،قائلة إن الرئيس
األمريكي «ال جييد القراءة» .ويعد «بارازايت» أو
الطفيلي ،هو أول فيلم بلغة أجنبية يفوز جبائزة
أفضل فيلم يف تاريخ جوائز األوسكار ،كما
حصد الفيلم جوائز أفضل إخراج وأفضل سيناريو
أصلي ،وجائزة أفضل فيلم أجنيب.

تساهم بعض األطعمة يف تقوية جهاز املناعة يف
اجلسم وزيادة كرات الدم البيضاء اليت تكافح
العدوى ،وبالتالي حتمي من اإلصابة بالفريوسات
وخاصة فريوس كورونا الذي أصبح حمور قلق
العامل اآلن ،ومن أبرز تلك األطعمة:
 1احلمضيات:حتتوي الفواكه احلمضية على فيتامني «سي»
الذي يساعد على تعزيز جهاز املناعة ،كما يساعد
على زيادة إنتاج خاليا الدم البيضاء ،اليت تعمل
على مكافحة األمراض وااللتهابات ،وال يستطيع
تلقائيا لذلك جيب
اجلسم إنتاج فيتامني «سي»
ً
احلرص على تناول األطعمة اليت حتتوي عليه،
مثل :الغريب فروت ،والربتقال ،واليوسفي،
والليمون.
2الفلفل األمحر:حيتوي الفلفل األمحر على ضعف ما حتتويه الثمار
احلمضية من فيتامني «سي» ،كما أنه مصدر
غين للبيتاكاروتني ،باإلضافة إىل أنه يعمل على
تعزيز جهاز املناعة ملقاومة األمراض اليت ميكن
أن تصيب اجلسم ،وخاصة األمراض اليت تنتشر
بفصلي اخلريف والشتاء ،بسبب نشاط البيكرتيا
والفريوسات.
3الربوكولي:حيتوي الربوكولي على الفيتامينات واملعادن،
ومن أبرزها فيتامينات  Aو Cو ،Eباإلضافة
إىل نسب عالية من مضادات األكسدة واأللياف
األخرى ،ويعد الربوكلي من أكثر اخلضروات صحة
للجسم ،وميكن تناوله بالعديد من الطرق ،ويساهم
الربوكلي يف رفع جهاز املناعة يف اجلسم ملقاومة
األمراض.
4الثوم:يساهم الثوم يف رفع مناعة اجلسم للحد من
اإلصابة مبختلف األمراض ،كما أقر املركز الوطين
للصحة التكميلية والتكاملية األمريكي أنه ميكن
أن يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب
الشرايني ،ويسبب تعزيز مناعة اجلسم بسبب
احتوائه على كميات ُمركزة من املركبات اليت
حتتوي على الكربيت ،مثل األليسني.
5-الزجنبيل:

يساعد الزجنبيل يف تقليل االلتهابات واألمراض
االلتهابية املصاحبة لبعض األمراض ،باإلضافة
إىل أنه يساهم يف رفع جهاز املناعة باجلسم،
وجعلها تقاوم األمراض ،ويساعد الزجنبيل يف
تقليل الغثيان ،باإلضافة إىل مساعدته يف تقليل
األمل املزمن ،وحيتوي على خصائص خلفض
الكوليسرتول الضار من اجلسم.
6السبانخ:السبانخ من اخلضروات املليئة بفيتامني «سي»
باإلضافة إىل احتوائها على العديد من مضادات
األكسدة والبيتاكاروتني ،ما يزيد من قدرة
اجلهاز املناعي على مكافحة العدوى واألمراض،
ومن األفضل تناوهلا بصورتها الطبيعية للحفاظ
على فوائدها للجسم.
7اللنب:حيتوي اللنب على فيتامني «د» الذي يساعد على
رفع جهاز املناعة باجلسم ،ويعزز دفاعاته الطبيعية
ضد األمراض ،وميكن إضافة العسل األبيض له
للحصول على أكرب فوائد ممكنة لتعزيز املناعة،
خاصة عند اإلصابة بنزالت الربد واإلنفلونزا
مؤخرا.
وغريها من الفريوسات اليت ظهرت
ً
8الكركم:يستخدم الكركم كمضاد لاللتهابات ،كما يساهم
يف عالج التهاب املفاصل والتهاب املفاصل
الروماتويدي ،وحيتوي الكركم على مادة الكركمني
اليت تساعد يف احلد من اإلصابة باألمراض ،كما
تعمل على تعزيز جهاز املناعة.
9الشاي:الشاي مبختلف أنواعه سواء األخضر أو األسود على
حد سواء حيتوي على مركب الفالفونويد ،وهو نوع
من مضادات األكسدة ،ويساهمان يف رفع جهاز
املناعة ليستطيع اجلسم مقاومة األمراض ،خاصة
يف فصلي اخلريف والشتاء.
10الكيوي:حيتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية
األساسية ،مبا يف ذلك الفوالت والبوتاسيوم
وفيتامني  Kوفيتامني  ،Cومن املعروف أن
فيتامني  Cيساهم يف رفع جهاز املناعة ،وزيادة
خاليا الدم البيضاء حملاربة العدوى ،وجعل اجلسم
قادر على مقاومة األمراض.

أشعة اليزر «غادرة» حترق عني طيار يف السماء ..وتهدد بكارثة
قالت الشرطة إن طيارا
متدربا أصيب حبروق
يف عينه ،عندما تعرض
لشعاع «اليزر» وجه
لقمرة القيادة أثناء
رحلة طريان ،قادما من
الرب.
وكان احلادث واحدا
من واقعتني هلجمات
بالاليزر على الطائرة
اليت شاركت يف رحالت
تدريب من مطار مدينة
أكسفورد اإلنكليزية،
أيام
بفارق
وقعا

قليلة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الطيار البالغ من
العمر  21عاما «أصيب بشعاع اليزر تسبب يف
حرق ملقلة عينه» ،يف الرابع من شباط اجلاري.
وأضاف« :هبطت الطائرة بأمان ونقل الطيار إىل
مستشفى جون رادكليف للعالج .مدى إصابته
غري معروفة حتى اآلن».
ووقع احلادث الثاني ،يف حوالي الساعة 5:45
مساء يف اليوم التالي ،واستهدف طائرة مشال
مدينة تشارلبوري.
وقال ضابط التحقيق رينيه غابي كريستوفيين:
«كانت هذه أفعال متهورة للغاية ووضعت كال
الطائرتني يف خطر كبري .تعرض الطيار املتدرب

للطائرة األوىل إلصابات يف عينه ،نتيجة هلذا
اهلجوم وقد تؤدي اإلصابات إىل عدم قدرته على
الطريان بعد اآلن».
وأضاف« :إن تهور مثل ذلك ال يعرض الطائرة
فقط للخطر ،ولكن مجيع الركاب على متنها،
وكذلك املواطنني على األرض».
وأعلن« :ال نعرف أصل هذه اهلجمات بالليزر،
لكن بالنظر إىل حدوثهما يف توقيتني متقاربني،
فإنين أناشد أي شخص لديه أي معلومات ميكن أن
تساعد هذا التحقيق ،يف االتصال بالشرطة».
وأكدت الشرطة أن « تسليط أشعة الليزر يف
السماء على الطائرات أمر غري مقبول وحنن حنقق
بدقة (يف األمر)».
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فــن

هكذا أجاب فارس كرم
على سؤال حول زواجه

طليقة وائل كفوري أجنيال بشارة كما مل شريين عبد الوهاب تفاجئ
تروها من قبل ..تغيري واضح مبالحمها اجلمهور بطلبها من حسام حبيب

أنجيال بشارة ووائل كفوري

فارس كرم
بعد أن ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي خبرب زواج الفنان اللبناني
فارس كرم ،أوضح االخري املوضوع ،نافيًا بشكل قاطع.
برده على إحدى املتابعات عرب صفحته اخلاصة على أحد
وجاء ذلك ّ
ً
قائلة »:فارس عندي
مواقع التواصل اإلجتماعي ،واليت سألته
فرد قائ ًال »:ال و
سؤال هل صحيح خرب زواجك  .نعم ام ال»،
ّ
كال ومستحيل».
ومن ناحية أخرى ،كان إحتفل مؤخرًا كرم بعيد ميالده ،وتلقى
الكثري من املعايدات كان من بينها معايدة الفنانة اللبنانية إليسا
له ،وكتبت عرب حسابها على »:كل سنة وتضلك أطيب وأنضف
قلب وتضل حولك الناس احللوة متلك .بتمنالك الصحة إللك
ولكل اللي بتحنب ،وتضلك ناجح ومليان فرح».
رد كرم على معايدة إليسا قائ ًال« :داميا بقول انك انضف
وبدوره ّ
شخص تعرفت عالي ..اهلل يديم عليكي نعمة الصحة والنجاح
وتضلي داميًا ملكة لالحساس وملكة بقلوب حمبينك وانا منهم».

متكنت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري متكنت من إثبات
هذه املقولة ملتابعيها ،وعلى الرغم من أنها قررت االبتعاد عن
مواقع التواصل االجتماعي وإقفال مجيع حساباتها على املنصات
اإلفرتاضية ،إال أن خبري املكياج حممد حرب فاجأ اجلميع بصورة
لـ أجنيال بشارة نشرها على صفحته عرب انستغرام ظهرت فيها بـ
لوك جديد وأمجل من السابق.

دومينيك حوراني تثري اجلدل
بتصرفها على السرير

شريين عبد الوهاب
تعترب الفنانة املصرية شريين عبد الوهاب من أكثر الفنانات
تواضعا ،إذ قامت خبطوة مميزة من أجل مجهورها يف حفلها األخري
يف الكويت.
فقد تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو هلا
ظهرت فيه وهي تنادي على زوجها الفنان حسام حبيب ليحملها
حتى تتمكن من النزول عن املسرح لتقرتب من مجهورها ،وبالفعل
اقرتب حسام منها ولبى النداء.

تداول فيديو قديم لناصيف
زيتون يف برنامج للهواة

أصالة تعرتف :مكسورة وتعبانة
وأتعاجل عند دكتورين نفسيني!
فاجأت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني اجلمهور بصورة جديدة
نشرتها على صفحتها عرب انستغرام ظهرت فيها وهي مرتدية
فستانا قصريا داخل غرفة النوم ،وهي تقفز على السرير بطريقة
عفوية.
مالمح الفرح بدت واضحة على وجه دومينيك يف الصورة اليت
اثارت من خالهلا جدال كبريا.

والدة ابن قصي خولي خترج عن
صمتها وتفضحه ..تعرضت للظلم
أصالة وطارق العريان
للمرة األوىل بعد انفصاهلا عن زوجها املخرج املصري طارق
العريان ،كشفت الفنانة السورية أصالة نصري تفاصيل حالتها
النفسية بعد الطالق ،مشرية اىل ّ
أنها كانت مكسورة وتعبانة
ّ
لتلقي العالج.
وقصدت طبيبني نفسيني
كذلك خضعت الفنانة السورية لعملية جتميلية جديدة أصلحت من
ّ
مؤخًرا.
خالهلا نتوءات وجهها اليت ظهرت

هوية الفتاة اليت تسببت يف
طالق أصالة وطارق العريان
أصبحت حديث املتابعني

كشفت مصادر مقربة من عائلة الفنانة السورية اصالة أن سبب
طالق األخرية من املخرج املصري طارق العريان ،تسجيالت
صوتية بني العريان وشابة سورية تدعى نيكول.
ولفتت املصادر حبسب جملة «هلا» اىل ان الفتاة يف مرحلة
العشرين من عمرها ،وأن التسجيالت تسببت بامل بالغ لدى
الفنانة اليت تعيش منذ حنو  5أشهر حالة نفسية سيئة وأقرب
إىل االنهيار .وأضاف أن املقربني منها كانوا يعلمون ذلك وأنها
كانت حتاول احلفاظ على متاسكها وإظهار قوتها.

انتشر بني رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لسيدة
تدعى مدحية احلمداني أكدت أنها والدة ابن املمثل السوري قصي
خولي.
ظهرت السيدة يف الفيديو وهي منهارة من البكاء ،مشرية إىل أنها
تعرفت على قصي عام  2014وأنها سيدة حترتم نفسها والتزمت
الصمت على الرغم من أنها تعرضت ملوجة من االنتقادات وللظلم
من قبل البعض.
ولفتت إىل أن قصي»ممثل» واجهت مصاعب عدة بسببه ووضعها
هي وابنه يف مواقف حمرجة.
كما نفت مدحية ان تكون راقصة تعري او «بنت شارع» كما
يصفها البعض وقالت انها تعمل يف اهم الشركات يف دبي اليت
تعرفت عربها على قصي.

تداول فيديو قديم لناصيف زيتون يف برنامج للهواة تداول
فيديو قديم لناصيف زيتون يف برنامج للهواة
أعاد املتابعون عرب مواقع التواصل اإلجتماعي خالل الساعات
املاضية تداول مقطع فيديو من برنامج اهلواة «،»Star Academy
ظهر فيه كل من الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية
رمحة رياض ،وعدد من زمالئهم املشرتكني حينها.
وظهرت رياض يف الفيديو وهي تؤدي مقطع من موال عراقي،
بعد أن طلب منها زمالؤها ذلك ،االمر الذي تفاعل معه املتابعون
بشكل كبري الذين أثنوا على صوتها وأدائها.
ومن ناحية أخرىّ ،
علق البعض اآلخر من املتابعني على التغريات
اليت طرأت على شكل وإطاللة كل من زيتون ورياض ،مؤكدين
على أنهما إزدادا مجا ً
ال.

جنمة عربية تتحول إىل نسخة
من أصالة نصري
تسبب فيديو لنجمة
يف صدمة
عربية
للجمهور ،حيث بدت
مالحمها نسخة طبق
األصل من الفنانة
أصالة
السورية
نصري ،األمر الذي
على
بلبلة
أحدث
السوشيال ميديا.
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صـحة وغـذاء

عنصر غري متوقع «ال ميكن االستغناء عنه»
قد ينقل عدوى «كورونا» ملالكه!

يواصل فريوس «كورونا» إثارة القلق يف مجيع أحناء العامل
مع ظهور أكثر من  75ألفا و 600حالة إصابة وتأكيد وفاة حنو
 2127مريضا حتى اآلن.
ويف حني يعد  COVID-19مرضا جديدا ،وكيفية انتشاره ليست
واضحة بشكل كامل ،حذر اخلرباء من عنصر غري متوقع ميكن أن
يستقطب الفريوس.
وسجلت أول حالة إصابة بفريوس «كورونا» يف  31ديسمرب،
ُ
سجلت إصابات يف 26
يف ووهان الصينية ،ومنذ ذلك احلني ُ
دولة حول العامل .وبينما يثبت الباحثون مدى انتشار الفريوس
بالضبط ،لوحظ كيف تنتشر الفريوسات املماثلة عرب قطرات
السعال.
وميكن هلذه القطرات أن تستقر على األسطح ،ما يؤدي إىل
انتشار الفريوس .وحذر اخلرباء من انتقال العدوى عرب شاشات
اهلواتف احملمولة ،اليت قد يستقر عليها فريوس «كورونا»،
خاصة أن اهلواتف الذكية أصبحت ضرورية للغاية ،وكشف حتليل
أجري العام املاضي ،أن ما يقرب من ¾ العامل يستخدمون
هواتفهم لإلنرتنت فقط.
وقال الدكتور ريتشارد داود ،من عيادة  ،Fleet Streetإنه من
املمكن انتقال عدوى «كورونا» عرب جهاز اهلاتف الذكي ،إذا
تعامل معه شخص آخر حيمل العدوى.
وأضاف الربوفيسور ستيفن ترينر ،من جامعة «موناش» ،أنه
بإمكان الفرد التقاط الفريوس ،لدى مترير اهلاتف إىل شخص
مصاب بـ»كورونا» ،ميكن أن يعطس ويسعل عليه ،قبل
إعادته.
وينصح الدكتور داوود باستخدام الكحول أو منظف الشاشة،
حلماية اهلاتف من أي جراثيم.
ويف وقت سابق من هذا العام ،كشفت الدكتورة شيخة بيتاليا،
مديرة  ،Pall Mall Medicalأن شاشة اهلاتف القذرة ميكن أن حتمل
فريوس اإلنفلونزا.
وقالت لصحيفة «مريور»« :ميكن أن تكون اإلنفلونزا حالة
خطرية ،خاصة بالنسبة لألطفال والنساء احلوامل واملسنني،
وعلينا مجيعا اختاذ خطوات بسيطة لكنها فعالة من أجل تقليل
خطر اإلصابة بالفريوس أو انتشاره».
ووجد فريق الدكتورة بيتاليا أن شاشات اهلاتف ميكن أن حتتوي
على جمموعة من الفريوسات الضارة ،مبا يف ذلك تلك املسؤولة
عن نزالت الربد واإلنفلونزا ،وكذلك االلتهاب الرئوي والتهاب
احللق والتهاب املعدة واألمعاء.
ووجدوا أيضا أن اهلاتف الذكي العادي ميكنه نقل  10أضعاف
عدد اجلراثيم ،مثل مقعد املرحاض املعتاد.
ويف حال كان فريوس «كورونا» اجلديد يشبه فريوسات
«كورونا» البشرية األخرى ،مثل «السارس» و ،MERSفإنه
ميكن أن يبقى على األسطح ملدة تصل إىل  9أيام ،وفقا لدراسة
جديدة.
 -طرق أخرى لتجنب إصابة أو انتشار فريوس «كورونا»:

• قم بتغطية فمك وأنفك مبنديل عند السعال أو العطس.
• اغسل يديك بالصابون واملاء يف كثري من األحيان.
• جتنب االتصال الوثيق مع الناس املرضى.

إنفلونزا العيون مرض ال عالج له

حذر خرباء املركز الفدرالي للتثقيف الصحي يف أملانيا من انتشار
اإلنفلونزا مبا فيها مرض إنفلونزا العيون الغامض واخلطري ،لعدم
وجود أدوية لعالجه يف الوقت احلاضر.
وأعراض مرض إنفلونزا العيون األولية ،تشبه أعراض التهاب
امللتحمة  ،حيث تبدأ إحدى العينني باإلمحرار ثم تتورم ويشعر
الشخص بأن جسما غريبا فيها ،وتظهر احلكة وتزداد احلساسية
للضوء .وتبلغ فرتة حضانة العدوى  12-5يوما.
وجتدر اإلشارة إىل أن إنفلونزا العيون انتشرت عام  2016يف
بون ،وحينها مل تنفع مجيع املضادات احليوية يف عالج املصابني،
ما تسبب يف تفاقم املرض وإصابة اجملاري التنفسية بالتهابات
وكذلك اجلهاز اهلضمي.
ويشري اخلرباء ،إىل أن فريوس إنفلونزا العيون نشط جدا ومقاوم
جلميع املضادات احليوية ،وحتى بعد مضي عدة أسابيع يشعر
املصاب بضبابية الرؤية .وتنتقل عدوى املرض نتيجة مالمسة
األيدي مثل املصافحة ،ومقابض األبواب وغريها.
وللوقاية من املرض جيب غسل اليدين باملاء والصابون عدة
مرات يف اليوم ،وعند إصابة أحد افراد األسرة ،جيب تطهري مجيع
األشياء يف املنزل ،ألنه ال يوجد دواء لعالج هذا املرض حاليا.

عالمات تدل على حالة طبية خطرية
قد تقتل املريض يف دقائق
يعرف االنصمام الرئوي بأنه حالة طبية طارئة ،قد تتحول إىل حالة
مميتة قادرة على إنهاء حياة املريض يف غضون بضع دقائق.
وحيدث االنصمام الرئوي ( )Pulmonary embolismعند انسداد
أحد األوعية الدموية يف الرئتني ،وينتج يف معظم احلاالت ،عن
جلطة دموية ،ويصيب املريض بشكل مفاجئ.
وقد يكون األمر خطريا جدا ألنه ميكن أن مينع الدم من الوصول
إىل الرئتني ،وقد يكون العالج الطيب السريع هلذه احلالة منقذا
للحياة.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الكثري من األشخاص ال يعرفون
األعراض الرئيسية لالنصمام الرئوي ،اليت جيب البحث عنها.
وقد يصعب يف بعض األحيان التعرف على أعراض االنصمام
الرئوي ألنها ختتلف من شخص آلخر،
ولذلك ،نقدم إليكم عددا من األعراض الرئيسية هلذه احلالة
الطبية اليت جيب معرفتها:
 -1ضيق التنفس:
يواجه املرضى ضيقا مفاجئا يف التنفس ميكن أن خيتلف يف درجة
حدته من ضعيف جدا إىل ضيق حاد يف التنفس.
ويتسبب االنصمام الرئوي احلاد أو الكثري من اجللطات الدموية
يف جعل ضيق التنفس أكثر حدة.
 -2أمل يف الصدر:
غالبا ما يشعر الناس بأنهم ال يستطيعون التنفس بعمق ،ويكون
لديهم أمل حاد يف الصدر عند التنفس ،ومع وجود انصمام رئوي
حاد ،قد يشعر املريض باألمل يف وسط الصدر خلف عظم القص،
وتشتد اآلالم عند السعال أو التنفس العميق.
 -3سعال مصحوب بالدم:
يبدأ املرضى بالسعال املصحوب بالدم أم املخاط الرغوي الوردي
عند اإلصابة باالنصمام الرئوي.
 -4احلمى:
عندما يصاب املرضى باالنصمام الرئوي ،قد يالحظون ارتفاعا يف
درجات احلرارة لديهم ،وقد ينتج عن ذلك شعور املريض باإلغماء
أو التوعك أو الشعور بالضعف الشديد ،وذلك ألن اجللطة الدموية
تتداخل مع القلب والدورة الدموية ،ما يسبب اخنفاضا يف ضغط
الدم بشكل كبري.
 -5تسارع ضربات القلب:
قد يتسبب االنصمام الرئوي يف تسارع نبضات القلب أو جعلها
غري منتظمة بسبب اخنفاض تدفق الدم إىل إحدى الرئتني أو
كليهما.
 -6أمل يف الساق:
قد تكون هناك أعراض جلطة دموية تسمى أيضا ختثر األوردة
العميقة ( ،)DVTينتج عنها أمل يف ربلة الساق أو ترقق يف
عضالت الساق أو تورم الساق أو القدم .وقد تكون ربلة الساق
وحممرة.
أيضا دافئة
ّ
ويف حال أصيب شخص ما بهذه األعراض أو بعضها ،فعليه
زيارة الطبيب على الفور ،حيث أن االنصمام الرئوي يقتل واحدا

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Australia raises travel advice for Japan, Barnaby’s senators plan reaches
South Korea as coronavirus spreads parliament

A man wears a mask to prevent the coronavirus in the Myungdong shopping district in Seoul.
CREDIT:GETTY

Australia has raised its
travel advice for South
Korea and Japan as the
coronavirus spreads from
China to its neighbours,
fuelling concerns the flulike disease will become a
global pandemic.
Chief medical officer
Brendan Murphy said
Australia did not want “to
rule out anything” in dealing with the crisis, including a potential travel ban
on South Korea, but noted
Seoul had “very strong
measures in place to isolate the centre of that outbreak”.
Qantas Airways does not
fly to South Korea but
runs a code-share service with Asiana Airlines.
It would be up to the Australian government to impose travel restrictions on
foreign airlines.
The Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT) on Monday upgraded the travel advice
for Australians travelling
to South Korea, urging
them to “exercise a high
degree of caution due
to the heightened risk of
sustained local transmission of coronavirus”.
It said those travelling
to the centre of new outbreaks in the cities of
Daegu and Cheongdo
should “reconsider” their
need to travel.
South Korean President
Moon Jae-in has ordered
the partial quarantine of
Daegu, a city of 2.5 million
people.
China reported a sharp

decrease in new deaths
and cases of the coronavirus on Saturday but
new cases in Iran, South
Korea, Italy and Lebanon
added to unease about its
rapid spread and global
reach.
“The central government,
local governments, health
officials and medical personnel and the entire people must wage an all-out,
concerted response to the
problem,” he said on Sunday.
DFAT said travellers to Japan should also exercise
a high degree of caution
after 132 cases were confirmed on the mainland on
top of the 602 infections
on the Diamond Princess
cruise ship moored off
the coast of Yokohama.
Japan is preparing to host
millions of tourists in the
lead-up to and during the
Olympic Games in July.
It has set a goal of 40
million tourists in 2020.

Official figures show 6.8
million of its 29 million
tourists in 2017 came
from China. That made
China its No.1 source of
tourists, just ahead of
South Korea’s 6.5 million,
making it highly exposed
to both markets.
Dr Murphy said he could
not comment on preparations for the Olympics.
“I think the Japanese government will look at all of
the developments over
coming weeks,” he said.
The Israeli government
on Monday said it would
temporarily block entry to
all non-residents who had
recently visited Japan or
South Korea.
In Europe, Italy has recorded the highest number of cases. It now has a
total of 144 infections and
two deaths, mostly in the
north of the country.
DFAT said travellers to the
area should exercise normal safety precautions.

Barnaby Joyce has introduced a private member’s bill to parliament to
change how people vote
for senators, in a bid to
have more regional representation.
Barnaby Joyce is sick of
most senators being from
capital cities and has a
plan to change that.
The Nationals backbencher has introduced a private
member’s bill to parliament that would split each
state into six regions - like
mega electorates - with
each region voting for two
senators.
“This is something that is
so important,” he told the
lower house on Monday.
“We need for our Senate
to have a constituency
and to have the capacity
to represent a geographic
area.”
Mr Joyce said in most
instances, 11 out of 12
senators come from capital cities.
He also pointed out that
New York has two senators while Adelaide has
11.
“We need to make sure
that as the seats get bigger and bigger and bigger
in the House of Representatives in regional areas,
that this is offset by the
capacity to get more Senate representation.”
Under the plan, which was
seconded by independent

MP Bob Katter, no region
could be bigger than 30
per cent of the state’s
landmass and the capital
city would be confined to
a single region.
Mr Joyce argues this
would also help to improve indigenous representation in parliament.
The backbencher, who
recently launched a failed
bid to reclaim the Nationals leadership, said the
proposal wouldn’t warrant
a change to the constitution.
It’s up to parliament to
change how senators are
elected, Mr Joyce said.
Constitutional law expert
George Williams said this
was correct but he wasn’t

sold on the idea.
“It may be unwise, particularly because of how it will
distort the voting power
of some people relative
to others, but I cannot see
it is unconstitutional,” he
told AAP.
“It is possible for parliament to provide for more
than one electorate per
state.”
Senate president Scott
Ryan was quick to shoot
down Mr Joyce’s idea after he floated it last year.
“The current Senate is
actually very reflective of
the national vote despite
the differences in state
populations,” he said.
“But this proposal would
destroy that.”

A ban placed on anti-logging protesters from the
Bob Brown Foundation
by Tasmania’s workplace
safety regulator is being
challenged in court.
The Bob Brown Foundation has launched legal action against a ban placed
on their anti-logging protesters by Tasmania’s
workplace health and safety regulator.
WorkSafe Tasmania last
week issued a notice preventing activists from the
foundation from protesting in the state’s forests

due to ‘unsafe practices’.
The foundation on Monday began legal action
against the ban in Hobart
Magistrates Court, arguing it is invalid on several
grounds.
“We see this edict as illegal and are continuing our
peaceful defence of Tasmania’s wild and scenic
Tarkine,” Bob Brown said.
The WorkSafe ban impinges on freedom of communication and the regulator
doesn’t have sufficient
power to ban forest protests, the foundation says.

member the 25 lives lost
in NSW.
“In every case, our firefighters confronted the fire
by relying on the love that
was behind them,” the PM
said at Sydney Olympic
Park.
“We’ve lost firefighters,
aviators, farmers and civilians alike this summer. All
carried within them, even
until the end, the DNA of
our universal language - I
love you.”

The Liberal leader may
have been hoping the
sports rorts scandal had
faded since parliament last
sat in Canberra but now
he’s facing fresh claims
urban infrastructure funding was used to woo voters.
The Newspoll on Sunday
night suggests 38 per cent
of voters are satisfied with
the PM, up one point, while
Opposition leader Anthony
Albanese’s approval rating
declined four points to 39
per cent.

Bob Brown activist ban challenged in court

Labor remains ahead in latest Newspoll

Labor leads the federal coalition 51 to 49 per cent on
a two-party preferred basis, according to the latest
opinion poll published by
The Australian newspaper.
Federal Labor remains
ahead of the coalition in
the latest Newspoll but
the margin has narrowed
slightly.
Labor leads the coalition
51 to 49 per cent on a twoparty preferred basis, according to the latest opin-

ion poll published by The
Australian newspaper on
Sunday night.
The ALP was ahead of the
Liberal-National government 52-48 three weeks
ago.
The coalition remains unchanged on 38 per cent of
the primary vote, the poll
suggests, while Labor has
shed one percentage point
to 34 per cent.
As politicians return to
Canberra this week cli-

mate change is likely to
dominate debate after Labor announced its longterm emissions reduction
target.
Prime Minister Scott Morrison appears to have put
his poor handling of the
unprecedented bushfire
crisis behind him by announcing a royal commission.
He also delivered a speech
at a public memorial in
Sydney on Sunday to re-
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‘Very unhelpful and uncooper- Berejiklian rules out TAFE sale but says
ative’: ABC and AFP face off in private sector will play a bigger role
court

Premier Gladys Berejiklian has announced a review into the TAFE system.CREDIT:JANIE BARRETT

Australian Federal Police officers leave the ABC headquarters in Ultimo after the raid last June. Credit:Wolter Peeters

The ABC was forced to
spend thousands of dollars on legal fees after the
Australian Federal Police
adopted an “unhelpful and
uncooperative attitude” to
resolving a dispute over
access to documents
seized during a raid on
the broadcaster’s Sydney
headquarters, a court has
been told.
The ABC and the federal
police returned to the
Federal Court in Sydney
on Monday as the national
broadcaster prepared to
seek an urgent injunction
to stop the federal police
from accessing material seized during the raid
while it considers whether
to appeal against a court
decision that found the
warrant authorising the
raid was legally valid.
The ABC is expected to
indicate whether it will
lodge an appeal by 5pm
on Friday.
The federal police had previously given an undertaking not to use material
seized during the raid on
June 5 last year pending
the outcome of the Federal Court challenge to the
validity of the warrant.
The undertaking was set
to expire at 4.30pm on
Monday. After its court
loss last Monday, the
ABC sought the cooperation of the federal police
to extend the undertaking while it considered
whether to lodge an ap-

peal. It is understood the
federal police declined to
assist.
At an urgent hearing on
Monday, Federal Court
Justice John Griffiths encouraged the parties to
resolve the dispute without an injunction and said
the court would “accommodate the interests of
the parties” in having any
appeal “heard and determined quickly”.
“This case is not rocket
science,” he said. “The
grounds [of any appeal]
are relatively clear.”
He said an agreement
between the parties,
rather than an injunction,
“struck me as the sensible way forward” unless
“someone wants to have
their day in court now”.
He said April 15 would be
set aside for a one-day
hearing, should any appeal be lodged.
The federal police subsequently agreed outside court to extend the
undertaking until Friday
without an injunction. The
undertaking will be extended again until April
20 if there is an appeal by
the ABC.
The raid related to a series
of ABC reports in 2017
called The Afghan Files,
based on leaked Defence
documents.
David William McBride,
a former military lawyer,
has previously admitted
leaking material to the

ABC that formed the basis of its reports and has
been charged with a raft
of criminal offences.
His trial is expected to
proceed later this year
and the federal police
is seeking to use documents seized during the
raid as part of the case.
Neil Williams, SC, for the
federal police, told the
Federal Court on Monday
“the earlier the better”
was appropriate for any
appeal date because the
time frame was “tight”,
noting that any decision
by the Full Court of the
Federal Court might lead
to another appeal.
Sandy Dawson, SC, for the
ABC, said the broadcaster
had proposed “precisely”
the same regime suggested by Justice Griffiths to
resolve the dispute without an injunction and the
federal police had adopted a “very unhelpful and
uncooperative attitude”.
The broadcaster had
spent $7000 on filing fees
to apply for an injunction
on Monday and the parties had briefed five barristers between them, he
said.
The federal police had
now “come to court and
[agreed] to what we’ve
proposed when it falls
from your honour”, Mr
Dawson said.
The ABC board is expected to sign off on any decision about an appeal.

NSW Premier Gladys Berejiklian has ruled out
privatising TAFE but foreshadowed the private sector playing a bigger role in
delivering courses.
The state government has
appointed businessman
David Gonski and former
head of the federal public
service Peter Shergold to
review TAFE. Coming under pressure in question
time from Labor about privatisation plans, Ms Berejiklian eventually ruled out
any plans to sell TAFE.
“I make this commitment,
the NSW government currently invests billions of
dollars in TAFE and that
will continue,” Ms Berejiklian said.
“But if the question is
whether we are open to
industry making a contribution on top of that ... if
industry also wants to be
involved in new courses,
we would be open to that.”
Mature-age job seekers
will be offered free TAFE
courses as the state government considers introducing a university-style
HECS loan system for
younger students.
Teachers fear the review
will result in further cuts
and the privatisation of
an institution which has
bled 234,300 enrolments
between 2012 and 2016,
when the figures were last
reported.
Robin Shreeve, a former
deputy director general
of TAFE NSW - who has
also been a director of
two TAFE institutes, and
a chief executive of Skills
Australia - has been critical of the so called “One
TAFE” model. He said the

centralisation of TAFE
into one head office three
years ago, replacing a series of separate institutes,
had failed.
Mr Shreeve said he was
“surprised” another had
been commissioned so
soon after the release last
year of a national review of
the Vocational Education
and Training (VET) sector
by former New Zealand
tertiary education minister Steven Joyce. That review found university has
become the default postschool pathway, displacing VET options. “It’s time
for action, not another review,” Mr Shreeve said.
Chief executive of Business NSW Stephen Cartwright said it supports a
review of TAFE.
“There are significant concerns however that the
review will result in a reduction in funding, which
would most significantly
impact young people in
rural and regional areas
where youth unemployment rates are high,” he
said.
Teachers Federation president Angelo Gavrielatos
said the race to introduce
private providers in the
sector had been a disaster for students who faced
higher fees and fewer
course opportunities.
“TAFE budgets have been
slashed resulting in the
loss of thousands of jobs
and courses,” he said.
“We have a serious skills
shortage for key trades
which can only be addressed by reinvesting and
reinvigorating TAFE so we
can train tradespeople of
the future.”

Mr Gavrielatos said the introduction of HECS loans
would create a barrier for
disadvantaged students.
Skills Minister Geoff Lee
said from this year, up to
30,000 mature age students who have been
made redundant will get
to enrol in certificate II and
certificate III courses for
free under a new government policy to address unemployment.
“Learning is a lifelong journey and people are working
later in their lives,” he said.
“We want to support mature age workers that have
lost their jobs or are unemployed to get the skills and
training they need to continue working.”
Donna Sherriff, 47, of
south-west Sydney is
among the first cohort offered a free course which
she will use to get a job in
the disability sector.
“I’ve always been passionate about the field
and want to be working in
the disability sector,” she
said.
Father of two Gregory
Hain, 44, has also taken
advantage of the mature
aged workers scholarship
and is studying the Certificate III in Business Administration at TAFE NSW in
Taree.
He previously worked as a
greenkeeper, a difficult job
in times of drought.
NSW Labor’s spokesman
on vocational education
Jihad Dib said the state
should be offering free
TAFE courses in areas of
skill shortage instead of
putting up “another barrier” in the form of HECS
loans.
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PM rules out naming countries Bushfire-hit NSW towns wait for
spying on Australia
clean-up
Scott Morrison says the
government will not name
the countries responsible
for espionage activities in
Australia because it is not
in the national interest to
do so.
Spy boss Mike Burgess revealed on Monday night that
ASIO had foiled a spy ring,
helmed by a foreign sleeper agent, that had helped
organise a campaign of
harassment against dissidents and supported foreign agents.
He also said the government had cancelled the
visas of people suspected
of spying, and that hostile
intelligence services had
tried to establish computerhacking workshops targeting secret information.
Mr Burgess, who said more
foreign agents and their
proxies were operating in
Australia than during the
Cold War, did not name the
country or countries behind
the espionage. However,
China is regularly blamed
for activity, including hacks
on Parliament House and
the Australian National
University, and attempts to
meddle in domestic politics.
Mr Morrison defended the
failure to call out other governments and intelligence
services.
“We’ll deal with this in Australia’s national interest, in
the way we believe that’s
best done,” he said.
“We deal with foreign interference in all its forms
wherever it comes from,
and each and every day we
ensure that our agencies
are well resourced to counteract that threat.
“The legislation we’ve put
in place, the resources
we’ve put in place – and
we’ll keep doing that every
single day to protect Australia’s national interests.”
But key crossbench senator Rex Patrick said no one
would be surprised that
China was the most likely
culprit.
“The one issue I have is the
Australian government has
refused to call out the state
actor involved in these foreign influence activities

and I think they should be
called out,” he said.
“The United States, Canada,
Czechoslovakia [sic] – they
all call out who is involved
and I think it is important
that the government changes pathway.
“That’s part of public awareness but also puts pressure
back on China to make sure
they understand this is not
acceptable.”
Home Affairs Minister Peter
Dutton said the government
was willing to look at any
request from security agencies to strengthen foreign
interference and espionage
laws after the first tranche
was introduced in 2018.
“If the agencies need more
laws, then we will provide
that support because this
is a very serious threat and
I think Mike Burgess dealt
with this very effectively
when he said we were at
unprecedented levels in
terms of the foreign interference in our country,” Mr
Dutton said.
“We need to acknowledge
that threat, we need to deal
with it, we need to provide
support to the agencies,
and we’re doing that because we want to keep Australians safe.”
Mr Burgess also warned

of the growing threat from
right-wing extremism, saying small suburban cells
met regularly to salute Nazi
flags, inspect weapons and
train in combat.
Extremists were also connecting online, locally and
globally, to share propaganda and promote violence. In one case, ASIO
stopped an Australian from
leaving to join an extreme
right-wing group on a foreign battlefield.
Mr Dutton said the government was open to adding
far-right groups to the government’s list of banned
terror organisations but
was guided by advice from
agencies.
“I don’t really care where
people are on the spectrum.
I don’t care what country
it is we’re talking about,
whether it’s China or Russia or Iran – if people pose
a threat to our country, they
will be dealt with according
to the level of that threat,”
he said.
“And ASIO is blind as to
somebody’s ideology. If
they pose a threat to human life in our country, then
they can expect a knock on
their door from ASIO, the
Australian Federal Police
or our other agencies.”

The Greens will put forward
legislation to ensure $52
million donated to the RFS
during the bushfire crisis
can be distributed to communities.
The Greens will put forward
legislation to ensure $52
million donated to the NSW
Rural Fire Service via a Celeste Barber-inspired online
bushfire appeal is used to
help torched communities
and animals.
Funds donated to the NSW
fire authorities under current law are restricted to
equipment, operations and
supplies expenditure.
Greens MP David Shoebridge says the party's bill
would amend the Rural
Fires Act to allow fund donations received from November 1, 2019 to February
1, 2020 to go toward their

intended cause.
“There is no question that
the families of any RFS
volunteer who was killed
on duty should be eligible
for support and assistance
from these funds,” Mr
Shoebridge said in a statement on Wednesday.
“The extraordinary generosity of ordinary Australians needs to be matched
by some common-sense
politics.”
The record number of donations for the Rural Fires
Trust was co-ordinated by
comedian Barber via social media, and saw more
than one million people
worldwide contribute to the
cause.
Barber has indicated she
will bring an application to
the NSW Supreme Court to
attempt to fix the issue.

Greens push ‘common sense’
RFS fund bill

Bushfire clean-up efforts
across NSW have been
slow, with funding squabbles between state and
federal government leaving towns to cope with
rubble.
Charred rubble remains
untouched in the streets
for many fire-stricken
NSW communities, with
tension between the federal and state government
slowing clean-up efforts.
In the NSW South Coast
town of Mogo, fire destroyed a third of the town
in late December, claiming

the home and business of
Peter Williams.
Mr Williams says the debris of his old converted
church serves as a painstaking reminder of everything lost.
“This place is still a
mess,” he told AAP.
“It’s taking a very long
time to clear and we just
want to start getting back
to normal.”
Sky News reported over
the weekend the federal
government’s bushfire
royal commission announcement had stoked

Natural disasters could
cost Australia $39 billion
per year by 2050, with
resilience-building a key
part of the government’s
future-proofing strategy.
With the cost of natural disasters expected to reach
$39 billion a year by 2050,
the federal government is
focused on building a resilient Australia.
Emergency Management
Minister David Littleproud
pointed to the recent
bushfire crisis in his annual disaster risk reduction statement to parliament.
“The extraordinary nature of these events have
highlighted the need to
build resilience,” he said
on Wednesday.
“Reducing disaster risks
... must become business
as usual as we adapt to a
changing climate.”
Labor frontbencher Catherine King said Mr Littleproud’s
statement
would have been useful
before the bushfire crisis.
“The government refused
an opportunity to prepare
for this bushfire season
before it was too late,”
she told parliament.
“The government has
been one step behind the
entire way because they
had no plan.”
Mr Littleproud said natural disasters now cost
$18.2 billion per year, but
that price tag was expect-

ed to more than double to
$39 billion by 2050, “even
without accounting for a
change in climate”.
“The broader social costs
are estimated to be at least
double this,” he said.
He warned insurance was
becoming increasingly
unaffordable in some
parts of the country.
“Disasters not only cost
the economy, they hit hip
pockets hard. Reducing
risk is the only sustainable way to address affordability.”
Independent MP Zali
Steggall criticised Mr Littleproud’s coalition colleagues as well as Labor
for not having more people in the House of Representatives to hear the
speech.
“Have they forgotten what
happened this summer already?” she said on Twitter.
Meanwhile, a parliamentary committee examination
of land management, including hazard reduction
burns, has been dumped
now a royal commission
into the bushfire disaster
has been set up.
Committee chair Ted
O’Brien said MPs didn’t
want to duplicate the
work of the royal commission and would give
the larger inquiry the evidence and submissions
gathered over the past
three months.

Resilience key to federal
disaster plan

confusion regarding who
would collect the tab for
waste disposal.
In question time on Monday, opposition leader
Anthony Albanese asked
Prime Minister Scott Morrison whether he was attempting to reduce the
federal
government’s
funding commitment by
not including disposal
costs.
Mr Morrison said the proposal was an arrangement between the federal
treasurer, state treasurer
and the National Bushfire
Recovery Agency.
“What we proposed is
what was announced,”
Mr Morrison said on Monday.
The disposal is split between the two governments, which has led to
slow clean-up efforts.
Mr Williams described
the federal government’s
work as “fairly disappointing”, with state efforts slightly better.
Glen Innes Severn Council mayor Carol Sparks
said her local government
area in the NSW northern
tablelands is still waiting
for clean-up efforts after fires passed through
Wytaliba and Torrington
in November last year.
Although the majority of
the shire is green, she
said the clean-up is now
more difficult after recent
rain caused flooding.
“They (government) didn’t
really get onto the job
soon enough, I guess it
wasn’t a priority but people are frustrated, that’s
for sure,” Ms Sparks told
AAP.
Ms Sparks said the army
is currently in the area but
heavy rain has halted real
progress, in particular the
redevelopment of the Old
Grafton Road Mann River
crossing bridge.
This has hindered the
Wytaliba community from
accessing other towns
and stopped children
from attending school.
“Bureaucracy has caused
all sorts of hold-ups, but
people are being resilient,” she said.
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sticking with international stuInfrastructure adviser wants water plan Universities
dents despite coronavirus
Australia’s independent climate change, including and cultural needs.

infrastructure adviser has
suggested a national water strategy and a plan to
protect coastal regions
from rising sea levels.
Australia should have
a national water strategy and a plan to protect
coastal cities as rising sea
levels threaten homes and
businesses, the nation’s
independent infrastructure adviser says.
Infrastructure Australia
has listed both initiatives
among its top priorities
for 2020.
It says this must include
finding new water sources
such as recycling, desalination plants and stormwater harvesting.
But Nationals leader Michael McCormack, who
has ministerial responsibility for infrastructure, says his focus is on
dams.
“Desal plants, fabulous,
expensive water, IA has
identified it, they have
given it as a priority to
government, but I want to
build dams,” he told Sky
News on Wednesday.
“There are so many dam
projects, they’re going to
build climate resilience,
they’re going to store water and they’re going to
grow agriculture.”
He said supplying town
water was up to state governments.
In a statement, the deputy
prime minister also said
the government has already committed to fund
many of the “congestionbusting” initiatives debuting on the infrastructure
body’s list
Veteran federal MP Bob
Katter dismissed the infrastructure body’s report as
stupid.
“Infrastructure Australia
seriously wants desalination over dams and the
Bradfield Scheme? What
is wrong with these people?” he said, referring to
a 1930s plan to divert water inland.
Infrastructure Australia’s
annual assessment has
also stressed the need for
infrastructure to be built in
a way that ensures it can
be resilient to the unprecedented risks posed by

higher temperatures, unpredictable seasonal rainfall and water availability,
more extreme winds, and
more extreme weather
events and bushfire seasons.
The priority list was developed using more than 200
submissions from state
and territory governments,
industries and the community, along with the latest
infrastructure audit data.
It lays out six new high
priority projects and 17
new priority projects, all of
which have a full business
case.
It also adds as high priority initiatives securing
town water supplies and
the creation of a national
water strategy to guide
governments, the private
sector and everyday Australians on efficiently capturing and using water.
Demand for water across
many Australian systems
is increasing due to population growth and relocation, rising agricultural demands and environmental

The changing climate is
also altering the water cycle, while land and forest
management are leading
to changes to run-off and
evaporation.
The Australian Trucking
Association and Roads
Australia have been
pleased with the priority
list’s focus on road maintenance.
The Civil Contractors Federation of South Australia
was disappointed some
of SA’s worst roads were
not among high priorities,
while the Sydney Business
Chamber said more infrastructure funding must be
directed at helping its city
keep up with population
growth.
Labor
infrastructure
spokeswoman Catherine
King has kept her focus
on the government’s $4
billion Urban Congestion
Fund - designed to reduce
traffic gridlock and remove bottlenecks - which
she says is a “multi-billion
dollar pork-barrelling exercise”.

New Vic curriculum to
fight anti-Semitism
Victoria’s high school curriculum will be changed to
require students to learn
about the Holocaust, in a
bid to tackle a concerning
rise in anti-Semitism.
All Victorian high schools
will be required to educate
students about the Holocaust, in a bid to tackle a
concerning rise in antiSemitism, racism and prejudice in both schools and
the wider community.
Education Minister James
Merlino on Wednesday instructed the Department
of Education to ensure all
year nine and 10 students
at public schools are
taught about the systemic
murder of six million Jewish people by Nazi Germany and its allies during
World War II.
While the Holocaust is in
the current Victorian curriculum, Mr Merlino said
it is “not taught in all
schools, and when it is, it
is often not taught as well

as it could be”.
He said he was concerned
that “most kids today
wouldn’t be able to explain
what the Holocaust was”.
“It is vital that each generation understands the
horror of the Holocaust to
ensure it can never be repeated and to educate the
community on the damage
caused by anti-Semitism,
racism and prejudice,” Mr
Merlino said.
New teaching resources
will be developed by the
government in partnership
with Jewish community
organisations and issued
to all schools this year.
The move follows a number of antisemitic incidents at Victorian state
schools last year, including reports a five-year-old
boy was called a “Jewish
cockroach”, while another
Jewish student was made
to kneel down and kiss the
shoes of a Muslim classmate.

Universities will forge
ahead with the booming
education of international
students once the coronavirus shock ends, pushing
back against renewed concerns about financial reliance on Chinese students.
Vice-chancellors say the
coronavirus crisis – which
has stranded 100,000 students offshore as the academic year begins and put
at risk billions of dollars
in revenue – will not deter
universities from their embrace of international education but will make them
more agile in preparation
for future crises.
“Internationalisation and
a strategy around that is
key to what we do. And the
elements of that strategy
will remain,” said Monash
University vice-chancellor Margaret Gardner on
Wednesday.
“We see this event as a
very challenging and sad
health emergency and a
really significant global
health emergency. We are
responding to that.”
Advertisement
Professor Gardner said
the crisis was an opportunity to look at flexible
learning options to protect
students’ experiences in
future crises.
“Are there different ways
that we can think about
our delivery? Are there
different ways of enriching
the experience? Are there
ways of being more flexible that will be better for
overall education?”
Attila Brungs, vicechancellor of University
of Technology Sydney,
said his institution had
maintained a “moderated
amount” of international
students and keeping a
diversity of backgrounds
on campus would remain
a priority.
“I think these are very unusual circumstances. You
can plan for all sorts of
things but you can’t necessarily plan for a large
section of your community
trapped in quite a serious
health situation,” he said.

Martin Bean, vice-chancellor of RMIT University, said
his university was “really
committed” to its international strategy and would
focus on the question of
how to mitigate risks.
“What do we learn from
this to make sure, for our
students, that we have as
much continuity as possible if something like this
happens again?” he said.
The university sector still
faces uncertainty over
when the government will
ease travel restrictions on
arrivals from China, currently in place until February 29. Their priority has
been the immediate crisis
response, seeking to help
stranded students and
obey official medical advice.
Students enrolled at Australian universities but
stuck in China because of
the coronavirus might be
able to study online or get
fee remissions according
to the head of Universities
Australia Deborah Terry.
Universities have been
providing financial support packages for returning students, introducing
flexible and online learning options where possible, and planning for the
major logistical task of retrieving students if the ban
is eased.
The Greens have proposed
a government relief package for universities, which
would increase funding for
domestic undergraduate
students by 10 per cent,
guarantee the jobs and
income of university staff
and support international
students to return as soon
as possible.
“The coronavirus crisis
has exposed just how vulnerable the government
has left our tertiary education system,” Greens senator Mehreen Faruqi said.
“A serious funding boost
will shield universities
from the shock of international crises like the coronavirus by reducing their
dependence on international student fees.”

Australia’s international
education is worth more
than $38 billion annually.
Chinese nationals account
for a third of international
students and are especially concentrated in the elite
Group of Eight universities.
On Wednesday, Education
Minister Dan Tehan said
every sector in the economy had to understand
their market reliance and
be ready for shocks.
“Universities have known
for a very long time that
some of them are more reliant on the Chinese market than others and the
need for them to have contingencies in place to deal
with that,”
In a speech on Thursday,
Labor education spokeswoman Tanya Plibersek
will warn “this disruption
is a reminder of the risk involved in our current economic model, which relies
on a handful of countries
for the bulk of international students”.
According to an advance
copy of the speech, Ms
Plibersek will urge universities to diversify their international student populations away from reliance
on China and criticise the
squeeze on government
funding for education and
research.
“Universities need financial certainty as much as
they need policy certainty
– and there hasn’t been
much of either in recent
years,” she will say.
In a speech to the National
Press Club on Wednesday, Universities Australia
chair Deborah Terry said
international education
was “one of the great Australian success stories”
while education of Australian citizens would remain
the core mission.
“In the six decades since
we started, with strong
government
backing
throughout, Australia has
grown into one of the
world’s most compelling
choices for young global
scholars,” she said.
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