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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

17،6 مليار دوالر تكلفة حزمة »كورونا« التحفيزية
أكد رئيس الوزراء سكوت 
األسر  أن  موريسون 
ستحصل على دفعة حتفيزية 
بقيمة 750 دوالًرا، مبن يف 
املعاشات  أصحاب  ذلك 
يتمتعون  الذين  وأولئك 

مبزايا ضريبية عائلية.
ستة  من  أكثر  وسيتلقى 
ماليني أسرتالي شيكا مببلغ 
750 دوالًرا كجزء من حزمة 
التحفيزية  فريوس كورونا 
البالغة  موريسون  حلكومة 
قيمتها 17.6 مليار دوالر.

اليت  األسر  وستحصل 
مبن  حكومية،  مزايا  تتلقى 
يف ذلك أصحاب املعاشات 
حيصلون  الذين  وأولئك 
وعاملو  نيوستارت  على 
ضريبة  ومزايا  الرعاية 
املدفوعات  على  األسرة، 
ملرة واحدة اعتباًرا من 31 

آذار اجلاري.
واعلن السيد موريسون إن 
ستضخ  املدفوعات  هذه 

االقتصاد  يف  سيولة 
الصغرية  الشركات  لدعم 

واملتوسطة.
الوزراء  رئيس  وقال 
امس  يوم  للصحفيني، 
االول اخلميس، ان »األسر 
دفعة  على  ستحصل 
حتفيزية بقيمة 750 دوالًرا 

عرب املناورة الكاملة ألولئك 
أنواع  مجيع  يتلقون  الذين 

مدفوعات اإلعانات«.
»سيكون  يقول  واضاف 
املعاشات  أصحاب 
من  األكرب  املستفيدين 
يشكلون  وهم  ذلك، 
الذين  أولئك  التتمة على الصفحة 21حواىل نصف 

خماوف من اتساع انتشار الكورونا..
تداعيات تعليق دفع السندات:

ارتياح رمسي وقلق دولي من 
سلبيات التصنيف »بالتعثُّر«

التتمة على الصفحة 21

تلك  على  سيحصلون 
سيتم  ولكن  املدفوعات، 
أولئك  إىل  أيًضا  متديدها 
مبزايا  يتمتعون  الذين 

ضريبية عائلية«.
إن  الوزراء  رئيس  وقال 
تتضمن  األخرى  اإلجراءات 
الفوري  الشحن  زيادة 

ودعم  األصول،  لشطب 
خبطة  التجاري  االستثمار 
املتسارعة،  االستهالك 
النقدي  التدفق  وزيادة 
ألصحاب األعمال الصغرية 

واملتوسطة.
وسيتمكن حوالي 690 ألف 
أحناء  مجيع  يف  مصلحة 
أسرتاليا من احلصول على 
ألف   25 إىل  تصل  منح 

دوالر.
احلكومة  ستدعم  كما 
إلبقاء 117  العمل  أصحاب 
وظائفهم  يف  متدرب  ألف 

على مدى تسعة أشهر.
وقال موريسون: »األهم من 
ذلك، أن هذه اإلجراءات ال 
متتد إىل ما بعد 30 حزيران 

من العام املقبل«.
جوش  اخلزانة  وزير  وقال 
احلزمة  قيمة  إن  فرايدنربغ 
منها   ، دوالر  مليار   17.6

750 دوالًرا مدفوعات نقدية لدعم العائالت واملتدربني واملصاحل الصغرية

رئيس الوزراء موريسون ووزير الخزانة فرايدنبريغ لدى اعالنهما حزمة »كورونا«

أمريكية  طائرات  قامت 
استهدفت  غارات  بشن 
احلشد  قوات  تتبع  مواقع 
الصخر  جرف  يف  الشعيب 
الدين واهلري يف  وصالح 
أخرى،  ونقاط  البوكمال 

األمريكية  الدفاع  ووزارة 
الضربات  إن  تقول 
حزب  كتائب  استهدفت 

اهلل العراق.

ترامب يفرض احلظر على أوروبا... 
والصني تّتهم واشنطن بنشر كورونا

التتمة على الصفحة 21

الناجتة  الوفيات  ختطت 
كورونا  فريوس  عن 
أمس  إيطاليا  املستجّد يف 
لتصل  األلف  عتبة  االول 
بني  من  حالة   1016 إىل 
إصابة  ألف   15 من  أكثر 
إدارة  أعلنت  كما  مسّجلة، 
عزل  فيما  املدنية  احلماية 
الرئيس االمريكي  دونالد 
املتحدة  الواليات  ترامب 
بقرار  العجوز  القارة  عن 

وإليها  منها  السفر  مينع 
باستثناء بريطانيا.

وفاة  حالة   189 وسجلت 
يف  االول  أمس  إضافية 
أوروبي  بلد  أكثر  إيطاليا، 
مقابل  بالفريوس،  متأثر 

196 األربعاء. 
وترتّكز الوفيات واإلصابات 
مع  )مشال(  لومبارديا  يف 
و8725  وفاة  حالة   744

لاليــجار
Granny Flat

بحالة ممتازة.. مؤلفة من غرفة نوم 
وغرفة جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 

وحمام..
لالتصال: 0413222622

SPECIAL 
HEM 

SHORTEN
ONLY 

$7 
IN 

(15 MINUTES)

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

والييت يف احلجر الصحي... بصحة جيدة

التتمة على الصفحة 21

املرشد  مستشار  وضع 
ووزير  الدولية  للشؤون 
األسبق  االيراني  اخلارجية 
يف  والييت  أكرب  علي 

بعد  املنزلي  الصحي  احلجر 
أعراض  عليه  ظهرت  أن 
وهو  »كورونا«،  فريوس 

غارات جوية أمريكية على 
مواقع يف العراق

التتمة على الصفحة 21

»الكورونا«  ذعر  بقي 
االهتمام،  واجهة  يف 
يف  الوزراء،  جملس  من 
إىل  االول  أمس  جلسته 
واالجراءات  االجتماعات، 
عن  اإلعالن  إىل  وصواًل 
السبت  املصارف  اقفال 
مع  للتعقيم،  )اليوم(، 
خشية من ان يكون األمر، 

أخرى هلا  باعتبارات  يتعلق 
احلاصلة  بالتجاذبات  صلة 
وسعر  الديون،  حول 
حساب  على  اللرية  صرف 
القطع،  الدوالر، يف سوق 
ويف السوق املوازي، لدى 
إىل  وصواًل  الصرافني، 

السوق السوداء.
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Message from Mayor Steve Christou

If you have any issues you’d like me to help you with, please contact me on  
phone  0419 651 187 or email  steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Honouring a sporting legend
It was a great honour to recently acknowledge Bert 
Alderson, a local cricketing and sporting legend. 

Mr Alderson was the Municipal Engineer and 
Chief Town Planner of Holroyd Municipal Council 
for 37 years, from 1952 to 1989. He was also an 
amazing cricketer. I couldn’t think of a better way to 
recognise his contribution to sporting and civic life 
than to name a local grandstand at Merrylands oval 
and unveil a plaque in his honour.

Mr Alderson at a recent plaque unveiling
Mayor Steve Christou speaking at a recent Women’s 
Day event

Celebrating International 
Women’s Day
I was honoured to be a guest speaker at 
Fortitude Women’s Fitness Gym in Merrylands 
for International Women’s Day. We heard many 
inspirational stories from working women and the 
difficulties they are experienced with running their 
own business and a household.  Attitudes and 
expectations need to change and women need all 
the support we can give to achieve equal status.

Mayor Steve Christou with local resident Ben at a recent 
Meet Your Mayor session

Meet your Mayor   
Our next sessions are planned for Tuesday, 17 
March at the Corner of South and Mary Street 
Granville (11am-1pm) and Thursday, 19 March 
at Stockland Merrylands (Ground Floor), next to 
Gloria Jeans (10am-1pm).

Residents are also free to make appointments 
to meet with me outside of these designated 
times. To discuss any concerns or ideas you 
can contact me on my mobile 0419 651 187, 
or contact Council on 02 8757 9000.

Paramedic response point in wrong location

I’m very concerned about plans to build  
a Paramedic Response Point at Peel Street  
in Holroyd.  

We want emergency services based in our 
community; however, if a Paramedic Response 
Point is established at 1 Peel Street, I worry that a 
local resident may lose their life due to delays in 
response times and traffic congestion in the area.

In Peel Street, we already have congested traffic 
flow. We are also facing the possibility of a 
planning proposal, which could see up to 1,200 
units constructed at nearby Crescent Street.  
This proposal, which is currently before the State 
Government, will only add to traffic problems in 
the area. 

I was disappointed to hear that former Mayor 
Greg Cummings was lobbied by representatives 
of former Federal Minister Martin Ferguson, and 
Former State Granville MP David Borger, who 
were pushing for this proposal to go ahead.  
Council will never support this proposal, and 
we’ll continue to make our views known to the 
State Government. 

I also hope that common sense will prevail and 
the Health Minister will reconsider the proposed 
location of its Paramedic Response Point and work 
with Council to find a more suitable home.

Mayor Steve Christou at the proposed site for a major 
development in Holroyd

مركز استجابة لالسـعافات يف مكان خطأ
 1Peel يف  لالسعافات  استجابة  مركز  بناء  خطط  بشأن  جدًا  قلق  أنا 

Street يف هولرويد.
نريد خدمات طوارئ مركزها يف مجتمعنا؛ ومع ذلك، إذا تم إنشاء مركز 
استجابة لالسعافات يف 1Peel Street فإنني قلق من أن يفقد السكان 
املحليون حياتهم بسبب التأخري يف أوقات االستجابة وازدحام حركة املرور 

يف املنطقة.
أيضـًا  بالفعل حركة مرور مزدحمة. نحن نواجه  لدينا   ،Peel Street يف
يتم  ما يصل إىل 1200 وحدة  أن يشهد  يمكن  اقرتاح تخطيط  إمكانية 
إنشاؤها يف Crescent Street القريب.  هذا االقرتاح،  املعروض حاليا 

 إجتمعوا برئيس بلديتكم
يوم  تجري  ان  لها  مخطط  املقبلة  جلساتنا  ان 
ساوث  شارعي  زاوية  على  آذار،   17 الثالثاء، 
 Corner of South and Mary( وماري 
بعد   1  - صباحا   11( غرانفيل  يف    )Street
مركز  يف  آذار   19 يف  الخميس  ويوم  الظهر( 
)الطابق  مرييالندز  يف  للتسوّق  ستوكالندز 
األرضي( بالقرب من غلوريا جينز )10 صباحا 

- 1بعد الظهر(.

بالحرج يف  ال يشعروا  ان  السكان  على  ان  كما 
األوقات  هذه  خارج  بي  لالجتماع  موعد  طلب 
املحددة. ملناقشة اي اهتمامات أو أفكار بامكانكم 

االتصال بي عـلى رقـم هاتفي املـوبايل: 
0419 651 187

 أو بالبلدية على الرقم: 9000 8757

أمام حكومة الوالية، سيضيف مشكلة إىل مشاكل املرور يف املنطقة.
لقد شعرت بخيبة أمل لسماع أن رئيس البلدية السابق غريغ كامينغز تم 
الضغط عليه من قبل ممثلي الوزير الفيدرالي السابق مارتن فريغسون 
والنائب السابق عن مقعد غرانفيل ديفيد بورجر، اللذين كانا يضغطان 
االقرتاح،  هذا  مطلًقا  البلدية  تدعم  لن  االقرتاح.  بهذا  املضي  أجل  من 

وسنواصل عرض آرائنا لحكومة الوالية.
يف  النظر  الصحة  وزير  يعيد  وأن  السليم  املنطق  يسود  أن  أيضـًا  آمل 
املوقع املقرتح ملركز استجابة االسعافات ويعمل مع البلدية إليجاد منزل 

أكثر مالءمة.

تكريم أسطورة رياضية
لقد كان شرفًا عظيمًا أن أكرّم، مؤخرًا، أسطورة الكريكيت والرياضة 

املحلية بريت ألدرسون.
املدني يف  التخيطط  البلدية ورئيس  ألدرسون مهندس  السيد  كان 
بلدية هولرويد ملدة 37 عامـًا، من 1952 إىل 1989. وكان أيضًا 
العب كريكيت مذهال. لم أستطع التفكري يف طريقة أفضل للتعرف 
على مساهمته يف الحياة الرياضية واملدنية من تسمية مدرج محلي يف 

Merrylands Oval باسمه وكشف النقاب عن لوحة تكريما له.

 Fortitude لقد تشرفت بأن أكون ضيًفا يف صالة اللياقة البدنية يف
Women يف مرييالندز بمناسبة اليوم العاملي للمرأة. لقد سمعنا 
العديد من القصص امللهمة من النساء العامالت والصعوبات التي 
يواجهنها يف إدارة أعمالهن الخاصة واألسرية. املواقف والتوقعات 
بحاجة تغيري والنساء بحاجة إىل كل الدعم الذي يمكننا تقديمه 

لهن لتحقيق مكانة متساوية.

االحتفال بيوم املرأة العاملي
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قرر جملس الوزراء الذي انعقد 
قبل ظهر امس االول يف قصر 
برئاسة رئيس اجلمهورية  بعبدا 
وحضور  عون  ميشال  العماد 
الدكتور  الوزراء  جملس  رئيس 
»حترير  والوزراء،  دياب  حسان 
البنك  من  املقدم  القرض 
لتجهيز  واملخصص  الدولي 
املستشفيات احلكومية ملواجهة 
 39 وقيمته  »كورونا«  وباء 

مليون دوالر.
املنظمات  من  اجمللس  وطلب 
الدولية »حتمل مسؤولياتها جلهة 
السوريني  بالنازحني  االهتمام 
والالجئني الفلسطينيني لتقديم 
واخلدمات  الصحية  الرعاية 
ما  يف  هلم  الالزمة  االستباقية 

خص »كورونا«.
سرعة  »مضاعفة  قرر  كما 
حجم  ومضاعفة  االنرتنت 
خدمات  ملشرتكي  االستهالك 
التابعني  االنتهائيني  االنرتنت 
واملؤمنني على شبكة »اوجريو« 
جمانا، حتى آخر نيسان املقبل.

عون
خالل  اجلمهورية  رئيس  وشدد 
يف  »االسراع  على  اجللسة 
اشارت  اليت  الشاملة  اخلطة 
بيانها  يف  احلكومة  اليها 
يف  املثابرة  ووجوب  الوزاري، 
اليت  الوقائية  التدابري  اختاذ 
مرحبا  الفريوس«،  انتشار  متنع 
ان  ميكن  اليت  »املساعدات  ب 

تقدم للبنان يف هذا االطار«.
دياب

واوضح الرئيس دياب ان »عدد 
االصابات بالفريوس يف لبنان 
حتى الساعة من بني االقل يف 
الفتا  العامل«،  يف  دولة  اي 
كل  »اختذت  احلكومة  ان  اىل 
البداية،  من  املمكنة  اإلجراءات 
عن  حيكى  ما  صحيحا  وليس 
تأخر يف ذلك، بل على العكس، 
اختذها  اليت  اإلجراءات  صارت 
الدول  لبعض  منوذجا  لبنان 
األوروبية والعامل«، متحدثا عن 
»استثمار سياسي ضد احلكومة 
يف هذا املوضوع ومحلة تهويل 

منظمة«.
ان  اىل  آخر،  واشار يف سياق 
»النتائج اإلجيابية لتعليق سداد 
سندات اليوروبوندز بدأت ترتجم 
وزير  معالي  وأبلغنا  سريعا، 
اخنفاض  وزني  غازي  املالية 
باللرية  الدين  سندات  خدمة 
ما   ،%  2.24 بنسبة  اللبنانية 
مليار   300 حنو  تقريبا  يوازي 
لرية. وهذا مؤشر إجيابي ومهم 
جدا«، الفتا اىل »البدء بدراسة 

مشروع الكابيتال كونرتول«.
وزيرة االعالم

ويف ختام اجللسة، تلت وزيرة 
عبد  منال  الدكتورة  االعالم 

الصمد جند البيان التالي:
جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس 
اجلمهورية وحضور دولة رئيس 
يف  والوزراء.  الوزراء  جملس 
فخامة  لفت  اجللسة،  مستهل 
االسواق  ان  اىل  الرئيس 
املالية ال تزال هادئة نسبيا بعد 
اعالن احلكومة عن تعليق سداد 
اليت  »اليوروبوندز«  سندات 
اجلاري،  آذار   9 يف  استحقت 
املطلوب  من  انه  اىل  مشريا 

جملس الوزراء قرر حترير قرض من البنك الدولي لتجهيز املستشفيات ومضاعفة 
سرعة االنرتنت جمانا وطلب من املنظمات الدولية االهتمام الصحي بالنازحني

االسراع يف اخلطة الشاملة اليت 
اشارت اليها احلكومة يف بيانها 

الوزاري.
ثم حتدث فخامته عن االجراءات 
فريوس  ملكافحة  املتخذة 
»كورونا«، مشددا على وجوب 
التدابري  اختاذ  يف  املثابرة 
انتشار  متنع  اليت  الوقائية 
باملساعدات  مرحبا  الفريوس، 
اليت ميكن ان تقدم للبنان يف 

هذا االطار.
ثم حتدث دولة الرئيس فقال: 
أولوية  »كورونا«  أصبح  لقد 
حالة  هناك  اللبنانيني.  عند 
استثمار  وهناك  حقيقية،  ذعر 
هذا  يف  احلكومة  ضد  سياسي 
تهويل  محلة  وهناك  املوضوع، 
منظمة. وأنا أشدد على نقطتني 

يف هذا املوضوع:
- أوال، عدد اإلصابات املوجودة 
حتى الساعة هو من بني األقل 
يف أي دولة يف العامل، سواء 
عدديا أو بالنسبة لعدد السكان. 
قد  املصابني  عدد  أن  صحيح 
عاملية  حالة  هذه  لكن  يرتفع، 
ان  كله  العامل  دول  تتمكن  مل 
متنعها. فرنسا، إيطاليا، أملانيا، 
أمريكا،  أوروبا،  وكل  بريطانيا 
آسيا... كل العامل اليوم يعاني 
لبنان  املرض.  هذا  انتشار  من 
ليس جزيرة معزولة وطبيعي ان 

يصل املرض إىل البلد.
كل  اختذت  احلكومة  ثانيا،   -
البداية.  من  املمكنة  اإلجراءات 
ليس صحيحا ما حيكى عن تأخر 
لبنان باإلجراءات. على العكس، 
اختذها  اليت  اإلجراءات  صارت 
الدول  لبعض  منوذجا  لبنان، 
لألسف،  والعامل.  األوروبية 
على  األمور  مع  يتعامل  البعض 
طارت«،  ولو  »عنزة  قاعدة 
واحلسابات،  النكايات  بسبب 
كبري  بضرر  تسبب  لو  حتى 
جلنة  األحوال،  كل  يف  للبلد. 
تعمل  »كورونا«  مرض  متابعة 
متابعة  وهناك  كبرية،  جبدية 

دائمة لكل تطور.
يف الشأن املالي، ملسنا مجيعا 
الكبري  االرتياح  واضح،  بشكل 
للقرار  املستويات،  كل  على 
األسبوع  احلكومة  اختذته  الذي 
سندات  دفع  بتعليق  املاضي 
النتائج  ان  ويبدو  اليوروبوندز. 
اإلجيابية بدأت ترتجم سريعا على 
وأبلغنا معالي  أكثر من صعيد، 
خدمة  اخنفاض  املالية  وزير 
اللبنانية  باللرية  الدين  سندات 
بنسبة 2.24%، ما يوازي تقريبا 
حنو 300 مليار لرية. وهذا مؤشر 

الوقت  يف  جدا.  ومهم  إجيابي 
نفسه، حنن بدأنا دراسة مشروع 
كونرتول«،  »الكابيتال  قانون 
الوزراء  جملس  على  وسنعرضه 
االنتهاء  فور  النهائية  بصيغته 

من دراسته وصياغته.
املقررات

»بعد  االعالم:  وزيرة  وتابعت 
الوزراء  جملس  درس  ذلك 
جدول  على  املطروحة  املواضيع 
القرارات  بشأنها  واختذ  االعمال 

املناسبة.
- يف ما خص موضوع »كورونا«، 
املستشفيات  حتضري  فإن 
جار  احملافظات  يف  احلكومية 
مع  بالتوازي  وساق  قدم  على 
البنك  القرض املقدم من  حترير 
لتجهيز  واملخصص  الدولي 
ملواجهة  احلكومية  املستشفيات 
 39 وقيمته  »كورونا«،  وباء 
السيد  ولفت  دوالر.  مليون 
الدكتور  العامة  الصحة  وزير 
مبادرة  اىل  حسن  علي  محد 
اخلاصة  املستشفيات  بعض 
الستقبال  اقسام  ختصيص 
كما  بالوباء.  باصابتهم  املشتبه 
املنزلي  احلجر  اهمية  على  شدد 
االلزامي والوقاية االجتماعية من 
وادرج  املصابني،  خمالطة  عدم 
مثال على ذلك احلالتني من مصر 
وفرنسا، واليت ادت كل منهما 
آخرين،  عشرة  زهاء  اصابة  اىل 
االلتزام  ضرورة  يعزز  مما 
اللجنة  وارشادات  بقرارات 
الكورونا.  ملكافحة  الوطنية 
وافاد السيد الوزير عن استالم 
جهازي ترصد حراري من شركة 
من  الوافدين  ملراقبة  صينية 

منطقة املصنع.
من  الوزراء  جملس  طلب   -

حتمل  الدولية  املنظمات 
االهتمام  جلهة  مسؤولياتها 
والالجئني  السوريني  بالنازحني 
الرعاية  لتقديم  الفلسطينيني 
االستباقية  واخلدمات  الصحية 
خص  ما  يف  هلم  الالزمة 

»كورونا«.
مضاعفة  الوزراء  جملس  قرر   -
حجم  ومضاعفة  االنرتنت  سرعة 
خدمات  ملشرتكي  االستهالك 
 )Users( االنتهائيني  االنرتنت 
شبكة  على  واملؤمنني  التابعني 
يف  )اوجريو(  االتصاالت  وزارة 
وملدة  جمانا  السكنية،  االماكن 
نيسان  شهر  آخر  يف  تنتهي 
االمكانات  ضمن  وذلك   2020

الفنية املتوافرة.
- استكمل جملس الوزراء البحث 
للتصور  بناء  النفايات  خبطة 
الذي وضعه وزير البيئة، وبعد 
املتاحة،  اخليارات  عرض  مت  ان 
مت تكليف اللجنة الوزارية املعنية 
والعودة  اخليارات  هذه  دراسة 
اىل جملس الوزراء الختاذ القرار 

بشأنها.
- يف ما خص املوضوع املتعلق 
لبناني  حماماة  مكتب  بتعيني 
يتوىل قضايا دولية للدفاع عن 
آل  قضية  يف  الدولة  مصاحل 
فتوش، مت تكليف وزيرة العدل 
الدفاع  لتأمني  يلزم  مبا  القيام 
اللبنانية  الدولة  حقوق  عن 

والعمل على انهاء امللف.
اطلعت  املداوالت،  سياق  يف 
جنم  كلود  ماري  العدل  وزيرة 
املستجدات  على  الوزراء  جملس 
يف موضوع املناقالت والتعيينات 
القضائية، ونوهت بعمل جملس 
القضاء االعلى وباالجيابيات اليت 
منه،  املعد  املشروع  يتضمنها 
وجهت  انها  اىل  اشارت  كما 
املالحظات  بعض  اجمللس  اىل 
يف هذا الشأن، وعقدت اجتماعا 
واعضائه  رئيسه  مع  مثمرا 
مع  املالحظات،  بهذه  للتباحث 
طرح  الدخول يف  التام  رفضها 
االمساء. وافادت بأنها تنتظر رد 
هذا  يف  االعلى  القضاء  جملس 
املوضوع، آملة ان تصب اجلهود 
كافة يف تعزيز قدرات السلطة 
املرحلة  هذه  يف  القضائية 

املصريية من تاريخ البالد«.
بني  لقاء  اجللسة  سبق  وكان 
تناوال  ودياب  عون  الرئيسني 
يف خالله املواضيع املدرجة على 

جدول االعمال.

وزيرة االعالم منال عبد الصمد

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
عصر  دياب،  حسان  الدكتور 
السراي  يف  االول،  امس 
احلكومية، اجتماعا حضره: نائب 
الدفاع  وزيرة  احلكومة  رئيس 
املال  وزير  عكر،  زينة  الوطين 
الداخلية  وزير  وزني،  غازي 
وزيرة  فهمي،  حممد  والبلديات 
حاكم  جنم،  كلود  ماري  العدل 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
القاضي  التمييز  عام  مدعي 
اجليش  قائد  عويدات،  غسان 
العماد جوزاف عون، املدير العام 
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد 
عثمان، املدير العام لألمن العام 
املدير  إبراهيم،  عباس  اللواء 
اللواء طوني  الدولة  العام ألمن 

مسري  العميد  ومساعده  صليبا 
للمجلس  العام  األمني  سنان، 
حممود  اللواء  للدفاع  األعلى 
الرقابة  جلنة  رئيس  األمسر، 
على املصارف مسري محود، مدير 
املخابرات العميد طوني منصور، 
العميد  املعلومات  فرع  رئيس 
رئيس  ومستشار  محود،  خالد 

احلكومة خضر طالب.
تطبيق  آلية  يف  البحث  ومت 
املتعلقة  والقرارات  االجراءات 

بالوقاية من فريوس كورونا.
عمل  يف  البحث  مت  وكذلك، 
التشدد  وضرورة  الصيارفة 
العملة  صرف  سعر  التزام  يف 
غري  الصيارفة  ومالحقة  الوطنية 

الشرعيني.

دياب ترأس اجتماعا حبث يف عمل الصيارفة 
وآلية تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا

 أكد وزير الصحة العامة الدكتور 
جلنة  مع  إجتماع  بعد  حسن  محد 
النائب  برئاسة  النيابية  الصحة 
على  »العمل  عراجي،  عاصم 
وأن  اللبناني،  اجملتمع  محاية 
عال  قدر  على  يعمل  اجلميع 
على  وشدد  املسؤولية«.  من 
بالتدابري  اإللتزام  »ضرورة 
عن  تصدر  اليت  والتوصيات 
الطبية  واملرجعيات  اجلهات 

واملدنية«.
»اللجنة  أن  إىل  حسن  وأشار 
العمل،  األول  اليوم  منذ  تتابع 
بعض  على  تضيء  أنها  كما 
أن  يف  تساعد  اليت  الثغرات 

يكون املشهد متكامال«.

وجدد تأكيد »العمل على حترير 
القرض املقدم من البنك الدولي 
لتجهيز املستشفيات احلكومية«، 
املستشفيات  »بعض  وحيا 
تلقاء  من  بادرت  اليت  اخلاصة 
أقسام  جتهيز  إىل  نفسها 

خاصة«.
موضوع  حول  سؤال  على  وردا 
أوضح  الطوارئ،  حال  إعالن 
إعالنه  مت  »ما  ان  الصحة  وزير 
باألمس من قبل اللجنة الوطنية 
مدنية  بطوارئ صحية  أشبه  هو 
إعتبارات  وهناك  عسكرية،  ال 
عديدة إلعالن مثل هذه احلال«، 
اللبناني واع  واكد أن »الشعب 

ويتحمل مسؤولياته«. 

 وزير الصحة: ما أعلنته جلنة متابعة 
الكورونا  أشبه حبالة طوارئ صحية مدنية

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان،  اللطيف  عبد 
للمجلس  العام  األمني  الفتوى، 

اللجنة  ورئيس  للدفاع  األعلى 
اللواء  الكوارث  إلدارة  الوطنية 
الركن حممود األمسر يف حضور 

القاضي الشيخ خلدون عرميط.
وأطلع اللواء األمسر املفيت دريان 
على اإلجراءات والتوصيات اليت 
إلدارة  الوطنية  اللجنة  أقرتها 
الكوارث يف لبنان، وأثنى على 
اإلجراءات الوقائية اليت اختذتها 
املديرية  خصوصا  الفتوى،  دار 
يف  اإلسالمية،  لألوقاف  العامة 
ما يتعلق باملساجد وصالة اجلمعة 
واجلماعة بإشراف ومتابعة مفيت 
العلماء  من  وكوكبة  اجلمهورية 

حرصا على سالمة املصلني.
ان  اللقاء  خالل  التأكيد  ومت 
»افضل طريقة ملكافحة فريوس 
كورونا هو االلتزام بكل الوسائل 
والطرق اليت حتول دون انتقال 
اإلرشادات  باتباع  املرض  هذا 
الصحية املعتمدة من قبل الدولة 

ومؤسساتها«. 

دريان واالمسر شددا على اتباع االرشادات 
الصحية ملكافحة كورونا

البلديات  الداخلية  وزير  عرض 
النائب  مع  فهمي  حممد  العميد 
العامة  لالوضاع  البستاني  فريد 
التحديات  ضوء  يف  البالد،  يف 

االقتصادية واملالية القائمة.
جنيف  مركز  رئيسة  والتقى 
يف   DCAF االمن  قطاع  الدارة 
اليت  لودينغ،  كريسنت  لبنان 
املركز  اعمال  عن  شرحا  قدمت 
األمن  قطاع  يف  احلوكمة  جلهة 
DCAF وبرامج الدعم االستشارية 
اليت  العملية،  واملساعدات 
اليت  للدول  املركز  يقدمها 
تسعى لتعزيز احلوكمة الرشيدة 

خالل  ومت  األمن.  قطاعات  يف 
سبل  تعزيز  يف  البحث  اللقاء 
بهدف  الطرفني،  بني  التعاون 

لبنان  يف  األمن  قطاع  تطوير 
واحرتام  إطار دميوقراطي  ضمن 

سيادة القانون.

 DCAF فهمي التقى البستاني وحبث مع رئيسة
يف تطوير قطاع األمن
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والقوى  االحزاب  لقاء  اعترب 
البقاع،  والقومية يف  الوطنية 
اجتماعه  اثر  اصدره  بيان  يف 
احلزب  مقر  يف  الدوري 
السوري القومي االجتماعي يف 
كسارة زحلة، »ان تعليق لبنان 
لسداد الدين وفوائده، امنا هو 
قرار سيادي استقاللي وطين 
الوطنية  املصلحة  راعى  شجاع 
من  املتوفر  وضع  خالل  من 
املودعني  بتصرف  االمكانيات 
املواطنني  حاجات  وتلبية 
وادوية  قمح  من  االساسية 

وسلع ضرورية وحمروقات«.
هذه  تطوير  »ان  ورأى 
جيب  وتعزيزها  االجراءات 
خبطوات  حكوميا  استكماهلا 
صارمة  تنفيذية  اجرائية 
لبنان  وجذرية من خالل حترير 
واالستدانة،  االرتهان  من 
عادل  ضرييب  قانون  ووضع 
الفقرية  الطبقات  يطال  ال 
وحماسبة  احلال  ومتوسطة 
وحماربة  العام  املال  سارقي 
حقوق  واسرتداد  الفساد، 
املنهوبة،  الدولة  وموارد 
وفضح السماسرة واحملتكرين 
النقد  باسعار  واملتالعبني 
وودائع الناس املتاجرين بآالم 

الناس واحتياجاتهم«.
الرضوخ  عدم  »ان  واكد 
النقد  صندوق  لوصفات 
وخيار  حكيم  قرار  الدولي 
فرض  دون  حال  اسرتاتيجي 
واملالية،  السياسية  الوصاية 
التلقائية  نتائجها  من  اليت 
وفوضى  اجتماعي  انفجار 
وثورة شعبية حمققة، على ان 
يقدم لبنان برنامج معاجلة تتم 
الصندوق  ادارة  مع  مناقشته 
لبنان  مصاحل  يضمن  مبا 

احليوية«.
وأعلن اللقاء »ان معركة لبنان 
مع  هي  اليوم  واللبنانيني 
املتباكني على النظام الريعي 
املتجسدة  املتجذرة  ومنصته 
املرتهن  الربوي  بالنموذج 
بقيادة  اهليمنة  لقوى  والتابع 
امتهنت  متحكمة  منظومة 
ورهن  واالستدانة  التسول 
وطحنت  املال  لبيوتات  البلد 
القطاعات االنتاجية واالقتصاد 
احلقيقي مانعة اي فرصة للنمو 
ومتحصنة بقوانني وتشريعات 
ساهمت يف مص دم اللبنانيني 
وارزاقهم واتعابهم بعد نهش 

مربمج للثروة الوطنية«.

لقاء االحزاب بقاعا نوه بتعليق لبنان لسداد الدين:

لاللتزام اجلاد باالرشادات الوقائية
من جهة ثانية، نظر اجملتمعون 
»بعني االجيابية اىل املشاورات 
املالي  العام  املدعي  بني 
التمييزي  العام  واملدعي 
املصارف  واصحاب  جهة  من 
التزامهم  شريطة  والصرافني 
املشاورات  هذه  عن  نتج  مبا 
حذرين  زلنا  ما  اجراءات  من 
عرض  وضربها  اجهاضها  من 
سلبا  ذلك  وانعكاس  احلائط 
وصغار  املواطنني  على 

املودعني«.
»ضرورة  اىل  اللقاء  ودعا 
االسراع بفتح حوار اخوي جدي 
سقطت موانعه بني احلكومتني 
سيما  والسورية،  اللبنانية 
لرفع  ماسة  حباجة  لبنان  وان 
كاهله  عن  املنهكة  االثقال 
النزوح  بضغط  واملتمثلة 
والعائدات االقتصادية الكبرية 
اليت حيتاجها لبنان من تفعيل 
سوريا  عرب  الرتانزيت  خط 
الدول  وبقية  العراق  اىل  اىل 

الشقيقة«.
اللقاء  دعا  آخر،  صعيد  على 
عن  »االقالع  اىل  اللبنانيني 
كورونا  بفريوس  االستلشاق 
والصارم  اجلاد  االلتزام  واىل 
باالرشادات الوقائية الصادرة 
مبسؤولية  الصحة  وزارة  عن 
انسانية ووطنية كي يتم احتواء 
دون  واحلؤول  الوباء،  هذا 
بني  التشبيك  ووجوب  متدده 
االدارات والوزارات املختصة، 
االهالي  تعاون  اىل  اضافة 
)جمالس  احمللية  اهليئات  مع 
عن  واالبالغ  واختيارية(  بلدية 
شكوك  حوهلا  حتوم  حالة  اي 

االصابة بالفريوس«.
قرارات  اجملتمعون  واستنكر 
املصلحة  او  الداخلية  وزارة 
»حبق  الليطاني  لنهر  الوطنية 
البقاعية  البلديات  من  العديد 
حبجة  القضاء  اىل  واحالتها 
الصحية  اجملاري  حتويل 
الليطاني«،  نهر  جمرى  اىل 
ال  االجراء  »هذا  ان  واعتربوا 
تتحمله البلديات امنا الوزارات 
بذلك  مسحت  اليت  املتعاقبة 
االجراء  هذا  وبدل  سابقا، 
يستكمل  ال  ملاذا  التعسفي 
اجناز حمطات التكرير من قبل 
جملس االمناء واالعمار ووضع 
رمي  بدل  املعضلة  هلذه  حد 
غري  البلديات  على  التبعات 
قرارات  عن  اصال  املسؤولة 

ادارية وحكومية سابقة«. 

القاري  اجمللس  رئيس  إعترب 
حسن  القنصل  األفريقي 
يوم  »أن  بيان  يف  حيفويف، 
مناسبة  هو  اللبناني  املغرتب 
وطنية بإمتياز. فهي ال تعين 
فقط املغرتب اللبناني املوجود 
يف اخلارج، إمنا جتمع لبنان من 
ألن  ذلك  أدناه.  إىل  أقصاه 
حجر  يزال  وال  كان  املغرتب 
اللبناني  لإلقتصاد  الزاوية 
الناشطة يف  من خالل حركته 
العمرانية  امليادين  خمتلف 
وغريها  واملالية  والعقارية 
األمر  هذا  ترجم  وقد  الكثري، 
عرب بعض املواقف ملسؤولني 
يف الدولة يتكلمون فيها عن 
إيداعات ضخمة للمغرتبني يف 
وأضاف  اللبنانية،  املصارف 
أنه ال خيفى على أحد أن قسما 
اإليداعات يف  هذه  من  كبريا 
املصارف اللبنانية تعود لرجال 

أعمال يعملون يف أفريقيا.
وشدد حيفويف على »السمعة 
احلسنة اليت يتمتع بها اللبناني 
خصوصا  اإلغرتاب  بالد  يف 
جلهة جناحاته ومركزه املتقدم 
وذلك  األعمال  عامل  يف 
اليت  الدول  مجيع  بشهادة 
يوجد فيها لبناني، ما يساهم 
من دون أدنى شك برفع اسم 

وطننا احلبيب لبنان عاليا«.
وتساءل: »كم من لبناني جنح 
يف اخلارج وكم من لبناني برع 

عند إعطائه الفرصة«.
وقال: »نعم، اللبناني املغرتب 
يف  عديدة  دوال  ساعد  الذي 
لن  وعمرانها  إقتصاداتها 
يلزم  ما  تقديم  على  يبخل 
وطنه  بإقتصاد  للنهوض 
من جديد. وهو ال يطلب من 
دولته إال أن تنظر إليه بعني 
العدل واإلنصاف حتى يتمكن 
من أخذ فرصته، فيكون قادرا 
الوطن  ربوع  إىل  العودة  على 
اإلستثمار  من  عالية  بطاقة 
بلده  إقتصاد  لتحويل  الفاعل 
إىل  عاجز  ريعي  إقتصاد  من 
يضمن  فاعل  منتج  إقتصاد 
ووطنا  زاهرا  مستقبال  ألبنائه 
زمن  منذ  به  حنلم  منيعا، 

بعيد«.

رئيس اجمللس القاري االفريقي يف يوم املغرتب: 

نعول على احلكومة احلالية انصافه 
وعدم التمادي بالتعقيدات املصرفية

وأشار حيفويف اىل »أن اللبناني 
املغرتب املؤمن بدعم إقتصاد 
نفسه  جيد  وحتصينه  بلده 
متعددة  صعوبات  أمام  اليوم 
يف  اخلاصة  أعماله  لتحصني 
اخلارج. والتعقيدات املصرفية 
قبل  من  عليه  متارس  اليت 
فتح  جلهة  اللبنانية  املصارف 
التحويالت،  أو  اإلعتمادات 
تهدد أعماله اليت قضى ريعان 
شبابه متغربا عن وطنه وأهله 

لبنائها«.
»مغبة  من  حيفويف  ونبه 
الن  األمر،  هذا  يف  التمادي 
إجتماعية  كارثة  ينتج  ذلك 
أننا  إذ  بالغة.  وإقتصادية 
إىل  يعودون  اآلالف  نرى  قد 
قد  يكونوا  أن  بعد  وطنهم 
طوال،  سنوات  جنى  خسروا 
يوما  آمنوا  أنهم  ذنبهم  وكل 
أمواهلم  واستثمروا  بوطنهم 
رفع  من  بد  ال  لذلك،  فيه. 
ممن  والطلب  عاليا  الصوت 
سريعا  التحرك  األمر  يعنيهم 
حلل تلك املعضلة قبل فوات 

األوان«.
أن  القول  أضاف:خنشى 
الوطن حيتضر، وإن مل نتحرك 
بقوة وعناد إلنقاذه، فسنكون 
حتما يف قلب اإلنهيار الكبري 
حيث لن يكون هنالك أي نفع 
السفينة  إنقاذ  ونأمل  للندم. 
اجلميع.  بتكاتف  الغرق  من 
قد  لبنان  يكون  أن  ونتمنى 
الصحيحة  السكة  على  وضع 
العام  من  املغرتب  يوم  يف 
مكانته  إىل  فيعود  املقبل، 
قويا،  األمم  بني  املميزة 
عزيزا، منيعا ومستقال، إذ ان 
أفريقيا  يف  اللبناني  املغرتب 
احلكومة  على  كثريا  يعول 
جزء  مقابل  إلنصافه  احلالية 
مما بذله ويبذله حيال وطنه، 
عرب إنشاء خطوط جوية مباشرة 
التمثيل  وتفعيل  لبنان  مع 

الديبلوماسي يف أفريقيا«.
أن  »نتمنى  حيفويف:  وختم 
بأقل  الصحية  متر هذه احملنة 
خسائر ممكنة على اجلميع ليأخذ 
وطننا احلبيب موقعه الطليعي 

والطبيعي الذي نعرفه«. 

العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
اخلاص  املنسق  عون  ميشال 
لالمم املتحدة يف لبنان السيد 
استقباله  خالل  كوبيتش  يان 
االول يف  امس  ظهر  قبل  له 
قصر بعبدا، أن »احلكومة تعمل 
اخلطة  إلجناز  سريعة  خبطى 
االصالحية اليت تتناول هيكلة 
واالصالح  واملصارف  الديون 
االداري،  واالصالح  املالي 
االجتماعية  اخلطة  اىل  اضافة 

واالقتصادية«.
حضره  الذي  االجتماع  وخالل 
الوزير السابق سليم جريصاتي، 
أكد الرئيس عون ان »احلكومة 
املناسبة  االجراءات  كل  تتخذ 
الكورونا  فريوس  ملكافحة 
خالل  من  انتشاره  من  واحلد 
تتخذ  اليت  الوقائية  التدابري 

استقبل كوبيتش ووزيرة االعالم
عون: احلكومة تعمل خبطى سريعة 

إلجناز اخلطة االصالحية

على اكثر من صعيد«. ولفت 
خطة  بتنفيذ  العمل  »بدء  اىل 
سلسلة  اىل  اضافة  الكهرباء، 
النهوض  خطة  لوضع  اجراءات 

االقتصادي موضع التنفيذ«.
على  عرض  كوبيتش  وكان 
التحضريات  عون  الرئيس 
يعقده  الذي  لالجتماع  اجلارية 
إحاطة  أجل  من  االمن  جملس 
األعضاء بالتطورات األخرية يف 
لبنان من خالل مناقشة التقرير 

عن تنفيذ القرار 1701.
وزيرة االعالم

واستقبل الرئيس عون وزيرة 
عبد  منال  الدكتورة  االعالم 
معه  عرضت  اليت  جند  الصمد 
وتفعيل  الوزارة  عمل  تطوير 
التابعة  االعالمية  املؤسسات 

هلا.

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال املنسق االممي كوبيش

 استقبل رئيس جملس النواب 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
الثانية يف عني التينة سفرية 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
زيارة  يف  شيه  دوروثي 
تسلمها  بعد  بروتوكولية، 
خلفا  لبالدها  مهامها كسفرية 
ريتشارد.  اليزابيث  للسفرية 
عرض  اللقاء  خالل  يف  ومت 
والعالقات  العامة  لالوضاع 
والواليات  لبنان  بني  الثنائية 

بري عرض مع كوبيتش والسفرية 
االمريكية وزاسبكني للمستجدات يف لبنان

املتحدة .
املنسق  بري  الرئيس  والتقى 
اخلاص لالمم املتحدة يف لبنان 
يان كوبيتش، ومت البحث يف 

آخر املستجدات .
بري:  الرئيس   زوار  ومن 
يف  االحتادية  روسيا  سفري 
زاسبكني،  الكسندر  لبنان 
العامة يف  وحبثا يف االوضاع 
والعالقات  واملنطقة  لبنان 

اللبنانية - الروسية.

الرئيس بري مستقبال املنسق االممي كوبيش

االعالمي  املكتب  عن  صدر   
للوزير السابق حممد الصفدي 

البيان التالي:
الصحي  بالوضع  منا  »حتسسا 
البالد  به  متر  الذي  الدقيق 
تفشي  بوقف  ومساهمة 
»كورونا  او   covid_19 وباء 
إقفال  قررنا  فايروس«، 
ومكاتب  »سوليد«  مكاتب 
والطلب  الصفدي«  »مؤسسة 
يبلغ  الذين  املوظفني  من 
من  العمل   ،300 عددهم 
ستؤول  ما  بانتظار  منازهلم 
تقرر  كذلك  األوضاع،  إليه 

مراكز  يف  التدريبات  وقف 
التدريب املهين املعجل التابعة 
ملؤسسة الصفدي خصوصا أن 
هذه املراكز تستقبل يوميا حنو 
ألفي متدرب، آملني أن ينجو 
بأقل  الوباء  هذا  من  لبنان 

اضرار ممكنة.«
حسابه  عرب  الصفدي  وغرد 
اهلل  »محى  »تويرت«:  على 
مير  اليت  األزمات  من  الوطن 
على  املسؤولني  وأعان  بها 
اليت  الصائبة  القرارات  اختاذ 
لبنان  مصلحة  يف  تصب 

واللبنانيني«. 

مؤسسات الصفدي تلتزم بإرشادات الوقاية 

الصفدي مغردا: الختاذ القرارات الصائبة

وعلى  وامتحان  مبحنة  حنن   -
يتعاطى  أن  منا  واحد  كل 
من  عال  بقدر  حيصل  ما  مع 

املسؤولية
- نقوم برتّصد احلاالت املخالطة 

حلاالت مصابة
- الشعب اللبناني واع ويتحّمل 
أن  تؤكد  واالرقام  مسؤوليته 
املنزلي  احلجر  يلتزم  من  كّل 

االلزامي محى عائلته وبيئته
الوطنية  اللجنة  اعلنته  ما   -
باالمس  كورونا  وباء  ملكافحة 

اشبه بطوارئ صحية مدنية

وهذه  نعمل حلماية جمتمعنا   -
نعمل  ومجيعنا  مسؤولياتنا 
املسؤولية  من  عال  قدر  على 
االلتزام  ضرورة  على  ونركز 
عن  الصادرة  التوصيات  بكّل 
الوزارة وجلنة الوقاية واملراجع 

الصحية
اخلاصة  املستشفيات   -
النظام  من  يتجزأ  ال  جزء  هي 
الصحي اللبناني وحنيي بعض 
بدأت  اليت  املستشفيات 
فيها  االقسام  بعض  بتجهيز 

الستقبال بعض احلاالت

»احلمهورية  تكتل  عضو  غرد 
القوية« النائب عماد واكيم عرب 
يف  اهالينا  »نطمئن  »تويرت«: 
االشرفية ان مصلحة مياه بريوت 

واكيم: املياه ستصل اىل منطقتنا بعد 
ظهر اليوم )امس االول(

وجبل لبنان انهت اصالح العطل 
يف الشبكة يف منطقة الضبيه، 
املياه ستصل اىل منطقتنا بعد 

ظهر اليوم )امس االول(«.

وزير الصحة محد حسن: نعمل حلماية جمتمعنا
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لـبنانيات

عقد أمس االول اخلميس إجتماع 
يف دير سيدة املعونات يف جبيل 
جبيل  كسروان  نواب  حبضور 
اخلازن،  هيكل  فريد  السادة: 
سيمون أبي رميا، شامل روكز، 
زياد احلواط، روجيه عازار، نعمة 
إفرام، شوقي الدكاش، رئيس 
فيما  اجملرب،  فريد  األب  الدير 
إعتذر النائب مصطفى احلسيين 

بداعي املرض.
البيان  اجملتمعني  عن  وصدر 
إنتشار  لتسارع  »نظرا  التالي: 
وحتسسا  الكورونا،  فريوس 
عاتقنا  على  امللقاة  باملسؤولية 
بصفتنا ممثلني للشعب اللبناني 
عموما وقضاءي جبيل وكسروان 
نطالب  خصوصا،  املفتوح 
من  باملزيد  اللبنانية  احلكومة 
قد  والعملية،  اجلريئة  اخلطوات 
الطوارئ  حال  إعالن  حد  تصل 

يف البالد:
هي  اليوم  املسؤولية  أوال، 
يتحملها  مجاعية  مسؤولية 
وجمتمعه  وطنه  جتاه  فرد  كل 
كل  أثبتت  فقد  وعائلته، 
أن  العامل  حول  الدراسات 
هو  الكورونا  فريوس  تفشي 
األفراد،  بني  اإلختالط  نتيجة 
سبل  إتباع  يف  يبقى  واألهم 
الوقاية عرب إلتزام املنازل وعدم 
الضرورة  حال  يف  إال  التنقل 
على  اليوم  ونعول  القصوى. 
يف  ووعيهم  اللبنانيني  حكمة 
وعدم  الالزمة  االرشادات  اتباع 
الرتدد يف املراجعة الطبية عند 

نواب كسروان جبيل:نطالب احلكومة بزيادة 
اخلطوات اجلريئة والعملية ملواجهة كورونا

 2020 آذار   14 Saturday 14 March 2020الـسبت 

الشك بأي عوارض«.
كل  من  الطلب  ثانيا، 
واخلاصة  العامة  املؤسسات 
املفتوح  كسروان  قضاءي  يف 
تلك  بإستثناء  اإلقفال،  وجبيل 
األساسية  احلاجات  تؤمن  اليت 

والضرورية.
مستشفى  قدرة  أن  مبا  ثالثا، 
ال  احلكومي  احلريري  رفيق 
ميكنها أن تليب وحدها متطلبات 
اإلستغاثة، املطلوب فورا جتهيز 
احلكومي  البوار  مستشفى 
والطلب من باقي املستشفيات 
اخلاصة يف املنطقة تأمني غرف 
الطبية  باملعدات  جمهزة  عازلة 
عند  املرضى  إلستقبال  الالزمة 

احلاجة.
الصحة  وزارتي  نطالب  رابعا، 
والداخلية بتأمني مراكز خمصصة 
لعزل  املستشفيات،  جانب  إىل 
حاملي املرض من دون عوارض، 
ومراقبتهم من قبل فرق خمتصة. 
يف  للمساعدة  كنواب  وسنبادر 
تأمني مراكز كهذه يف قضاءي 

كسروان الفتوح وجبيل.
اليت  اجلهود  ظل  يف  خامسا، 
حتية  توجيه  من  بد  ال  تبذل، 
للطاقم الطيب والتمريضي الذي 
على  اإلنسانية  رسالته  يؤدي 
أكمل وجه، ويهتم مبرضى هذا 

الفريوس.
التعازي  بأحر  نتقدم  سادسا، 
فارقوا  الذي  املرضى  لعائالت 
كما  الفريوس،  جراء  احلياة 
جلميع  العاجل  الشفاء  نتمنى 

املصابني«. 

اشددت »الكتلة الوطنية« يف 
»استقاللية  أن  على  بيان، 
القضاء هي أساس كل إصالح 
سياسي أو إداري واقتصادي 
وجمتمعي«، مشرية إىل أهمية 
أن »تصارح وزيرة العدل ماري 
وتسمية  املواطنني  جنم  كلود 
أن  اعتربت  وإذ  املعرقلني«. 
القضائية  املواقع  »تكريس 
مناقضا  فقط  ليس  للطوائف 
أيضا  يكرس  إمنا  للدستور 
دولة  من  بدال  الطوائف  دولة 
السلطة  أن  أكدت  القانون«، 
األمثل  اجلهة  هي  القضائية 
واملواطنة  الكفاءة  لتطبيق 
التشكيالت  يف  وحيد  كمعيار 

بدال من الطائفية«.
على  »الكتلة«  وعلقت 
وزيرة  رفعته  الذي  »الكتاب 
القضاء  جملس  إىل  العدل 
تطبيق  أن  خصوصا  األعلى، 
أبرز  من  هي  التامة  الشفافية 
ساد  بعدما  املواطنني  مطالب 
السلطة  ممارسات  الغموض 
على  والقائمة  الدستورية  غري 
الزبائنية، على مدى 30 عاما«. 
ورأت أن »اعرتاض الوزيرة جنم 
على تكريس املواقع القضائية 
للطوائف« مبا خيالف املادة 95 
من الدستور حمق«، ورأت أن 
األعلى  القضاء  جملس  »على 
أن يوضح ما إذا كان هناك أي 
أو فئوي على  ضغط سياسي 
أعضائه؟ فهذا التكريس ليس 
إمنا  للدستور  مناقضا  فقط 
الطوائف  دولة  أيضا  يكرس 

مقابل دولة القانون«.
الوزيرة  »اعرتاض  وجلهة 
»املعايري  مراعاة  عدم  على 
وضعها  اليت  املوضوعية« 
على  ليطبقها  اجمللس  لنفسه 
وخصوصا  كافة  التعيينات 

الكتلة الوطنية: إستقاللية 
القضاء أساس كل إصالح وعلى 
الوزيرة جنم تسمية املعرقلني

وقضاة  العامة  النيابات  جلهة 
التحقيق«، أكدت »الكتلة« أن 
»الوزيرة على حق يف ما خص 
القضائيتني  اجلهتني  هاتني 
يف  حمطتني  أهم  باعتبارهما 
وأوضحت  الفساد«.  مكافحة 
أن »كل قضية تبدأ عند هاتني 
بإمكانهما  اللتني  اجلهتني 
كان  ما  غرار  على  دفنها 
السيما  عاما   30 منذ  حيصل 
املتصلة  للملفات  بالنسبة 
بتجاوزات السلطة؛ وبإمكانهما 
تبيان  حتى  بها  السري  كذلك 
ثبت  إذا  العقوبة  وإنزال  احلق 

اجلرم«.
جواب  »فحوى  عن  وسألت 
على  األعلى  القضاء  جملس 
صحيح  وهل  االعرتاض؟  هذا 
متارسها  ضغوطا  هناك  أن 
بعض  على  لالبقاء  السلطة 
يف  أخرى  وإقصاء  األمساء 
بني  حسابات  تصفية  حماولة 
األحزاب اليت شكلت احلكومة؟ 
أي  أكثر من ذلك  وهل هناك 
ضغوط إلبقاء الوضع على حاله 

ومتابعة دفن القضايا؟«.
الوزيرة  »قول  خص  ما  ويف 
املمكن  من  كان  إنه  جنم: 
احملافظة على التوازن الطائفي 
يف التعيينات، يف وقت تبدي 
حرصها على تطلعات انتفاضة 
17 تشرين«، أشارت »الكتلة« 
إىل أنه »بات جليا أن الطائفية 
األوىل  األزمة  هي  السياسية 
من  السلطوية  للممارسات 
وفساد«.  وزبائنية  حماصصة 
املعروف  »من  بأنه  وذكرت 
مسألة  ليست  الطائفية  أن 
طارئة، ال بل إن جذورها تعود 
ومن  عام،  مئة  من  أكثر  إىل 
إلغاءها  أن  أيضا  املعروف 
»جبرة  أو  باألماني  حيصل  لن 
قلم«، إمنا سيتم مبسار متوازن 

بني النفوس والنصوص«.
النفوس،  »يف  أنه  وأوضحت 
وتبعاتها  الطائفية  إلغاء  جتلت 
بساحات  القاتلة  السياسية 
قوية  إشارة  وهي  تشرين   17
وتغيري جذري ُيبنى علي،. أما 
السلطة  فإن  النصوص  يف 
املواقع  قبل  القضائية، 
اإلدارية  واملراكز  السياسية 
األمثل  اجلهة  هي  األخرى، 
واملواطنة  الكفاءة  لتطبيق 
التشكيالت  يف  وحيد  كمعيار 
ال  فالعدل  الطائفية.  من  بدال 
دين له، وال سلطان أعظم من 

سلطان احلق«.
ُكِسَرت  »لو  أنه  اعتربت  وإذ 
يف  الطائفي  التوازن  قاعدة 
بذلك  تالقت  لكانت  القضاء 
نفوس  يف  هيمنتها  كسر  مع 
وُفِتَح  تشرين   17 ساحات 
طريق عريض للتخلص من علة 

الطائفية السياسية«.
بيانها  »الكتلة«  وختمت 
»استقاللية  أن  بالتشديد على 
القضاء هي أساس كل إصالح 
سياسي أو إداري واقتصادي 
وجمتمعي، وعلى وزيرة العدل 
وتسمية  املواطنني  مصارحة 

املعرقلني«. 

ادكار  الدكتور  النائب  أّكد 
طرابلسي أّنه، ويف ظّل الظروف 
تفّشي  عن  الناجتة  القاهرة 
حتّول  واّلذي  كورونا  فريوس 
إىل  املاضية  الساعات  يف 
حبسب  العامل  تعّم  »جائحة« 
يتأّكد  العاملّية،  الصّحة  منظمة 
كاّفة  من  لبنان،  طالب  أّن 
املراحل، باتوا بأمس احلاجة إىل 
حّتى ال يضيع  ُبعد،  التعّلم عن 
اّلذي  الدراسي  العام  عليهم 

شارف نهايته.
ويف هذا السياق، ذّكر النائب 
أذار   20 بتاريخ  أّنه،  طرابلسي 
2019، سبق وأن تقّدم باقرتاح 
قانون، ُسّجل حتت الرقم 364، 
التعليم  تشريع  فيه  يطلب 
األونالين  أو  الرقمّي  اجلامعّي 
الكبري  الرتبوّي  التطّور  ملواكبة 
احلاصل يف العامل املتقّدم ويف 

الدول العربّية اجملاورة.
أن  طرابلسي  الدكتور  وأّكد 
اللبنانّيني  الطالب  مئات 
يتابعون دراساتهم عن بعد )عرب 
جامعات  أرقى  يف  اإلنرتنت( 

حرمانهم  جيوز  ال  وأّنه  العامل، 
ال  كما  شهاداتهم  معادلة  من 
من  احمللّية  جامعاتنا  حرمان 
ُبعد«  عن  »التدريس  تطبيق 
لعشرات اآلالف من طالب لبنان 

والعامل العربّي.
طرابلسي  النائب  وناشد   
والتعليم  الرتبية  جلان  رؤساء 
وتكنولوجيا  والعدل  واإلدارة 
إليهم  أحيل  اّلذين  املعلومات 
اقرتاح القانون املذكور، وضعه 
والبدء  أولوياتهم  رأس  على 
الربملان  يعاود  حاملا  بدرسه، 
على  إلحالته  متهيًدا  أعماله، 
إن  وقت.  بأسرع  العامة  اهليئة 
الذي يسمح  القانون  إقرار هذا 
صار  ُبعد  عن  التعليم  بتشريع 
حاجة ملّحة يف ظّل هذه الظروف 
اإلستثنائّية لتوفري كّل ما يلزم 
ولوضع  الدراسي  العام  إلنقاذ 
ذات  الدول  عداد  يف  لبنان 

املناهج الرتبوّية املتقدمة.
النائب  طالب  وقد  هذا، 
رئيس  دولة  طرابلسي كّل من 
وزير  ومعالي  الوزراء  جملس 

يف ظّل خطر الكورونا .. النائب ادكار طرابلسي طالب باقرار 
قانون التعليم عن ُبعد

الذين  العالي  والتعليم  الرتبية 
القانون،  اقرتاح  إليهما  أحيل 
املختّصة  الدوائر  لقيام  الدفع 
بالتعجيل  العالي  التعليم  يف 
إلنهاء وضع مالحظاتها عليه مّما 
ُيساعد على التعجيل يف دراسته 

وإقراره.
وبينما  أّنه  طرابلسي  واعترب 
ُيهّدد خطر الكورونا صّحة الناس 
والعام الدراسّي يف آن، إال أّنه 
بتشريع  القبول  باجتاه  يضغط 
كان  واّلذي  ُبعد،  عند  التعليم 
التقليدّيني  قبل  من  مرفوًضا 
اآلن  صار  وهو  املاضي،  يف 
قبل  من  اعتماده  يفرض  واقًعا 
إلنقاذ  واجلامعات  املدارس 
عامها الدراسّي وميكنه أن يكون 
توّقف  دون  حيول  ناجًحا  حالًّ 

التدريس عند كّل أزمة.
طرابلسي  ادكار  النائب  وأعلن 
األيام  يف  سُيطلق  أّنه  ايضا 
القادمة محلة وطنّية لدعم إقرار 
ملئات  إنصاًفا  القانون  هذا 
عن  التعليم  ولتشريع  اخلرجيني 

ُبعد يف لبنان.

أوضح وزير العدل السابق د. 
ألبري سرحان لـ«البناء« اىل أن 
باب  القضائية  »التشكيالت 
القضائي  لإلصالح  أساسي 
لكن شرط  الفساد،  وملكافحة 
املوضوعية  معايري  حترتم  ان 
املؤثرات  عن  بعيدًا  والكفاءة 
ما  أو  اخلارجية  والتأثريات 
حماصصة  البعض  يسميها 
وطائفية  وحمسوبيات 
من  فاهلدف  وسياسية«. 
التشكيالت اليت تعتمد بصورية 
»وضع  سرحان  حبسب  دورية 
املكان  يف  املناسب  القاضي 
املناسب وثانيًا ضخ دم جديد 
ونشاط يف عروق هذا املرفق 
بناء  يف  األساسي  القضائي 

الدولة وتكريس العدالة«.
واوضح أن »إعداد التشكيالت 
القضاء  جملس  صالحية  من 
مبرسوم  يصدر  لكنه  األعلى 
العدل  وزير  يوقعه  عادي 

مبوضوع  الدفاع  لوزير  وحييله 
قضاة احملكمة العسكرية واىل 
وزير املالية النه يرتب نفقات 
اىل  حيال  ثم  مالية  ومرتتبات 
رئيس احلكومة ثم اىل رئيس 
أن  موضحًا  اجلمهورية«، 
عادي  مرسوم  »التشكيالت 
جملس  موافقة  اىل  حيتاج  ال 

الوزراء«.
»وزيرة  أن  سرحان  وأوضح 
إما  خياران:  امامها  العدل 
جمراه  ليأخذ  املرسوم  توقيع 
مالحظات  إبداء  وإما  القانوني 
عليه. ويف هذه احلالة جملس 
خيارين:  أمام  االعلى  القضاء 
الوزيرة  مبالحظات  األخذ  إما 
وإما  مناسبًا  ذلك  ارتأى  إذا 
التصويت  عرب  رده  يستطيع 
أعضائه،  من   7 بأكثرية 
فورًا  املرسوم  حيال  وبالتالي 
اىل رئيس احلكومة ليوقعه ثم 

اىل رئيس اجلمهورية«.

سرحان: التشكيالت القضائية باب أساسي لإلصالح القضائي 
وملكافحة الفساد شرط ان حترتم معايري املوضوعية والكفاءة

مجيع  توقف  العام:  األمن 
الدول  وإىل  من  الرحالت 

التالية...!
متابعة  جلنة  لتوصيات  إنفاذًا 
الوقائية  واإلجراءات  التدابري 
املشّكلة  كورونا  لفريوس 
الوزراء،  جملس  قرار  مبوجب 
لألمن  العامة  املديرية  تعلن 

العام ما يلي:
الرحالت  مجيع  توقف   -1
من  والبحرية  الربية،  اجلوية، 
ايطاليا،  التالية:  الدول  وإىل 
كوريا اجلنوبية، إيران، الصني 
تايوان  ماكاو،  كونغ،  )هونغ 
من  أسبوع  ملدة  الصينية( 

تاريخ 2020/03/12
2- وقف دخول مجيع القادمني 
مباشرًة أو ترانزيت من الدول 
فريوس  تفّشي  تشهد  اليت 
)فرنسا،  املستجد  كورونا 
مصر، سوريا، العراق، أملانيا، 
املتحدة  اململكة  اسبانيا، 
حتدد  أخرى  ودول  الربيطانية 
الحقًا( جوًا، برًا أو حبرًا.يستثنى 
من أحكام هذا البند القادمني 

خالل /4/ أيام من تارخيه:
- اللبنانيني

اإلقامة  بطاقات  حاملي   -
 – )عمل  الدائمة  أو  السنوية 

دون عمل(
اقامات مبوجب تعهد  - حاملي 
دون عمل(  باملسؤولية )عمل – 
أو عقد  ملكية  أو مبوجب سند 

اجيار
الدبلوماسية  البعثات  - اعضاء 
املعتمدة يف لبنان واملنظمات 
عائالت  وافراد  الدولية 
اللبنانيني الذين مل يستحصلوا 
أو  اللبنانية  اجلنسية  على  بعد 
اإلقامة يف لبنان وأفراد قوات 

اليونيفيل.
3- تطّبق أحكام البند /2/ أعاله 
على اجلميع دون استثناء وملدة 
أيام من   /4/ بعد مرور  أسبوع 

تارخيه.
طلبات  استقبال  وقف   -4
اخلاصة  الّدخول  أذونات 
هلم  السماح  أو  بالسوريني 
 /10/ ملدة  مبوجبها  بالّدخول 

أيام من تارخيه.

اجراءات  لألمن العام بفعل »أزمة« 
كورونا

رفيق  مستشفى  عن  صدر 
التقرير  اجلامعي  احلريري 
املستجدات  آخر  عن  اليومي 
وجاء  الكورونا  فريوس  حول 
فيه: »ان هذا التقرير يتضمن 
جترى  اليت  الفحوصات  عدد 
دون  املستشفى  مبختربات 
ويبني  االخرى،  املختربات 
املتواجدة  احلاالت  باالرقام 
يف مناطق العزل واحلجر داخل 
يعود  ان  على  املستشفى، 
للوزراة بيان األرقام عن اعداد 
االراضي  االصابات على كافة 

اللبنانية.
اليت  للحاالت  اإلمجالي  العدد 
الطوارىء  يف  استقباهلا  مت 
الـ  خالل  للكورونا  املخّصص 
24 ساعة املاضية: 158 حالة، 
إىل  منها  حالة   17 إحتاجت 

فيما   ، الصحي  احلجر  دخول 
يلتزم الباقون احلجر املنزلي.

للفحوصات  اإلمجالي  العدد 
املخربية: 206.

النتائج السلبية: 199.
النتائج اإلجيابية: 7.

شخصا   19 املستشفى  غادر 
منطقة  يف  متواجدين  كانوا 
جاءت  أن  بعد  الصحي  احلجر 
نتيجة الفحص املخربي سلبية.

يوجد حتى اللحظة 14 حالة يف 
منطقة احلجر الصحي.

للحاالت  اإلمجالي  العدد 
اإلجيابية داخل املستشفى 38 

حالة.
بالكورونا  املصابني  وضع 
مستقر ما عدا حالتني وضعهما 
حرج، ومجيعهم يتلقون العناية 

الالزمة يف وحدة العزل«.

تقرير مستشفى احلريري: 7 اصابات 
جديدة يف املستشفى
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شبكة  إنشاء  على  إيران  عكفت 
الالتينية  أمريكا  يف  هلا  وجذور 
مشرتك  عامل  عقود..  مدى  على 
اهلل  حزب  هو  الشبكة  هذه  يف 
إليران  ذراعًا  يعد  الذي  اللبناني 
ليس فقط يف الشرق األوسط بل 

يف شتى أحناء املعمورة.
النائمة،  اإلرهابية  اخلاليا  هذه 
يف  احلاجة،  عند  إيران  ستفّعلها 
تطول  قد  انتقامية  فعل  ردة 
قاسم  اهلرم  رأس  مقتل  على 

سليماني.
»العربية.نت« حققت ووصلت إىل 
أبرز عمالء شبكة حزب اهلل، وطريقة 
عملهم وصالت القرابة فيما بينهم، 
يف ما يسمى »مثلث الرعب« أي 
»الربازيل  بني  احلدودي  املثلث 

واألرجنتني والباراغواي«.
القصة تبدأ مع عائلتني لبنانيتني 
الالتينية  أمريكا  يف  متشعبتني 
وتفرعت  طويل  زمن  منذ  هاجرتا 
غصونهما، إىل حد بناء »إمرباطورية 
اقتصادية« أصبحتا مبوجبها موردًا 
رئيسيا حلزب اهلل يف لبنان ماليًا 

ولوجستيًا ومعلوماتيًا.
»بركات« و«عبد اهلل«.. وعمليات 

غسيل األموال!
تتخفى عائلتا »بركات« و«عبداهلل« 
يسخر  ضخم،  جتاري  كيان  وراء 
اهلل  حزب  إىل  األموال  لتحويل 
هذا  التجاري..  النشاط  بغطاء 
الكيان يدعى »Galeria Page« يف 
يف  إيست  ديل  سيوداد  مدينة 
يوسف  حسني  ملالكه  الباراغواي، 

عبداهلل.
تتبعت وزارة اخلزانة األمريكية هذا 
املتجر للتسوق، وأدرجته على الئحة 
العقوبات األمريكية يف 6 ديسمرب 
2006، بعدما تبني للخزانة أن هذا 
مملوكة  شركة   63 يضم  املركز 
الباراغواي،  ألعضاء حزب اهلل يف 
مبن فيهم عائلتا بركات وعبداهلل. 
يف  فيه  املتاجر  شاركت  حيث 
ذلك  يف  مبا  مشروع  غري  نشاط 
املزيفة  األمريكية  الدوالرات  بيع 
األرباح  من  منتظمة  حصة  وحتويل 

إىل احلزب يف لبنان.
فرض  بعد  أنه  هنا،  املفاجأة 
العقوبات مت تغيري اسم هذا املتجر 
 GALERIA UNIAMERICA إىل 
السجل  يف  ولكن  ظاهريًا، 
بامسه  ينشط  يزال  ال  التجاري 
الباحث  كشف  ما  وفق  األصلي، 
عن  الدفاع  مؤسسة  األمريكي يف 
الدميقراطيات »FDD« د. إميانويل 
يعين  ما  للعربية.نت،  أوتولينغي 
أن الدوالرات ال تزال تصل حلزب 

اهلل!
املركزي  أن  اآلتي  الرابط  وُيظهر 
ولكن  ينشط  يزال  ال  التجاري 

https://www. آخر:  باسم 
c o m p r a s n o p a r a g u a i . c o m /

precos.php?wcat=gal+page
من هم صقور عائلة بركات؟

إدارة  يف  بركات  عائلة  تستمر 
رغم  اهلل،  حزب  ومتويل  أنشطتها 
الئحة  على  أعضائها  بعض  إدراج 

العقوبات األمريكية.
»العربية.نت«،  رصدت  ما  ووفق 
عن  معلومات  جتمع  أن  استطاعت 
8 أفراد من العائلة يعيش أغلبهم 
برازيلية تدعى  يف مدينة حدودية 
 Foz do أو  إيغواسو«  دو  »فوز 
أمحد  أسعد  اإلخوة  وهم:   Iguaçu
بركات، محزة أمحد بركات، حامت أمحد 
بركات )وابنه علي حامت بركات(، 
الشيخ أكرم أمحد بركات، إىل جانب 
حممد فايز بركات وأخواه علي فايز 

بركات وأمحد فايز بركات.
- أسعد أمحد بركات:

األمريكية  اخلزانة  وزارة  فرضت 
لتمويله   2004 عام  عليه  عقوبات 
عقوبات  فرضت  ثم  اهلل«،  »حزب 
على أخويه محزة وحامت يف 2006. 
واملفارقة أن أسعد بقي حرًا طليقًا 
الباراغوانية  السلطات  ألقت  حتى 
بعد  أي   ،2018 يف  عليه  القبض 

14 عامًا.
- محزة أمحد بركات:

للمخدرات  تهريبه  يف  مشتبه 
األسلحة  ونقل  الدوالرات  وتزوير 
اخلزانة  وزارة  وفق  واملتفجرات، 
وشغل  امتلك  لقد  األمريكية. 
 Casa لـ  العام  املدير  منصب 
Hamze بالشراكة مع أخيه أسعد، 
وهو متجر لإللكرتونيات يف مركز 
شكل  باجيه«،  »غالرييا  التسوق 
األموال  غسل  لعمليات  واجهة 

لصاحل حزب اهلل.
- حامت أمحد بركات:

جلمع  تشيلي  إىل  حامت  سافر 
من  واعتباًرا  اهلل،  حلزب  األموال 
كان  إنه  قيل   ،2003 عام  أوائل 
على  اثنتني  يف  كبريًا  مساهمًا 
أكويكو  يف  الشركات  من  األقل 
وزارة  تعتقد  تشيلي(  )مدينة يف 
تولدان  أنهما  األمريكية  اخلزانة 

أموااًل لدعم حزب اهلل.
املعلومات  إن  إذ  آخر،  دور  حلامت 
بركات  شبكة  من  نقلها  مت  اليت 
إىل حزب اهلل يف لبنان متر بشكل 
أسعد  شقيقه  وعرب  عربه  رئيسي 

بركات.
- علي حامت بركات:

)وهو ابن حامت بركات وابن شقيق 
من  يبلغ  شاٌب  بركات(،  أسعد 
العمر 26 عامًا مقيم يف سانتياغو، 

ويدير أعمااًل جتارية يف أنغوال.
وفق موقع إخباري أرجنتيين يدعى 
infobae، نشر يف تاريخ 14 يوليو 

باألمساء.. »العربية.نت« تكشف شبكة حزب اهلل  يف أمريكا الالتينية

»كيف  بعنوان:  مقاال   ،2018
متويل  يف  بركات  عشرية  تنشط 
حزب اهلل على احلدود الثالثية بني 
األرجنتني والباراغواي والربازيل«. 
ذكر ضمن التقرير اسم علي حامت 
يعطي  وهذا  كمتورط.  بركات 
دالالت على أن األموال تصل من 
ثم  إفريقيا  إىل  الالتينية  أمريكا 
إىل لبنان، عرب هذه الشبكة ضمن 

عملية متويهية.
- حممد فايز بركات:

)ابن عم أسعد أمحد بركات( صنفته 
اخلزانة األمريكية على أنه املسؤول 
عن الشؤون املالية لشبكة بركات، 
وبهذه الصفة يرتب حتويل األموال 
الشرق  إىل  احلدودي  املثلث  من 
مجع   ،2006 يوليو  منذ  األوسط. 
املنطقة  يف  اهلل  حلزب  التربعات 

وإرساهلا إىل لبنان.
ال يعمل حممد فايز بركات وحده، 
بل لديه شقيقان: أمحد فايز بركات 
ميلك  وهو  بركات.  فايز  وعلي 
 Big Boss International« شركة 
Import-Export«، كغطاء لعمليات 
غسل األموال والتهرب الضرييب.

على  »العربية.نت«  حصلت  وقد 
صادرة  رمسية  وثيقة  من  نسخة 
عن البنك املركزي يف الباراغواي، 
وحتويالت  مشبوهة  عمليات  تظهر 
فايز  حممد  بها  قام  ضخمة  مالية 
ألف   88 بقيمة  اخلارج  إىل  بركات 
 Banco« يدعى  بنك  عرب  دوالر 
ديسمرب   3 يف   »Amambay S.A
بقيمة  آخر  مبلغ  ثم حتويل   ،2005
مارس   8 يف  دوالر  ألف   71

.2006
- الشيخ أكرم أمحد بركات:

اجمللس  رئيس  معاون  هو 
لشؤون  اهلل  حلزب  التنفيذي 
مهامه  ومن  لبنان،  يف  الثقافة 
التبليغ واإلرشاد، حيث سافر إىل 
العديد من الدول منها الباراغواي 
إمدادات  تربز  وهنا  والربازيل، 
هذه العائلة وطريقة عملها يف مد 
اهلل،  خدمة حلزب  التواصل  جسور 

.»FDD« وفق
شبكة عائلة عبد اهلل

تتفرع عائلة عبد اهلل إىل 5 إخوة: 
حسني يوسف عبد اهلل، حممد يوسف 
عبداهلل، الشيخ غسان يوسف عبد 
اهلل، عدنان يوسف عبداهلل، وكمال 

يوسف عبد اهلل.

هو  اهلل:  عبد  يوسف  حسني   -
الذي مشلته   ،Galeria page مالك 
بـ2016  األمريكية  العقوبات 
حلزب  األموال  نقل  ملساهمته يف 

اهلل إىل بريوت.
- حممد يوسف عبد اهلل: هو قائد 
املثلث  يف  اهلل  حزب  يف  بارز 
احلدودي، ومساهم مهم يف متويل 
التربعات  مجعه  خالل  من  احلزب، 
 ،2004 يف  اهلل  حزب  مليليشيا 
وفق وزارة اخلزانة األمريكية. وقد 
محل عبد اهلل شخصيًا أموااًل حلزب 
 »TBA« اهلل خالل سفره من منطقة

إىل لبنان.
عبد  حممد  شارك  اخلزانة،  ووفق 
األجهزة  استرياد  يف  أيًضا  اهلل 
وتزوير  املهربة،  اإللكرتونية 
بطاقات  وتزوير  السفر،  جوازات 
الدوالر  وتهريب  االئتمان، 

األمريكي.
ابن  - حممد عدنان عبد اهلل: )هو 
أخي  وابن  اهلل  عبد  يوسف  عدنان 
حسني يوسف عبد اهلل الذي فرض 
عليه عقوبات أمريكية(، ميتلك متجرا 
 ،Toto Tabacaria لبيع التبغ يدعى
وهو أحد املتاجر الـ63، ضمن املركز 

التجاري »غالرييا باجيه«.
-حممد عدنان عبد اهلل

ومن الباراغواي إىل الربازيل، حيث 
تتفرع جذور العائلة، مع وجود أٍخ 
غسان  الشيخ  اهلل،  عبد  لشبكة 
اإلمام  جامع  يف  اهلل  عبد  يوسف 

اخلميين يف الربازيل.
شبكة عنكبوتية

حيث  لبنان،  إىل  الربازيل  ومن 
أعضاء حزب اهلل اسرتاتيجية  يتبع 
يف بناء شبكة عالقات بني الدول 
للتمويه عن أعماهلم، فاالمتدادات 
تصل إىل بريوت، إذ أكد الباحث 
لـ«العربية. أوتيلينغي  األمريكي 
وهو  رزق،  خليل  الشيخ  أن  نت« 
عضو يف اجمللس التنفيذي حلزب 
يدعى  أخ  لديه  لبنان،  يف  اهلل 
باولو  ساو  يف  رزق  وسام  احلاج 
قد فتح نشاطا جتاريا لبيع اهلواتف 

احملمولة.
ولكن كيف تصل األموال إىل حزب 

اهلل يف لبنان؟
األموال  إلرسال  وسائل   4 هناك 
من أمريكا الالتينية إىل حزب اهلل 
يف بريوت عرب هذه الشبكة، وفق 
مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات.

- احلوالة املالية، بذريعة املساعدة 
العائلية، على سبيل املثال حوالة 
مالية إىل أقارب يف إفريقيا )من 
إىل  ومنها  كونغو  إىل  باراغواي 

لبنان عرب عدة وسطاء(.
- نقدًا، ملبلغ مالي ال يتعدى 20 

ألف دوالر.
- الصرافون، عرب إرسال حتويالت 
وإفريقيا  أوروبا  إىل  الربازيل  من 

ومنها إىل لبنان.
- تبييض األموال عرب فتح شركات 
يوجد  حيث  وميشغن  ميامي  يف 
من  اللبنانية  اجلاليات  من  العديد 

جنوب لبنان.
حزب اهلل والجوامع؟

نشاط آخر لعناصر حزب اهلل لكن 
ليس  املرة،  هذه  خمتلف  بشكل 
التجارة بل باجلوامع، ولكن كيف؟

يف الربازيل حتديدًا يف ساو باولو، 
يقع جامع Mesquita do Bras، حيث 
عناصر  هم  شيوخ   3 قصة  تربز 
تابعون حلزب اهلل: الشيخ اإليراني 
حسني خليلو، الشيخ بالل حمسن 

وهيب والشيخ طالب اخلزرجي.
هؤالء،  تتبعت  األمريكية  اخلزانة 
الئحة  على  وهيب  بالل  وأدرجت 
نقل  بتهمة   ،2010 يف  العقوبات 
قادة  بني  والتوجيه  املعلومات 
حزب اهلل يف لبنان وعناصر حزب 

اهلل يف أمريكا اجلنوبية.
حتويل  يف  وهيب  شارك  وقد 
األموال اليت مت مجعها يف الربازيل 
ففي  لبنان.  يف  اهلل  حزب  إىل 
أعقاب نزاع حزب اهلل مع إسرائيل 
عام 2006، مجع وهيب وعلي حممد 
اخلزانة  حددتهما  اللذان  قازان، 
ديسمرب/كانون  يف  كإرهابيني 
ألف   500 من  أكثر   ،2006 األول 
أعمال  رجال  من  اهلل  دوالر حلزب 

لبنانيني يف املثلث احلدودي.
وحتى عام 2018، كان وهيب أحد 

أن  املشتبه  ومن  املسجد،  رجال 
وفق  بريوت،  إىل  عاد  قد  يكون 
لـ«العربية.  »FDD« معلومات 

نت«.
الشيخ طالب اخلزرجي

أما الشيخ طالب حسني اخلزرجي، 
فقد أنبأ إنرتبول مدينة برازيليا عن 
أن األخري كان موظفا يف احلكومة 
القضاء  أمام  مثل  وهو  اإليرانية، 
اتهامي  تقرير  بعد   ،2013 يف 
ألبريتو  األرجنتيين  العام  للنائب 

نيسمان آنذاك.
نصر  اخلزرجي،  طالب  الشيخ  ابن 

الدين اخلزرجي
وهذا ما أكدت عليه جملة أمريكية 
الدولية،  العالقات  يف  متخصصة 
 THE NATIONAL تدعى 
عام  نشر  مقال  يف   ،INTERSET
على  الضوء  ألقت  حيث   ،2016

الشيوخ الثالثة.
وأوضحت كيف تقوم إيران بإنشاء 
أمريكا  مساجد ومراكز ثقافية يف 
حتت  روابطها  لتعزيز  الالتينية، 
بني  والتواصل  التقوى  عباءة 

األديان.
حزب اهلل وتجارة املخدرات

جتارة املخدرات هي املسرح األكرب 
أمريكا  يف  اهلل  حزب  لشبكات 
بالعصابات  ترتبط  اليت  الالتينية، 
املخدرات  جمال  يف  الرئيسية 

واملنظمات اإلجرامية.
أبرز هذه العصابات، وفق ما أكد 
فى  واخلبري  الفنزويلي  الكاتب 
ومكافحة  القومي  األمن  مسائل 
اإلرهاب جوزيف هومري، يف حديث 
لـ«العربية.نت«: »لوس زيتاس« 
 Oficinaمن املكسيك، و Los Zetas
و كولومبيا،  يف   de Envigado
 Cocalerosو الربازيل،  يف   PCC
يف   Quebrachoو بوليفيا،  يف 

األرجنتني.

أسعد أحمد بركات

الشيخ أكرم أحمد بركاتعلي حاتم بركاتحمزة أحمد بركات

محمد عدنان عبد اهلل

الشيخ غسان يوسف عبد اهلل

من اليمني إىل اليسار: الشيخ خليل رزق والحاج وسام رزق

الشيخ حسني خليلو

الشيخ بالل محسن وهبيالشيخ طالب الخزرجي



Page 7صفحة 7     
مـقاالت وتـحقيقات

أوجد قرار دولة رئيس احلكومة الدكتور حسان دياب بالقرار 
ا وطّيًبا عند من أخلص  الذي اختذه أّول من أمس مناًخا إجيابيًّ
ا وكاماًل. مل جتاِفه سوى قّلة مارقة صدر  للبنان إخالًصا حقيقيًّ
تأخذ  أن  كادت  خّطة  ضمن  احلكومة  لرؤية  ورفضها  جفاؤها 
أوصياء  أيدي  حتت  بالفعل  فيصري  خطري،  انفجار  حنو  لبنان 

ووكالء يقّيدون حركته ويرهنونه مبجهول سحيق. 
»شو بيقدر السلطان حيّصل من الطفران« عبارة رّددها أحد 
أّن  من  ناتج  لبنان  لبنان. طفر  املتابعني ألوضاعنا يف  كبار 
احلريرّية السياسّية، وحّتى يثبت العكس، غّرقته عنوة يف جلج 
وبهاء  ذاتّيته  من  سلبته   ،1992 سنة  منذ  املرتاكمة  الديون 
من  أخاله  جّب  بالكلّية،  عنه  غريب  جّب  ووضعته يف  اإلبداع 
املعطى القيمّي-األخالقّي بالدرجة األوىل، فتدحرج على أكمات 
من صخور، ليبدو يف إفالس وجودّي وليس يف إفالس مالّي. 
عنوانه  واحدة،  دائرة  وتراكمها سار ضمن  عديدة،  فاألزمات 
يف األصل التطبيع مع إسرائيل ضمن منظومة الشرق األوسط 
احلريرّية  بأّن  اإلقرار  اجلميع  على  لزاًما  بات  هنا  من  اجلديد. 
السياسّية بشكلها الفضفاض، وبعناصرها املستجَمعة بواسطة 
طريًقا  األوىل  حلظاتها  ومنذ  ظهرت  املتوّحشة،  الرأمسالية 
مبجموعة  املواصالت،  طريق  عن  اقّله  التطبيع،  إلجناز  مفتوًحا 
الظاهرة  األدبيات  من  الكثري  يف  مثبت  وهذا  اتوتسرتادات، 

منها وغري الظاهرة. 
ا حنو التطبيع  ا وسياسيًّ انكشف اجتاه احلريرّية السياسّية ماليًّ
مّرتني بصورة جلّية. املّرة األوىل كانت خالل املفاوضات اليت 
العربّي  احملور  دول  بني  املتحدة  األمريكّية  الواليات  قادتها 
وإسرائيل بدًءا من واشنطن إىل أوسلو إىل كمب ديفيد وواي 
بالنتيشن. يف تلك اللحظات صدر كتاب لشمعون برييز عنوانه 
الشرق األوسط اجلديد، وعّد ذلك الكتاب خريطة طريق كانت 
األمريكّية  اخللفّية  من  السياسّية  للحريرّية  مباشر  غري  مطاًل 
يف  انكشفت  الثانية  واملّرة  منه.  جزًءا  ليكون  لبنان  لتهيئة 
الرابع من مّتوز سنة 2006 حلظة بدء احلرب اإلسرائيلّية على 
لبنان، وكانت بدعم خليجّي، راهن أركان احلريرّية السياسّية 
ليصار  اإلسرائيلّية  الغارات  طريق  عن  اهلل  حزب  نهاية  على 
عن  خمتلف  مبفهوم  ولكن  النظام،  هذا  فرض  إىل  ذلك  بعد 
مفهوم مشعون برييز عنوانه الفوضى اخلاّلقة، حبسب برنارد 
اخلاّلقة  الفوضى  ومفهوم  رايس.  كونوليزا  وتبّن  لويس 
يف  األكمل  ورمّبا  واألفضل  األمثل  يبقى  األمريكّي  باملنظور 
هذا  عنها.  كبدائل  أخرى  ترميم  إىل  ليصار  األنظمة  نقض 
مفهوم أمريكّي-إسرائيلّي موّحد الستباحة املشرق وخلق أنظمة 
على  السياسّية  احلريرّية  راهنت  الوجود.  إىل  وبعثها  جديدة 
من  كذراع  جاهدة  وعملت  كبري،  بعمق  املفهوم  هذا  ترسيخ 
أذرعة أمريكا لتكوين ذاتها ضمن دائرة الشرق األوسط اجلديد 
كرهان اسرتاتيجّي جوهرّي رسخ يف قراءاتها وأدبياتها. لقد 
جاءت االنطالقة من بريوت على وجه التحديد بيقني تاّم باّنها 
عماد التكوين اجلديد الذي كان منتظًرا وعموده. فعمدت على 
سلخها من إطارها الوطّن الكبري، وحتويلها إىل شركة عقارّية 
مساهمة ومنكشفة على هذا املشروع اخلطري. فتستحيل نافذة 
ا، عن طريق رفع أسعار  ا وعقاريًّ ا واقتصاديًّ كربى النسيابه ماليًّ
العقارات بتوّرم وتوّحش قّل نظريه. فتهّجر أهلها األصيلون 
أسهم  إىل  وعقاراتهم  أمالكهم  وحتّولت  عنها،  واألصليون 
ضمن تلك الشركة، وبعضهم أصيبوا بازمات صحّية ونوبات 
قلبّية أّدت إىل وفاتهم أو عطب بعضهم. لقد أعدت بريوت 
السياسّية  احلريرّية  خالل  ومن  املعنى  بهذا  سوليدير  بشركة 
لتكون املنطلق واحملتوى للشرق األوسط اجلديد باملفهومني 
اإلسرائيلّي-األمريكّي وبدعم سعودّي استهلك تسوية الطائف 

يف سبيل تأمني الغطاء. 
تفريغ لبنان من حمتواه السياسّي واالقتصادّي واملالّي والبشرّي 
والثقايّف والرتاثّي هدف اسرتاتيجّي قائم يف عقل املؤسس 
اخلطورة  تكمن  مل  وفروعها.  باصوهلا  السياسّية  للحريرّية 
بالتفريغ فقط، بل بعدم مواجهة منّظميه من قبل عهدين على 
األقّل، وهما عهدا الرئيسني الياس اهلراوي وميشال سليمان. 
وحده الرئيس العماد إميل حلود عاين املضمون وفهم تداعياته 
مبعايريه املنهجّية املتبعة واملتماهي بها الداخل واخلارج مًعا، 
فانربى للمواجهة بشراسة، وهذا هو سبب األزمات احملتدمة بينه 
الرئيسني  الراحل رفيق احلريري، ومن ثّم مع  الرئيس  وبني 
املدرسة.  تلك  شركاء  ومع  احلريري،  وسعد  النسيورة  فؤاد 
واآلن يقف الرئيس اجلبل ميشال عون يف مواجهة هذا اخلّط، 
وقد كان أّول من كشف عوراته حني كان رئيًسا للتيار الوطّن 

احلّر. 
رّب سائل ملاذا العماد ميشال عون أرسى تسوية مع الرئيس 
سعد احلريري، وهو يعلم بأّن احلريري ليس وليد ذاته بل ميّثل 
هذا اخلّط عيًنا وهو عامل على انبالجه رويًدا رويًدا؟ ال بأس 
ا بعض الشيء، فلكّل تسوية إجيابّياتها  إن أتى اجلواب وسطيًّ
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وسلبّياتها، واحلياة السياسّية ال تصّح من دون تسويات، هذا 
مل  بسيط،  وبتقييم  والتسوية،  تسويات.  كّله  التاريخ،  هو 
اجلمهورّية،  رئاسة  إىل  عون  ميشال  بوصول  أهدافها  تنحصر 
الفلسفة  لرتسيخ  احلّر  الوطّن  التيار  بتوق  رنت  ما  بقدر 
امليثاقّية بكماهلا وبهائها بوصول من ميّثل الوجدانات الطائفّية 
بأكثرّيتها املطلقة، وائتالفهم مًعا يف مواجهة القوى التكفريّية 
ورسم مستقبل جديد للبنان. فاتضح للعيان بأّن الرئيس سعد 
التسوية اجلديدة، ومل يعتربها  احلريري مل يتماسك يف قلب 
مسرى حلياة سياسّية جديدة له ضمن نهج جديد يقف به إىل 
جانب رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون. مل يكن منسلًخا 
عن حريرّية سياسّية تزاوجت فيها سلوكيات التفريغ بسلوكيات 
الفساد عرب شركاء فاسدين أوصلوا لبنان إىل ما هو عليه اآلن 

من مديونّية مهولة. 
لبنان  وظفر  والفساد.  واإلفراغ  السلب  من  ناتج  لبنان  طفر 
رئيس  بني  ما  واملبدع  الراقي  التالقي  صالبة  من  سيكون 
الدكتور  احلكومة  ورئيس  عون  ميشال  العماد  اجلمهورّية 
أرسى  األّخاذ واملسؤول،  بتفاعله  الثنائّي  حّسان دياب. هذا 
احلالّي وحياول حرق  زمننا  انفجر يف  تاريخ  مع  املواجهة  قيم 
املستقبل بنريانه العبثّية. هذه القيم بثقلها األخالقّي واملعنوّي 
إجراءات  جمموعة  ضمن  الواقع  أرض  يف  وترتّسخ  ستتطّور 
سيلمسها اللبنانيون بقّوة وبصورة تدرجيّية عرب جرعات عقالنّية 
أي غري عشوائّية. فالرئيس عون متحّسس ومتلّمس لعبء ذلك 
التاريخ املنفجر يف احلاضر، ومتحّفز يف الوقت عينه، لرسالّية 
املواجهة املفروضة علينا، بسّلة إجراءات ال بّد منها. التفريغ 
املالّي أوصل لبنان إىل ارتفاع منسوب املديونّية، وقد أوضحنا 
واألهداف،  والرؤى  باملعاني  املستمّر  املالّي  التفريغ  خطورة 
وهو متوّشح مببدأ االقتصاد الريعّي أّنه أخذ لبنان إىل أن يكون 
رهينة لآلخرين. من أهم ما قاله الرئيس حسان دياب يف هذا 
اخلصوص: »هل ميكن لبلد أن يقوم اقتصاده على االستدانة؟ 
ا إذا كان غارًقا يف الديون؟ حنن  هل ميكن لوطن أن يكون حرًّ
اليوم ندفع مثن أخطاء السنوات املاضية، فهل علينا أن نورثها 
ألوالدنا وأجيالنا املقبلة؟ لقد أصبح الدين أكرب من قدرة لبنان 
على حتمله، وأكرب من قدرة اللبنانيني على تسديد فوائده. كل 
قائما  وأصبح  السياسات،  تلك  أسري  بات  اللبناني  اإلقتصاد 
على فلسفة االستدانة اليت تراكمت مع الفوائد، من دون أي 
أفق لكيفية اخلروج من هذا النفق الذي قضى على القطاعات 

االنتاجية يف االقتصاد الوطن.«
لقد تبنّي بأّن اإلفراغ املالّي املقّدمة اجلوهرّية إلفراغ وجودّي 
مسدودة.  آفاق  حنو  ممدودة  كيانّية  أزمة  إىل  لبنان  أوصل 
توطني الفلسطينيني ودمج السوريني هدفان هلذا اإلفراغ. إّنهما 
ورقتان للضغط واالبتزاز )األمريكّي-اإلسرائيلّي(. نزع سالح 
حزب اهلل بدوره هدف كبري، وهو غري مرتبط حصًرا بالصراع مع 
إسرائيل ضمن مفهوم السالح الردعّي، أو بالصراع يف سوريا 
الذي حّد كثرًيا من تسّلل التكفرييني إىل الداخل اللبنانّي وقد 
ودمج  الفلسطينيني  بتوطني  مرتبط  نزعه  بل  عليهم.  قضى 
السوريني، لكونه يشّكل سالًحا مانًعا، وداعًما لعودة السوريني 
إىل قراهم وبلداتهم، وحمّفًزا الفلسطينيني ليتذّكروا أن لديهم 
وطًنا جيب أن يعودوا إليه. النأي بالنفس ملن مل يقرأ معناه 
حجاب للتوطني والدمج، إنهما الثمنان املفروضان علينا ليصار 

ا. بعدها إىل مساعدتنا ماليًّ
وإنقاذّي يف  تارخيّي  الدفع  بعدم  الرئيس حّسان دياب  قرار 
آن، وهو يف األصل قائم يف عقل الرئيس ميشال عون. لو 
دفع لبنان اليوروبوندز، وحبسب ما تبنّي، لكان أوصل لبنان 
إىل فوضى خاّلقة طويلة األمد تكون املقّدمة إلنهائه. احلرب 
املالّية على لبنان منذ 17 تشرين األّول 2019 أو ما قبل هذا 
بلد مبؤسساته،  التاريخ بقليل، ليست إلهاء عهد، بل إلنهاء 
كما كانت احلرب العسكرّية على سوريا بهدف إنهائهان وليس 
فقط بهدف إنهاء النظام. واحلرب الدائرة على العراق بدورها 
مستنسخة عن احلرب على لبنان وسوريا. قرار الرئيس دياب 
بداية مباركة للغوص يف مفاوضات جذرّية مع الدائنني، وهذا 
سيكون بالتوازي مع إجراءات إصالحّية وترميمّية تعيد االعتبار 
لالقتصاد املنتج، وتكافح الفاسدين فتستعيد األموال املنهوبة 
منهم، وتفرض نظاًما على املصارف تستعيد من خالله أموال 
املودعني اليت أخرجوها من دون علم املودعني وإرادتهم وهم 
حيجبونها عنهم عنوة من ضمن خطة مربجمة مندرجة بسياق احلرب 

األمريكّية املالّية على لبنان. 
احلريرّية السياسّية سبب إفراغ لبنان بالكامل، واملواجهة ليست 
أو مع حلفائها، بل معها كذراع  بها  املرتبطة  بالعناصر  معها 
الدرك اخلطري  لبنان إىل هذا  اليت قادت  األذرع اخلارجّية  من 

من تارخيه.
بظفر  بل سيعلو  ومتهّور،  متعّمد  لبنان ضحّية طفر  يبقى  لن 

متوّهج ليستعيد حضوًرا مضيًئا بعدما خفت طوياًل.

على ممتلكات  باحلجز  قراٍر  بإصدار  اللبناني سابقة  القضاء  سّجل 
النائب ميشال ضاهر العقارية وممتلكات ابنه وحصصهما يف مجيع 
اللبنانية، بناء على طلب رجل  شركاتهما املوجودة على األراضي 
األعمال سامر اجلميل، ومبوجب القرار الظّن الذي اّتهم نائب زحلة 

بإساءة األمانة لالستيالء على حنو 3 ماليني دوالر.
الدعوى  يف  ظّن  قراٍر  إلصدار  القضاء  استلزمت  سنوات  مخُس 
امُلقامة من رجل األعمال سامر اجلميل على النائب ميشال ضاهر 
جبرم اختالس مليونني و73٤ ألف دوالر أمريكي، لكّن احلكم املنتَظر 
قرار ظّن عن قاضي  ليصدر  لزمت  بعد. ستون شهرًا  مل يصدر 
التحقيق يف جبل لبنان نقوال منصور اّتهم فيه ضاهر بإساءة األمانة 
وخمالفة قانون األسواق املالية. غري أّن تأّخر قضاء التحقيق هذه 
الطويلة مل حُيل دون صدور قرار سريع عن رئيس دائرة  املدة 
األّمة  نائب  منازل  على  باحلجز  عاكوم  رنا  القاضية  املنت  تنفيذ 
املّدعي  وكيل  من  املقّدم  الطلب  على  بناء  وشركاته،  وعقاراته 
احملامي جورج كرم الذي طلب احلجز على سياراته أيضًا على اعتبار 
الطلب  تاريخ  لغاية  بلغ  املّدعى عليه  الدين املرتّتب يف ذمة  أن 
أكثر من أربعة ماليني دوالر. بات صاحب شركة ماسرت تشيبس 
احتياطيًا  ملف شائن وحمجوٌز  عليه يف  مّدعى  املقرمشة،  للبطاطا 
على ممتلكاته. صحيح أّن القضاء مل ُيدنه. وستبدأ حماكمة ضاهر 
اجلزائي  املنفرد  القاضي  أمام  املقبل  حزيران  من  بدءًا  العالنية 

كارين أبي عبد اهلل.
القصة بدأت عندما فتح سامر اجلميل حسابًا ماليًا )حساب وديعة( 
يف شركة ضاهر للوساطة املالية. غري أّن ضاهر، حبسب مّدعي عام 
جبل لبنان والنائب العام املالي وقاضي التحقيق وهيئة األسواق 
املالية، قد أساء األمانة واستوىل على هذه الوديعة. وال يزال حتى 

اليوم متمّسكًا بعدم رفع السرية املصرفية عن هذا احلساب.
يف الشكل، ال ُبّد من اإلشارة إىل أّن قاضي التحقيق منصور الذي 
أصدر القرار الظن والنائب العام االستئنايف غادة عون اليت اّدعت 
على ضاهر، يواليان التيار الوطن احلر الذي ترّشح النائب املدعى 
فيبنّي  املضمون،  يف  أما  لوائحه.  على  النيابية  لالنتخابات  عليه 
امللف القضائي للنائب أّن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة كان 
قد أقّر أّن ضاهر ارتكب جرم خمالفة قانون النقد والتسليف، لكنه 
مل ُيرسل طلبًا خّطيًا للسماح مبالحقته. وطاملا أّن احملكمة اخلاصة 
باألسواق املالية مل ُتنشأ، ونظرًا إىل خمالفة النائب املذكور قانون 
أمام  الضاهر  مالحقة  لطلب  احلاكم  يتحّرك  مل  والتسليف،  النقد 
القضاء اجلزائي الستعادة األموال اليت يقول املّدعي إنها خمتَلسة. 
مجيع  على  احلجز  لبنان  مصرف  حلاكم  ميكن  كان  للقانون،  وتبعًا 
مداخيل ضاهر، باستثناء راتبه يف اجمللس النيابي، حلني دفعها 
يّدعي  الذي  املبلغ  إىل  )إضافة  متّنعه عن طلب مالحقته  بداًل من 
اجلميل أنه خمتَلس، ينص القانون على فرض غرامة تعادل أربعة 
آالف ضعف احلد األدنى لألجور أي حنو 3 مليارات و800 مليون لرية 
أو تكون عشرة أضعاف األرباح اليت قد يكون حققها نتيجة العمليات 
املخالفة(. علمًا أّن املخالفات موّثقة مبوجب كتاب صادر عن هيئة 
األسواق املالية حيمل الرقم 82/هـ أ/15 حيمل توقيع احلاكم نفسه. 
وهذه املالحظة دّونها كّل من القاضيني نقوال منصور وغادة عون 

للتذّرع مبنع احملاكمة عن نائب األمة بهذا اجلرم.
منع احملاكمة عن ضاهر مبخالفة قانون النقد والتسليف مل حُيل دون 
مالحقته جبرم إساءة األمانة واالختالس. والقرار الظن الصادر وفقًا 
ملطالعة النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان، رغم أّنه جاء متأخرًا 
مخس سنوات، هو األول من نوعه حبق نائب يف الربملان اللبناني، 
لكون قاضي التحقيق نقوال منصور ظّن باملدعى عليه ميشال ضاهر 
وابنه مارك ضاهر وشركة ماسرت كابيتال غروب، جبنح املادتني 
671 من قانون العقوبات و17/2٤ من قانون تنظيم مهنة الوساطة 
املالية اليت تصل عقوبتها إىل السجن ملدة ثالث سنوات. وطلب 
حماكمة املدعى عليهم أمام القاضي املنفرد اجلزائي يف املنت حيث 

يتوّجب على ضاهر احلضور إىل احملاكمة العلنية شخصيًا.
رياض  لبنان  حاكم مصرف  عن  الدفاع  لواء  رفع  أن  ضاهر سبق 
سالمة رافضًا استبداله. كّرر ذلك يف أكثر من مقابلة تلفزيونية. 
فقال يف إحداها: »أنا ضد تغيري حاكم مصرف لبنان ألّنه ال ميكن 
اإلطاحة بشخص موجود منذ 25 سنة يف املصرف املركزي. هناك 
أمور ال يعرفها سواه«. غري أّن نائب البقاع األوسط مل يلبث طوياًل 

قبل أن يغرّي وجهته ويبدأ مبهامجة سالمة.
القرار  بالنائب ضاهر للوقوف على رأيه بشأن  اّتصلت »األخبار« 
إثارة  األمر للقضاء وعدم  بداية طلب ترك  الصادر ضّده.  الظن 
طلب  النشر،  بصدد  بأننا  إبالغه  عند  لكن  اإلعالم،  يف  القضية 
النشر ملدة أسبوع ليتسّنى له عرض مستنداته. كان ذلك  إرجاء 
يف 27 كانون الثاني 2020. ونزواًل عند طلبه، ُأرجئ النشر. لكنه 
عاود التأجيل بذريعة أّنه بصدد السفر خارج البالد. ثم أرجأ جمّددًا 
لكونه منشغاًل جبلسات جملس النواب، قبل أن يتوقف عن اإلجابة 
على االتصاالت. احملاولة األخرية للتواصل معه كانت يوم الثالثاء 

املاضي.

القضاء حيجز على ممتلكات 
النائب ميشال ضاهر

رضوان مرتضى



Page 8صفحة 8    
اسرتاليات

بعض  بني  باأليدي  اندلع شجار 
املتسوقني يف أحد متاجر جنوب 
املصور  املقطع  سيدني.  غرب 
شبكة  على  نشره  مت  الذي 
األنرتنت يظهر امرأة تلكم امرأة 
أخرى بينما يتجاذبان علبة حتتوي 
على 24 لفافة من ورق التواليت 

.Chullora يف وولورث يف
الشعر  شد  العراك  وشهد 
بينما كل طرف  وتسديد لكمات 
أصبح  الذي  املنتج  أخذ  حياول 
نادرا وعالي القيمة مؤخرا. ومنذ 
فريوس  انتشار  وترية  تزايد 
هرع  أسرتاليا،  يف  كورونا 
املتسوقون يف مجيع أرجاء البالد 
لتكديس املنتجات، وعلى رأسها 

ورق التواليت.
ورغم مناشدات احلكومة وشركات 
إنتاج الورق إال أن الشراء املذعور 
استمر ما تسبب يف نقص للمنتج 

من أرفف املتاجر واحملالت.
يف  انتشر  الذي  املقطع  ويف 
مواقع التواصل االجتماعي تقول 
أريده  ما  »كل  السيدات  إحدى 
عليها  فردت  واحدة.«  علبة  هو 
هناك  كانت  اليت  األخرى  املرأة 
ابنتها، وكانت جتر عربة  بصحبة 
حمملة بأربع علب على األقل: »ال 

وال علبة واحدة.«
صوت  مساع  ميكن  حني  يف 
احلد  هو  »ما  يسأل  اخللفية  يف 

األقصى املتاح للشراء.«
موظفي  تدخل  ما  وسرعان 
االثنني.  بني  ليفصلوا  وولورث 
اليت  للمرأة  املوظفة  وقالت 
ورق  من  الثمينة  غنيمتها  حتمي 
تفعليه،  فيما  »فكري  التواليت 

جيب أن تتوقفي.«
أقصى  حد  »هناك  وأضافت 
للشراء، ما تفعليه ليس عادال.« 
وبينما هدأ الطرفني، رفع موظف 

»سأطلب  قائال  هاتفه  آخر 
الشرطة.«

وولورث  متاجر  سلسلة  وأكدت 
 SBS على  ردا  بيانا  الواقعة يف 
على  يتهاونون  ال  إنهم  وقالت 
استخدام  مواجهة  يف  اإلطالق 

العنف.
سلسلة  باسم  متحدث  وقال 
املتاجر »لن نتهاون يف مواجهة 
أي شكل من أشكال العنف من 
زبائننا يف أي من متاجرنا وحنن 
مع  للتحقيق  الشرطة  مع  نعمل 

األمر.«
نيو  شرطة  قالت  جانبها  من 
من  ضباطا  إن  ويلز  ساوث 
منطقة بانكستاون مت استدعائهم 
للمتجر بعد االعتداء بالضرب على 
عاما،   49 العمر  من  تبلغ  سيدة 
ولكن مل يتم إلقاء القبض على 

أي طرف.
وكانت متاجر وولورث قد وضعت 
سقفا لعدد علب ورق التواليت 
أربع  وهي  شرائها،  ميكن  اليت 
علب لكل فرد يف حماولة لوقف 

تكديس املنتج.
وقالتت سلسلة املتاجر إن وضع 
يهدف  كان  للشراء  أقصى  حدا 
إىل توفري »املنتج لعدد أكرب من 

الزبائن.«
وألدي  كولز  متاجر  وقامت 
حيث  اخلطوة  بنفس  وكوستكو 
الشراء  على  قيودا  وضعوا 

بغرض التكديس.
املتاجر  أرفف  صور  وانتشرت 
التواصل  مواقع  على  الفارغة 
االجتماعي ما تسبب يف ذعر وهلع 
من  الرغم  على  املواطنني  بني 
تأكيدات وزير الصحة يف والية 
نيو ساوث ويلز براد هازارد أنه 
ال يوجد داعي لتكديس البضائع 

واملواد التموينية.

»حرب ورق التواليت« تقود امرأتني إىل القضاء
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آلة   200 من  أكثر  نقل  يتم 
لتسوية األرض إىل موقع مطار 
غرب سيدني حيث تبدأ املرحلة 
التالية من العمل يف واحدة من 
أكرب حتديات تسوية األرض يف 

تاريخ أسرتاليا.
التنفيذي  العام  املدير  وقال 
قسم   - سيدني  غرب  ملطار 
جيم  للمطار،  التحتية  البنية 
األعمال  إن  تراغوتسالوس، 
األرض  لتسوية  الرئيسية 
مليون   25 حوالي  نقل  ستشهد 
وغريه  الرتاب  من  مكعب  مرت 
مبنى  لبناء  اجملال  إلفساح 
سيدني  غرب  مطار  ومدرج 
والتون(  )نانسي-بريد  الدولي 

والطرق والسكك احلديدية.
تراغوتسالوس:  السيد  وقال 
فقط  ليس  مثري  يوم  »إنه 
سيدني،  غرب  ملنطقة  بالنسبة 
ولكن بالنسبة للوطن ككل، حيث 
ميثل هذا املشروع التحويلي أكرب 

معلم له حتى اآلن«.
من  يكفي  ما  بنقل  نقوم  »إننا 
حوالي  مللء  كمجموع،  الرتاب، 

10000 حوض سباحة أومليب.
املوقع  يف  لدينا  »سيكون 
من  وأكثر  العمال  من  املئات 
للعمل  األرض  لتسوية  ألة   200

يف هذه املهمة العمالقة.«
التسوية  أعمال  بدأت  أن  منذ 
مّثلت  واليت  لألرض  األولية 
غرب  مطار  لبناء  العمل  بداية 
أيلول/ يف  الدولي  سيدني 

سبتمرب 2018، مت تسجيل حوالي 
مليون ساعة عمل يف املشروع 
ومت نقل ومتهيد 1,8 مليون مرت 

مكعب من الرتاب يف املوقع.
سيدني  غرب  مطار  سيستوعب 
الدولي ما يصل إىل 10 ماليني 
يف  افتتاحه  عند  سنوًيا  مسافر 
عام 2026، وهو رقم سينمو على 
مراحل وعلى مدى عقود ليصبح 
يف نهاية املطاف واحًدا من أكرب 
أسرتاليا  إىل  الدخول  بوابات 
مسافر   82 إىل  الرقم  بوصول 

مليون سنوًيا.
وعند افتتاح مطار غرب سيدني 
أقرب  سيكون  فإنه  الدولي، 
 3 من  يقرب  ملا  رئيسي  مطار 

ماليني شخص.
وهو سيكون مطاًرا حملًيا ودولًيا 
احتياجات  يليّب  اخلدمات  كامل 
ورحالت  املمتازة  الرحالت 
منخفضة  الطريان  شركات 

التكلفة.
وسواًء كان الوصول إىل املطار 
بًرا أو السكك احلديدية أو جًوا، 
فإنه سيتم استقبال املسافرين 
كربى  عامة  ساحة  خالل  من 
توفر خياًرا رائًعا للبيع بالتجزئة 

وتناول الطعام والرتفيه.
احملطة  تصميم  وسيضّم 
العمالء  وخدمة  التكنولوجيا 
املتمّيزة إلعطاء شركات الطريان 
وممتعة  موثوقة  جتربة  وركابها 
وخالية من الضغط النفسي يف 

املطار.

 بدء األعمال الرئيسية يف مشروع 
مطار غرب سيدني

دعت طبيبة أسرتالية إىل فرض 
التجمعات  على  الصحي  احلجر 
السكنية الكربى يف نيو ساوث 
وقت  أسبوعني، يف  ويلز ملدة 
الصحية  السلطات  فيه  أكدت 
يف الوالية تسجيل مثاني حاالت 

جديدة من فريوس كورونا.
الدكتورة كاثرين هال تعمل يف 
مستشفى  يف  الطوارئ  قسم 
إصابة  تأكيد  مت  واليت  رايد 
أحد أطبائها باملرض بعد عودته 
نفسها  هال  عزلت  إيران.  من 
فيهم  ارتفع  أسبوعني،  ملدة 
الوالية بشكل  احلاالت يف  عدد 

متزايد.
نفسي  »عزلت  الطبيبة  وقالت 
أو  ابنيت  أَر  ومل  أسرتي،  عن 

حفيدتي.«
وأضافت »ميكنين أن أرى أهمية 
أن  ميكن  وكيف  العزل،  عملية 
لنجعل  كافيا  وقتا  لنا  توفر 
النظام الصحي مستعدا للتعامل 

مع عدد أكرب من احلاالت.«
أنه  »أعتقد  الدكتورة  وقالت 
أنفسهم  بعزل  اجلميع  قام  لو 
يف  نكون  فرمبا  أسبوعني، 
وجود  ناحية  من  أفضل،  وضع 

أقول، ومدى قدرة  عدد حاالت 
النظام الصحي على التعامل مع 

الوضع.«
مجيع  بإغالق  الطبيبة  وطالبت 
الشركات واملدارس ملنع انتشار 
ما  كل  تنفيذ  »ميكننا  املرض: 
األيدي  غسل  من  منا،  ُيطلب 
األسطح.«وأضاف:  تنظيف  إىل 
الناس  عزل  أمكننا  لو  »ولكن 
وعدم زيادة هذا املعدل السريع 
للغاية من العدوى، فإننا سنكون 
مستعدين بشكل أفضل ملواجهة 

عواقب الوباء.«
فإن  الصحية  للسلطات  وطبقا 
عدد احلاالت املؤكدة وصل إىل 
92 حالة منها 55 يف والية نيو 
بني  ومن  وحدها.  ويلز  ساوث 
حاالت  ثالث  وقعت  اإلصابات 
وفاة بينما تعافى حنو 22 حالة.

نيو  يف  السلطات  وحتقق 
بؤرة  وجود  يف  ويلز  ساوث 
تفشي للمرض يف مشال والية 
رايد  مستشفى  حول  سيدني 
 Dorothy امسها  مسنني  ودار 
Henderson Lodge يف ماكواري 

بارك.
SBS :املصدر

طبيبة تدعو لفرض احلجر الصحي 
على مدينة سيدني ألسبوعني

موريسون،  سكوت  اعلن 
حظر  أسرتاليا،  وزراء  رئيس 
دخول املسافرين القادمني من 
إيطاليا لبالده، شأنها يف ذلك 
وكوريا  وإيران،  الصني  شأن 
دون  للحيلولة  وذلك  اجلنوبية؛ 
»كورونا  فريوس  انتشار 
اجلديد«، موضحا أن 3 أشخاص 
اإلصابة  جّراء  حتفهم  لقوا 
ارتفعت  فيما  بالفريوس، 

اإلصابات إىل 116 حالة.
األسرتالي  املسؤول  ولفت 

منع  تدابري  إطار  يف  أنهم  إىل 
انتشار الفريوس، قرروا توسيع 
احلظر املفروض على املسافرين 
وإيران،  الصني،  من  القادمني 
ليشمل  اجلنوبية،  وكوريا 
القادمني من إيطاليا أيًضا بسبب 

سوء األوضاع يف األخرية.
سيقومون  أنهم  وأوضح 
 2.4 بقيمة  صندوق  بتخصيص 
الفريوس  ملواجهة  دوالر  مليار 

القاتل.
املصدر: األناضول

منع دخول املسافرين من إيطاليا خشية من »كورونا«

أعلن Brad Hazzard وزير الصحة 
أنه  اليوم  ويلز  نيو ساوث  يف 
احتواء  اآلن  الصعب  من  أصبح 
وصول  بعد  كورونا  فريوس 
عدد اإلصابات يف أسرتاليا إىل 
55 حالة، شفي 22 منها، بينما 

تويف شخصان.
يف  الصحية  السلطات  وتتحقق 
نيو ساوث ويلز من عدم إصابة 
 Banksia حضانة  يف  أطفال 
منطقة  يف   Cottage Childcare
قاموا  قد  كانوا  بارك  ماكواري 
بزيارة إىل دار للمسنني يدعى 
Dorothy Henderson Lodge يف 
24 شباط فرباير املاضي، وهو 
ثالث  فيه  سجلت  الذي  الدار 
الدار  نزالء  أحد  ووفاة  إصابات 

جراء الفريوس.
مسافة  األطفال  حضانة  وتبعد 
يف  يقعان  وكالهما  مرت   300
2 كيلومرت  حميط دائري حبدود 
 Ryde Hospital مستشفى  من 
التقط  طبيب  فيه  يعمل  الذي 
اليت  العدوى، وجامعة ماكواري 
أصيب أحد موظفيها بالفريوس 
يف  يكن  مل  أنه  رغم  أيضا 

اجلامعة.

بأن  الصحة  وزير  وصرح 
على  تعمل  زالت  ما  السلطات 
لكنه  الفريوس  انتشار  احتواء 
أن هذا مل  أعرب عن قلقه من 

يعد ممكنا.
وتستعد املستشفيات واملراكز 
لألسوأ  أسرتاليا  يف  الصحية 
األسرتالية  احلكومة  إعالن  مع 
على  حظر  وضع  عن  اليوم 
كوريا  من  املسافرين  قدوم 
اجلنوبية باإلضافة إىل القادمني 
وتشديد  وإيران  الصني  من 
من  القادمني  على  اإلجراءات 

إيطاليا.
سكر  ملك  الدكتورة  وتقول 
مديرة مستشفى Epping اخلاص 
يف ضواحي ملبورن الشمالية إن 
»يف حالة طارئة كاليت منر بها 
حالة  هناك خطة لالستجابة ألي 

تهدد الصحة العامة«.
وأضافت أن املستشفيات العامة 
واخلاصة تعمل سوية اآلن على 
وتبادل  املسؤوليات  تقاسم 
الرعاية الطبية للمرضى من أجل 
إفساح اجملال ألي انتشار أوسع 

هلذا الفريوس املستجد.
SBS :املصدر

وزير الصحة يف نيو ساوث ويلز:

أصبح من الصعب اآلن احتواء 
انتشار فريوس كورونا

مدرسة  إغالق  عن  االعالن  مت 
أن  بعد  ويلز  ساوث  نيو  يف 
طالبها  احد  أصابة  تأكيد  مت 
تكون  وبذلك  كورونا  بفريوس 
هذه أول حالة اغالق مدارس يف 

أسرتاليا بسبب الكورونا.
العمر  من  يبلغ  الذي  الطالب 
11 عاًما من مدرسة إيبينغ بويز 
املؤكدة  احلالة  هو  الثانوية 
لالصابة  والعشرون  اخلامسة 

بالفايروس يف الوالية.
ويلز  ساوث  نيو  صحة  وتقول 
سيمنح  واحد  ليوم  اإلغالق  إن 
واجملتمع  الصحة  مسؤولي 
للعمل من خالل  املدرسي وقًتا 
اسرتاتيجية االتصال واالحتواء.

للطالب  النصيحة  صدرت  كما 
يف  بالبقاء  املدرسة  وكادر 
منازهلم وعزل انفسهم عزاًل ذاتيًا 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
االصابة  حاالت  يف  ونبقى 
أسرتاليا  يف  كورونا  بفايروس 
حيث مت تأكيد أصابة امرأة يف 
بالفايروس  عمرها  من  الثالثني 
مؤكدة  أصابة  ثالث  لتصبح 

بكورونا يف غرب أسرتاليا.
فايروس  اختبارات  وظهرت 
بعد  املرأة  على  اجيابية  كورونا 
أيسلندا  يف  عطلة  من  عودتها 

واململكة املتحدة عرب دبي.
تأكيد  مت   ، نفسه  الوقت  ويف 
جنوب  يف  جديدتني  حالتني 
أسرتاليا ، إحداهما لطفل رضيع 
وهو ابن امراة مت تاكيد أصابتها 
من  عودتها  بعد  بالفايروس 
ايران وكالهما يف حالة مستقرة 

يف مركز فليندرز الطيب.
عدد  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
احلاالت يف البالد ، يقول كبري 
الدكتور  أسرتاليا  يف  األطباء 
يوجد  ال  إنه  مرييف  بريندان 

سبب للهلع.
وزارة  أكدت  آخر،  جانب  من 
بأن  علم  على  إنها  اخلارجية 
أربعة أسرتاليني كانوا على منت 
قبالة  حمتجزة  سياحية  سفينة 
ساحل كاليفورنيا بسبب تفشي 

فريوس كورونا.

SBS :املصدر

اغالق مدرسة يف نيو ساوث ويلز بعد تأكيد 
اصابة أحد طالبها بفايروس كورونا
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ماذا حيصل يف لبنان؟
فيما تضّج البالد بنزوع جملس القضاء األعلى 
إبعاد  اىل  تهدف  قضائية  تشكيالت  اىل 
ومتفرعاتها،  السياسية  السلطة  عن  القضاء 
ويف ظل تواطؤ بني قضاة العجلة و »جمهول« 
دعاوى  قبول  عدم  عليهم  متّنى  أو  نصحهم 
املودعني حبق املصارف اليت حتتجز أمواهلم، 
ويف اللحظة اليت قامت فيها قيامة كل محاة 
واالقتصادي  واملصريف  السياسي  النظام 
النائب  وجه  يف  املصارف  لنصرة  واألمين 
العلن  اىل  خرج  إبراهيم،  علي  املالي  العام 
النبأ عن »توافق« بني النيابة العامة ومجعية 
مع  بالتعامل  خاصة  إجراءات  على  املصارف 
الزبائن واملودعني. وقد جرى تسريب بيان، 
بعد »االجتماع« الذي عقد بني النائب العام 
غسان عويدات والنائب العام املالي يتضمن 

»اتفاق البنود السبعة«.
لبنان  يأتي ذلك، أيضًا، يف وقت قرر فيه 
يف  واملباشرة  العام  الدين  سداد  تعليق 
مفاوضات مع الدائنني الداخليني واخلارجيني 
إعالن  ظل  ويف  هيكلة،  إعادة  على  لالتفاق 
اعتماد  رئيس احلكومة حسان دياب ضرورة 
ــــ  ودعوته  جديدة،  ونقدية  مالية  سياسات 
صراحة ــــ اىل إعادة هيكلة القطاع املصريف. 
املصرف  حاكم  فيه  يزال  ال  وقت  يف  كما 
املركزي رياض سالمة حيتجز األرقام الرمسية 
رئيس  يبكي  وفيما  الدولة،  موجودات  عن 
وجود  لعدم  صفري  سليم  املصارف  مجعية 
إصرار  ظل  املصارف، ويف  حوزة  أموال يف 
هؤالء،  حّوهلا  اليت  األموال  حجم  كتمان  على 
ومعهم كبار السياسيني واألثرياء، اىل اخلارج. 
وبعدما أظهرت املداوالت بني احلكومة وحاكم 
مصرف لبنان ومجعية املصارف، والتحقيقات 
املالي، خروج حنو  العام  النائب  أجراها  اليت 
عام، قسم  من  أقل  خالل  دوالر  مليارات   3
كبري منها يعود اىل كبار املودعني وأصحاب 

مصارف وأفراد عائالتهم وسياسيني.
الثالثاء  انتشرت  اليت  البنود  عرض  وقبل 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  عرب  املاضي 
مشكلة  من  جزءًا  تعاجل  بوصفها  االجتماعي 
جزءًا  تعاجل  الواقع  يف  هي  فيما  املودعني، 
مصارحة  جيب  املصارف،  مشكلة  من  أكرب 
العدل  وزارة  خلفه  ومن  ــــ  العام  النائب 
ما  بأن  ــــ  اجلمهورية  ورئيس  واحلكومة 
حصل، يف الشكل واملضمون، ميثل الكارثة 
فجأة،  القضاء،  يتحول  أن  كارثة  بعينها... 
»شيخ صلح« يف نزاع غري عادي قائم  اىل 
مليوَني مواطن ومقيم، وبني بضع  بني حنو 
على  املسيطرين  املال  رجال  من  عشرات 
أو  مالكني  كانوا  سواء  املصريف،  القطاع 

مساهمني أو كبار املودعني.
»منع  بـ  املالي  النائب  قرار  جتميد  فبعد 
أصحاب  حتول  بأصوهلا،  املصارف  تصرف« 
حضرة  يف  »ضيوف«  اىل  املصارف  هذه 
دون  من  اجتماع  اىل  دعوتهم  مّتت  القضاء. 
أن ُتعرف الصفة اليت ذهبوا بها اىل النائب 
مشتبه  أم  شهود  هم  هل  التمييزي:  العام 
فيهم أم ماذا؟ وما عالقة النائب العام ليقوم 
بعمل ليس من بني مهماته، أم أنه تطّوع أيضًا 
األخري  جيرؤ  ال  حيث  سالمة  رياض  ملساعدة 
على حتمل املسؤولية يف هذه اللحظة؟ وهل 
وفقها  يتم  جديدة،  قواعد  على  مقبل  لبنان 
رفضهم  عن  بغضب  عربوا  مواطنني  مالحقة 
مبسودة  يؤخذ  بينما  املصارف،  لسياسات 
وثيقة  اىل  ويتحول  املصرفيون  يكتبه  بيان 
معها  التعامل  على  املواطنني،  حنن  سنجرب، 

على أنها أساس قانوني من اآلن وصاعدًا.
يريدون  املصارف  ومعه  سالمة  كان  وإذا 
اخلسارة  من  نصيبهم  املسؤولني  حتميل 
العامة للبالد، فما عالقة النائب العام ليتوىل 
تهريبهم يف هذه اللحظة؟ ومن أين أتى باملواد 
القانونية والدستورية اليت تتيح له القيام مبا 
قام به؟ وهل ما قام به قابل للنقض، أم أن 
املصارف ستتسلح به غدًا عندما ترفض هذا 

قـضاء فـي خـدمة املـصارف
ابراهيم األمني

الطلب أو تقمع ذاك املودع؟
بات  جديدة،  ومرة  فضيحة.  ميثل  جرى  ما 
النائب  استدعاء  احلكومة  رئيس  على  لزامًا 
العام، ومعه كل النواب العامني، ويف حضور 
وزيرة العدل وكل من يهمهم األمر ــــ ولعّله 
يستدعي أيضًا كل الضابطات العدلية العاملة 
الوضع  بأن  ليفهمهم  ــــ  العامة  النيابات  مع 
استثنائي اىل درجة ال حيق هلم معها املبادرة 
اىل خطوات مل يعلم بها غالبية الوزراء، وإىل 
فهم أن األمر مل يعد حيتمل أي حماباة تعّود 
عليها اللبنانيون وقبلوا بها مرغمني، باعتبار 
النظام  هذا  من  جزء  والقضاء  املصارف  أن 
الدولة  مؤسسات  على  املستولي  الفاسد 

السياسية التشريعية والتنفيذية وغريها.

    اتفاق البنود السبعة يلبي رغبات أصحاب 
املصارف وال يعالج مشكلة املودعني

فإن  التسوية،  ــــ  الورقة  اىل  وبالعودة 
هي  السبع،  للنقاط  الفعلية  األوىل  النتيجة 
إسباغ شرعية قضائية على القيود والضوابط 
املودعني،  على  املصارف  فرضتها  اليت 
مقابل استمرار القضاء يف جتميد قرار »منع 
إبراهيم  القاضي  أصدره  الذي  التصّرف« 
اخلميس من االسبوع املاضي حبق 20 مصرفًا. 
وسيتحول النص ــــ الفرمان، اىل ذريعة بيد 
القانونية.  غري  ممارساتها  لتغطية  املصارف 
أمام  املصارف  التزام  فإن  املعنى،  بهذا 
عويدات وإبراهيم بسبع نقاط ال يتضمن أي 
منها ما يتيح للمودعني سحب أمواهلم بالدوالر 
أو احلصول على رواتبهم بالدوالر، هي أصاًل 

مطلب للمصارف.
الرابعة  عند  أنه  إىل  املسّرب  احملضر  يشري 
والنصف عصرًا، عقد اجتماع يف مكتب عويدات 
النيابة  من  آخرين  وقاضيني  إبراهيم  ضم 
العامة املالية، ورئيس مجعية املصارف سليم 
صفري وعضوي جملس اإلدارة نديم القصار 
شهدان  احملاميني  حبضور  روفايل،  ووليد 
املصارف.  عن  جودة  أبو  وكارلوس  اجلبيلي 
وطلب عويدات من املصارف االلتزام )خالل 
سنة( مبنح املودع حق سحب 25 مليون لرية 
الراتب  وقبض  فوق.  وما  شهريًا  لبنانية 
الطلب،  وغّب  فورًا   %100 اللبنانية  باللرية 
كذلك حتويل كلفة التعليم يف اخلارج بالعملة 
الصعبة وكلفة املستلزمات الطبية والغذائية 
الضرورية غري املصّنعة يف لبنان. والسماح 
سحبًا   Fresh Money بالـ  التصّرف  حبرية 
وحتوياًل، وأخريًا عدم حتويل أموال املودعني من 
العملة الصعبة )الدوالر( إىل اللرية اللبنانية من 

دون موافقتهم.
ماذا يعين هذا احملضر؟

إنه يشري بشكل مباشر إىل أن القضاء توىّل 
أن  فاملعروف  أخرى.  سلطات  بدل  عماًل 
القيود  يشّرع  تعميم  إصدار  رفض  سالمة 
توافر  عدم  بذريعة  املصارف  فرضتها  اليت 
جملس  رئيس  ورفض  لديه،  الصالحيات 
النواب نبيه بّري إعداد وعرض مشروع قانون 
بهذا املعنى على جملس النواب. وعندما الحت 
بوادر تسوية على إقراره، أعّد سالمة مشروعًا 
غري  استثنائية  إعطاءه صالحيات  فيه  يطلب 
حمّددة إلصدار تعميم يشّرع القيود. بدا من 
حاجة  هناك  أن  الوقت،  ذلك  يف  النقاشات 
لتغطية سياسية، لكن املشروع نام يف أدراج 
وزيَري املال السابق علي حسن خليل واحلالي 
الثقة  متنح  حتى  انتظر  واألخري  وزني.  غازي 
للحكومة، ثم قال إنه يعّد مشروعًا سيعرض 
على جملس الوزراء يف اجللسة األخرية. لكن 

املشروع مل يبصر النور.
تقاذف مشروع الـ«كابيتال كونرتول« دفع به 
إىل القضاء. ما مل تقم به القوى السياسية، 
يقوم به القضاء. ال أحد يعلم مدى شرعية مثل 
هذه اخلطوة اليت تلزم املصارف بأمور متعلقة 
بعالقاتها مع الزبائن من خالل حمضر اجتماع! 
وهو حمضر ال يعاجل سوى اجلزء الذي تسعى 
ألنه  طويلة  فرتة  منذ  معاجلته  إىل  املصارف 

سيخفف عنها أعباء الدعاوى املرفوعة حبقها. 
الزبائن  النزيهون حيكمون ملصلحة  فالقضاة 
ويفرضون على املصارف تسديد األموال نقدًا 
املعاجلة  لكن طريقة  اخلارج.  إىل  أو حتويلها 
اليوم على شكل إلزام حمصور بـ«احلاضرين«، 
والبنك  بنك بريوت  بثالثة مصارف هي:  أي 
اللبناني الفرنسي وفرنسبنك، أمر غري مقبول. 
فمن قال إن املصارف ستتجاوب؟ وملن سيلجأ 
املتضّرر إذا مل يستجب أّي من هذه املصارف 
بتعليق  الكربى  والطاّمة  آخر؟  مصرف  أي  أو 
معاجلة سحب الودائع والرواتب بالدوالر إىل 
اجتماع الحق مع سالمة. فمن قال إن األخري 
سيتجاوب ملعاجلة الودائع بالدوالر؟ ومن قال 
إن املصارف ستتجاوب؟ ومن قال إن هناك 

آلية إللزامهما بأي جتاوب إذا حصل؟
تزال  ال  امللف  بهذا  القضاء  اخنراط  عمليًا، 
به  التزمت  ما  اىل  قياسًا  متواضعة  فاعليته 
األداة  وعلى  السبع،  النقاط  جلهة  املصارف 
مواربة  حوهلا  التفاوض  جيري  اليت  القوية 
الذي  التصّرف«  »منع  قرار  أي  مباشرة،  أو 
أصدره القاضي إبراهيم حبّق 20 مصرفًا، ثم 
جرى جتميده يف مساء اليوم نفسه بقرار من 
املصارف  أن  احملضر  من  فالثابت  عويدات. 
حياول  القضاء  وأن  الزبائن،  على  تتحايل 
تقويم بعض من سلوكها، لكن ليس واضحًا 
إىل أي مدى ميكن فرض هذا السلوك بآليات 

غري واضحة.
الوصايا السبع

الثالثاء  ُسّرب  الذي  االجتماع  جاء يف حمضر 
غسان  التمييزي  العام  النائب  أن  املاضي، 
عويدات طلب اىل املصارف االلتزام باآلتي:

املودعني،  صغار  مع  التعامل  خّطة  أواًل: 
وتتمّثل بسحب 25 مليون لرية لبنانية شهريًا 

وما فوق.
اللبنانية %100  باللرية  الراتب  ثانيًا: قبض 

فورًا وغّب الطلب.
يف  واألقساط  التعليم  كلفة  دفع  ثالثًا: 
اخلارج بالعملة الصعبة بعد تقديم املستندات 

الالزمة.
ما  يف  الضرورية  التحويالت  تأمني  رابعًا: 
مبوجب  وذلك  الطبية،  باملستلزمات  يتعلق 

تعميم مصرف لبنان.
 Freshبالـ الكامل  التصّرف  حرية  خامسًا: 

Money من ناحية السحب والتحويل.
سادسًا: تأمني التحويالت الالزمة بالنسبة إىل 
املستلزمات الغذائية الضرورية غري املصّنعة 

يف لبنان، مثل حليب الرّضع.
سابعًا: عدم حتويل أموال املودعني من العملة 
الصعبة )الدوالر( إىل اللرية اللبنانية من دون 

موافقة أصحاب احلسابات.
وجاء يف احملضر ما حرفيته: »التزم احلاضرون 
من مجعية املصارف التقّيد بالنقاط السبع ملّدة 
سنة على األقل«، الفتًا إىل أنه سُيعقد اجتماع 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  مع  الحق 
»إلجياد آلية يف ما يتعلق حبسابات املودعني 
وبالرواتب  )الدوالر(  الصعبة  بالعمالت 

الشهرية املدفوعة بالعملة الصعبة«.
سابقة قضائية ال أساس قانونيًا لها

قال مصدر حقوقي وتشريعي إن ما قام به 
النائب العام التمييزي غسان عويدات، مبوافقة 

»يشبه  إبراهيم،  علي  املالي  العام  النائب 
العمل اخلرايف غري املتوقع، وميثل سابقة ال 
تستند اىل أساس قانوني أو تشريعي«. وهو 
»قام، بشحطة قلم، بالتعامل مع قضية وطنية 
عامة حساسة مستوليًا على صالحيات احلكومة 
واجمللس النيابي جمتمَعني، متجاهاًل حقيقة أن 
اإلجراءات امللزمة للمصارف واخلاصة بأموال 
تستند  إمنا  بها  التصرف  وكيفية  املودعني 
اىل قوانني وتشريعات أساسها قانون النقد 
والتسليف«. وبالتالي، شّدد املصدر على أن 
ما نشر »ليس له أّي مفاعيل قانونية«. وأوضح 
أنه »ال حيق لعويدات وإبراهيم التحّرك إال بناًء 
على إخبار بوجود جرم، كما أن النقاط السبع 
إطار  احلكومة يف  تعّده  هي جزء من مشروع 
»ما  أن  ما يسمى كابيتال كونرتول«. وأكد 
نشر يتعارض مع مصاحل املودعني، ويشّكل 
تعدياًل لقانون النقد والتسليف ال ميكن لغري 
جملس النواب القيام به، مستغربًا »أن ينخرط 
تفاوض مع املصارف ال  قاضيان يف عملية 
صالحيات  وهي  اختصاصهما،  ضمن  تقع 

منوطة بالسلطتني التشريعية والتنفيذية«.
على  حرصت  فقد  العامة  النيابة  مصادر  أما 
ملراقبة  »خيضع  االتفاق  أن  على  التشديد 
متابعة  عويدات  كلفها  اليت  اجلنائية  املباحث 
بشأن  مواطن  أي  من  ترد  قد  شكوى  أي 
أي خمالفة أو عدم التزام قد حيصل من أي 

مصرف«.
املصارف مصرّة على الدفع: اقرتاحات ومفاوضات

حمضر  توّقع  املصارف  مجعية  كانت  فيما 
االجتماع مع القاضَيني غسان عويدات وعلي 
والقانونية  اإلدارية  فرقها  كانت  إبراهيم، 
عن  التوقف  مفاعيل  لوقف  عروضها  تواصل 
املصارف  أن  »األخبار«  وعلمت  السداد. 
التوقف  قرار  إعالن  من  أيام  قبل  عرضت، 
عن السداد، فكرة رفضتها الشركتان اللتان 
»كلريي  القانونية  احلكومة:  تستشريهما 

كوثليب« واملالية »الزار«.
فقد اقرتحت املصارف أن تقوم هي بسداد 
الدولة  عن  نيابة  »اليوروبوندز«  استحقاقات 
هذه  من  جزءًا  تستعيد  أن  مقابل  اللبنانية، 
لدى  إيداع  شهادات  فوائد  عرب  املدفوعات 
أن  املصارف  عرضت  الحقًا،  لبنان.  مصرف 
»أمشور«  صندوَقي  من  كل  مع  تتفاوض 
من  األكرب  احلّصة  اللذين حيمالن  و«فيدليت« 
هذه  تستحق  اليت  »اليوروبوندز«  سندات 
حّصتها  لتصبح  منها  تشرتيها  وأن  السنة، 
بيدها  التصويت  قّوة  وتصبح   %75 تفوق 
إعادة هيكلة هذه  الدولة على  لتتفاوض مع 
السندات. هذا العرض يستند إىل أن مفاعيل 
التوقف عن السداد ال تبدأ قبل انقضاء سبعة 
أيام على يوم االستحقاق، وبالتالي فإن شراء 
فرصة  احلكومة  يعطي  األجانب  من  السندات 
أقّلها 6 أشهر من أجل االستعداد للتفاوض 
تستحق يف  اليت  السندات  شرائح  باقي  مع 

السنوات املقبلة.
القانوني  الفريق  إن  مصريف  مصدر  وقال 
اتصاالت  بدأ  املصارف  مجعية  اختارته  الذي 
أجل  من  للحكومة  املمثلتني  الشركتني  مع 
معنيني  اجلانبني  كون  صيغة  على  التفاهم 

باألمر نفسه.

تصوير مروان طحطح
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مـقاالت وتـحقيقات

ال يلقي »اجلهاديون« بااًل كثريًا التفاق وقف إطالق النار الذي 
الرافضة  التنظيمات  مواقف  تتالت  إدلب.  شأن  أخريًا يف  ُأبرم 
لالتفاق، مع مواصلتها االستعداد والتحشيد، جلولة جديدة حمتملة 
من القتال. وانطلقت وراء الكواليس جهود تنسيقية مكّثفة، بني 

خمتلف اجلماعات، بهدف خوض املعارك القادمة »صّفًا واحدًا«.
»ال تنادوا بالسالم، إمّنا السلم كالم. إمنا السلُم خداع، فاستفيقوا 
يا نيام«. كانت هذه اجلملة »بيت القصيد« يف إصدار مرئي جديد 
نشرته »غرفة عملّيات وحّرض املؤمنني« يوم االثنني املاضي. 
العاملة  »اجلهادية«  التنظيمات  الغرفة املذكورة عددًا من  تضم 
الدين«،  حّراس  »تنظيم  وهي  إدلب(،  )حتديدًا يف  سوريا  يف 
و«مجاعة  التوحيد«،  أنصار  و«مجاعة  الدين«،  أنصار  و«جبهة 

أنصار اإلسالم«.
 محل الشريط عنوانًا الفتًا، هو »هدم األسوار«. وكما هو معروف، 
»داعش«  تنظيم  قبل  من  نفسه  العنوان  استخدام  سبق  فقد 
املتطرف، الذي أطلقه على سلسلة عمليات كانت عنوان مرحلة 

فارقة من مراحل صعود التنظيم.
احتمال  لكن  مقصود،  العنوان  تكرار  اختيار  بأن  اجلزم  يصعب 
املصادفة ال يبدو واردًا، يف ظل شهرة »هدم األسوار« اخلاص 
بـ«داعش« ورمزيته املاثلة يف األذهان. وليس من املستبعد أن 
ينطوي األمر على حماولة الستمالة بقايا التنظيم يف سوريا، أو 
وانضووا  إدلب،  إىل  الوصول  لبعضهم، ممن جنحوا يف  إرضاًء 
بالفعل حتت راية »حراس الدين«. تضّمن الشريط اجلديد لقطات 
مت تصويرها السبت املاضي، أي يف اليوم التالي لسريان وقف 
لـ«غرفة  تابعون  مقاتلون  فيها  ويظهر  املفرتض،  النار  إطالق 
عدم  ويؤّكدون  صواريخ،  يطلقون  املؤمنني«،  وحّرض  عمليات 
التزامهم باتفاق وقف إطالق النار الذي ُأبرم أخريًا، بني موسكو 
احتواءه  دقائق(  )مخس  الشريط  مدة  قصر  مينع  ومل  وأنقرة. 
رسائل بالغة الدالالت، من بينها تنّوع لغات املقاتلني املتحّدثني، 

ما بني العربّية )بلهجة سورية(، واإلنكليزية، والقوقازية.
أهمّية  يكتسب  املصّور  الشريط  فإّن  منفردًا،  أهمّيته  ورغم 
»جهادية«  مواقف  حلقة يف سلسلة  كونه جمّرد  بفعل  مضاعفة 
رافضة لالتفاقات حول إدلب، من أبرزها بيان صدر عن »هيئة 
حترير الشام/ النصرة«، ووسم بعنوان »اتفاقّية موسكو.. سراب 
الثبات«  الثبات  الشام  أهل  »يا  بعنوان  جديد«، وكلمة صوتّية 
ألبو همام الشامي، زعيم تنظيم »حّراس الدين«، الفرع السوري 

لتنظيم »القاعدة«.
من  واحدًا  موقفًا  املذكوران  املتطّرفان  التنظيمان  وتشارك   
بينهما،  املواقف  من  كثري  يف  التباين  رغم  موسكو«،  »اتفاق 
بعض  االحرتاب يف  حّد  اليت وصلت  املضطربة  عالقتهما  ورغم 
املراحل. ولكن كان من بني االختالفات املتوقعة بني املوقفني، 
انفراد »هيئة حترير الشام« بشكر أنقرة على »وقوفها الواضح 
والداعم للثورة«، األمر الذي قابله يف كلمة الشامي حتذير من 
شريط  مضمون  جاء  اجملاهدين«.  إرادة  على  الداعمني  »هيمنة 
يف  الشامي  همام  أبو  كلمة  ملضمون  مشابهًا  األسوار«  »هدم 
يتزّعم  الشامي  ألن  طبيعي  أمر  )وهو  بـ »الداعمني«  يتعّلق  ما 
أكرب مكّونات اجلهة اليت صدر عنها الشريط(. وذهب املقاتلون 
الظاهرون يف الشريط أبعد من زعيمهم، عرب تصعيد هلجة اخلطاب 
املوّجه إىل أنقرة، ولكن من دون تسميتها. يقول أحد املتحدثني 
باإلنكليزية، موجهًا الكالم إىل »إخوانه يف كل أحناء العامل«، إن 
»بعض احلكومات تتظاهر بأنها صديقة للسوريني، لكنها ال تريد 
مصاحلهم  يفعلونه  ما  كل  اجلهادية،  احلركات  على  القضاء  إال 

الوطنية ال غري«.
»القاعدة« سبق االتفاق!

التنظيمات  مبواقف  يتعّلق  ما  يف  األهمّية  شديد  تفصيل  مّثة 
املتطرفة من »اتفاق موسكو«، وهو أن تنظيم »القاعدة« كان قد 
استبق االتفاق بدعوة »اجملاهدين« إىل توحيد مواقفهم و«رص 
»جماهدي  التنظيم  دعا  اجلاري،  الشهر  مطلع  يف  صفوفهم«. 
الشام« إىل »رفض التفاهمات الدولية«، و«نبذ اخلالفات« يف 
الرقم 32 من نشرة »النفري«  ما بينهم. جاء ذلك يف اإلصدار 
مصحوبًا  اإلعالمية«،  السحاب  »مؤسسة  تصدرها  اليت  الدورية 
األمد.  طويلة  استنزاف  حرب  شّن  على  »اجلهاديني«  بتحريض 
التزام  أبو همام الشامي، جاءت أشبه بإعالن  والواقع أن كلمة 
سريع بتوجيهات »القاعدة« األم، وقد مّت تسجيلها على األرجح 
قبل إبرام »اتفاق موسكو«، إذ أعلن التنظيم عنها قبل ثالثة أيام 
من االتفاق، ثم أرجأ نشرها إىل ما بعد إبرامه، لتكون مبثابة موقف 
رمسي. ومل تقتصر استجابة الشامي لتوجيهات »قيادته« على 
»محلة تربعات«  إطالق  أيضًا على  اشتملت  بل  الكلمة املسجلة، 
من  املعارك،  من  جديدة  جولة  لتمويل  أموال،  مجع  إىل  تسعى 
املقّرر أن تأخذ شكل »حرب عصابات«. ويعاني »حراس الدين« 
من صعوبات مالية، يف ظل عدم ثبات التمويالت اليت يتلّقاها، 
خالفًا حلال »حترير الشام« القادرة على متويل نفسها عرب موارد 
عديدة، فضاًل عن أن التمويالت السياسية مل تنقطع، ولو خّفت 
وتريتها. ورغم اخلالفات بينهما، فقد دأبت »هيئة حترير الشام« 
على إمداد »حراس الدين« بأسلحة وأموال، بني وقت وآخر، تبعًا 
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لطبيعة املرحلة.
»جهاديو فرنسا« حاضرون

مل يلتقط »اجلهاديون« الفرنسيون احلاضرون يف إدلب أنفاسهم 
بعد. ورغم توّقف املعارك يف األيام األخرية، فإّن عناصر »فرقة 
غرباء« مل يأخذوا فرتة اسرتاحة، بل انهمكوا يف االستعداد جلولة 
تنظيميًا  إطارًا  املذكورة  الكتيبة  تشّكل  بعيدة.  تبدو  ال  ثانية، 
حاضنًا ملعظم »اجلهاديني« الفرنسيني املتبّقني يف سوريا، وقد 
ُسجلت أنشطة قتالية هلا بالتنسيق والتعاون مع »جبهة النصرة« 
يف العام 2016، ثم مع »احلزب اإلسالمي الرتكستاني« يف معارك 
إدلب قبل عامني. وتكّررت مشاركة »الفرقة« يف معارك إدلب 
األخرية، لكن هذه املّرة بالتنسيق والتعاون مع »حراس الدين«. 
ويعود سبب تغيري التحالفات إىل خالفات استفحلت بني متزّعم 

»غرباء«، عمر أومسني، و«هيئة حترير الشام« قبل عامني. 

  »القاعدة« كان قد استبق »اتفاق موسكو« بدعوة »املجاهدين« إىل 
»رصّ صفوفهم«

ونشرت قناة »فرانس 24« قبل أيام تقريرًا الفتًا، يسلط الضوء 
العنصر  بأن  التذكري  وجيدر  املعارك.  الفرقة يف  مشاركة  على 
مواقف  يف  األهّمية  شديد  عاماًل  يشّكل  األوروبي  »اجلهادي« 
دول االحتاد من معارك إدلب، إذ باتت املنطقة مالذًا أخريًا لـ 

 

اجلهاديني« األوروبيني مبختلف جنسياتهم.
 ويبدو تسّرب هؤالء إىل دوهلم األم أكرب اهلواجس األوروبية، 
وهو أمر تعيه أنقرة جيدًا، وما فتئت تلّوح به بني سطور تهديداتها 

املستمرة بفتح احلدود أمام الالجئني. 
اليوم، مل يصل األوروبيون )وال سّيما الفرنسّيون( إىل  وحتى 
كانوا  الذين  األوروبيني  »اجلهاديني«  مللف  »معقولة«  خامتة 
أعداد  زالت  وما  عائالتهم.  أو  »داعش«  صفوف  يف  يقاتلون 
كبرية من هؤالء تقبع يف »خمّيمات« شرقي الفرات يف مناطق 

نفوذ »قسد«.
واألوزبك... واأللبان

شاركت »كتيبة اإلمام البخاري« بفاعلية يف معارك إدلب األخرية، 
وحتديدًا معارك مدينة سراقب. وتقول مصادر »جهادية« حاضرة 
يف إدلب إن عددًا من قادة »البخاري« عقدوا اجتماعات منفصلة 
يف األيام األخرية مع قادة جمموعات خمتلفة، من بينها »حترير 

الشام«، و«حراس الدين«. 
تعّد اجملموعة املذكورة واحدة من أشرس اجملموعات »اجلهادية« 
يف سوريا، وكانت قد بايعت »جبهة النصرة« حني كانت األخرية 
فرعًا لتنظيم »القاعدة«. بدأت »البخاري« العمل منفردة، عقب 
فك »النصرة« ارتباطها التنظيمي بـ«القاعدة«، وكان هذا على 
إدراج  إىل  املتحدة  الواليات  دفعت  اليت  األسباب  أحد  األرجح 

الكتيبة على لوائح اإلرهاب. 
وكانت »البخاري« واحدة من اجملموعات »اجلهادية« القليلة اليت 
أعلنت موقفًا واضحًا من االتفاق الذي عقدته »حركة طالبان« مع 

واشنطن أخريًا.
إىل  تهنئة  رسالة  اجلماعة،  زعيم  املهاجر،  يوسف  أبو  وأرسل   
»نصرًا  االتفاق  فيه  عّد  املاضي،  شباط   29 بتاريخ  »طالبان« 
للجهاد«. كما كانت »الكتيبة« قد ربطت نفسها بـ«بيعة« علنية 
بدأت  فيما   ،2018 العام  يف  اإلسالمية«  أفغانستان  لـ«إمارة 
أفغانستان  إىل  من سوريا  عكسّيًا،  »اجلهاديني«  بعض  بتوريد 
عام 2016، حني استحدثت فرعًا هلا هناك. ومنذ العام املاضي، 
»جهادية«  مع مجاعة  املستوى  عالي  تنسيقًا  »البخاري«  سّجلت 
باتت  اليت  األلبان«  »مجاعة  هي  سوريا،  مستحدثة يف  أوروبية 
رأس حربة »اجلهاد« األوروبي يف سوريا. مل ينخرط »األلبان« 
الالذقية  ريف  يف  متركزهم  بسبب  األخرية،  إدلب  معارك  يف 
الشمالي، معقلهم األبرز. رغم ذلك، تفيد معلومات موثوقة بأّن 
»مجاعة األلبان« كانت يف »استنفار« مفتوح طوال فرتة املعارك، 

ومل تنهه حتى اليوم.

صهيب عنجريني

الشريط املصوّر يكتسب أهميّة مضاعفة بفعل كونه مجرّد حلقة يف 
سلسلة مواقف »جهادية« رافضة لالتفاقات حول إدلب )أرشيف(

»يورو  الرمسي عدم دفع سندات  قّرر  لبنان   ُمتوّقًعا،  كما كان 
اإلستحقاق،  هذا  موعد  قراره عشّية  إعالن  على  وحرص  بوند«، 
علًما أّن » الثنائي الشيعي « كان أعلن ُمعارضته إلحتمال الدفع 
منذ فرتة طويلة، قبل أن ُتاريه بقّية القوى يف الُسلطة التنفيذّية 

يف لبنان اليوم. 
وعلى الرغم من أهمّية هذا القرار الذي سيكون له تداعيات حتمّية 
على لبنان، فإّن أنظار اللبنانّيني َمشدودة إىل ما ُيكى عن »ُخّطة 
إصالحّية« طال إنتظارها، واخلشية كبرية من »إجراءات قاسية« 

كثرت اإلشاعات بشأنها.
 فما هي اإلرتدادات امُلتوّقعة لقرار عدم الدفع، وما هي القرارات 

امُلرتقبة من جانب احُلكومة؟.
بداية ال ُبّد من اإلشارة إىل أّن قرار عدم سداد إستحقاق التاسع 
من آذار، وقيمته أكثر من 1,2 مليار  دوالر ، هو األّول من نوعه 
يف  تاريخ لبنان ، لكّنه لن يكون يتيًما، بل ستليه قرارات ُمشابهة 
والتاسع  امُلقبل،  نيسان  من  عشر  الرابع  إستحقاقي  خُبصوص 
دوالر  مليون  و600   700 وقيمتهما  امُلقبل،  حزيران  من  عشر 

أمريكي، على التوالي. 
من  أمريكي  دوالر  مليون   2,500 إمجالي  إىل  إضافة  أّنه  ُيذكر 
السندات امُلستحّقة، جيب على لبنان دفع 1,88 مليون دوالر من 
الفوائد. وبالتالي، من امُلتوّقع أن تنطلق خالل هذا األسبوع، أو 
األسبوع التالي بأبعد تقدير، حُمادثات مع الدائنني، يف حُماولة 
إلعادة جدولة ما قيمته 4,382 مليون دوالر أمريكي للعام 2020، 
األخرى،  اإلستحقاقات  من  الكثري  ستشمل  امُلادثات  أّن  علًما 
اللبناني يفوق 92 مليار دوالر،  أّن إمجالي  الدين العام   باعتبار 
مع العلم أّن قيمة سندات الدين الَدولية منه تبلغ حنو 30 مليار 

دوالر.
ُمفاوضات  ستأخذها  اليت  الوجهة  معرفة  اليوم  من  مُيكن  وال 
حاملو  يقوم  أن  ُينتظر  الدين بشكل رمسي، حيث  إعادة هيكلة 
السندات اللبنانّية، بتشكيل هيئة مُتّثلهم، وُينتظر أيًضا أن تدخل 
امُلباشرة  ألّن مصلحتها  امُلفاوضات،  على خط  مجعّية  املصارف  
بعدم  وحتديًدا  الدين،  هيكلة  إعادة  مسألة  تعّثر  بعدم  تقضي 
ذهاب اجلهات الدائنة إىل رفع دعاوى قضائّية على لبنان، وعلى 
املصارف اللبنانّية اليت أصدرت اجلزء األكرب من السندات. وقد 
عّينت مجعّية املصارف شركة »هوليهان لوكي« ُمستشاًرا مالًيا 
تسويات  إىل  للتوّصل  حُماولة  العملّية، يف  هذه  للُمساعدة يف 
حتّد من حجم اخلسائر امُلرتقبة على لبنان ُعموًما، وعلى املصارف 
ُخصوًصا. وقبل ُوضوح ُصورة ونتائج هذه امُلفاوضات امُلرتقبة، 
ال مُيكن احلديث عن اإلرتدادات السلبّية اليت مُيكن أن تقع يف 
املاكم  أّن  علًما  الدفع،  عن  امُلنّظم  غري  التخّلف  نتيجة  لبنان 
الَدولية ليست بالنزهة، لكن يف الوقت عينه الكثري مّما ُيشاع 
يف لبنان من حجز ُمرتقب على إحتياطه من الذهب وعلى سفاراته 
يف اخلارج وعلى طائرات شركة طريان الشرقاألوسط، إخل. ليس 

دقيًقا وفيه الكثري من امُلبالغة.
وعلى خّط ُمواز لإلعادة امُلنتظرة هليكلة الدين العام، يعيش لبنان 
مرحلة ال تقّل دّقة وُخطورة، بالنسبة إىل ما مُيكن أن ُيتخذ من 
إجراءات من جانب الُسلطة التنفيذّية. وهنا أيًضا، تكثر األقاويل 
امُلضافة  القيمة  على  زيادة  الضريبة   بشأن  تارة  واإلشاعات، 
صفيحة   على  الرسم  زيادة  بشأن  وطوًرا   ،%  15 نسبة  حتى 

ُيشاع  ما  إىل  حتى  ُوصواًل  لبنانّية،  لرية   5000 مبقدار  البنزين  
عن خفض لرواتب القطاع الرمسي ككل، إخل. يف امُلقابل، ُتوجد 
معلومات ُمتعّددة املصادر مل تتأّكد بعد، عن خطط جّدية تقضي 
الدولة  إسترياد  وبزيادة  واجلنوب،  امُلهّجرين  صندوقي  بإلغاء 
للُمشتّقات  النفط ّية بنفسها، من دون امُلرور بشركات إسترياد 
النفط، وكذلك بإقرار خّطة للكهرباء تقضي بالتخّلي التدرجيي عن 
إستئجار بواخر توليد الطاقة، بالتزامن مع إعادة تأهيل املعامل 
احلالّية وحتويلها من الفيول إىل الغاز. إىل ذلك، تري إتصاالت 
كثيفة بعيدة عن األضواء، للخروج خبّطة تنّص على إعادة هيكلة 
املصارف اللبنانّية عرب عملّيات دمج واسعة، بهدف إعادة تكوين 
رأس مال هذه املصارف، بالتزامن مع حُماولة شطب نسب من 
الديون الداخلّية، ومع إعادة حتريك قروض وُمساعدات اجلهات 

الَدولّية اليت كانت قد شاركت يف » مؤمتر سيدر «، إخل.
يف اخلتام، األكيد أّن لبنان يقف اليوم على ُمفرتق طرق حاسم: 
فإّما التفاهم مع حاملي السندات إلعادة جدولة الدين العام، وإّما 
الُدخول يف نزاع قضائي معهم، وهنا ستكون النتائج وخيمة على 
إقتصاد لبنان وعلى وضع مصارفه! ومن جهة ثانية: إّما اخلروج 
ما  مُلاولة إصالح  بالرتحاب،  اللبنانّيون  خبّطة إصالحّية-يتلّقفها 
مُيكن إصالحه بعد ُعقود من اهلدروالسرقات و الفساد ، وإّما إعالن 
»إجراءات قاسية« لن يتقّبلها اللبنانّيون بإجيابّية، ألّنهم سئموا 
من الُوعود الرّباقة ومن اإلصالحات اليت ال تبدأ سوى من جيوبهم، 
وعندها قد ُيشّكل أي قرار غري َمدروس، الشرارة اليت من شأنها 
أن ُتفّجر » الثورة  الشعبية« من جديد، على أن تكون هذه املّرة 
شاملة أكثر، حبيث سُتشارك فيها مجاعات وقفت على احلياد يف 
الشعبّية ُمستغّلة من قبل  التحّركات  أّن  األشهر املاضية، حبّجة 

أحزاب ُمعّينة، بينما هذه املّرة ستكون ثورة جياع فعلّية!.

هل سيتقّبل اللبنانّيون 
»اإلجراءات القاسية« امُلرتقبة؟

ناجي س. البستاني
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مـقاالت وتـحقيقات

شكِل  على  أحيانًا  اجليدة«  »األنباء  تأتي 
انهيار قياسي يف أسواق العامل. انهياٌر جاء 
مدفوعًا بقرار السعودية خفض أسعار النفط 
رفض  على  فعل  رّد  يف  السوق  وتعويم 
إنتاج  يف  إضافية  اقتطاعات  ل  حتمُّ روسيا 
النفط، ستؤّدي إىل تراجع حّصتها السوقّية، 
مقابل تعزيز حضور الواليات املتحدة نفطيًا. 
ِمن  ستستفيد  األخرية  أن  كيف  وملعرفة 
املتوّسط  املدَيني  على  االنهيار،  كارثة 
رئيسها،  تغريدات  قراءة  تكفي  والبعيد، 
دونالد ترامب، اهلادئة، اليت أطلقها أمس. 
إشارته إىل أن انهيار األسعار سيعود بالنفع 
على املستهلك األمريكي ليست إال تذكريًا 
بأنه واظب على مطالبة دول »أوبك« خبفض 
أسعارها والعزوف عن تقييد اإلنتاج، برغم 

 »حرب« النفط الكربى: فّتش عن واشنطن
مـالك حـمود

 2020 آذار   14 Saturday 14 March 2020الـسبت 

النفط الصخري؛ هي متيّقنة  على اختبار صناعة 
أن تقنينًا إضافيًا بإمجالي 3.6 ماليني برميل يوميًا 
إىل  إال  يؤّدي  لن  العاملي(  املعروض  ِمن   %4(
نفخ احلياة يف قطاع حّول منّوه الواليات املتحدة 
إىل أكرب منتج للنفط يف العامل، وأكسبها حضورًا 
يف السوق على حساب الروس. احلرب األمريكية 
الروسي استبقت على مراحل  الطاقة  على قطاع 
رّد موسكو، إذ استهدفت الذراع التجارية لشركة 
»روسنفت«، وخط أنابيب الغاز »نورد سرتيم 2« 
إىل أملانيا، بينما تكافح صناعة النفط الصخري 
اعتمد  املقابل،  يف  موسكو،  رّد  مرحبة.  لتكون 
اسرتاتيجية اقتناص الفرصة املناسبة إلحلاق أكرب 
ضرر ممكن بهذه الصناعة، كونها أّكدت أن يف 
مقدورها التكّيف مع أسعار النفط احلالية )ما بني 
 6 بني  ترتاوح  ملدة  للربميل(،  دوالرًا  و30   25
و10 سنوات )هي باعت العام املاضي الكثري ِمن 
 30 يتجاوز  ال  بسعر  العائمة  البواخر  عرب  نفطها 
دوالرًا(، وال سيما أنها تعتمد راهنًا على خطوط 
أنابيب الغاز، وحصتها ِمن السوق األوربية ثابتة 
النفط  »صناعة  إن  آخر،  جانب  من   .%30 عند 
الروسية متلك قاعدة موارد عالية اجلودة وهامشًا 
كبريًا ِمن القوة املالية لتظّل قادرة على املنافسة 
عند أي مستوى سعر متوقع، فضاًل عن احملافظة 
الطاقة  لوزير  واإلشارة  السوقية«،  حّصتها  على 
األسعار يف وقت  انهيار  نوفاك. وجاء  ألكسندر 
كبرية  صعوبات  الصخري  النفط  صناعة  تواجه 
نتيجَة أسعار منخفضة أصاًل، تضاف إىل اعتمادها 
املستثمرين  وكبار  املصارف  االقرتاض من  على 
لالستمرار. لكن اخلفض الفوري للعرض ال يزال 
النظر  وجهة  يثبت  أن  شأنه  ِمن  إذ  مستبعدًا، 

الروسية يف شأن َكبحه.
من يصمد؟

ملصلحة  الروسي  ــ  السعودي  الكباش  سينتهي 
ل الضرر الناجم عن  الدولة اليت ستتمّكن ِمن حتمُّ
حرب األسعار. ويف حني ُتعدُّ اململكة ُمنتجًا منخفض 
روسيا  متلك  للربميل(،  دوالر   2.80( الكلفة 
هنا  كبريًا.  منافسًا  جيعلها  تنوعًا  أكثر  اقتصادًا 
تكمن استحالة أن ترتاجع موسكو أواًل، »بالتأكيد 
ليس قبل ثالثة إىل ستة أشهر إضافية«، كونها 
ل حرِب أسعار النفط،  يف وضع مالي أفضل لتحمُّ
إذ تبلغ احتياطاتها املالية اليت تواصل النمّو أكثر 
السعودية.  االحتياطات  من  دوالر  مليار  بـ80 
»املنطق« يقضي أنه بالتسبُّب يف تراجع أسعار 
النفط العاملية إىل أدنى مستوياتها منذ 2016 »قد 
تعيد تلك احلركة الروس إىل طاولة التفاوض«، 
لكن تلك مقامرة اليت ستدفع باألسعار إىل عتبة 
املصارف  كربى  ترى  كما  للربميل،  دوالرًا   20
ستكافح  والرياض  باملخاطر،  حمفوفٌة  العاملية، 
إلجياد توازن يف موازنتها يف ظّل استقرار أسعار 
مع  غالبًا  ترتافق  متدنّية،  مستويات  عند  النفط 
احتمال إلغاء موسم احلج هلذه السنة إذا واصل 
وجرى  العمرة،  قت  ُعلِّ بعدما  التفّشي،  »كورونا« 
االعتقاد  ورغم  الرتفيه«.  »هيئة  فعاليات  إلغاء 
تهميش  إطار  يف  تصّب  السعودية  اخلطوة  بأن 
ستستفيد  األخرية  أن  احملللون  يرى  روسيا، 
النفطية  الشركات  وستكون  اخلطوة،  هذه  من 
القيود  أن  أكدت  لطاملا  اليت  الروسية،  احمللية 
على اإلنتاج حتّد قدرتها على تطوير حقول نفطية 

جديدة، »الرابح األكرب«.

تصيب انعكاسات »حرب األسعار« االقتصاد العاملي املأزوم 
يف مقتل )أ ف ب (

وال  الصواب،  جيانب 
انعكاساتها  أن  سيما 
من  مقتاًل  أصابت 
العاملي  االقتصاد 
بفعِل  املأزوم 

لوباء  الواسع  االنتشار  أحلقها  اليت  التداعيات 
السعودية ال ميكن  التنفيذية  اخلطوة  »كورونا«. 
إاّل أن تكون مدفوعة أمريكّيًا. وتكفي قراءة رّد 
الفعل األمريكي اهلادئ واملتأّخر لتبيان استيعابها 
ما جرى؛ تعمل واشنطن على اسرتاتيجية متوسطة 
قطاع  على  يدها  وضع  أجل  من  األمد  وطويلة 
الطاقة العاملي استباقًا لنضوب خمزونات الكوكب 
أربعة. لذلك، يكون اخنفاض األسعار  بعد عقود 
أمثال  املستثمرين،  كبار  النقضاض  فرصة 
وبأسعار  كبرية  حصص  على  موبيل«،  »إكسون 
أسهمها  هوت  بعدما  منوذجًا  )»أرامكو«  خبسة 
نفطية  خمزونات  مجع  من  متّكنها   ،)%10 بنسبة 
دخوهلا  قبل  »هيدروجني«،  إىل  لتحويلها  هائلة 

نادي الطاقة النظيفة.
رئتيها،  إحدى  للتّو  انرتعت  اليت  السعودية  أما 
الطاقة  قطاع  كون  متأّزم،  وضع  أمام  فستكون 
إيراداتها  وثلَثي  صادراتها  من   %80 حنو  ميّثل 
املالية، وهي حتتسب سعره يف موازنتها عند عتبة 
65 إىل 70 دوالرًا، فضاًل عن أن شركة »أرامكو« 
الربتوكيميائيات  من  إنتاجها  تعظيم  لن تستطيع 
وإذا  خبنقها.  صناعتها،  األمريكي  نّظم  بعدما 
تعديل  دون  دوالرًا   35 عند  »برنت«  خام  بقي 
يف اإلنفاق، ستواجه اململكة عجزًا يقارب %15 
سينفد  بينما   ،2020 االقتصادي يف  الناتج  من 
مخس  غضون  يف  األجنبية  احتياطاتها  صايف 
سنوات ما مل تستخدم مصادر متويل أخرى، وفق 
التارخيي يف  الرتاجع  ينذر  كما  أولية.  تقديرات 
والشركات  الدول  إيرادات  يف  بانهيار  األسعار 
املنتجة للنفط اخلام حول العامل، ما سيؤّدي على 
األرجح إىل تقليص كبري يف أرباح جمموعات ِمن 
و«توتال«  و«شل«  برتوليوم«  »بريتش  بينها 
و«إكسون موبيل«، فيما ينعكس ذلك إجيابًا على 

املستهلكني عرب خفض تكاليف احملروقات.
التقنني غري املفيد

عازمة  روسيا  بدت  اإلنتاج،  تقنني  عن  بعزوفها 

   الخطوة السعودية 
مقامرة يف ظل 
املخاوف من آثار 
كورونا يف اململكة

النفط  صناعة  على  مّجة  عواقب  ذلك  دون  أن 
ال  األسعار  حرب  قرار  لكن  بالده.  الصخري يف 
الساعي  األمريكي  احلليف  ِمن  بدفع  جاء  أنه  بّد 
مه  إىل وضع يده على قطاع الطاقة العاملي، وتزعُّ
لنصف قرن مقبل، عن طريق حرق أسعار ستدفع 
»الصغار«  حصص  شراء  إىل  املستثمرين  كبار 
بأمثان خبسة، يف ظّل فورة الطاقة النظيفة اليت 
لن تقوم هلا قائمة دون خمزونات هائلة ِمن النفط 
والغاز ميكن حتويلها إىل »هيدروجني«، قبل أن 

ينضب املخزون العاملي.
زلزال  كانا كافيني إلحداث  تصرحيان سعوديان 
يف السوق العاملية، فانهارت على إثرهما أسعار 
كربى  أسهم  وهوت  العاملية  والبورصات  النفط 
أطلقتها  اليت  األسعار  حرب  استعاُر  الشركات. 
اململكة جاء مدفوعًا أواًل برفض روسيا اقتطاعات 
يف  حّصتها  يف  تؤّثر  النفط  إنتاج  يف  إضافية 
أن  املتحدة. وافرتاض  الواليات  السوق ملصلحة 
الرياض تقدح ِمن رأسها يف خطوة من هذا احلجم 

ليس صحيحًا اّن رئيس احلكومة  
خطة  بعد  ميلك  ال  دياب   حسان 
مل  هو  املقبلة.  املرحلة  ملواجهة 
يفصح عنها، لكنه وضع التصميم 
املطلوب خلريطة طريقه الصعب.

االوىل،  خطوته  باَشر  باألمس 
َطي  التالية  خطواته  وأبقى 
الكتمان. وقد بات ثابتًا أّن الرجل 
ال يهوى الكالم او تسجيل نقاط 
إعالمية، لكّن أسلوبه هذا قد ُيبقيه 
بعيدًا عن نيل الدعم الشعيب يف 
وقت سرتتكز خطته على قرارات 
نصحته  وقد  شعبية.  غري  قاسية 
للحكومة  تريد  غربية  سفارات 
النجاح أن يتواصل ويتفاعل اكثر 
إعالميًا ولو من خالل ناطق رمسي 
اذا كان هو ال  او متحدث بامسه 
إعالمية  مساحة  وملء  ذلك،  يوّد 

لبنان من واقع »النظام« اىل مفهوم الدولة
جـوني منـّري

النفوذ يف املنطقة واليت ما تزال حتتفظ بعالقة 
تواصل مباشرة مع »حزب اهلل«، ُتبدي قلقها من 
عدم إيالء واشنطن اي اهمية للفصل بني »حزب 
اهلل« والدولة اللبنانية، مبعنى االستمرار يف إيذاء 
باريس  فيما  اللبنانية،  الدولة  َتأّذت  ولو  احلزب 
منح  خالل  من  »االيذاَءين«  بني  للفصل  تسعى 
حكومة دياب بعض »االوكسيجني« املطلوب، ما 
ُيساعد يف عدم الوصول ملرحلة تفّكك مؤسسات 
هو  دياب  حكومة  عن  البديل  اّن  ذلك  الدولة، 
تصريف  حكومة  االحوال  افضل  يف  او  اجملهول 
اعمال لوقت طويل. فالعودة اىل الوراء اصبحت 
الطبقة  إمساك  إعادة  اّن  يعين  ما  مستحيلة، 

السياسية احلالية بالسلطة مسألة غري مطروحة.
من  بكثري  راَقبت  الغربية  العواصم  اّن  وال شك 
التمّعن اخلطوات اليت استعادت لبنان من مفهوم 

النظام اىل رحاب الدولة.
متقدمة  خطوة  االخرية  القضائية   ويف  التعيينات 
يف هذا االجتاه، من خالل استعادة احلد األدنى 
من االستقاللية القضائية وعدم تركها وسيلة من 

وسائل فرض نفوذ الطبقة السياسية.
وقبل ذلك كان  اجليش اللبناني  قد خاض التجربة 
الصعبة منذ انطالق  احلراك الشعيب  يف 17 تشرين 
الفعلية  مهامه  وفق  وتصّرف  املاضي،  االول 
كما  وليس  ومؤسساتها  اللبنانية  للدولة  كحامي 
سعى البعض كعصا غليظة وأداة قمع سلطوية. 
صعب  مسار  املقبلة  واالشهر  االسابيع  وخالل 
ينتظر لبنان، يف وقت تعتقد واشنطن اّن الساحة 
نار  على  اكثر  تزال حباجة إلنضاجها  ما  اللبنانية 

الوجع االقتصادي.
وسيتوىل  صندوق النقد الدولي ، من خالل براجمه 
الَتكّفل بهذه املراحل، واليت ستشمل  املنتظرة، 
واالمساك  بنائها  وإعادة  اللبنانية  التحتية  البنية 
شركات  خالل  من  والبحرية  اجلوية  لبنان  حبدود 

دولية.
لكّن االخراج النهائي حباجة لتوقيت آخر له عالقة 
ستشمل  واليت  االيرانية،   - االمريكية  بالتسوية 
واملعادلة  النفوذ  خريطة  جوانبها  بعض  يف 
يف  ويرتّدد  الشيعي.  اهلالل  ملنطقة  اجلديدة 
الرئيس  اّن  الديبلوماسية  واحملافل  االوساط 
الرئيس  على  اقرتح  بوتني   الروسي  فالدميري 
االمريكي  دونالد ترامب  عقد قمة لرؤساء الدول 
اخلمس الدائمة العضوية يف  جملس االمن الدولي  
لبحث امللفات الكربى على هامش اجتماعات  األمم 

املتحدة .
يريد بوتني إعادة رسم خريطة النفوذ يف  الشرق 
دولية.  مبوافقة  من  سوريا   انطالقًا  االوسط  
الفكرة، وجد  انه وافَق على  الذي قيل  وترامب 
يف موعدها قبل أسابيع من  االنتخابات االمريكية  
بورقة  بعد  حَيظ  مل  الذي  وهو  مساعدة،  فرصة 
وحتديات  مصاعب  اّن  خصوصًا  راحبة،  خارجية 
تعرتض اتفاقه مع  طالبان  يف  افغانستان . أضف 
»كورونا«  انتشار  مع  داخلية  حتديات  ذلك  اىل 
االمريكي  يف  على  االقتصاد  السلبية  وتداعياته 
احللول  اّن  باختصار  ما يعين  املنظور.  املستقبل 

الكربى ما تزال مؤّجلة.

َبدل تركها خلصومه وهم ُكثر.
تضمنت كلمة دياب، اىل جانب قرار تأجيل دفع 
مستحقات اليوروبوندز، ما يشبه إعالن النوايا او 

رسم اخلطوط العريضة مِلا هو قادم عليه.
لكّن املسألة ليست بهذه البساطة، فقد تشّكل خطة 
احلكومة مقدمة للنهوض او رمبا الشتعال الشارع 
اكثر واالنزالق اكثر يف االنهيار. وبالتالي، تصبح 
كلمة دياب متهيدًا ملرحلة االستحقاق الصعب او 
نهاية  يف  تؤسس  قد  واليت  اجلدية،  املواجهة 

املطاف لسقوط اجلمهورية الثانية.
ففي خطة احلكومة للنهوض االقتصادي إجراءات 
تهدف اىل »ختفيف احلمولة« عن كاهل االقتصاد 
ورغم  السابقة،  احلكومات  املمّزق.  ال لبنان ي 
أقّرت  امُلتهالك،  االقتصادي  بالواقع  معرفتها 
وأحلقتها  مدروسة  غري  ورواتب  رتب  سلسلة 
ما  وهو  انتخابية،  لغايات  التوظيفات  بآالف 
أعداد  »َتشحيل«  يف  الشروع  اليوم  يستوجب 
موظفي  القطاع العام ، ثم إشراك  القطاع اخلاص  
يف املؤسسات العامة اللبنانية حبيث ختف االعباء 
نفسه  الوقت  ويف  اللبنانية ،  كاهل  الدولة  عن 
يرتاجع التوظيف السياسي واالنتخابي الذي َنهش 
إنتاجية مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها. وهذا 
سيطال أيضًا تقليص عدد  السفارات اللبنانية  يف 
الـ  رفع  مثل  داخلية  إجراءات  جانب  اىل  اخلارج، 

TVA وسعر الكهرباء...
لن  اخلارجية  املالية  املساعدات  أّن  واضحًا  بات 
حتصل، واّن جولة دياب اىل أربع عواصم عربية 
كبرية،  آمااًل  حتمل  ال  املقبلني  االسبوعني  خالل 
واّن أقصى التمنيات هي احلصول على مساعدات 
عينية يف جماالت حيتاج اليها  االقتصاد اللبناني .
املالي  الدعم  َمنح  ِبَيده  َمن  كّل  إّن  الواقع،  يف 
بالدرجة  يقوم  سياسيًا  مشروعًا  حيمل  للبنان، 
لبنان،  »حزب اهلل« يف  دور  على حتجيم  االوىل 
اتهامات  هناك  اّن  ذلك  القصيد،  بيت  وهنا 
خارجية ترّددت طوال املرحلة املاضية حول نفوذ 
»حزب اهلل« يف  مطار بريوت  واملرفأ إضافة اىل 
مؤسسات اخرى. وهنا يأتي السؤال حول الربط 
غري املنظور بني خطة االصالح االقتصادية وإعادة 

ترتيب أحجام املعادلة اللبنانية الداخلية.
يف  الشعبية  لالنتفاضة  االوىل  املرحلة  وخبالف 
لبنان، فإّن العواصم الغربية بدأت تلحظ عالمات 
اخلشية لدى »حزب اهلل« جّراء االنعكاسات املخيفة 
لالنهيار االقتصادي احلاصل، وان حتصل  عمليات 
سلب  مسّلحة يف وضح النهار ملؤسسات جتارية 
يف قلب  الضاحية اجلنوبية ، فهذا األمر له دالالته 
اليه  واشنطن   تنظر  ما  وهو  العميقة،  االجتماعية 

مبنتهى الدقة والتمّعن.
ومن دون شك فإّن حتديد موعد االعالن عن قرار  
احملكمة الدولية  يف قضية اغتيال الرئيس  رفيق 
احلريري  أواسط شهر ايار املقبل، قد يكون موعدًا 
سياسيًا بهدف استثماره يف اطار اللعبة الصعبة 
ان  ايضًا  يعين  ما  وهو  لبنان،  اليها  دخل  اليت 

الوقت ما يزال مبكرًا جدًا لتلّمس نهاية النفق.
لكّن  باريس ، اليت تدرك جيدًا االهداف السياسية 
اليت َتتوّخاها واشنطن يف اطار اعادة ترتيب خريطة 



Page 12صفحة 12     

الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667
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مـقاالت وتـحقيقات

السلطة  جمانني  غري  على  الصعب  من  سيكون 
حسان  احلكومة  رئيس  خطاب  انتقاد  السابقة 
دياب. من نكد الدهر أن خيرج سعد احلريري وكل 
أركان تيار املستقبل مثاًل ليعطوا الدروس لدياب 
وفريقه الوزاري. وهم الذين مل يعملوا ألكثر من 
4 ساعات يف اليوم الواحد. وما فّكروا يومًا بأي 
نوع من اإلصالحات. وكل ما يقومون به اليوم هو 
اللجوء اىل عّداد الدين العام، ليحسبوا ما زاد خالل 
مسؤولّيتهم.  خارج  من  األخرية   15 الـ  السنوات 
على قطاع  اإلنفاق  اعتبار  رواجًا،  األكثر  والنكتة 
الكهرباء من مسؤولّية ميشال عون وفريقه لكونه 
كان يتسّلم وزارة الطاقة. أما وليد جنبالط ومسري 
جعجع وآل اجلميل وكل اإلرث السمج لفريق 14 
آذار، وملحقاته من بنى انتفاضة 17 تشرين، فلن 
تصلح أي انتقادات من جانبهم حتى لربنامج ممّل 
على الشاشات الباردة يف بريوت. بينما سيكون 
مكّدسي  من  باملئة   5 الـ  فئة  على  الوقاحة  من 
الثروات واألرباح توجيه النصائح ألحد. فكيف إذا 
سالمة  رياض  هو  اليوم  احلكم  يف  رمزهم  كان 
هو سليم صفري،  املصارف  ومندوبه يف مجعية 
واألخري كاد يبكي يف اجتماع بعبدا قبل يومني من 
شدة الفقر، حتى كاد أحد ضّباط القصر جيمع له 
مبلغًا من املال ليعطيه إياه عند مغادرته مصابًا 
الغضب  بسبب  يعانيه  ما  اىل  يضاف  باكتئاب 

األمريكي عليه.
قيمة خطاب دياب ليست يف مضمونه الواضح، 
منفصلة  ليست  عمل جمموعة  نتاج  كونه  بل يف 
عن الوقائع السياسية وغري السياسية يف لبنان. 
العمل  بآليات  ــــ  متامًا  ــــ  متصلة  ليست  لكنها 
احلرب  توقف  منذ  الناس  يعرفها  اليت  التقليدية 
احلريري  رفيق  األبدي  املنقذ  ووصول  األهلية، 
اىل السلطة. وهذه اجملموعة تعرف أن رصيدها 
ولو  القائم،  »نكش«  على  قدرتها  يف  حمصور 
من  العفن  رائحة  انتشار  األوىل  النتيجة  كانت 
لبنان  يف  كثريين  جعلت  عملية  لكنها  املكان. 
الوضع.  حقيقة  إىل  مرة  ألّول  يتعرفون  واخلارج 
ختّيلوا أن مسؤواًل فرنسيًا بارزًا وناشطًا يف امللف 
إىل  أخريًا  تعّرف  إنه  قال  واملالي،  االقتصادي 
بـ«الكاذب  سالمة  رياض  يصف  جتعله  تفاصيل 
كالمًا  اإلعالم  يف  يقول  أن  نفرتض  كنا  الذي 
أنه  تبنّي  لكن  إجيابية،  مناخات  إشاعة  هدفه 
يكذب أمام أركان الدولة، وأمام ممثلي الشركات 
االستشارية املستقدمة ملساعدة لبنان على مواجهة 
أزمة الدين، وأنه يكذب على رئيس احلكومة الذي 
حيتاج إىل كل احلقيقة حتى يعرف حتديد طريقه 
يف املعاجلة«. ومع ذلك، فإن سالمة كما سليم 
صفري وجمموعة من مارقي املصارف اللبنانية، ال 
يزالون يلجأون اىل العّدة القدمية من شراء الذمم 
عند سياسيني وإعالميني ألجل تلميع صورتهم، 
أو قل كأنهم مل  آخر،  كأنهم يعيشون يف عامل 

يستفيقوا بعد.
ما أعلنه رئيس احلكومة جّيد جدًا لكونه املسؤول 
األول الذي جيرؤ على توصيف الواقع من دون 
لبنان،  يف  األول  املسؤول  ولكونه  تزيني.  أّي 
الذي يطّل على الناس منذ توقف احلرب األهلية، 
ويضعهم أمام املرآة لريوا احلقيقة. حقيقة الواقع 
الذي حنن فيه اآلن، وحقيقة أن اّلذين صّوتوا هلم 
وحلقوا بهم وطّوبوهم قادة ومسؤولني على مدى 
ثالثة عقود، قد أوصلوهم اىل ما هم عليه اليوم. 
وإذا كان البعض يريد من دياب أن يضع مواد 
التجميل على صورة القبح، فهو هذا البعض الذي 
يصّر على فكرة شراء الوقت. وكأن اإلنقاذ يف 
طريقه اىل لبنان. هؤالء الذين يواصلون اإلنكار 
بأن عملية شراء الوقت كّلفت اللبنانّيني حنو 130 
مليار دوالر أمريكي على األقل، وهي خسارة غري 

قابلة للتعويض مهما قال الكّذابون وأجادوا.
يبقى  ال  وهنا،  األهم.  هي  التالية  اخلطوة  لكن 
األمر من مسؤولية حسان دياب وفريقه حصرًا، 
بل هي أيضًا مسؤولية قوى سياسية يفرتض أنها 
تشكل احلاضنة السياسية حلكومته. ومع قليل من 
التدقيق، سيكون واضحًا أنها املسؤولية امللقاة 

خطاب دياب: أول إعالن رمسي عن حجم الكارثة
محاية احلكومة مسؤولّية عمالنّية على عاتق عون وبري ونصر اهلل

 ابراهيم األمني
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الرئيس ميشال  عاتق  اليوم على 
عون والتيار الوطين احلر والرئيس 
نبيه بري وحركة أمل والسيد حسن 
وحقيقة  اهلل.  وحزب  اهلل  نصر 
الوزاري  وفريقه  دياب  أن  األمر 
بقوة،  هؤالء  دعم  إىل  حيتاجون 
وكل ساعة وكل دقيقة. والدعم 
ليس لتغطية املواقف أو القرارات 
إزالة  فحسب، بل للمساعدة على 
عقبات كبرية قد حتول دون دخول 
قساوتها.  على  العالجات  مرحلة 
ولو يف  معروف،  هو  ما  وحبسب 
القوى  هذه  فإن  مغلقة،  دوائر 
حبذر  تتصّرف  تزال  ال  الثالث 
شديد مع دياب وفريقه الوزاري. 
نقص  من  اخلشية  بسبب  تارة 
وطورًا  اخلربة،  أو  املعطيات  يف 
أو  السياسية،  احلسابات  بسبب 
بسبب السعي اىل محاية مكاسب 
ختص هذه القوى داخل مؤسسات 
)هيثم املوسوي(السلطة. لكن ما يفرتض أن يكون 

الشحم  ستزيل  القوانني  هذه  ألن  البالد.  جسم 
والورم من اجلسم املالي والنقدي يف لبنان، إذ 
يوجد  بل  ودائع،  دوالر  مليار   155 لـ  وجود  ال 
ما هو أقل بكثري إذا مّتت إزالة األرباح اخليالية. 
وال وجود لثروة عقارية مبليارات الدوالرات عند 
املصارف وعند املطورين العقاريني. بل مثة ثروة 
عقارية متواضعة ال بد أن تعود اىل حجمها املالي 
احلقيقي. وال ميكن ترك اللبنانيني من دون نظام 
ضرييب خمتلف عّما هو قائم اليوم. واجلباية متى 
التهرب  جرى  القانون فسنكتشف كم  مّتت وفق 
منها على مدى العقود املاضية. واحلكومة معنية 
االستهالك  نظام  عن  اللبنانيني  متنع  بسياسات 
»التشاوف  خانة  يف  يندرج  الذي  العشوائي 
الناس  واملفاخرة« واليت ال تتصل حبقيقة دخل 
تعديل  اىل  حتمًا  سيؤدي  وهذا  أعماهلم.  وحجم 
الذي ستتقّلص  االسترياد،  سياسة  جوهري يف 
سّلته اىل النصف كحد أدنى، ما يعين أن الناس 
عليهم التوّجه غصبًا ال طوعًا صوب بدائل حملية.

والنفقات  العامة  للمديونية  العالجات  إن  رابعًا: 
كلفة  حول  املباشرة  األسئلة  املرة  هذه  ستطرح 
القوى العسكرية واألمنية يف البالد. من العديد 
البدالت  نوع  اىل  البالد،  حلاجات  ومطابقته 
املخصصة لكبار الضباط والقادة، اىل املصاريف 
سياسيني  ذمم  لشراء  تذهب  اليت  السرية 
البالد،  بأمن  هلم  عالقة  ال  وخمربين  وإعالميني 
وصواًل اىل موازنات النفقات التشغيلية من كلفة 
السفر  بدالت  اىل  احملروقات  كلفة  اىل  الطعام 
واملهمات اخلارجية. وهذا حبد ذاته يتطّلب عالجًا 
يقوم أساسًا على اقتناع الفريق العامل يف هذه 
يعد  عليه مل  ما كنا  البقاء على  بأن  املؤسسات 
الناس،  بقية  مثل  وأنهم  ظرف،  أي  ممكنًا حتت 
يتم  أن  وجيب  اخلسارة،  حتّمل  يف  سيساهمون 
أو  السلطة  البتزاز  حماولة  أي  دون  من  األمر 

الناس بأمنهم اليومي.
ما أعلنه حسان دياب يف خطابه ليس إال العنوان. 
ومتى قرر الرجل املضّي يف برنامج عمل تنفيذي، 
فهذا يعين أننا سنقبل على مواجهات أشد قساوة. 
ومن الضروري هنا، وحتى ال يتكرر احلديث عن 
وجهات  حملية،  قوى  هناك  أن  الحقًا،  التشكيك 
اىل  األقل،  على  أسبوعني  منذ  تسعى  خارجية، 
العودة إىل حتريك الشارع بطريقة فوضوية تامة، 
فيها الكثري من املخاطر وفيها الكثري من التوترات 
اليت قد ختلق نزاعات وصدامات... وهذه املرة، 
حركة  يف  يؤّثرون  أنهم  يعتقدون  مبن  يفرتض 
متى  الفوضى  ألن  املسؤولية،  حتّمل  الشارع 
متّكنت سوف تزيلهم قبل غريهم من الواجهة... 
وملن ال يريد االقتناع، عّله يراجع أرشيفًا ال يزال 
كيف  العربي،  الربيع  عنوان:  حتت  موجودًا  حارًا 

انطلق وإىل أين انتهى!

قد ورد اىل هذه القوى أو »اعرتضه وسيط على 
الطريق«، فهو واضح:

أواًل: إن احلكومة حباجة اىل مساعدة كبرية ملعاجلة 
ملف اإلدارة الرمسية للسياسات املالية والنقدية. 
صعيد  على  كبري  تغيري  إحداث  يتطلب  وهذا 
الفريق املسؤول عن هذه السياسات. وإذا كان 
أو  فورًا،  باالستقالة  رياض سالمة  إقناع  متعذرًا 
بتغيري  إلزامه  فإن  إقالته،  املمكن  غري  من  كان 
وهذا  إلزامه،  بل  سؤاله،  ليس  يتطلب  جوهري 
يعين ببساطة اختيار فريق جديد كليًا يف مناصب 
نواب احلاكم وجلنة الرقابة على املصارف ومفوض 
احلكومة وهيئة األسواق املالية والقضاء املالي. 
واملسألة هنا ال تتعلق بأشخاص الفريق، بل يف 
أن ال يكون أي منهم على صلة بهذا النادي الذي 
قاده سالمة يف كل مواقع الدولة منذ وصوله اىل 
منصبه. وهذا يعين أن على عون وبري قبل حزب 
اهلل التخلي عن كل امليول التقليدية إزاء السعي 
إلمرار من يعتقدون أنهم األنسب، وأن يصار اىل 
وضع آلية تفرض على احلكومة اإلتيان باألفضل 
واألنسب. ال أن يصار اىل إمرار ترشيحات تشبه 
ترشيح  حّد  إىل  األمر  )وصل  اليوم  قائم  هو  ما 
هلا  سبق  احلاكم،  نائب  منصب  لتولي  شخصية 
املدعومة(. وهذه  القروض  تورطت يف ملف  أن 
الختيارات  حتى  عاجلة  مراجعة  تفرض  قد  املهمة 
وزارية. وال بأس هنا من مصارحة رئيس اجمللس 
النيابي حول سلوك وزير املال غازي وزني، الذي 
مل يعرض فكرة واحدة تقول إنه يسري يف خطة 
فريقه السياسي، إال إذا كان الفريق السياسي 

يناور باملواقف.
ثانيًا: إن احلكومة حباجة اىل قرارات غري مسبوقة 
أداء  وضبط  العام  اإلنفاق  ضبط  صعيد  على 
يف  فورًا  الشروع  يستلزم  وهذا  العام.  القطاع 
ومناصب  وهيئات  ملؤسسات  وجود  أي  إلغاء 
سوى  عنوان  هلا  ليس  ونفقات  ومقاّر  ووظائف 
تأثريه  له  أمر سيكون  املتوارثة. وهذا  الزبائنية 
من  وغريها  القوى  هذه  سياسات  على  املباشر 
لكنها  السلطة.  خارج  اليوم  تقف  اليت  القوى 
إجراءات ضرورية وإلزامية. ورمبا يكون الوقت قد 
كامل صالحياتها  ليس  الوزارات  الستعادة  حان 
فحسب، بل أيضًا كامل أجهزتها التنفيذية، بدل 
استمرار عمل الوزارات املوازية القائمة اليوم على 

شكل جمالس وصناديق وهيئات.
ثالثًا: إن احلكومة مقبلة حتمًا على إصدار قرارات 
املالي  القطاع  قوانني تصيب  مشاريع  إعداد  أو 
اللبنانيون  وسيكون  مباشرة.  بصورة  والنقدي 
هيكلة  إعادة  ختّص  واضحة  قوانني  أمام  قريبًا 
شطب  عملية  من  ذلك  يتطّلب  ما  مع  الدين، 
لنسبة غري قليلة من الدين. وهي عملية ستواجه 
بأعنف محلة من حزب الـ 5 باملئة املنتشر يف كل 

منسق  دياب   رئيس  احلكومة   حسان  قاله  ما 
رأسهم  وعلى  قوى  االكثرية   كل  من  ومدعوم 
رئيسي  اجلمهورية  و جملس النواب   ميشال عون  
و نبيه بري  و« حزب اهلل «، وينقل  لبنان  اىل مرحلة 
جديدة ومل يتجرأ على االفصاح عنه ووضع خطة 
او تواطأ، كل من  طريق للقيام به وعجز عنه 
واملشاريع  اخلاطئة،  املالية  السياسات  غطى 
اليوم،  عليه  هي  ما  اىل  البلد  اوصلت  اليت 
هكذا يصف نائب بارز يف االكثرية وعلى دراية 
بامللف املالي، كالم دياب مثنيًا عليه ويصفه 

باملطلوب يف وقته.
ويشري النائب اىل ان اليوم هو البداية واملطلوب 
ومتكاملة.  شاملة  خطة  حنو  واالنطالق  التنفيذ 
فالتوقف  االهم،  هو  النزيف  وقف  ان  ويقول 
عن دفع سندات »اليوروبوند« وفوائدها نهائي 
وسيكون هناك تفاوض مع الدائنني من ضمن 
بكامله.  العام   وعنوانها  الدين  متكاملة  خطة 
وليس فقط »اليوروبوند«. وتنطلق من »قص« 
الديون اي التخفيف منها ومن فوائدها ومتديد 
آلجاهلا مبا يتناسب مع حجم االيرادات واملداخيل 

وقدرة لبنان على السداد فيما بعد.
ويلفت النائب املذكور اىل ان ال تفاوض مع 
الدائنني، اال بعد االنطالق خبطة اصالحية واضحة 
والبدء  اهلدر  ووقف  اخلزينة،  نزيف  وقف  اي 
من  تبدأ  وصرحية،  وواضحة  شاملة  بإصالحات 
هيكلة الدين، وهيكلة  املصارف  مبا فيها إعادة 
رمسلتها ودجمها وكذلك التفاوض معها لشطب 
هنا  واملقصود  منها  جزء  او  هلا  ديون  الدولة  

باملصارف الداخلية.
اخلطة  تنفيذ  بدء  فتكون  الثانية  اخلطوة  اما 
ان  النائب  يكشف  واليت  الشاملة  االصالحية 
اللجان املختصة اليت تدرسها وتناقهشا مل تنه 
عملها بعد. وما زال هناك  تفاصيل  تقنية حتتاج 
تستغرق  وقد  طوياًل  ليس  لكنه  الوقت  بعض 

اسبوع او ايام.
ويلفت اىل ان مجيع القوى السياسية مشاركة 
باخرى وتطلع على تفاصيلها  او  بطريقة  فيها 
اواًل بأول، ولكن ال ميكن احلكم عليها او على 
تنفيذها قبل دراستها بكليتها والبدء بتنفيذها 

على االرض.
وعلى عكس ما تسرب يف االعالم، يقول النائب 
ما كتب وقيل ونشر عن تضمن خطة  ان كل 
دياب االصالحية ضرائب ورفع  االسعار  وحترير 
سعر صرف الدالور وتعرفة  الكهرباء  ورفع سعر 
صحيفة  البنزين  ليس دقيقًا وال ميت اىل العقل 
عاجزًا  بلدًا  ان  يعقل  فهل  بصلة.  واحلقيقة 
عن دفع ديونه وشعبه نصفه حتت خط  الفقر  
عليه  نفرض  ان  منطقي  يغلي. فهل  والشارع 
ضرائب وان حنمله اعباًء اضافية وهو ال يكاد 

جيد لقمة العيش؟
ويؤكد النائب ان هذه النقاط طرحت من قبل  
الصالحات  واستجابة  الدولي ،  النقد  صندوق 
»سيدر« لكن تطبيقها يف هذا الظرف الراهن 

ليس واردًا وال تفكري باالمر من اساسه.
لالصالح  عديدة  ابواب  هناك  ان  اىل  ويشري 
ووقف اهلدر و مكافحة الفساد  وحتسني اجلباية 
والعودة اىل منطق االمور الطبيعي كدولة رعاية 
بسحر  يتم  لن  وهذا  مواطنني،  ثقة  واستعادة 
ستظهر  سريعة  خطوات  هناك  ولكن  ساحر، 

ابتداء من االسبوع املقبل.
» الثنائي  يف  بارز  مصدر  يؤكد  املقابل  يف 
احلكومة  خلطوة  املبدئي  ارتياحه  الشيعي « 
التواصل  ان  اىل  ويشري  واجليدة.  اجلريئة 
السبل  يف  تشاور  وهناك  مستمر  احللفاء  مع 
النية صافية،  الكفيلة باالنقاذ مع االمل ببقاء 
وهي موجودة لدى دياب والوزراء وباقي القوى 

االكثرية.
وردية  ليست  االمور  ان  اىل  املصدر  ويشري 
ولكن لنصل اىل بر االمان علينا ان منشي بشكل 
خلف  خنتبىء  او  نعرج  ان  دون  ومن  مستقيم 
السقوط  ولكن  خطري  مأزق  اصابعنا. حنن يف 
ليس حتميًا واليوم دخلنا مرحلة جديدة وسنواجه 
من خالل هذه االجراءات حتى النهاية مهما كان 

الثمن السياسي والداخلي مرتفعًا.

تعليق دفع الديون: لبنان امام 
مرحلة جديدة ... وال ضرائب بتاتاً!

علي ضاحي
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مـقاالت وتـحقيقات

 فضيحة يف وزارة املال: مناقصة طوابع »على القياس«
محمد وهبة

مثة من يصّر يف وزارة املال 
على مترير صفقة تلزيم الطوابع 
املالية. هذه املناقصة عالقة 
منذ 2015 على بند واحد يف 
إمكاية  ُيلغي  الشروط  دفرت 
مشاركة الطوابع احملّلية ويتيح 
مشاركة شركة أجنبية. حبسب 
النقيب السابق للمطابع جوزف 
أن  ينقص سوى  »ال  رعيدي 
يكتبوا يف دفرت الشروط اسم 

الشركة الفائزة سلفًا«
اليت  املالحظات  كّل  رغم 
وضعتها إدارة املناقصات على 
دفرت الشروط، واالعرتاضات 
أصحاب  نقابة  قّدمتها  اليت 
أن  إاّل  لبنان،  يف  املطابع 
وزارة املال تصّر على تلزيم 
بدفرت  املالية  الطوابع  طباعة 
شروط معّلب ومعروفة نتائجه 
تلك  واحدة  كلمة  هي  سلفًا. 
التعليب:  على  تدّل  اليت 
الكلمة  هذه  »روتوغرافور«. 
من  حمّدد  نوع  إىل  تشري 
تقنيات الطباعة ليست متوافرة 
يف أّي من املطابع اللبنانية، 
عامليًا  مستخدمة  غري  وهي 
إال  الطوابع،  طباعة  يف جمال 
اليت  الثمن  الباهظة  للطوابع 
تشّكل هدفًا جلامعي الطوابع، 
بعض  لطباعة  ُتستخدم  وهي 
الورق  على  النافرة  األمناط 
العمالت،  طباعة  أبرزها  ومن 
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إىل  التجاري  سجّلها  يشري  لشركة  التقديرية  الكلفة  من  لرية 
أنها تعمل يف جمال أعمال املفروشات للمكاتب واملستشفيات 
الكفوف  املطهر،  والشاش  القطن  اليدوية،  الطبية  واألدوات 
الورق  التنظيف،  الصحية، فيلرت غسيل للكلى، احلليب، مواد 
الزراعية  واألمسدة  والبذور  النصوب  بيع  والتواليت،  الصحي 

ومبيدات احلشرات.

    هي املرّة الثالثة التي تحاول وزارة املال تلزيم طباعة الطوابع بطريق 
ملتوية

إذًا، هذه هي املّرة الثالثة اليت حتاول وزارة املال تلزيم طباعة 
لشركة  تلزيم  من  األمر  تطّور  ملتوية.  بطرق  املالية  الطوابع 
تبيع مبيدات احلشرات والبذور واألمسدة إىل تعديل املواصفات 
الفنية، وهو ما يثري الريبة حول هوية املستفيد من هذه املناقصة 
املعّلبة املفّصلة على قياس »شركة أجنبية« كما يقول النقيب 

السابق ألصحاب املطابع يف لبنان جوزف رعيدي.
 وهو يلفت إىل أن املناقصة احلالية غري منطقية ألنها تستبعد 
املطابع احمللية وتفسح اجملال ألول مّرة منذ 40 سنة ملشاركة 
هلا.  لزوم  ال  تقنية  مبواصفات  أشغال  لتقديم  أجنبية  شركة 
احلالية  املناقصة بصيغتها  ينقص هذه  ال  إنه  رعيدي  ويقول 
الفائزة  الشركة  اسم  الشروط  دفرت  يف  يكتبوا  أن  »سوى 

سلفًا«.
الـ تقنية  أّن  املالية(  )غري  الطوابع  مجع  يف  خرباء  ويشرح 
أنها  إذ  الطباعة،  نوعية  جلهة  مرتفة  تقنية  تعّد   Rotogravure
ُتستخدم بشكل أساسي يف طباعة العملة نظرًا إىل ما تتضمنه 
من خصائص وقدرة على إظهار الرسم املوجود عليها بشكل نافر 
يتيح متييزها بسهولة وبكلفة عالية من أجل منع تزويرها. إال أن 
اخلرباء يعتقدون أن هذه الكلفة تصبح غري مرّبرة عند استخدام 
هذه التقنية على الطوابع املالية املتدنية القيمة قياسًا بقيمة 
بأنه مل تظهر حاالت  علمًا  األعلى،  الفئات  العمالت من  بعض 
املتزايدة  التزوير  حلاالت  خالفًا  املالية  للطوابع  واسعة  تزوير 
للعمالت النقدية. ويتعّزز هذا التفسري باالستناد إىل املالحظة 

اليت وضعتها إدارة املناقصات على دفرت الشروط.
ُيضاف إىل ما تقّدم سبب آخر لالشتباه يف املناقصة، وهو أن 
تدّفق  تقليص  على ضرورة  يرتّكز  حاليًا  للدولة  العام  التوّجه 
إدخال  على  اإلصرار  فلماذا  اخلارج.  إىل  لبنان  من  األموال 
فرص  وستخّفف  لبنان،  أرباحها يف  ُتبقي  لن  أجنبية  شركات 
العمل فيه؟ صحيح أن املطابع اللبنانية ستستورد مواد أولية، 
ما يعين حتوياًل جلزء من املال إىل اخلارج. إاّل أنها سُتبقي يف 
لبنان كل األكالف األخرى، مبا فيها كلفة تشغيل اليد العاملة، 
لبنان  األجنبية فسُتخرج من  أّما املطبعة  أرباحها.  إليها  مضافًا 

كلفة االسترياد... وأكالف التشغيل وكامل األرباح.

الطوابع  يف  التقنية  هذه  إىل  احلاجة  حول  الشكوك  يثري  ما 
واحدة  ملّرة  ُتستخدم  ضرييب  حتصيل  كأداة  املتداولة  املالية 
على املعامالت الرمسية من أجل ضمان حتصيل الضريبة. فهل 

هناك حاجة فعلية هلذه التقنية؟
يف 7 شباط املاضي أطلقت وزارة املال مناقصة تلزيم تقديم 
طوابع مالّية لزوم وزارة املالّية، وأعلنت أن تاريخ فّض العروض 
هو يف 16 آذار الساعة التاسعة والنصف صباحًا على أن تكون 
آخر مهلة لتسليم العروض عند الثانية عشرة من ظهر آخر يوم 
عمل يسبق جلسة التلزيم. املناقصة ُأطلقت على أساس دفرت 
الشروط  سيما  وال  املناقصات،  إدارة  عليه  اعرتضت  شروط 

الفنية.
الفقرة اليت ُأضيفت إىل دفرت الشروط واعرتضت عليها إدارة 
»إّن  اآلتي:  على  وتنّص  »الطباعة«  بعنوان  جاءت  املناقصات 
بتقنية  مطبوعة  تكون  أن  جيب  املالي  الطابع  على  الصورة 
يسمح  واألرقام  والكلمات  احلروف  لطباعة  أما  الروتوغرافور 
إدارة   .»)letterpress )typoraphicالـ أو   inkjetالـ استعمال 
املناقصات قالت يف كتاب موّجه إىل وزير املال يف 15 كانون 
الثاني 2020 إنها الحظت »تعديالت على دفرت الشروط تتناول 
حصول  على  التجربة  تدل  ومل  الكلفة  عالية  تقنيات  إدخال 
لزيادة  ما يستدعي، ومنعًا  املعتمدة،  التقنيات  خلل كبري يف 
الكلفة، اإلبقاء على التقنية املعتمدة يف دفرت الشروط السابق 
 )Rotogravure( املضافة  التقنية  جانب  إىل   )Flexography(
تقنية  سبيل  على  املعايري،  بذات  أخرى  تقنية  أي  وإضافة 
)Offset( شرط أن تقّدم ذات املواصفات وذلك توسيعًا لدائرة 

املنافسة«.
املقصود مبا ورد يف كتاب مدير إدارة املناقصات جان العلية، 
أنه ميكن توسيع املنافسة، إذا كان هذا هو هدف وزارة املال، 
من خالل السماح بتقنيات طباعة خمتلفة ال يؤدي أّي منها إىل 
وزارة  لكن  الوزارة.  عليه  الذي ستحصل  املنتج  خلل يف  أّي 
دون  حصرًا   Rotogravureالـ شرط  تضمني  على  أصّرت  املال 

سواه وأطلقت املناقصة على أساسه.
وأوضحت  الشرط،  هذا  على  اعرتضت  املطابع  أصحاب  نقابة 
يف كتاب موّجه إىل الوزارة أّنه يؤدي إىل منع مشاركة املطابع 
التقنية املطلوبة.  لديها  املناقصة ألنه ليس  احمللية يف هذه 
فيما  لبنان فقط  خارج  متوافرة  التقنية  أن هذه  إىل  وأشارت 
جيب أن تكون هذه املناقصة حمصورة باملطابع اللبنانية فقط.

املشكلة أن وزارة املال صّمت أذنيها عن هذا األمر كما فعلت 
الطوابع  تلزيم  مناقصة  إلطالق  سابقة  حماولة  ففي  سابقًا. 
عام  وقبلها يف  الصمغ،  الذاتي  الورق  تقنية  ُأضيفت  املالية 
أيضًا  الفنية  املواصفات  تعديل  أجل  من  حماولة  جرت   2015
ولّزمت شركة »اخلوري للتجارة« مببلغ أعلى بقيمة 100 مليون 

على الرغم من أن  األزمة  الراهنة اليت مير بها  لبنان ، اليت يصل 
بعناوينها،  إقتصادية  أزمة  هي  احمليطة،  الدول  اىل  لظاها 
أحد  فهي  مبضامينها.  سياسية  هي  ولكن  أيضًا،  ومفاعيلها 
على   األمريكي،  احملور  خيوضها  اليت  اجلديدة،  احلرب  أوجه 

املقاومة ، لفرض إمالءاته عليها. 
وتأتي هذه الضغوط يف سياٍق واحٍد، مع العدوان عينه، الذي 
استقرار  لزعزعة  التكفرييني،  أدواته  اىل  احملور  هذا  أوكله 
مع  يتماهى  جديد،  سياسي  واقع  فرض  وحماولة  املنطقة، 
أنه  غري  املنطقة،  هذه  يف  واإلسرائيلية  األمريكية  املصاحل 
القى مواجهة شرسة، من حلف املقاومة، ما دفع األمريكي، 
لبنان  دول:  على  واإلقتصادي  املالية  الضغوط  تشديد  اىل 
على  الدول  هذه  مواطين  لتأليب  و إيران،  و العراق   وسورية 
املقاومة ومشروعها، كذلك استغالل بعض  االحتجاجات  الشعبية 
مبا  وأهدافها،  مسارها  عن  وحرفها  املعيشية،  األوضاع  على 
يتناسب مع خدمة سياسية للمحور املذكور، و حتقيق  مآربه. كما 
حدث أخريًا يف لبنان، بعد التصويب على املقاومة وحلفائها، 
عرب إستغالل  احملتجني  على تفاقم األزمتني املالية واملعيشية، 

حبسب رأي مرجع قريب من حلف املقاومة يف لبنان.
ويعترب أن احلرب املذكورة آنفًا، ستؤدي حتمًا اىل نسف النظام 
مفاصله  واملتحكم يف  البلد،  القائم يف  املالي   – السياسي 
منذ حنو ثالثني عامًا، وأن املواجهة أعلنت وبدأت بني التيار 
اإلصالحي، و الدولة  العميقة، املتمثلة بالنظام املالي، احلاكم 

الفعلي للبنان، على حد قول املرجع. 

ابراهيم   القاضي  علي  املالي   النائب  العام  قرار  أن  ويؤكد 
وضع إشارة »منع تصرف« على أصول واحد وعشرين مصرفا 
لبنانيا وعلى أمالك رؤساء جمالس إدارة هذه  املصارف ، ثم 

جتميده، ال إلغائه، يأتي يف سياق هذه املواجهة.

متهيديًا،  يكون  قد  القضائي،  القرار  هذا  أن  املرجع  ويرى 
مبوجبها  وتلزم  عن  احلكومة ،  تصدر  قد  الحقة،  لقرارات 
هذا  من صدور  اهلدف  يكون  قد  آخر،  مبعنٍى  أي  املصارف، 
التدبري القضائي، هو الضغط من قبل احلكومة على املصارف، 
املالي  للواقع  أخرى  إنقاذية  بقرارات  القبول،  اىل  لدفعها 
واالقتصادي، ودائمًا حبسب رأي املرجع. بالتالي ينظر إليها 
بإجيابية، رغم جتميدها، النها مل تلغ، وقد تصبح قيد التنفيذ 
عند الضرورة. ويرى أنها مبنزلة رسالة حتذير أولية ملنطومة 

املصارف.

دياب ،  ورئيسها  حسان  الراهنة،  احلكومة  املرجع  ويشبه 
»بسائق فدائي، قرر الصعود اىل باص ينزلق يف مهوار، يف 
حماولة النقاذه، لو إضطر اىل االرتطام يف بعض العوائق اليت 
تواجهه، ولكن ال بد من أن يصل اىل الطريق السليم، ليأتي 
الباص، ثم تأهيله ووضعه يف اخلدمة  بعد ذلك صيانة هذا 
جمددًا، وبذلك يعود اىل وضعه السابق، كمان كان قبل حادثة 

اإلنزالق«. 

ويوضح أن الفريق الرابح إقليميًا، سيكون صاحب اليد الطوىل، 
يف رسم سياسات املرحلة املقبلة، يف لبنان واملنطقة، وأن 
يضمر  قد  واإلقليمية،  الداخلية  مراهناته  يف  اخلاسر  الفريق 

دوره اىل حد االختفاء عن اخلارطة السياسية، خيتم املرجع.

ويف السياق، تكشف مصادر عليمة أن األمني العام ل حزب 
اهلل   السيد حسن نصر اهلل ، يقّدر أداء دياب احلكومي، وإدارته 
ملختلف امللفات العالقة، وأن هذا األداء فاق التوقعات، على 

حد تعبري املصادر. 

خماض،  يف  ميران  واملنطقة  لبنان  أن  الريب  احملصلة،  يف 
أن  من  البد  ولكن  الراهنة،  املرحلة  يف  آالمًا  يعانيان  لذلك 
يتبلور بعده، والدة منظومات سياسية جديدة يف هذا املنطقة، 

يرفض إيقاعه فيها املنتصر يف امليدان.

السيد نصر اهلل يقدر أداء 
دياب .. لقد فاق التوقعات

حسان الحسن
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املاضي  االثنني  مساء  أقيم 
نفس  عن  وصالة  عزاء  حفل 
سعادات  الحاجة  الفقيدة 
يف  وذلك  أشرف(  )أم  كريـّم 
ابي  بن  علي  االمام  مسجد 
قرأ  حيث   الكمبا  يف  طالب 
الفاتحة لراحة نفسها فضيلة 

الشيخ يحيي صايف.
وتوافد املئات من ابناء الجالية 
اىل مسجد االمام علي لتقديم 
واجب العزاء بالفقيدة الراحلة 
ريفي  جمال  الدكتور  لنجلها 
ريفي  ولعائلتي  وعائلته 

وكريـّم.
تقبل  يف  العائلة  شارك  وقد 
العزاء سماحة مفتي اسرتاليا 
محمد  أبو  ابراهيم  الدكتور 
يحيي صايف  الشيخ  وفضيلة 

مبشاركة مفيت اسرتاليا  د.أبو حممد واتصاالت تعزية من املطران طربيه والسفري عبد اهلادي و والقنصل معكرون

املئات من أبناء اجلالية قدموا التعازي للدكتور مجال ريفي والعائلة 
ولعائليت ريفي وكريـّم بوفاة الفقيدة سعادات كريـّم )أم أشرف(

ورئيس الجمعية االسالمية سمري دندن.
ريفي  جمال  الدكتور  الفقيدة  نجل  وتلقى 
يف  العام  لبنان  قنصل  من  تعزية  اتصاالت 
وسيادة  معكرون  شربل  السيد  سيدني 
مطران الطائفة املارونية يف اسرتاليا انطوان 
شربل طربيه وسفري فلسطني يف اسرتاليا 
حركة  عام  وامني  الهادي  عبد  عزت  الدكتور 
واالمني  قرانوح  القادر  عبد  اسرتاليا  فتح يف 
أحمد  السيد  لبنان  يف  املستقبل  لتيار  العام 
الحريري وممثلي حركة 14 آذار يف اسرتاليا 
اسرتاليا..  يف  العربية  الصحف  ومحرري 
قزي  طوني  والتلغراف  حرب  انور  النهار 
واملستقبل جوزيف خوري وشارك يف العزاء 
رئيس تحرير جريدة الهريالد انطونيوس بو 
رزق وعدد كبري من فعاليات الجالية اللبنانية 

واالسالمية.
تحرير  لرئيس  ريفي  جمال  الدكتور  وقال 
الهريالد الزميل انطونيوس بو رزق ان والدته 
ام أشرف كانت مثال االم الصالحة التي ربت 
والسيدة  والوطن  االنسان  محبة  على  عائلة 
من  كل  لها  يكنّ  حيث  املـُحبـّة  االجتماعية 
حياتها  عاشت  وقد  واالحرتام  التقدير  عرفها 
وخدمة  ومحبة  اهلل  بتقوى  االرض  هذه  على 

الناس أجمعني.

بآل  صداقة  تربطها  التي  »الهريالد«،  أسرة 
العائلة،  وخاصة من نجلها  ريفي، تتقدم من 
الدكتور جمال ريفي، بأحر التعازي طالبة من 
الجنة  وملثواها  الراحة  لنفسها  وجل  عز  اهلل 

ولعائلتها وذويها الصرب والسلوان.

بيان من العائلة
واخوته  ريفي  اشرف  اللواء  عن  صدر 
وعائالتهم واقربائهم من آل كريـّم و آل ريفي 
نشكر  والتقدير  اإلمتنان  بكل  اآلتي:  البيان 
واسونا  الذين  واملحبني  األصدقاء  و  األهل 
اشرف(  )أم  كريـّم  سعادات  الوالدة  بفقدان 
من  جميع  من   بالشكر  ونتوجه  اهلل،  رحمها 
العزاء يف  ، ومن قدم  الدفن  شارك بمراسم 
منزل العائلة ويف مسجد الوفاء ويف سيدني 
داخل  من  الهاتف  عرب  اتصل  ومن  اوسرتاليا 
وخارج لبنان معزيًا، ومن عرب عن تعازيه عرب 
وسائل التواصل، متمنني أن يعترب كل األحبة 
منهم شخصيًا،  فرد  لكل  موجهًا  الشكر  هذا 
كما نشكر الفريق الطبي الذي واكب فقيدتنا 
والعناية  باالهتمام  األخرية  اللحظات  حتى 

واملحبة.
ال أراكم اهلل مكروهًا بعزيز، وحفظكم وحفظ 

عائالتكم من كل سوء.
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أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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Auburn is set to be transformed into a vibrant food festival over one big 
night as thousands of people celebrate Ramadan.
“This food festival allows us to celebrate faith, reflection, hospitality, 
generosity and coming together as one community,” said Mayor Steve 
Christou.
“It’s an incredible celebration for the residents of Auburn, it’s a beauti-
ful atmosphere and it’s also extremely good for our local economy.
“Last year’s event attracted thousands of people to the streets of Au-
burn. We expect the event will be bigger and better this year.”
This year’s festival spans across a larger foot print that includes family 
friendly activities, rides and workshops.
“It’s going to be a family friendly atmosphere with food trucks, local 
community organisations and legendary restaurants coming together,” 
said Mayor Christou.
“We encourage local residents to come down and see what Ramadan 
is all about.”

When: Saturday, 9 May 2020 (5pm-10pm)
Where: Auburn Town centre, including Auburn Road, Mary Street, Har-
row Road, Queen Street and Auburn Central
Getting there: the festival is a 2 minute walk from Auburn Train Station. 
Limited parking is available at Susan Street Carpark.
Around half of Cumberland residents were born overseas. Residents 
originate from more than 150 countries of birth, and more than half of 
our residents speak a language other than English.

Cumberland celebrates Ramadan

تقيم الرابطة املارونية يف أسرتاليا قداسًا يرتأسه سيادة املطران انطوان شربل طربية 
األحد 15 اذار 2020 الساعة 11.15 صباحا يف كنيسة مار شربل، بانشبول، 

للصالة عن أنفس املرحومني رؤساء وأعضاء الرابطة املارونية يف أسرتاليا 
محسن الدويهي، القاضي أنطوان الراهب، جوزيف وصاف، أديب تادروس، أميل عنداري، 

بطرس عندراي، نلسون سمعان، طوني سليمان، الدكتور جان طربية ورايموند وهبي.
رحمهم اهلل

يلي القداس لقاء يف قاعة الدير
للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال على األرقام التالية:

أنطوني الهاشم 0412334443
آن فرح هيل  0407783088

باخوس جرجس  0413115510

قداس للصالة عن أنفس رؤساء 
وأعضاء الرابطة املارونية 

الراحلني

انتخاب رئيـس 
جـديد ملركز القـوات 
اللبنـانيـة - سـيدني

بناء على احكام النظام الداخلي لحزب القوات اللبنانية، وبعد اتمام عملية 
االقرتاع الكرتونيًا فاز يف منصب الرئيس شربل فخري وروبري عبود  يف 

منصب نائب الرئيس.
نتمنى للرفيق شربل والرفيق روبري كل النجاح والتوفيق بمهامهما الحزبية 

الجديدة.
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DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers

 2020 آذار   14 Saturday 14 March 2020الـسبت 

يقام جناز االربعني 
للوالد الحنون

 إدمون يعقوب 
الحلو

 من بلدة كفرصارون 
الكورة، مساء األحد 
الواقع يف 15 آذار 
2020، الساعة 6 
مساء يف كنيسة مار 

نقوال ـ بانشبول.
11 Henry Street 

Punchbowl NSW
الداعون:

ابنتاه جوسلني خوري 
وعائلتها.. ورانيا.
عائالت اشقائه 

املرحومني بهيج، نصر، 
ميشال، جورج، فايز.
عائالت شقيقاته 

املرحومات سيدة، ثريا، 
اولغا.

اربعون الوالد احلنون ادمون احللو من كفرصارون

وعموم عائالت الحلو، الهرب، ابراهيم عبداهلل، جريج، ناصيف، روادي، الخوري يف 
الوطن واملهجر، وجمعية كفرصارون الخريية.

له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

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

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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مـقاالت وتـحقيقات
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عن  للتوقف  املباشرة  اإلجيابية 
تتمثل  اليوروبوندز  سندات  سداد 
املوازنة  يف  العجز  اخنفاض  يف 
أما  لرية.  مليار   2700 حدود  إىل 
النفط  أسعار  اخنفاض  إجيابيات 
مل  أنها  من  فبالرغم  العاملية، 
إال  دقيق،  بشكل  بعد  حتتسب 
نفسه  املعدل  على  استمرارها  أن 
لبنان،  كهرباء  إراحة  إىل  سيؤدي 
استنزاف  وقف  إىل  وكذلك 

موجودات مصرف لبنان.
دفع  تعليق  الدولة  تعلن  أن 
فهذا  »اليوروبوندز«  سندات 
ليس سوى البداية. بعده ُيفرتض 
خططها  بتوضيح  احلكومة  تبدأ  أن 
ملواجهة  املستقبلية  وتوجهاتها 
خططها  واألهم  القرار،  تبعات 

 أوىل إجيابيات التوقف عن السداد:

العجز يف املوازنة يرتاجع 57 يف املئة
إيلي الفرزلي

هذه  لتسديد  العملة  طبع  اعتاد  لبنان  مصرف  أن 
املبالغ.

املالية  وزارة  أجرتها  اليت  النهائية  احلسبة  حبسب 
العجز  أن  يتبني  العام،  هلذا  والواردات  للنفقات 
املتوقع يصل إىل 4836 مليار لرية. وملا كان قد 
مت التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز، فهذا يعين 
املقدر،  العجز  من  العام  هلذا  فوائدها  قيمة  حسم 
مبا يبقي هذا العجز عند حدود 1200 مليار، ُيضاف 
اخلزينة  سلفة  قيمة  هي  لرية  مليار   1500 إليها 
ضمن  تدخل  ال  واليت  لبنان،  كهرباء  إىل  املقّدمة 
يبقى  االخنفاض  فإن  ذلك،  مع  املوازنة.  نفقات 
كبريًا، وهو يصل إىل 57 يف املئة. لكن املشكلة 
مرّجحة  العجز  من  املتبقية  لرية  مليار  الـ2700  أن 
نتيجة  أنه،  إىل  تشري  التقديرات  إن  إذ  لالزدياد، 
الكساد واألزمة املالية، سيكون من الصعب حتقيق 
اإليرادات املتوقعة. لكن مع ذلك، فإن تغطية هذا 
يكتتب  أن  يتوقع  حيث  صعبة،  تكون  لن  العجز 
فيما  لتغطيته،  خزينة  سندات  يف  لبنان  مصرف 
حيكى أن اإلجراءات احلكومية املنتظرة ستؤدي إىل 

تصفري العجز.
لبنان،  لكهرباء  املقدمة  اخلزينة  سلفة  بشأن  أما 
فبالرغم من أنها لن تسهم يف تعديل قيمة العجز 
موازنة  يف  سيحقق  الفارق  أن  إال  املوازنة،  يف 
املؤسسة. فبعدما كانت وزارة الطاقة قد أّكدت أن 
هذا املبلغ ال يكفي حاجة مؤسسة الكهرباء، وهو ما 
اضطر األخرية إىل القيام بإجراءات خاصة لتضمن أن 
يكفيها االعتماد حتى نهاية العام، ُيتوقع أن يؤدي 
سعر  )وصل  النفط  أسعار  يف  الكبري  االخنفاض 
الربميل إىل 35 دوالرًا(، إذا ما استمر لفرتة طويلة، 
يسهم  ورمبا  ملحوظ،  بشكل  املؤسسة  إراحة  إىل 
يف زيادة ساعات التغذية )اضطرت املؤسسة إىل 
زيادة التقنني ملواجهة عدم كفاية االعتماد املالي 
لتأمني حاجتها من الفيول خالل العام احلالي(، علمًا 
بأن موازنتها وضعت على أساس سعر برميل النفط 

ما بني 60 و65 دوالرًا للربميل.
على  تقتصر  لن  النفط  أسعار  اخنفاض  فوائد 
فرصة  أمام  بدوره  لبنان  مصرف  لبنان.  كهرباء 
ختفيف وترية اخنفاض موجوداته من العملة الصعبة 
السترياد  الدوالرية  االعتمادات  منها  يؤمن  اليت 
الصادر  تعميمه  فهو، حبسب  النفطية.  املشتقات 
يف بداية تشرين األول املاضي يتكفل بتأمني 85 
للنفط،  املخصصة  االعتمادات  قيمة  من  املئة  يف 
دوالرًا   60 كان  الربميل  سعر  أن  افرتاض  وعلى 
مصرف  أن  يعين  ذلك  فإن  دوالرًا،   35 وصار 
برميل،  دوالرًا عن كل   51 تأمني  من  بداًل  لبنان، 
ستقتصر قيمة مساهمته على أقل من 30 دوالرًا، 
أي ما يعادل ختفيضًا يصل إىل 41 يف املئة. وهذا 
سيعين أن موجوداته بالعملة األجنبية ستكون أكثر 
استدامة، كون فاتورة النفط هي األكرب بني فواتري 
الدوالرات  التزم مصرف لبنان بتأمني  السلع اليت 
هلا. وهذا األمر، يف حال استمراره، ال ُيعد إجنازًا 
حلاكم املصرف املركزي رياض سالمة، بل هو نتيجة 
حلرب جتارية على سوق النفط يف العامل بعد اندالع 

أزمة فريوس كورونا.

تؤكد مصادر  اآلن،  االقتصاد. حتى  إلعادة حتفيز 
رئيس  استعملها  اليت  »تعليق«  عبارة  أن  متابعة 
عن  التوقف  عبارة  عن  لغويًا  وإن ختتلف  احلكومة، 
الدفع، إال أنها عمليًا ستؤدي إىل النتيجة نفسها. 
إعادة  وليس  اهليكلة  إعادة  أقرت  اليت  فاحلكومة 
هي.  كما  فوائدها  أو  الديون  تدفع  لن  اجلدولة 
استحقاق  إىل  احلكومة  رئيس  إشارة  فإن  كذلك، 
قرار  ملطفة عن  عبارة  آذار حصرًا، ليس سوى   9
األساس،  يف  املستحقات.  كل  دفع  عن  التوقف 
هذه اخلطوة ال حتتاج إىل قرار، فعقود اليوروبوندز 
تنص على استحقاق كل اإلصدارات مع عدم دفع 

أي إصدار منها.
دفع  عن  التوقف  قرار  فإن  النتيجة،  كانت  مهما 
الدوالرات  على  احلفاظ  يف  يسهم  لن  الديون 
استرياد  لضمان  لبنان  مصرف  عهدة  املتبقية يف 
السلع االسرتاتيجية وحسب، بل يسهم مباشرة يف 
املوازنة، حبسب  تلك   .2020 موازنة  أرقام  تعديل 
ملرور  نافذة  أصبحت  الدستور،  من   56 املادة 
اجلمهورية من دون  رئاسة  إىل  إحالتها  شهر على 
جزءًا  الدين  خدمة  كانت  وملا  رّدها.  أو  تصديقها 
أساسيًا من نفقاتها، فإن عدم الدفع سيعين تلقائيًا 

خفض العجز املقّدر.
بالعودة إىل قانون املوازنة، يتبنّي أن إمجالي كلفة 
خدمة الدين يف العام 2020 هي 4.694 آالف مليار 
لرية، وذلك الرقم يتضمن كلفة فوائد اليوروبوندز 
اللبنانية.  باللرية  اخلزينة  سندات  فوائد  وكلفة 
والثانية  لرية  مليار   3633 جمموعها  يبلغ  األوىل 
1061 مليار لرية. القيمة املنخفضة لكلفة سندات 
يف  كلفتها  مع  باملقارنة  اللبنانية  باللرية  اخلزينة 
العام 2019 )5046 مليار لرية(، تعود إىل االتفاق 
املوازنة،  إعداد  أثناء  لبنان  مصرف  مع  عقد  الذي 

املصرف  وافق  والذي 
احلكومة  دائين  )أكرب 
مبوجبه  اللبنانية(  بالعملة 
 4500 يف  املساهمة  على 
مليار لرية. كل املعلومات 

تشري حاليًا إىل أن رئيس احلكومة، يف خطابه عن 
الدين اخلارجي  إمنا كان يشري إىل  إعادة اهليكلة، 

حتديدًا، أي الدين بالدوالر.
مباشرة  ستعين  اهليكلة  إعادة  فإن  النتيجة،  يف 
التوقف عن دفع 3633 مليار لرية، هي مستحقات 
خدمة الدين اخلارجي )علمًا بأن وزارة املالية دفعت 
جزءًا من فوائدها - حنو 70 مليون دوالر - الشهر 
يزال  ال  أنه  افرتاض  ومع  املبلغ،  ذلك  الفائت(. 
مستحقًا بكامله، سيسهم يف ختفيض العجز بنفس 

قيمته.
هنا جتدر اإلشارة إىل أن أصل الدين احملدد بـ2500 
املوازنة  ُيدفع من  العام 2020 ال  مليار دوالر يف 
بل من اخلزينة مباشرة، ألنه دين ُمستحق ال نفقات 
جارية كالفوائد. وهذا األصل مل تكن تسدده وزارة 
املالية من أموال اخلزينة )ال متلكه أصاًل(، بل عرب 
إصدار سندات دين جديدة بآجال أطول تستبدل بها 
السندات املستحقة، يف سلسلة ال تنتهي. خاصة 

  مساهمة مصرف 
لبنان يف اعتمادات 
املشتقات النفطية 
ترتاجع 40 يف املئة

فرتة  بعد  نشاطها  الشعبية«  »االنتفاضة  استأنفت 
تأليف  بعد  للواقع  استسلمت  كأنها  أوحت  ركود 
يقول  ما  على  حمارب«  »اسرتاحة  هي  احلكومة. 
البعض، فيما التحضريات اليوم ترتكز على »إعادة 
هيكلة الدين العام واملصارف« على أن ال ميّس أّي 

»فلس« من أموال املواطنني.
مواقع  على  بكثرة  يتداول  سؤال  الثوار«؟  »أين 
أي  يف  جديد  يطرأ  ان  ما  االجتماعي  التواصل 
غسان  التمييزي  العام  املدعي  جتميد  وآخره  ملف، 
أصول  ابراهيم جتميد  علي  القاضي  لقرار  عويدات 
السؤال  كان  إذا  عّما  النظر  بصرف  مصرفًا.   20
بريئًا وينّم عن محاسة أو هو جمرد »متريكة« لبعض 
االنتفاضة  أن  اىل  لإلشارة  الغاضبني  احلزبيني 
انتهت، إال أن الثابت هو تأثري هذه االنتفاضة يف 
حياة اللبنانيني وتعويل جزء منهم عليها يف الضغط 
على السياسيني. فمع خفوت نبض االنتفاضة خالل 
يتكرر   2011 عام  كأن مشهد  بدا  املاضي،  الشهر 
عندما خرج بعض اجملموعات إلسقاط النظام الطائفي 
بنفسها،  وتسقط  والعناوين  القيادة  على  لتختلف 
خصوصًا أن اجلولة يف ساحة الشهداء توحي بكآبة 
نتيجة صمت الشوارع املفاجئ، فيما اخليم الفارغة 
ترتقب مواعيد اجللسات احلوارية لتمتلئ من جديد. 
ليس كورونا السبب وال هو يأس من التغيري، بل 
البعض،  يقول  ما  على  حمارب«  »اسرتاحة  جمرد 
تلت فرتة تأليف احلكومة وبداية عملها. والواقع أن 
اجملموعات عادت واستأنفت أنشطتها خالل األسبوع 
املاضي، إن عرب املسرية املطالبة بعدم دفع سندات 
اليوروبوند وغريها اليت ترفض اللجوء اىل صندوق 
النقد أو مسرية منتصف األسبوع الفائت من شارع 
األولوية  املصارف.  ضد  الصلح  رياض  اىل  احلمرا 
برنامج  لوضع  البعض،  وفق  ملحة  باتت  اليوم 
حوله،  الناشطني  من  األكرب  العدد  جيمع  سياسي 
احلاكمة  السلطة  بإسقاط  ينادي  ملن  ميكن  ال  إذ 
ويقدم نفسه كبديل، أال حيمل برناجمًا تفصيليًا عن 
واالجتماعية  واملالية  والنقدية  االقتصادية  رؤيته 
أن  اآلخر  البعض  يرى  حني  يف  والسياسية، 
اجملموعات ما زالت يف إطار غربلة نفسها وتشديد 
األواصر اجلامعة يف ما بينها، واملشروع السياسي 
مؤجل ألنه سيخلق فجوة ويعمق االختالفات. الوقت 
ليس مناسبًا لذلك، يقول أحد قادة اجملموعات، ما 
زلنا يف األشهر األوىل لالنتفاضة والرتكيز كله على 

األنشطة وسبل الضغط لتحقيق املطالب.
الرؤية  يف  اختالف  والثاني  األول  الرأيني  بني 
املستقبلية ولكن ال خالف على ما مجعهما منذ تشرين 
األول وسيجمعهما مستقباًل. كل االجتماعات املعقودة 
بني اجملموعات تقود اىل العنوان نفسه: »املصارف 
بالتوقف  الدولة  الدين«. أصاًل قرار  وإعادة هيكلة 
عن الدفع وإعادة جدولة الدين مل يرتك مساحة ألي 
قضية أخرى. يلفت الناشط يف جمموعة »عن حقك 
دافع« أنطوني دويهي، اليت كانت جزءًا من حتركات 
»ثوار جّل الديب«، إىل أن اجملموعة حتمل شعارين 
اللبنانية  املصارف  هيكلة  »إعادة  املقبلة:  للمرحلة 
اىل  دويهي  يشري  لبنان«.  مصرف  هيكلة  وإعادة 
ضرورة تنازل املصرفيني عن أرباحهم ليتم توزيعها 
على الشعب اللبناني، لكن يتطلب األمر قبيل ذلك 
املصارف  فـ«إعادة هيكلة  احلملة.  النجاح يف هذه 
أهم من إعادة هيكلة الدين العام، ألنه هذا الدين 
شبه  دين  وهو  يشطبه،  أن  لبنان  ملصرف  ميكن 

وهمي قائم ما بني مصرف لبنان واملصارف«.
تنسق جمموعة »عن حقك دافع« مع باقي اجملموعات 
الوقوع  ال ميكن  لذلك  يومي.  بشكل شبه  الناشطة 
العنوان نفسه.  اليوم على أي ناشطني ال حيملون 
اجملموعة  تتحرك  مساران  مدينيت«  »بريوت  يف 
أن  »نريد  املالي،  الشق  إىل  بالنسبة  وفقهما؛ 
تقّدم احلكومة مشروعًا إنقاذيًا إلعادة هيكلة الدين 
أي  مع  نقاشات  وألي  ضوئه،  على  والتفاوض 
أن  عمار. من املفرتض  ماحنة«، يقول طارق  دول 
غضون  يف  األزمة  من  للخروج  خطة  الدولة  متتلك 
سنتني أو ثالثة، وأن تعلن خالهلا من سيدفع مثن 
إفالسها، إذ من غري املعقول أن يدفع الذي استفاد 
»الذهاب  فيما  أمواله«،  سرقت  كالذي  لسنوات 
اليوم اىل هذه اإلجراءات من دون خطة هو مبثابة 
أما  علينا«.  برناجمه  لفرض  النقد  صندوق  مناداة 
اهتمام »بريوت مدينيت« الثاني فيرتكز، وفق عمار، 
خالل  من  إن  شعبيًا،  الضغط  »االستمرار يف  على 
التظاهرات أو األنشطة املرتبطة باألحداث«. الواضح 
هنا أن الناشطني الرئيسيني اليوم تعلموا من جتربة 
املاضي وباتوا أكثر التصاقًا بفكرة التعاون وعدم 

 »جمموعات االنتفاضة« ضد دفع الدين: آراء مشرتكة ال برنامج موّحد
رىل ابراهيم

االنتفاضة  شكل  على  للحفاظ  واحدة  قيادة  فرز 
بني  الشرسة  االنتقادات  تغيب  لذلك،  وأهدافها. 
اىل  البعض  يذهب  حني  حتى  اجملموعات،  خمتلف 

تشكيل ائتالفات مع بعض القوى دون األخرى.
بقدر  املصارف  أصحاب  مصاحل  لضرب  »نسعى 
مع  املصارف  لضرب  املساعي  وسنكمل  اإلمكان، 
عمر  الشعب  حركة  يف  الناشط  يقول  الشباب«، 
بناء  ائتالف  من  جزء  هي  الشعب  حركة  واكيم. 
املؤسسات  صوب  أنشطته  يوجه  الذي  الدولة 
فسادًا.  ترشح  اليت  والصناديق  واجملالس  العامة 
السياسي  »اتفاقها  واكيم،  وفق  جمموعة،  ولكل 
»استعادة  هي  إليه  بالنسبة  األولوية  ومبادئها«. 
األموال املنهوبة، وإقرار قانون انتخابي خارج القيد 
انتقالية مستقلة  الطائفي و... كنا ننادي حبكومة 
من خارج الطبقة السياسية. جاءتنا حكومة ال أعرف 

مبا نصفها«.
من جهته، سيتابع قطاع الشباب يف احلزب الشيوعي 
القرار الصادر عن القاضي علي إبراهيم وتفاصيله، 
حّد  لوضع  املطلوبة  القرارات  ضمن  يدخل  ألنه 
للمصارف، حبسب الناشط مسري سكيين. والواضح 
أن هناك أزمة يف موازاة الوضع االقتصادي واملالي 
هي »أزمة احلكومة العاجزة عن معاجلة أي ملف وال 
ينفع إعطاؤها أي فرصة«. أما بشأن سندات الدين، 
»فاملطروح من قبلنا إعادة هيكلة للدين مع شطب 

جزئي أو كامل له«.
»لقاء التغيري ــ من أجل لبنان ديمقراطي«

أطلق احلزب الشيوعي اللبناني واحلزب الدميقراطي 
الناصري  الشعيب  التنظيم  إىل  إضافة  الشعيب 
لبنان  أجل  من   - التغيري  »لقاء  أسبوعني  حنو  منذ 
بتوصيات  اجملتمعون  خرج  يومها  دميقراطي«. 
محاية  حيث  من  اجملموعات  بعض  ومطالب  تتشابه 
وإصالح  واملتوسطة  الفقرية  االجتماعية  الفئات 
القضاء وصون احلريات العامة، داعني إىل تصعيد 
اجملموعات  قادة  بعض  حضر  الشعبية.  االنتفاضة 
االجتماع من دون االنضمام إليه، فهم ال زالوا حباجة 
إىل مناقشة األفكار املطروحة مع املعنيني على ما 
يؤكدون. لكنهم، منفتحون على احلوار وعلى اّتضاح 
الصورة أكثر لدى البعض مع عدم فرض أي طرف 
رأيه على اآلخر. ال يشبه هذا اللقاء ذلك الذي حصل 
من  كبريًا  عددًا  وضم  سابقًا  الكومودور  فندق  يف 
الناشطني ملناقشة األفكار وجّس النبض بشأن إذا 
ما كان ممكنًا التوصل إىل اتفاق ما. فلقاء التغيري 
من  الكثري  على  مسبقًا  متفقة  قوى   4 من  »مؤلف 
معها  يتوافق  من  كل  وتدعو  والعناوين،  املبادئ 
عليها لالنضمام إليها«، حبسب حممد بزيع، القيادي 
يف قطاع الشباب يف احلزب الشيوعي. ذلك ال يعين 
أن اللقاء أغلق أبوابه يف وجه اآلخرين وانزوى مع 
القوى األخرى، بل على العكس، »جيلس باستمرار 
على طاولة أوسع تضم كل اجملموعات ويطرح معها 
أفكارًا ونشاطات، الطموح اليوم الوصول رمبا إىل 
اآلني  الطرح  أما  األفكار«.  تنظم  سياسية  ورقة 
الدولة وسيرتافق  فيرتكز على »إعادة هيكلة دين 
عن  التوقف  الشارع.  يف  وتصعيد  تظاهرات  مع 
بتأجيل  االكتفاء  مع  لسنا  ولكن  مطلوب  الدفع 
للحفاظ  األول  شقني:  على  يقوم  »عملنا  الدفع«. 
على الضغط الشعيب. أما الشق الثاني فهو متعلق 
الدولة إىل  البلد اليت تقود  الطبيعية يف  بالظروف 
السهر  مهمتنا  العام.  الوضع  تعديل سلوكها وفق 
على تصويب كل القرارات اليت ُتتخذ والوقوف يف 

وجه أي إجراءات متّس باملواطن«. 
بيان عن  ويوم اجلمعة من االسبوع املاضي، صدر 
لقاء التغيري حتدث فيه عن »الزواج املديد بني القوى 
الطائفية واملصارف«، وعن توفريها »سندات الدين 
مصرفها  وّسطت  أن  بعد  اخليالية  وفوائدها  العام 
قائاًل:  البيان  وتابع  النهب«.  عملية  يف  املركزي 
وضع  إىل  ومنّظم  حثيث  بشكل  املصارف  »جلأت 
يدها على أموال املودعني، فيما كانت تراكم عامًا 
واملخّصصات  واملكافآت  السهلة  األرباح  عام  بعد 
الفاحشة، وحتّول النصيب األكرب منها بانتظام إىل 
خارج الديار. وها هي املصارف تكمل اليوم »دورة 
بوقف  األحادي  قرارها  املودعني، عرب  العنف« ضد 
حتويل األموال إىل اخلارج وبوضع سقوف استنسابية 
إىل  ودعا  املصرفية«.  السحوبات  على  ومتناقصة 
عودها  وتصليب  الشعبية  االنتفاضة  »تصعيد 
ال حمال  تكون  معركة سوف  وتنظيم صفوفها يف 
سلمي  انتقال  فرض  إىل  وصواًل  ومعّقدة،  طويلة 
للسلطة حيّرر البلد والشعب من املنظومة السياسية 

ونظامها الطائفي«.
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

احلرب النفسية واخلوف من 
الكورونا اجلديدة

مـحمد عـامر األحـمد - سورية

تاريخ لونك قبلٌة ملساري
لي  فيه رسٌم آخر األشجاِر
والسرية العنقاء جنة أخضٍر
تعلو ألكتب حتتها أنهاري

فلم انكفأِت إىل سواٍد مغلٍق
فيه ارتكبِت دوائر األفكاِر

وهل استدار الضوء حول نعاسه
تعبًا ليجرح وحدة األقماِر

عودي مبا أوتيِت من دعة الندى
ماًء يهذب خامل األزهاِر

ومبا تواتر عن سبيٍل آسٍر
يف ضفتيك على مدى األمطاِر

خاٍو أنا ال الرسم يشبع صورتي
ال الشعر يوسع فسحًة إلطاري

أودعُت حلمي يف جراٍر رخوٍة
ألقت إلّي هشاشيت  ودواري

لغيت تؤنبين وتعتب بعد أن
أبدلت فجر قصيدتي بالعاِر
ولبثت يف أنفاقها  متثائبًا
متقلب التصريح واإلضماِر

أصحو على الفرجار يرسم عاملي
بالفقر.. بالبارود.. باملسماِر

وأنام دائرةًً حييط حميطها
سود النفوس حثالة األشراِر

كيف اخلروج ويف الدوائر متعٌب
لعق الوجوم بإبرة الفرجاِر..

دوائـر 
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كل  وينتشر يف  كالربق  امسه  يلمع  الذي  اجلديد،  املرض 
يهدد  ان  املمكن  من  األرض،   شعوب  مجيع  وعند  مكان 
على  يردعوه  مل  ان  سنويًا  األرواح  ماليني  وحيصد  العامل 

مجيع األصعدة السياسية واإلعالمية.
االربع  أربع بقاع األرض  الذي يزلزل  ما اخطر هذا املرض 

ويقضي على البشر والشجر واحلجر.
هذا املرض السياسي واإلعالمي اخلطري يضرب عقل اإلنسان 
ويضرب  كل شيء  ليدمر  أعصابه  كبريا يف  دورا  ويلعب 
وشركات  واملطاعم  والعمال  واملعامل  واألسهم  االقتصاد 
الطريان والبورصة والبنوك وأيضا يضرب املزارعني ومجيع 
املصانع والعمليات التجارية يف كل مكان  ويطرح مشاكل 
يصنع   وايضًا  واحمللية،  العاملية  للسياحة  بالنسبة  عديدة 

شلاًل  ال له مثيل منذ فجر التاريخ املعاصر.. 
املعروف  اجلديد  اخلوف  هو  العضال،  املرض  هذا  وينتشر 
بالفوبيا  الغريبة، بسرعة هائلة جدًا بواسطة بعض شركات 

األخبار العاملية ووسائل اإلعالن املرئي واملسموع. 
وان مل يغريوا مسار هذا التخويف الكالمي واإلعالمي املفربك 
واملصطنع الذي يعترب التهديد املباشر حلياة اإلنسان، فمن 
الشلل شبه  بل  الرتاجع  جراء  تنهار دول عدة،  أن  املمكن 
التام لالقتصاد ومن املمكن بان تنحدر عائالت اىل ما حتت 
وزمان  مكان  كل  يف  واألوالد  األهل  ويتشرد  الفقر  خط 
بسبب قلة  األشغال وانعدام فرص األعمال وباألخص يف 

الدول الفقرية أي دول العامل الثالث.
اننا نطلب من اهليئة الدولية ملراقبة األمراض والتلوث ومن 
وهيئة  األمحر  والصليب  يونيسيف  مثل  اخلريية  اجلمعيات 
حقوق اإلنسان وغريها أن تأخذ  هذا املوضوع بعني االعتبار 
وعلى حممل اجلد وتوليه بأهمية كربى ملعاجلة هذه املسألة 

قبل فوات األوان.
اجلديدة  احللة  يلبس  الذي  اجلديد  البعبع  هذا  يتمكن  فهل 
اجل  من  العاملي  االقتصاد  لشل  مربجمة  سياسات  وهى 
 one  السيطرة وإجناح حكومة  الكون الواحد واللون الواحد
كل  يدّمر   أن  من   world order ،one world Government

شيء من سيولة واقتصاد وغريه.
حنن حباجة إىل التشجيع من مجيع املراجع الطبية والسياسية  
والتلفزيونات  اإلذاعات  والرتويع من خالل  التخويف  وعدم 
لكي نرتاح ونستقر نفسيا، ونسيطر على عنصر اخلوف يف 
نفوسنا وعقولنا ، الن القلق املستمر من هاجس وشبح هذا 
املرض املخيف يف كل مكان ال يشجع على شيء بفعل خوف 
اجلميع على نفوسهم وعلى اوالدهم من هذه الفوبيا اجلديدة 

اليت هى الشغل الشاغل يف هذه األيام.
حياة  نعيش  ،لكي  ممكن  وقت  بأسرع  احللول  نريد  اننا 
خالية من اخلوف واهلموم، ونعود بإميان وقوة  إىل اعمالنا 
كاملعتاد،  وُنرجع عجلة احلياة والنجاح إىل األمام وال نعطي 
اجملال ألي شيء لكي يسيطر علينا وعلى عقولنا  ومصرينا 

ككل.
 اننا نعلم االميان احلقيقي انه هو الذي يطرد هاجس اخلوف 
مهما كان حجمه لكي ال يعود جمددًا، وإذ تبنينا الشك الذي 
هو عدم االميان فانه سيجلب لكل واحد منا اخلوف والدمار 

واملوت والزوال من هذه الدنيا.
اننا  نطلب من اهلل  وحده، الذي خلقنا وخلقكم بشرًا عقالء، 
ان مينحنا ومينحكم ويعطيكم االميان العظيم لكي تنالوا القوة 
واالنتصار العظيم على كل شيء سيئ وعلى كل مكروه، 
وسالمه  وحمبته  العظيمة  معيته  يف  حمفوظني  تبقوا  ولكي 

الدائم كل االيام مع ًاوالدكم وعيالكم إىل االبد.

مع مرور الوقت تتسع رقعة انتشار الفريوس وتتأّزم معه األوضاع يف جمال 
هذا  يتكّبدها  أن  يتوّقع  فادحة  خسائر  العامل.  حول  والرتفيه  السينما  صناعة 

القطاع يف ظّل األزمة الصحية اليت أربكت جدول أعماله.
مع مرور الوقت، تشتّد املعركة مع فريوس كورونا يف حماولة للسيطرة عليه. 
القطاعات  على  بظالهلا  العاملية  الصحية  األزمة  هذه  ُترخي  ذلك،  غضون  يف 
املختلفة اليت حتصي خسائرها املتزايدة. صناعة السينما والرتفيه، وعلى رأسها 
هوليوود طبعًا، يف عني العاصفة يف ظّل إغالق صاالت سينما، وإلغاء عروض 

أفالم جديدة وأنشطة وتظاهرات سينمائية وتصوير شرائط وخطط إنتاجية...
صحيح أّن االستديوات البارزة مل تكشف عن خسائرها بعد أو عن خطط واضحة 
ملواجهة ما جيري وحسر األضرار، إاّل أّن موقع جملة »فاراييت« األمريكية مثاًل 
نقل عن مصادر مّطلعة تأكيدها أّن شركات اإلنتاج الكربى تتبع سياسة الرتّقب، 
فيما تبقى االستديوات على اّتصال منتظم مع مراكز السيطرة على األمراض 
املتغرّيات  لتقييم  العاملية«  الصحة  و«منظمة   ،)CDC( املتحدة  الواليات  يف 

املتسارعة.
يتزامن ذلك مع ختّوف كبري من أّن إغالق الصاالت يف الصني، منذ أسابيع، 
وتأثري الفريوس على إنتاج األفالم يف كوريا اجلنوبية وإيطاليا واليابان وغريها 
من البلدان، ميكن أن يؤدي إىل خسارة تبلغ مخسة مليارات دوالر أمريكي على 

أقل تقدير، حبسب ما نقل موقع »هوليوود ريبورتر«.
إجراء  ينبغي  كان  ما  إذا  لتحديد  وجود حماولة  الواضح  من  السياق،  هذا  يف 
الرئيسية يف سبيل جتّنب إقامة عروض  تأجيالت إضافية ملواعيد اإلصدارات 
أوىل يف أجزاء من العامل حيث ينتشر كورونا. يأتي ذلك يف وقت أعلن فيه 
منتجو الشريط رقم 25 من سلسلة »جيمس بوند« إرجاء طرحه يف األسواق ملّدة 
سبعة أشهر. وأّكد هؤالء أّن No Time to Die )ال وقت للموت ــ إخراج كاري 
نيسان  من  بداًل   2020 )نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف  النور  سيبصر  فوكوناغا( 

)أبريل( املقبل بعد »دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق الفيّن العاملي«.
    توقعات خبسارة ال تقّل عن مخسة مليارات دوالر أمريكي

قرار جريء وشديد الصعوبة، اخّتذه منتجو وموّزعو الشريط الذي يتمحور حول 
العميل السّري 007 )يونيفرسال، MGM وEON(، بعدما كان مؤّسسا موقعي 
Confidential MI6 وThe James Bond Dossier ملعجيب جيمس بوند قد كتبا رسالة 

مفتوحة يطلبان فيها تأجيله حتى الصيف املقبل بسبب »املخاوف الصحية«.
كانت  اليت  الفعاليات  بعض  ديزني«  »والت  شركة  ألغت  نفسه،  اخلّط  على 
بالس«،  »ديزني  الرقمي  البث  منّصة  إلطالق  للرتويج  أوروبا  يف  سُتقام 
املشاريع  من  عدد  عن  الستار  إزاحة  مواعيد  إىل  األنظار  فيه  تتجه  وقت  يف 
السينمائية البارزة، من بينها نسخة الـ live-action من »موالن« )إخراج نيكي 
فيلم  إىل  باإلضافة  احلالي،  )مارس(  آذار   25 يف  املرتقبة  ديزني(  ــ  كارو 
»األرملة السوداء« )ديزني ومارفل ــ إخراج كيت شورتالند( والشريط التاسع 
ضمن سلسلة السرعة واإلثارة والتشويق Fast & Furious )إخراج جاستني لني( 
 A Quiet املتوّقع بدء عروضهما يف أّيار )مايو( 2020، فضاًل عن اجلزء الثاني من

Place )إخراج جون كراسينسكيـ ـ باراماونت بيكتشرز(.
التخطيط إلطالق األفالم، ال سّيما املهّمة منها، جيري قبل سنوات، ويف حال 
ارتأى أصحاب القرار تأجيل إنتاجات إضافية ضمن جدول أعماهلم، فهذا يعين 
الدومينو الذي ستتأخر مبوجبه إصدارات مستقبلية حتى ال  أّننا سنشهد تأثري 
تتكّدس دور السينما باملشاهدين، األمر الذي سيخلق حالة من الفوضى والبلبلة 
على صعيد شّباك التذاكر العاملي. ويف حال واصلت الصاالت إغالق أبوابها، أو 
إذا ابتعد اجلمهور عنها ببساطة لصاحل منّصات البث عرب اإلنرتنت )راجع الكادر( 
خوفًا من التعّرض حلشود كبرية، فقد يتعنّي على صناعة السينما بأكملها أن 
تتعامل مع جزء كبري من عام 2020 على أّنه »شطب مالي غري متوقع«، على حّد 
تعبري ديفيد سيمز يف جملة »أتالنتيك« األمريكية. ناهيك عن التبعات القضائية 
للموضوع. إّنها الفوضى إذًا، وكما قيل يف سلسلة الفانتازيا الشهرية »صراع 

العروش«: »الفوضى هي سّلم«!
لبنان بال سينمات

يف  كورونا  لفريوس  الوقائية  واإلجراءات  التدابري  متابعة  جلنة  بقرار  التزامًا 
إىل  والرامي  احلالي  )مارس(  آذار  من  السادس  يف  الصادر  الوزراء  جملس 
إغالق مراكز الرتفيه، أعلنت صاالت السينما يف لبنان أّنها ستقفل أبوابها يف 
سياق اجلهود اهلادفة إىل ضمان السالمة العامة والتخفيف من إمكانية انتشار 
»غراند سينما« على صفحتها  الثالثاء صاالت  أعلنت أمس  الفريوس. هكذا، 
هذه  إىل   vox سينما  سبقتها  فيما  آخر«،  إشعار  »حتى  اإلقفال  الفايسبوكية 
اخلطوة يف اليوم السابق معلنة عرب املوقع نفسه »اإلقفال املؤقت« واعدًة بـ 

»العودة قريبًا«. وانسحب األمر على صاالت »أمبري« أيضًا.
»نتفليكس«: مصائب قوم...

رقعة  توّسع  عّدة بسبب  فعاليات  إللغاء  »نتفليكس«  الرغم من اضطرار  على 
انتشار فريوس كورونا، غري أّن منصة البث عرب اإلنرتنت األمريكية تعّد من أبرز 
بينما حتصي هوليوود خسائرها وحتاول مللمة أوضاعها. ُصّنفت  املستفيدين 
 S&P شبكة الـ«سرتميينغ«، أخريًا، ضمن الشركات العشر األفضل أداًء يف مؤشر
500 املالي. منّو يأتي مدفوعًا برواج اخلدمات اليت ُتستخدم داخل املنازل مع 
تصاعد التحذيرات من التواصل البشري املباشر لتجّنب انتشار كورونا. وحبسب 
قائمة   MKM Partners شركة  لدى  احملّللون  أصدر  األمريكية،   CNBC شبكة 
باألسهم املوصى بها اليت »من احملتمل أن تستفيد من وضع احلجر الصحي«، 
أسهم  أّن  إىل  عاملية  تقارير  وأشارت  »نتفليكس«.  أسهم  بينها  من  وكانت 
هذه املنصة ارتفعت بنسبة 0.8 يف املئة خالل الفرتة املاضية، بعدما فّضل 
املشاهدون البقاء يف املنازل بعد غلق العديد من صاالت السينما أبوابها حول 
العامل. هنا، يوضح حمّللو معلومات أّن »نتفليكس« ستتخطى التوقعات يف الربع 
العامل، مستفيدة  أعداد املشرتكني حول  العام احلالي على صعيد  الثاني من 

.19-COVID بذلك من

كورونا... جنمة هوليوود السوداء
نادين كنعان
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تتـمات

17،6 مليار دوالر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

11 مليار دوالر سيتم إنفاقها قبل 30 حزيران، موضحا ان »األهم من 
ذلك أن 3 دوالرات من كل 4 دوالرات يتم إنفاقها ستذهب لدعم 

األعمال التجارية وإبقاء األسرتاليني يف الوظائف«.
الكشف عن بعض تفاصيل احلزمة يف وقت مبكر وتضمنت  وقد مت 

حصول الشركات الصغرية على إعفاءات ضريبية وإعانات.
وسيتم إنفاق حوالي 6.7 مليار دوالر على مدى أربع سنوات ملساعدة 
املرض  تفشي  وسط  العمل  يف  االستمرار  على  الصغرية  املصاحل 
يوم  عنها  النقاب  كشف  مت  دوالر  مليار   2.4 بقيمة  صحية  وحزمة 

األربعاء املاضي تتضمن إنشاء 100 عيادة للحمى )الفريوس(.
وفيما يلي بعض اإلجراءات:

ابقاء املتدربني يف الوظائف
مبوجب اخلطة، ستقدم احلكومة للشركات الصغرية اليت تضم أقل من 
20 موظًفا ، حتى 21 ألف دوالر لكل مبتدئ )7000 دوالر كل ربع سنة( 

كمساعدة يف األجور ، لالحتفاظ باملدربني واملتدربني احلاليني.
وتبلغ  متدرب  ألف   117 حوالي  إىل  اإلعانات  تصل  أن  املتوقع  ومن 

قيمتها حوالي 1.3 مليار دوالر.
سوف يدعم هذا احلقن النقدي أجور املتدربني ملدة تصل إىل تسعة 

أشهر بهدف إبقائهم يف العمل.

املكاسب والعتبات الضريبية للمصالح
سيكون هناك اجراءان لتعزيز التدفق النقدي ألصحاب األعمال الصغرية 

واملتوسطة.
توظف  اليت  للشركات  دوالر   25000 إىل  يصل  مبلغ  دفع  هو  األول 

أشخاًصا وتبلغ مبيعاتها 50 مليون دوالر.
وقال فريدنربغ: »سيتم تسليم الدفعة تلقائًيا من خالل النظام الضرييب، 
لذلك لن تكون هناك حاجة إىل مناذج جديدة، وهذه املدفوعات معفاة 

من الضرائب«.
وتشري التقديرات إىل أن اإلجراء سيكلف 6.7 مليار دوالر على مدى 
أربع سنوات، ويستفيد منه ما يقرب من 70 ألف شركة و 7.8 مليون 

عامل.
والثاني هو دعم األجور بنسبة 50 يف املائة للمدربني واملتدربني يف 

الشركات اليت يعمل بها أقل من 20 موظًفا.
سنوات  أربع  مدى  على  دوالر  مليون   700 أيًضا  احلكومة  وستنفق 

لتوسيع عملية شطب األصول الفورية.
الفورية من 30 ألف دوالر إىل  كما سيتم رفع عتبة شطب األصول 
150 ألف دوالر وسيتم توسيع الوصول إىل الشركات اليت يبلغ حجم 

مبيعاتها السنوية 500 مليون دوالر.
واوضح السيد فرايدنربغ انه »ميكن شطب أي عملية شراء من اآلن 
وحتى 30 حزيران، مبا يف ذلك شاحنة، جرار )تراكتور( وجتهيز حمل 

على الفور.« .
املائة  يف   50 بنسبة  لالستهالك  سريع  حسم  أيًضا  هناك  وسيكون 
باإلضافة إىل ما ميكن للشركات حسمه بالفعل يف السنة األوىل وهو 

متاح ملدة 15 شهًرا حتى 30 حزيران2021.

املتقاعدون
سيتم ختفيض معدالت التأخري - املستخدمة حلساب املبلغ الذي يكسبه 
بعض أصحاب املعاشات على استثماراتهم املالية - مبقدار 50 نقطة 

أساس.
وقال فريدنربغ: »سيتم ختفيض املعدالت الدنيا والعليا بنسبة 0.5 
يف املائة ، ليستفيد منها حوالي 900 ألف أسرتالي ، مبا يف ذلك 560 
ألف متقاعد سن«، وهذا سيكلف احلكومة 600 مليون دوالر، باإلضافة 
إىل ذلك ، سيحصل حوالي 2.4 مليون متقاعد على دفعات ملرة واحدة 

بقيمة 750 دوالًرا«.

750 دوالرا للمستفيدين من تقديمات نظام الرفاهية )السنرتلينك(
ستتدفق املدفوعات النقدية اليت تبلغ 750 دوالًرا من حكومة موريسون 

إىل األشخاص اعتباًرا من 31 آذار.
سيحصل حوالي 6.5 مليون دوالر أسرتالي على هذه الدفعة، مبن يف 
ذلك الذين على نظام نيو ستارت ومعاش دعم اإلعاقة وبدل مقدمي 
الرعاية وبدل الشباب ومدفوعات دعم احملاربني القدامى ومزايا ضريبة 

األسرة واملسنني حاملي البطاقات الصحية«.
وقال فريدنربغ: »هذه الدفعة اليت هي ملرة واحدة، واليت تبلغ تكلفتها 
4.8 مليارات دوالر ، ستتدفق تلقائًيا اعتباًرا من 31 آذار وتوفر دخال 

إضافًيا ملاليني األسرتاليني إلنفاقها عرب االقتصاد«.

تعزيز السياحة والقطاعات األخرى املتضررة
سيتم إنشاء صندوق بقيمة مليار دوالر، برئاسة وزير التجارة والسياحة 
واالستثمار سيمون برمنغهام، لتقديم دعم موجه ألولئك األكثر تأثرًا 
من تفشي هذا الفريوس، مبن يف ذلك أولئك الذين يعتمدون بشكل 
كبري على األسواق الصينية مبا يف ذلك صناعة السياحة والشركات 
البحرية، وسيغطي رسوم احلديقة البحرية ورسوم احلديقة الوطنية يف 

كاكادو وأماكن أخرى.
كورونا وهو مصمم  لفريوسات  إنشاء صندوق  »مت  فريدنربغ:  وقال 
الستهداف تلك اجملاالت وتقديم املساعدة لألكثر تضررا من انتشار 

الفريوس«.
واضاف يقول »سيكون يف البداية صندوق بقيمة مليار دوالر. وسيشمل 
التنازل عن بعض رسوم األعمال التجارية والسياحية اليت تعمل يف 
حدائق الكومنولث الوطنية، وحديقة الشعاب املرجانية العظيمة البحرية 
السياحي  الرتويج  وزيادة   ،)he Great Barrier Reef Marine Park(
احمللي، ومساعدة إضافية من خالل Austrade ملعاجلة انهيار سلسلة 

التوريد.. وكما حدث مع حرائق الغابات، سيوفر مكتب الضريبة االسرتالي 
أيًضا اإلغاثة للمتضررين بشكل كبري من خالل تأجيل االلتزامات الضريبية 

املختلفة ملدة تصل إىل أربعة أشهر.«
ويف الوقت نفسه، حث السيد موريسون الشركات الكبرية على دعم 

العمال خالل أزمة فريوس كورونا أو املخاطرة بإلعالمة التجارية.
وأبلغ الصحفيني يف كانبريا يوم األربعاء »سأشجع أصحاب العمل على 

اتباع نهج مرن ومستقبلي يف دعم موظفيهم خالل هذه العملية«.
ملناقشة  للبنوك  التنفيذيني  املديرين  مع  فريدنبريغ  السيد  والتقى 
تأثري الفريوس على االقتصاد. وقال »إن النظام املصريف األسرتالي 
الفرتة  هذه  خالل  والشركات  األسر  لدعم  جيد  مال  رأس  وذو  قوي 

الصعبة«.
العمال سيدعم أي  ألبانيزي إن حزب  أنطوني  واعلن زعيم املعارضة 

متويل ضروري للتصدي للفريوس.

ترامب يفرض احلظر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إصابة، تليها منطقة إمييليا رومانيا )مشال وسط( اليت سّجلت 146 
حالة وفاة و1947 إصابة، يف حني بقيت مخس مناطق إيطالية فقط 

مبنأى عن تسجيل وفيات نامجة عن الفريوس.
ويف قرار سيكون له تداعيات كثرية أعلن الرئيس األمريكي دونالد 
زاروا يف  الذين  االربعاء اخلميس حظر دخول املسافرين  ترامب ليل 
االونة األخرية أوروبا، اىل الواليات املتحدة ملدة ثالثني يوما باستثناء 

الرعايا األمريكيني يف اجراء مشدد يهدف لوقف انتشار كورونا. 
واستثنى ترامب بريطانيا من احلظر، اذ قال ان هذا القرار »ال ينطبق 

على اململكة املتحدة«.
ويف توصية غري مسبوقة، حضت وزارة اخلارجية األمريكية، املواطنني 

األمريكيني على جتنب أي سفر اىل اخلارج. 
قوة  أكرب  رئيس  وصف  دقائق،  عشر  استغرق  الذي  خطابه  ويف 
من  »فريوس  بانه  املستجد  كورونا  فريوس  العامل  يف  اقتصادية 

اخلارج«. 

غارات جوية امريكية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تتبع  مواقع مستهدفة  استهدفت  غارات  أمريكية  طائرات  فقد شّنت 
قوات احلشد الشعيب يف جرف الصخر.

وقالت وزارة الدفاع األمريكية إن الضربات استهدفت كتائب حزب 
اهلل العراق، موضحًة أن الطائرات »نفّذت ضربات دفاعية دقيقة ضد 
مواقع كتائب حزب اهلل العراق يف مناطق خمتلفة، وأن منشآت ختزين 
القوات  ملهامجة  استخدمت  أسلحة  مواقع  املستهدفة مشلت  األسلحة 

األمريكية«.
وأمس االول اخلميس ُقتل جنديان أمريكيان وآخر بريطاني، وإصيب 
10 جنود من جنسيات خمتلفة، بقصٍف بصواريخ كاتيوشا على قاعدة 

التاجي مشال بغداد. 
والييت يف احلجر...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ميارس عمله كطبيب.

اإليراني  اخلارجية  وزير  عن وضع  اإليرانية  »فارس«  وكالة  وحتدثت 
األسبق ومستشار املرشد للشؤون الدولية علي أكرب والييت يف احلجر 

الصحي املنزلي بعد أن ظهرت عليه أعراض فريوس »كورونا«.

ارتياح رمسي وقلق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رمسيًا، قررت حكومة »مواجهة التحديات« حتضري املستشفيات احلكومية 
لتجهيز  الدولي  البنك  من  املقدم  القرض  حترير  مع  احملافظات  يف 

املستشفيات بقيمة 39 مليون دوالر ملواجهة وباء »الكورونا«.
ويف ما خص النازحني السوريني، والالجئني الفلسطينيني الطلب إىل 

املنظمات الدولية الرعاية الصحية يف ما خص »الكورونا«.
وأعطت احلكومة الضوء األخضر لتقديم خدمة االنرتنت السريع ألكثر من 

370 ألف مشرتك، بدءًا من االثنني ولغاية نهاية نيسان.
وحضر اخلالف بني وزيرة العدل ماري كلود جنم وجملس القضاء األعلى 
الوزيرة  أوضحت  اذ  عليها،  واملالحظات  القضائية  التشكيالت  حول 
وإعادة  للمالحظات،  اجمللس  معاجلة  تنتظر  وإنها  موقفها،  حيثيات 

املشروع إليها ليبنى على الشيء مقتضاه.
اليوروبوندز

وهذا امللف، أي تعليق تسديد الديون السيادية، حضر أيضًا بقوة يف 
املداوالت. واتفق الرئيسان ميشال عون وحسان دياب على االرتياح 
النتائج  الدفع، من زاوية هدوء األسواق املالية، وان  للقرار بتعليق 

إجيابية إىل اآلن.
وكشف الرئيس دياب عن دراسة مشروع قانون الكابيتال كونرتول 

ومل ينته االعداد بعد...
وكانت مداخلة لوزير املال غازي وزني، أبلغ خالهلا اجمللس ان سندات 
الدين باللرية اللبنانية اخنفضت بنسبة 2،24٪، مما يوازي تقريبًا 300 

مليار لرية.
ستليب  واالقتصادية  املالية  األزمة  ملعاجلة  لبنان  خطة  أن  وكشف 
توصيات صندوق النقد الدولي، وستشمل إصالحات مصرفية ومالية 

واقتصادية النتشال لبنان من ازمته..
وقال: ستكون جاهزة خالل أسابيع، مضيفا أن أي جلوء إىل برنامج 
الشروط  وأال تتسبب  توافق سياسي  أن يكون حمل  للصندوق جيب 

يف أي معاناة.
وأبلغ الوزير وزني »رويرتز« أمس االول متحدثا بعد أيام من إعالن 

البلد املثقل بالديون عدم قدرته على دفع ديونه املستحقة، إن سعر 
الصرف الرمسي للرية اللبنانية سيستمر »للمدى املنظور«، قائال إنه 

يساعد يف السيطرة على التضخم وألسباب أخرى.
وعدا املعلومات الرمسية، كشفت مصادر واسعة االطالع أن اجمللس 
توسع يف نقاشه موضوع الكورونا،  وتطرق اىل ما اعلن على شاشه 
الـ«ام.تي.يف« من اعالن الطوارئ وكانت مداخالت عن انعكاسات هذا 
االجراء يف حني افيد ان وزير الصناعة عماد حب اهلل طالب مبقاطعة 

احملطة.
ملكافحة  تتخذها  اليت  االجراءات  عن  احلكومة  دافعت  اجللسة،  وخالل 
فريوس كورونا وظلت مصرة على ما اختذته خلية األزمة من قرارات 
دون اعالن حالة طوارئ خصوصا ان ما قررته حمور اشادة ويشكل 
منوذجا لدى بعض الدول فأي اعالن للطوارئ قد يتسبب بأكثر من 

حالة هلع. 
وعلم ان هناك 64 اصابة معروفة املصدر واثنتان غري معروفيت املصدر 

بسبب عدم التعاون يف قول احلقيقة.
وحتدث وزير الصحة محد حسن قائاًل: ان موضوع املخالطة هو السبب 
االساس لالنتشار يف لبنان وشرح للمرة االوىل ما جرى يف هذا اجملال. 
4 حاالت من بريطانية سببت 5 للمخالطني. مصر حالة واحدة سببت 13 
للمخالطني. وفرنسا حالة واحدة سببت 8 حاالت للمخالطني. سويسرا 
حالة واحدة وابو ظيب حالة واحدة. و هذه احلاالت يف مستشفى رفيق 
احلريري. مع االشارة اىل ان الفحوص جمانية. وال يزال هناك اماكن 

يف املستشفى وليس صحيحا ما يشاع عن الوضع.
وشدد الرئيس عون على وجوب املضي يف اختاذ التدابري الواقية للحد 
من انتشارالفريوس، ورحب باملساعدات اليت ميكن أن تقدم للبنان 

يف هذا اإلطار.
وكشفت املصادر ان مبلغ الـ3 مليون دوالر من قرض البنك الدولي 
سيوزع على املستشفيات احلكومية يف رفيق احلريري. فتوح كسروان 

)البوار(، مشغرة، صيدا، بعلبك واهلرمل وطرابلس وبنت جبيل.
وكان تشديد على ان االهم يف مواجهة فريوس كورونا التخفيف من 
التنقل وختفيف االختالط للحد من انتشاره فضال عن االلتزام مبعايري 
ومنظمة  الصحة  وزارة  ارشادات  وزعت يف  واليت  والسالمة  النظافة 

الصحة العاملية.
ويف اجراء من شأنه أن يساعد على منع االختالط وتفادي التجمعات 
قرر جملس الوزراء بناء على توصية وزير االتصاالت طالل حواط، وذلك 
إلبقاء الناس يف منازهلم، مضاعفة سرعة االنرتنت وحجم االستهالك 
ملشرتكي اخلدمات االنتهائيني التابعني واملؤّمنني على شبكة وزارة 
االتصاالت اوجريو يف االماكن السكنية جمانا ملدة زمنية تنتهي يف 

آخر نيسان قابلة للتجديد.
وتركزت االجتماعات اليت عقدها الرئيس دياب على املشاريع املشرتكة 
مع البنك الدولي، واليت حبثت يف اجتماع مسائي حضرته اللجنة الوزارية 

املعنية مع وفد البنك برئاسة مديره اإلقليمي ساروج كومار جاه.
ثم عقد اجتماع خصص للشأن املالي حضره عدد من الوزراء إىل جانب 
حاكم املركزي رياض سالمة ورئيس مجعية املصارف سليم صفري.. 
اضافة اىل عقد اجتماع وزاري - قضائي - أمين مصريف للبحث يف عمل 
الوطنية ومالحقة  العملة  التزام سعر صرف  والتشدد يف  الصيارفة، 
الصيارفة غري الشرعيني، الذين ال حيرتمون تعميم املركزي جلهة سعر 

الـ2000 لرية لبنانية للدوالر..
خطة النهوض

ومل تغب »خطة النهوض« عن اجتماع الرئيس عون مع املنسق اخلاص 
لألمم املتحدة يان كوبيتش، على هامش البحث جبلسة جملس األمن 
الدولي املقبلة، حول تنفيذ القرار 1701، حيث أبلغ املسؤول الدولي 
تتمحور  واليت  اإلصالحية،  اخلطة  إلجناز  جهودها  تضاعف  احلكومة  أن 

حول إصالح املصارف، واإلصالح املالي واإلداري..
ووفقًا هلذه املصادر، فان احلكومة اللبنانية قد تكون ذاهبة مبوافقة 
كل اطرافها على القبول باالستعانة بالوصفة الدولية املسماة صندوق 
النقد الدولي باستثناء حزب اهلل الذي اصبح مؤخرا يبدي ممانعة خجولة 
ان  اعتبار  على  اجيابية خبصوصه،  اكثر  اشارات  ويرسل  اخليار  هلذا 
تفاقم  استمر  اذا  الشرور  اهون  يكون  قد  الدولي  للصندوق  اللجوء 
االزمة اللبنانية وانسداد االفق العربي والدولي امام تقديم املساعدات 

اجملانية للبنان.
وتدعو املصادر إىل ما ميكن ان يعلنه األمني العام حلزب اهلل السّيد 
مساء  من  والنصف  الثامنة  الساعة  عند  اطاللته  اهلل يف  نصر  حسن 
اليوم، جلهة مسائل ثالث: الكورونا، وتعليق الدفع واداء احلكومة مبا 

يف ذلك املوقف من ادائها ومن نظام الطائف ككل.
ويف السياق، حّض صندوق النقد الدولي لبنان على تنفيذ سلسلة 

إصالحات »بسرعة« لوقف الركود االقتصادي.
وقال املتحدث باسم الصندوق جريي رايس: »نظًرا إىل خطورة الظروف 
االقتصادية يف لبنان، من املهّم أن تضع احلكومة وتنّفذ بسرعة جمموعة 
كاملة من اإلصالحات للتصدي بفعالية للتحديات االقتصادية وحتسني 

آفاق )لبنان( االقتصادية«، حبسب ما نقلت وكالة »فرانس برس«.
وأشار جريي رايس إىل أن »السلطات اللبنانية مل تطلب حتى اآلن 
من  »وفًدا  بأن  مذكًرا  الدولي«،  النقد  صندوق  من  مالية  مساعدة 

صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان«.
وأضاف أن »أعضاء الوفد عادوا إىل واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات 

اللبنانية خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات االقتصادية«.
اللبنانية  السلطات  ملساعدة  مستعّد  النقد  »صندوق  أن  وأوضح 
من  مالي  لدعم  طلب  أي  هناك  ليس  جديدة  مرة  لكن  جهودها  يف 

جانبها«.
بالتزامن برز التصنيف السليب الذي اطلقته وكالة ستاندرد اند بورز 
بالعملة  اللبنانية  السيادية  الديون  تصنيف  وخفضت  االول،  أمس 

االجنيبة إىل تعثر انتقائي يف السداد.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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تـحقيقات
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يف كتابه »ملاذا االمتثال لسدادها؟ االقتصاد السياسي للديون 
على  »ملاذا،  روس  جريوم  الكاتب  يسأل   ،)2019( السيادية« 
الديون،  لسداد  اهلائلة  والتكاليف  املتكّررة  األزمات  من  الرغم 
ديونها  تسديد  تواصل  بها  املثقلة  الدول  من  العديد  تزال  ال 
الدولية؟«، حّتى عندما تكون التكاليف االجتماعية كبرية »على حنو 
سيقود حتمًا إىل االنهيار املالي«. التعّثر ليس »هدفًا« تسعى 
برَ على اإلقدام عليها. وحني تقف أمام  احلكومات إليه، بل خطوة تجُ
فلسة، أو باحلّد  مفرتق طرق: الدفع أو التعّثر، يعين ذلك أّنها مجُ
غّطي كلفة الدين والتكاليف  األدنى ال متلك ما يكفي من سيولة تجُ
االجتماعية واالقتصادية يف الوقت نفسه، وإاّل ما كانت ترّددت 
لضغوط  الرضوخ  ختتار  أن  »تهّورًا«  عتب  يجُ لذلك،  الدفع.  يف 
أولوياتها  ّدد  تجُ أن  عوض  فرغ حمفظتها،  وتجُ اإلقراض«  »عصابة 
رّوج له »حزب  يف خدمة شعبها واقتصادها. خاصًة أّنه خالفًا ملا يجُ
الويالت،  من  الدول  نّجي  يجُ لن  السندات  قيمة  تسديد  ين«،  الدَّ
ولن حيفظ »صورتها« أمام اخلارج، ولن يقود إىل أّي منّو. مثة 
كانون  يف  حّيًا.  مثااًل  تزال  ال  وفنزويال  تارخييًا،  كثرية  تارب 
الثاني 2018، كتبت الـ«ايكونوميست« أّنه رمبا تكون فنزويال مل 
بال  ختلفت  »لكنها  احمللية،  وفوائدها  ديونها  سداد  عن  تتخّلف 
شك عن االلتزام بعقدها االجتماعي، ال سيما أّن النسبة األكب من 
سّكانها ال تستطيع تأمني غذائها، كما خسرت العملة احمللية قرابة 
»كلية  يف  واحملاضر  الكاتب  روس،  جريوم  %60 من قيمتها«. 
السداد  عن  التخّلف  أّن  كيف  يشرح   ،)LSE( لالقتصاد«  لندن 
مبوجبها«.  النخب  تعمل  اليت  باخلطط  كوارث  »إحلاق  إىل  يؤّدي 
هي إذًا معركتهم هم بالدرجة األوىل، إلجبار احلكومات على تبديد 
على  حفاظًا  جديدة،  بقروض  إغراقها  ثّم  الديون،  على  ثروتها 
امتيازاتهم. أي إجراء آخر من ِقبل احلكومات، سيدفع »الكارتيل« 
إىل اختالق فوضى، وتوظيف األسواق املالية العاملية وشركات 
التصنيف وصناديق االقرتاض، لتهديد احلكومة املتعثرة بشّتى 
اإلجراءات اليت تفظ رأسهم، وتؤّدي إىل تميل الطبقات الشعبية 
تبعات األزمة. للدائنني سلطة »سامية«، تتفّوق على كّل مفاهيم 
غرق »الغرب« شعوب العامل  الدميقراطية وسيادة الدول، اليت يجُ

بها.
ب »سابقة تارخيية« يف لبنان، بالتمّنع عن سداد استحقاق  ما اعتجُ
9 آذار من سندات الدين اخلارجي )يوروبوندز(، ليس إاّل »خطوة 
ِهد  طبيعية« حصلت على مّر العصور يف معظم دول العامل، اليت شرَ
تخلفة،  بعضها أكثر من عملية تعّثر لسداد الديون. أول الدول املجُ
كانت اليونان يف عام 377 قبل امليالد. أما إسبانيا فتعّثرت أكثر 
تعثرت  أخرى  دول  أربع  الـ1939.  يف  كان  آخرها  مّرة،   15 من 
وبليز  اإلكوادور وجامايكا  املاضية:   17 الـ  السنوات  مرتني يف 
واألرجنتني. يقول اخلبري االقتصادي يف جامعة »هارفارد«، كني 
روغوف إّن »التخّلف عن سداد الدين ليس أمرًا غري اعتيادي«. 
من  بالتزاماتها  الوفاء  عن  حكومة   145 ختّلفت   ،1960 عام  فمنذ 
الديون، مبتوّسط 24 حكومة متعثرة يف العقد الواحد، استنادًا إىل 
دراسة أجراها »بنك كندا«. حتى الدول الكبى ليست حممية من 
التعّثر. عام 1979، مل تتمّكن الواليات املتحدة من دفع 122 مليون 
دوالر من الديون، نتيجة خطأ يف األعمال الورقية. كان هذا سببًا 
نادر احلصول، ألّن معظم أحداث التخّلف عن السداد تكون مرتبطة 
املالية  باملشاكل  تأّثر  أو  اإليرادات  أو ضعف  سياسية  بأزمات 

العاملية، أو نتيجة أزمة مصرفية.
حني يقرتض فرٌد من مؤّسسة مالية، ويفشل يف تسديد ما يتوّجب 
عليه، تتخذ املؤسسة تدابري قاسية حبّقه لتضمن حقوقها. األمر 
نفسه ينطبق على احلكومات املتعثرة، اليت ستحتاج إىل سنوات 
قبل التعايف وتواجه تداعيات عّدة: رفض إقراض البلد قبل مّدة 
االئتماني  التصنيف  وكاالت  عالية،  اقرتاض  تكاليف  أو  معينة، 
خّفض تصنيفه، تدني قيمة  حّذر من االستثمار يف البلد وستجُ ستجُ
العملة احمللية، اخنفاض أصول الدولة وحماولة احلجز عليها. إال أّن 
تدّني قيمة العملة، سيكون له مردود »إجيابي«، باخنفاض قيمة 
السلع يف البلد املعيّن، وارتفاع الطلب على تصديره. تكّرر حاالت 
التعّثر داخل البلد نفسه، يعين أّنه يتخّطى »اإلجراءات العقابية« 
غامرين، الباحثون عن  ّتخذة حبقه. فاملستثمرون، وال سّيما املجُ املجُ
ّددًا طاملا أّنهم حيصلون على  قرضون البلد مجُ فوائد مرتفعة سيجُ
خاطرتهم. ففي روسيا والبازيل واملكسيك، مثاًل، زادت  مردود ملجُ
شري كني روغوف إىل أّن  أسواق األسهم بعد أزمة السندات. ويجُ
املقرضني ال يتوّقفون عن التعامل مع بلد ما، على العكس من 
تستطع  مل  »إذا  ستحسن  يجُ ولكن  األفراد.  أو  التجارية  األعمال 
مع  نّظمة  مجُ بطريقة  ذلك  تفعل  أن  قروضها،  تسديد  احلكومة 
الدائنني. على املدى البعيد، هذا أفضل ملستقبل البلد«، حبسب 

الكاتب والصحايف األمريكي بول بلوستني.
األرجنتني، ايسلندا، غرينادا، بورتوريكو، مناذج لدول عانت من 

التخّلف عن سداد الديون، نستعرض تربتها يف ما يلي:
غرق البالد األرجنتني: صندوق النقد يجُ

الديون السيادية.  التخّلف عن سداد  ر« يف  البلدان »األشهرَ من 
أكب عجز شهدته األرجنتني كان سنة 2001، حني عّلقت مدفوعات 

 دول ختلّفت عن سداد الديون: االجراءات العقابية ليست أبدية
الفوائد وتسديدات رأس املال على 152 إصدارًا 
بقيمة امسية تبلغ قرابة 100 مليار دوالر. يومها، 
أعلن الرئيس أدولفو رودريغيز سا تعليق سداد 
علنًا »التزام الدولة مع شعبها«.  ديون البالد، مجُ
اخّتاذ القرار بالتوقف عن السداد ليس سهاًل. 
يتناول  األرجنتينية؟  التجربة  عّلمه  تجُ الذي  ما 
شر يف  نجُ مقال  املوضوع يف  جون هارتلي هذا 

»فوربس« سنة 2014.
أواًل، التوقف عن السداد مرتبط باخنفاض يف 
العملة  قيمة  واخنفاض  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
بعد  األرجنتني،  التضخم. يف  معدالت  وارتفاع 
أزمة 2001، اخنفض الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة 
 .2002 يف   ٪ 10.9 وبنسبة   2001 يف   ٪ 4.4
تقّلص الناتج احمللي اإلمجالي لألرجنتني 0.5٪ 
يف الربع األخري من عام 2013 وبنسبة ٪0.8 يف 
الربع األول من عام 2014. صحيٌح أّنه نتج عن قرار 
التعّثر انهيار اقتصادي، وإغالق املصارف منعًا 
رضت قيود على  من هروب رؤوس األموال، وفجُ
السحب ما دفع بالناس إىل الشارع. كما انهارت 
قيمة البيزو نسبًة إىل الدوالر، فاخنفضت كلفة 
العاملية.  األسواق  يف  األرجنتينية  املنتجات 
ولكن مل خيلجُ األمر من اإلجيابيات. الصادرات 
ارتفعت، تديدًا فول الصويا والقمح، ما أّدى 

إىل دخول األموال إىل البلد.

    عام 1979، لم تتمّكن الواليات املتحدة من دفع 
122 مليون دوالر من الديون

عام 2005، أعلنت األرجنتني خّطتها إلعادة هيكلة 
هذه الديون بشروط قاسية، فعرضت سندات 

غرينادا: التعّثر بعد إعصارَين
عانى اقتصاد اجلزيرة الصغرية بشّدة بعد األزمة املالية العاملية 
عام 2008. وتقلص الناتج احمللي اإلمجالي أكثر من %8 بني 2009 
و2012، وارتفع العجز املالي ألكثر من الضعف من الناتج احمللي 
اإلمجالي. ولكّن مشكالت غرينادا بدأت قبل عقد من الزمن، بعد 
ي إيفان وإمييلي عامي 2004 و2005، فكان التعّثر األول  إعصاررَ
فيها:  األهّم  االقتصاديني  ين  املوردرَ دّمرا  اإلعصاران  للجزيرة. 

السياحة والزراعة.
عام 2004، أعلنت احلكومة عزمها التعاون مع الدائنني، مع حاجتها 
إىل جهود كبرية إلعادة اإلعمار والتأهيل. سعت احلكومة للحصول 
التنمية  كبنك  األطراف،  متعّددي  الدائنني  من  مساعدة  على 
وبدأت  الدولي،  والبنك  الدولي،  النقد  وصندوق  الكارييب، 
إعادة  متت  الرمسيني.  الثنائيني  الدائنني  مجيع  مع  مناقشات 
أّدى إىل خفض  ما  بعد تعليق عدد من االستحقاقات،  اهليكلة، 
تصنيف غرينادا إىل »اإلفالس االنتقائي« )SD( من قبل وكالة 

»ستاندرد أند بورز«.  
احلكومية  السندات  مديونية  هيكلة  إلعادة  السلطات  سعت 
والقروض التجارية اخلارجية والديون املضمونة، ولكّن الدائنني 

الثنائيني طالبوا ببنامج لصندوق النقد الدولي.
املّرة الثانية اليت ختّلفت فيها عن تسديد ديونها اخلارجية، كانت 
خاضعًة  الدولي،  النقد  بصندوق  غرينادا  استعانت   .2013 سنة 
لبنامه، وخضع كبار الدائنني لعملية »قص شعر« بنسبة 50%.

بورتوريكو: مستعمرة أمريكية مفلسة
إّنها إقليم من اجلزر املستعمرة من ِقبل الواليات املتحدة األمريكية، 
عتب »منوذجًا« فريدًا يف التعّثر. توّقفت يف 2015 عن سداد  لذلك تجُ
الديون، خالفًا ملا ينّص عليه دستورها جلهة تأمني دفعات سندات 
احملافظ  أعلن  يومها،  أخرى.  مدفوعات  أّي  قبل  العام  االلتزام 
رواتب  دفع  أّن   ،»CNN« نقلت  كما  باديال،  غارسيا  أليخاندرو 
املعلمني وموظفي الطوارئ وغريه من االحتياجات الضرورية جيب 
أن يأتي أواًل. كانت قيمة السندات تبلغ 800 مليون دوالر، متلك 

منها بورتوريكو نقدًا 350 مليون دوالر فقط.
أربع سنوات عانت خالهلا بورتوريكو من اإلفالس والركود وخفض 
احمللية  السلطات  توّصلت  أسابيع،  وقبل  التقاعدية.  املعاشات 
إىل اتفاق مع محلة السندات لتقليص حجم ديونها مبقدار 24 مليار 
كر أّن الدائنني سيحصلون  دوالر من أصل 35 مليار دوالر. وذجُ
مقّسمة  جديدة،  ديون  شكل  على  دوالر،  مليارات   10.7 على 
بني سندات االلتزام العام، وسندات الرهن العقاري الصغرى، 
باإلضافة إىل 3.8 مليارات دوالر نقدًا. وسيستفيد محلة سندات 
السعر  يفوق  سعٍر  من   ،2012 عام  بعد  الصادرة  العام  االلتزام 
الذي سبق التوصل إليه يف التسوية األوىل يف حزيران املاضي. 
أوىل  خطوة  بأّنه  تاميز«  »فاينانشال  ذلك صحيفة  وقد وصفت 
»للخروج من اإلفالس الذي بلغ عامه الرابع«، على العكس من 

حاكمة اجلزيرة، واندا فاسكويز، اليت عارضت االّتفاق.

ليا القزي

)هيثم املوسوي(

عادل %27 من السندات السابقة، وشطبت  جديدة بقيمة صافية تجُ
االلتزامات  لغي  ستجُ أّنها  علنًة  مجُ سابقًا،  املستحّقة  الفوائد  كّل 
من جانب واحد مع الدائنني الذين سريفضون الشروط. عادت 
األرجنتني إىل األسواق املالية الدولية سنة 2016، لتتجّدد األزمة 
بعد سنتني يف عهد الرئيس موريسيو ماكري، »صديق األسواق 
ِبل الرئيس قرضًا من صندوق  املالية واملستثمرين«. عام 2018، قرَ
مل  لـ«األسطورة«  وخالفًا  دوالر،  مليار   57 بقيمة  الدولي  النقد 
نقذًا، بل أغرق األرجنتني أكثر فأكثر: ركود  يكن »الصندوق« مجُ
ب قرار ماكري  اقتصادي، تضخم، خسارة سوق األسهم... فاعتجُ
أعلنت  جديدة،  مّرة  ضخمة«.  سياسية  »مقامرة  القرض  قبول 
البالغة  الدولية  الديون  األرجنتني رفضها دفع نصف سنت من 
100 مليار دوالر، مبا يف ذلك 44 مليارًا لصندوق النقد. وأوضحت 
آذار  نهاية  قبل  اهليكلة  إلعادة  عرضها  قّدم  تجُ لن  أّنها  احلكومة 

اجلاري.
آيسلندا: تأميم املصارف بعد تركها تنهار

أكثر من 85 مليار دوالر كانت قيمة الديون اليت ختّلفت آيسلندا 
عن تسديدها سنة 2008، بعد أن بلغ الدين اخلارجي أكثر من 7 
أضعاف الناتج احمللي اإلمجالي. األزمة رفعت مستوى املخاطر على 
بى: »كوبثينج«، »الندسبانكي« و«جليتنر«، مل  ثالثة مصارف كجُ
تتمّكن من تسديد ديونها القصرية األجل. يومها قّررت »اهليئة 
»هيئة  لتتمّكن  الطوارئ  قانون  إصدار  اآليسلندية«  التشريعية 
وتأسيس  القطاع  على  السيطرة  من   )FME( املالية«  الرقابة 
مصارف جديدة ووضعها تت احلراسة القضائية، وتركت اخلسائر 
تلحق مبساهمي املصارف وبالدائنني األجانب، فيما رّكزت جهودها 
رأس  الودائع احمللية مع فرض ضوابط على  على ضمان مجيع 

املال الستقرار قيمة العملة احملّلية )الكرونا اآليسلندية(.
العملة  استخدام  وحوصر  الصرف،  انهيار سعر  إىل  األزمة  أّدت 
األجنبية ملدفوعات الواردات األساسية. سّهلت العواقب االستعانة 
الدولي، الذي وافق على برنامج لسنتني بقيمة  النقد  بصندوق 
البنامج فرض  قّدمًا. وتضّمن  رف نصفها مجُ 2.1 مليار دوالر، صجُ
األجنيب،  الصرف  سوق  انهيار  بسبب  املال  رأس  على  ضوابط 
وإجراء عمليات إنقاذ للمصارف احمللية فقط. انتهى البنامج مع 
رفع  صندوق النقد يف 2011، أما القيود على رأس املال فلم تجُ

حتى آذار 2017.
املصارف  لرتك  وكان  عافيتها،  استعادة  من  آيسلندا  متّكنت 
كان  به  مّرت  ما  أّن  إاّل  ذلك،  كبري يف  دوٌر  تأميمها  ثّم  تنهار 
اقتصاديًا  فقد شهدت كسادًا  اقتصادها.  على  تأثري سليب  له 
حادًا، واخنفضت قيمة العملة الوطنية، ومت تعليق معامالت العملة 
األجنبية، كما اخنفضت القيمة السوقية لبورصة آيسلندا بأكثر من 
%90، واخنفض الناتج احمللي اإلمجالي للبالد بنسبة %10 بالقيمة 
احلقيقية بني 2007 و2010. بدأت حقبة جديدة مع منّو الناتج احمللي 
اإلمجالي اإلجيابي يف عام 2011، واخنفض معّدل البطالة تدرجييًا، 

كما العجز يف املوازنة العامة نسبًة إىل الناتج احمللي.
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فــن

حسمت الفنانة يامسني عبد العزيز املناوشات احملتدمة بني شقيقها 
صورة  بنشر  لألخري  وانتصرت  العوضي،  أمحد  الفنان  وبني  وائل 
جتمعهما عرب حسابها مبوقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: حببك يا 
الشائعات حول  بعد شهور من  منها حببها،  اعرتاف  أول  أمحد، يف 

وجود عالقة عاطفية بينهما.
يامسني عبد العزيز مل تنتظر طويال على الصراع الدائر بني شقيقها 
بعدما  علنا  حبها  وأعلنت  العوضي،  أمحد  وحبيبها  العزيز  عبد  وائل 
اتهمها شقيقها صراحة باإلساءة لسمعة العائلة مع تلميحات لفارق 
السن الكبري بينها وبني العوضي، وتلميح الستغالل األخري لعالقاته 

الغرامية من أجل حتقيق منافع مادية.

شقيق ياسمني عبد العزيز يفضح عالقتها بأحمد العوضي
وأضاف وائل يف منشور مفاجئ هاجم فيه شقيقته يامسني وحبيبها 
العوضي: بصي يا يامسني يا عبد العزيز يا أخيت، أنا معاكي وفى 
ضهرك من وأنتى صغرية شيلت مشاكل كتريرً بسببك من وأنتى عيلة 
صغرية، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا 
أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغاالت مؤخررًا غري قضية الضرب اللي 
كانت بينك وبني بنت هشام سليم املمثلة اللي لبستيها التورتة يف 

وشها«.
وأضاف شقيق يامسني: وقفت مجبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك 
يف كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسي عشانك وبقي 
كل همي أنا ووالدتك، إنك تكربى وتبقى جنمة يف جمالك، سيبنالك 
اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد 
اللي ساندتك ووقفت جنبك يف طالقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى 
واحد أصغر منك بـ 10 سنني ال من سنك وتتصورى صور ماهلاش 
من  هيسمح،  وحمدش  ال  ومسعتنا،  مسعتك  حساب  على  الزمة  أى 
أميت وإحنا بنعمل أعياد ميالد وتنزل على السوشيال ميديا، من أميت 

الناس بتجيب يف سريتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟
وتابع وائل: ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق 
اللي خيصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللي على مزاجك، 

إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العالقة دى إيه وراحية على فني«.
وأضاف: أما بالنسبة لألخ اللي ماشى وراكى يف كل حتة وشايفك 
يا راجل ملا  أقولك  اللي هتفقسله كل يوم.. أحب  الدهب  البيضة 
تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. 
ا  ا ألنك عارف أنك مرفوض رافضرً دى األصول وده االحرتام.. وطبعرً
ا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غري طريق الشمال اللي أنت  باترً
عليك  كفاية  رأيى  من  أنا  الناس!!..  بنات  مع  سنني  من  سالكه 
البطولة اللي أخدتها والعربية املرسيدس اهلدية، وتركز يف شغلك 
وتسيبنا يف حالنا ألن طول عمرنا يف حالنا وحمدش سامع عننا حاجة 
تهديد  مبخفش من  وأنا  واملعاكسات ده  الصور  جو  وملوش الزمة 

حد«.

أحمد العوضي يرد على اتهامات شقيق ياسمني عبد العزيز
العوضي مل يصمت على تلميحات وائل عبد العزيز ورد سريعا بتوجيه 
اتهامات مماثلة أكد فيها أن وائل يستغل شقيقته وكتب العوضي 
يف املنشور الذي حذفه بعد دقائق: انهي بيت اللي ادخله من بابه..

وراميه  خمبيه  اللي  ابنك  وعلى  عليك  بتصرف  اللي  هي  كانت  ان 
وهي بتدفعله مصاريف مدرسته ...باب ايه يابين ادخله .. هو انا 
شوفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مابتعملش حاجة غري انك 
بتستنزفها هي و مامتها.. باب ايه يابين اللي هدخله من بابه واكلم 
واحد بيتكلم على عرضه و حلمه قدام الناس .. يابين انا من عني 
الكالم  والست  واالم  االخت  ان  على  اتربيت  شعبيه  منطقه  مشس 
يعيشين  احلمد هلل  أجري  أنا  يابين  ايه  عربية   .. الكبائر  من  عليهم 
كويس و جييبلي عربية حلوة وبيت كويس .. مبجهودي و شغلي مش 
على عرق واحدة ست .. باب ايه يا حبييب اللي ادخله و انت اصال 
انا شقيت على حالي بعرقي .. لكن انت فشلت  عايش بامسها.. 
يف كل شيء .. فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت 

كبين أدم.
وبعد دقائق قام العوضي حبذف املنشور ووضع بدال منه اعرتافا حببه 
ليامسني عبد العزيز، لرتد عليه الفنانة بنفس اجلملة ونفس الصورة 
يف إشارة لوجود اتفاق بينهما على إعالن عالقتهما رمسيا، ورد وائل 
على التعليق احملذوف ألمحد العوضي عرب حسابه مبوقع الفيس بوك 
قائال: رّدك متوقع جدا الن هو ده أسلوبك ومش هيتغري بس انا 

هرد عليك.
وتابع وائل غاضبا: بالنسبه ان احد بيصرف عّليا عمرها ما اديتين 
جنيه يف جييب وأحب افكرك اني قاعد يف بيت اجيار وراكب عربيه 
تويتا كنت جايبها قسط من شقايا واظن انت شوفتها اّيام مسلسل 
الخر نفس ملا كان معاك عربيه النسر .. ويادوبك حوشت عشان اغري 
عربييت قريب ..وحيت لو حد من اهلي ساعدني يف وقت ضيقه انت 

مالك !! .. واال معندكش كالم تقوله !!!؟
وأضاف: اما الشغل الي انا فاشل فيه فا لو بتعترب 1٧ جايزه اخدتهم 
يف اربع سنني فشل فا ياريت تعرف تبقي فاشل زاي لكنك مش 
هتعرف لالسف .. ومش انت الي حتدد فشلي وجناحي يف َاي شيء 
النك طالع علي رقبه الناس .. اما اخيت فاملواقف والسنني الي فاتت 
هيا الي هتبني انا عملت عشانها ايه .. وكلمه اني طالع علي حسها 
كل الناس عارفه اني شقيت طريقي لوحدي من 1٥ سنه وعلي الرغم 
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من ده فا انا عادي ابطل متثيل 
من بكره قدام مصاحل اخيت .

بقي  اخريا  بقوله:  رده  وواصل 
.. رّدك ده عّليا اثبتلي انك وال 
ماشي  انت  الي  االنسانه  همك 
وعلي  حته  كل  يف  تعاكسها 
وسيبت  السوشيال  صفحات 
تشويهي  يف  وابتديت  املهم 
حمرتمه  خطوه  تاخد  ومفكرتش 
جتاهها اال انك جريت علي الرتند 
وهتشتغل شغل قذر الن ده الي 
بطوله  دور   «  « »ترند  يهمك 
 ..  « عربيات   «  « فلوس   «  «
وبالنسبه للناس الي بتقول اني 
بتكلم علي موضوع زاي ده علي 
السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا 
املوضوع  ان  وتعرفوا  صفحاتهم 
أهلها  اال  للناس  عليه  متعارف 

..
وكشف وائل عن حوار بينه وبني 
شقيقته حول فكرة الزواج جمددا 
قائال: يامسني سالتين بعد الطالق 
انها ممكن حتب وتتجوز وانا اول 
ومن  حبيبيت  ا  طبعرً قولتلها  واحد 
حقك وهبقي اول حد يفرحلك .. 
اعرفك  الني   !! انت  مش  بس 
من سنني وعارف نواياك واأليام 
هتثبت صحه كالمي .. ونصيحه 
ست  علي  تدخل  ملا  ليك  مين 
متختارش وقت ضعفها وخروجها 
من طالق ومشاكل لو فعال بتفهم 
كنت بقيت صديق ينصح وحيافظ 
وخياف حلد ما تبقي قويه تاني.. 
يا  دي  زاي  صور  يتصور  مش 

حمرتم ..

قصة العالقة العاطفية بني ياسمني 
عبد العزيز وأحمد العوضي

يذكر أن الظهور املتكرر للفنان 
النجمة  جبوار  العوضي  أمحد 
حفل  يف  العزيز  عبد  يامسني 
برواج  تسبب  ميالدها،  عيد 
شائعة تؤكد وجود عالقة عاطفية 
بينهما نشأت بذرتها األوىل أثناء 
مسلسل  تصوير  مشاركتهما يف 
»آلخر نفس« الذي عرض مبوسم 
وكالعادة   ،2019 رمضان  دراما 
بينما  الشائعة،  يامسني  جتاهلت 
تأكيد  وائل  شقيقها  رفض 
نفي  أو  عاطفية  عالقة  وجود 
األمر  أن  إىل  الفتا  كلها  القصة 

ال خيصه!!
إطفاء  أثناء  رقصت  يامسني 
ال  ميالدها  عيد  حبفل  الشموع 
العوضي،  أمحد  وجبوارها   ،  40
كما ظهر ضمن أغلب صور احلفل 
اخلاصة  الصور  عد  هلا  مالصقا 
بنجمات  يامسني  مجعت  اليت 
ما  وهو  منفردة،  بطريقة  الفن 
دفع البعض لتأكيد وجود عالقة 
ظهر  العوضي  أن  خاصة  غرامية 
اجتماعية  مناسبات  يف  سابقا 
الضيف  ليصبح  يامسني  ختص 
جمموعة  على  الوحيد  اجلديد 
وتضم  املقربني«  »أصدقائها 
ومنى  حلمي  وأمحد  جالل  رامز 
وأمحد  العزيز  عبد  وكريم  زكي 

السقا« فقط.
وائل عبد العزيز شقيق يامسني 

سيدتي

ياسمني عبد العزيز تعلن حبها ألحمد العوضي

ياسمني عبد العزيز

االعالم  ببيان خمتصر طلب فيه من وسائل  القصة كلها  علق على 
االمتناع عن طلب رأيه وقال: حقيقه خرب يامسني أو نفيه ال تعليق 

وال أهتم! وكفايه اتصال من اإلخوه الصحفيني وشكرا
وسبق أن أعلنت يامسني عبد العزيز أنها مل تغلق الباب أمام احتمال 
زواجها جمددا بعد طالقها من رجل األعمال حممد حالوة، وأكدت يف 

أول ظهور هلا بعد إعالن الطالق أنها ال ترفض الفكرة من حيث املبدأ، 
األضواء،  عن  بعيدا  اخلاصة  حياتها  على  احلفاظ  يامسني  واعتادت 
توضيحا  أصدرت  الطالق  حالة  إال يف  الشائعات  تتجاهل  ما  وغالبا 
رمسيا دون تفاصيل وقالت الحقا أن عالقتها بوالد بناتها ال زالت 

جيدة.
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صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

أن  اخلميس،  اليوم  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أكد 
مواجهة التضليل والشائعات بشأن فريوس كورونا، أمر أساسي 
يف املعركة العاملية ضد تفشي الفريوس، حمذرا يف الوقت ذاته 

من تراخي بعض الدول يف االستعداد ملواجهة العدوى.
 وأضاف تيدروس أدهانوم غيربيسوس يف مؤمتر صحفي اليوم: 
»املعركة ضد الشائعات واألخبار املضللة حامسة ملواجهة فريوس 

كوفيد- 19«.
وانتشرت أخبار زائفة على وسائل التواصل االجتماعي حول فريوس 
للفريوس يف  مجاعي  تفشي  حدوث  تزعم  واليت  اجلديد،  كورونا 

العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل.
وشدد غيربيسوس على إمكانية احتواء العدوى والسيطرة عليها، 
لكن ذلك ميكن أن حيدث فقط عرب االستجابة املنسقة بني مجيع 
: »إننا ندعو كل دولة إىل التصرف بسرعة وعلى  حكومات، قائلاً

نطاق واسع وعزم كبري«.

وأعرب رئيس منظمة الصحة العاملية عن قلقه من »أن بعض الدول 
إما مل تأخذ األمر على حممل اجلد مبا فيه الكفاية، أو قررت أنه ال 
هذا  االستسلم.  وقت  ليس  هذا  به.  القيام  يوجد شيء ميكنهم 

ليس وقت األعذار«.

ظهر  الذي  اجلديد  كورونا  بفريوس  العاملية  اإلصابات  وجتاوزت 
ألول مرة يف وسط الصني نهاية العام املاضي، 96 ألف مصاب، 
عدد  ا  أيضاً بلغ  لكن  وفاة،  حالة   3300 من  أكثر  الوفيات  وبلغت 

ا. املعافني 53 ألفاً

منتصف  حتى  الصني  مسجلة يف  احلاالت  أغلب  كانت  حني  ويف 
انتشر على حنو متسارع يف مناطق  الشهر املاضي، فإن املرض 
خمتلفة من العامل، وجتاوزت اإلصابات 6 آالف يف كوريا اجلنوبية، 
وُسجلت أكثر من 3 آالف إصابة يف كل من إيران وإيطاليا، إىل 

جانب املئات يف حنو 70 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول يف الشرق األوسط وأوروبا وبعض الواليات 
األمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إىل جانب إلغاء العديد 

من الفعاليات واألحداث العامة.
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يف ظل االنتشار الواسع لفريوس كورونا، الذي أصاب أكثر 
من 90 ألف فرد وأودى حبياة الكثريين، نشر موقع »ديلي 
ميل« الربيطاني أهم املعلومات اليت جيب التعرف عليها لوقف 

خطر تفشي املرض.

- هل غسل اليدين يعمل حقا؟
 ،Cochrane نعم. تشري دراسة جديدة نشرتها قاعدة بيانات
غسل  أن  إىل  الدراسات،  من  العديد  وتفسر  تلخص  اليت 
اليدين يقلل من فرص اإلصابة مبرض تنفسي، مثل فريوس 

كورونا، بنسبة %54.

لذا، ُينصح بضرورة غسل اليدين جيدا كلما ُأتيحت الفرصة 
لنا، ملدة 20 ثانية على األقل.

- هل ميكن استخدام وسائل النقل العام؟
ميكن القول إن احلاجة الستخدام وسائل النقل العام ضرورية 
رحلت  ختفيف  مع  التنقل  من  التقليل  ولكن  العموم،  يف 

التسوق إىل احلد األدنى، ميكن أن حيد من خطر اإلصابة.

األشخاص  أن  نوتنغهام،  يف  أجريت  حديثة  دراسة  ووجدت 
الذين أصيبوا بفريوس اإلنفلونزا يف عام 2011، كانوا أكثر 
عرضة بـ6 أضعاف من غريهم للتنقل بواسطة وسائل النقل 

العام يف األيام اخلمسة قبل ظهور األعراض.
عالية  بيئات  بأنها  واحلافلت  والقطارات  الطائرات  وُتعرف 

اخلطورة للفريوسات، اليت تنتقل بسهولة.

- هل سأكون يف أمان إذا بقيت يف املنزل؟
ال. ميكن للعائلة واألصدقاء جلب الفريوس بسهولة. ولتقليل 
هذا التهديد، ضع قاعدة لغسل اليدين للجميع مبجرد دخوهلم 
املنزل. وتأكد من وجود منشفة يد واحدة لكل شخص. إذا مل 

يكن ذلك عمليا، فقم بغسل املناشف كثريا.

- كيف ينبغي أن أحيي صديقا؟
حيذر خرباء من أن تقبيل شخص ما على اخلد هو مثابة تذكرة 
قاله  ملا  ووفقا  الفريوس.  انتقال  لتسريع  فقط«  »ذهاب 
ليونارد،  روزماري  الدكتور  الصحي  واملعلق  العام  الطبيب 

جيب أن نتوقف عن مصافحة األيدي أيضا.

لذا، فإن الطريقة األكثر أمانا لتحية شخص ما هي ببساطة 
قول: »مرحبا« عن بعد.

 ،Aberystwyth وأظهرت االختبارات احلديثة اليت أجرتها جامعة
تنقلها  اليت  البكترييا  ُعشر  فقط  ينقل  الكف«  »ضرب  أن 

املصافحة.

- هل أحتاج إىل تغيري طريقة غسل ملبسي؟
تقول إدارة الصحة الوطنية الربيطانية، NHS، إنه جيب غسل 
يف  املنزلية  والبياضات  واملناشف  الداخلية  امللبس  مجيع 
باستخدام  أو 40 درجة مئوية،  درجة حرارة 60 درجة مئوية 

منتج غسيل قائم على التبييض ملنع انتشار امليكروبات.

الصحة العاملية: بعض الدول مل 
تأخذ كورونا على حممل اجلد 
واحتواء العدوى ممكن بشرط

معلومات هامة ينبغي معرفتها للحد من خطر التقاط فريوس كورونا

وميكن أن يؤدي استخدام اجملفف على حرارة عالية ألكثر من 
كما  الضارة.  الدقيقة  احلية  الكائنات  قتل  إىل  دقيقة،   28
الشمس  أشعة  حتت  الطلق  اهلواء  يف  الغسيل  تعليق  ميكن 

املباشرة.

- هل جيب ختزين الطعام؟
اقرتح عامل الفريوسات جبامعة كوينزالند يف أسرتاليا، إيان 
ماكاي، شراء احلبوب والبقول والعدس واملعكرونة واألمساك 
اجملففة  والفواكه  والزيت  والفواكه  واخلضروات  املعلبة 
واملكسرات واحلليب اجملفف وعدد قليل من احللويات، بهدف 
عدوى  خلطر  التعرض  يقلل  ما  التسوق،  رحلت  عدد  تقليل 

كورونا احملتملة.

- هل جيب على كبار السن القلق؟
أولئك  )وخاصة  السن  كبار  أن  اآلن  حتى  الدالئل  كشفت 
لديهم  والذين  أساسية(،  مشاكل صحية  من  يعانون  الذين 
ضعف يف اجلهاز املناعي، معرضون بشكل أكرب خلطر اإلصابة 

بأمراض خطرية واملوت.

وأظهر حتليل حديث ألكثر من 44 ألف حالة مرضية يف الصني، 
أن معدل الوفيات أعلى 10 مرات لدى كبار السن مقارنة مع 

أولئك يف منتصف العمر.
واتصاهلم  نزهاتهم  من  احلد  على  املسنني  تشجيع  وجيب 
فور  أيديهم  الزوار  يغسل  أن  على  واإلصرار  االجتماعي، 

وصوهلم.

- هل ميكن أن تصاب مرتني بفريوس كورونا؟
إذا أصبت بالعدوى وقاومتها، فُيحّضر جهاز املناعة اخلاص 
هلا  تعرضك  حالة  الفريوس يف  لتدمري  مضادة  بأجسام  بك 

مرة أخرى.
ومع ذلك، هناك خماوف من أن الفريوس ميكن أن خيمد يف 

اجلسم مع احلد األدنى من األعراض، ليعود مرة أخرى.

- هل ميكن للكلب التقاط الفريوس؟
كشفت منظمة الصحة العاملية أنه ال يوجد دليل يف الوقت 

احلالي على إصابة الكلب أو القطط بفريوس كورونا.
ولكن من الضروري جدا غسل اليدين باملاء والصابون، بعد 

ملمسة احليوانات األليفة
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Morrison Government’s ‘substantial’ coronavirus stimulus pack-
age could include Rudd-style cash handouts

After previously ruling it 
out, the Government is 
understood to be consid-
ering a cash handouts as 
part of its surplus-busting 
stimulus package.
The Morrison Government 
is considering a Kevin 
Rudd-style cash handout 
as part of its multi-billion 
dollar coronavirus stimu-
lus package.
The Morrison Govern-
ment is set to give up 
on its promised Budget 
surplus as it prepares to 
deliver a multi-billion dol-
lar stimulus package this 
week to deal with the cor-
onavirus outbreak’s hit to 
the economy.
Sky News Political Edi-
tor Andrew Clennell has 
revealed Mr Morrison is 
in discussions with his 
team for ways to distrib-
ute close to $10 billion 
in stimulus to help the 
economy, and is consid-
ering a Kevin Rudd-style 
cash handout as part of 
the package.
Clennell said “even cash 
handouts to ordinary citi-
zens” were still “on the 
table” but the idea was 
facing fierce opposition 
from Finance and Trea-
sury officials who were 
reluctant to offer the 
package to ordinary citi-
zens.
“Even cash handouts to 
ordinary citizens are still 
on the table as the Gov-
ernment wrestles with its 

stimulus package,” Clen-
nell said.
“I understand cash hand-
outs similar to what oc-
curred in the Rudd era 
have not been ruled out 
but Finance and Trea-
sury officials are said to 
be pushing back against 
this sort of stimulus and 
the PM would seem reluc-
tant on it as well.”
The consideration signals 
a shift from last week, 
when Treasurer Josh 
Frydenberg ruled out a 
“cash splash” to stimu-
late the economy, similar 
to Labor’s 2008 global fi-
nancial crisis response.
“We won’t repeat the 
mistakes of the past with 
cash splashes,” he told 
Sky News.
According to Clennell, the 
Government is now also 
considering dishing out 
hundreds of millions in 
cash to small businesses 
in wage subsidies, along 
with business tax incen-
tives including increasing 
the asset write-off.
Such a stimulus hit would 
mean the Government 
sacrificing its promised 
Budget surplus to avoid 
recession.
Mr Frydenberg today 
faced questions from re-
porters over whether the 
Budget would ever get 
back to surplus.
In a telling response, the 
Treasurer said: “I know 
that we’re in balance, 

and that’s a significant 
achievement.”
“It’s taken six and a half 
years but we’ve brought 
the Budget back to bal-
ance, and that’s part of 
the economic plan for 
Australians to live within 
its means,” Mr Fryden-
berg said.
In the mid-year budget 
review in December, Mr 
Frydenberg forecast a 
$5 billion surplus, which 
would have been the first 
in a decade. The Govern-
ment gloated about the 
Budget’s predicted return 
to surplus with a “back 
in black” campaign last 
year.
That surplus looks to be 
dead, although it won’t be 
clear until the next Bud-
get in May what the exact 
hit will be.
Meanwhile, the Morrison 
Government is report-
edly putting the finishing 
touches on its stimulus 
package to counter the 
economic impact of the 
coronavirus.
Mr Frydenberg said sup-
port would be delivered 
using existing tax and 
transfer systems, which 
takes in welfare pay-
ments, family assistance 
and pensions.
He described the pack-
age under consideration 
as “substantial” – an 
upgrade from what he 
and Prime Minister Scott 
Morrison previously said 

would be a modest or 
measured response.
“It will be designed about 
getting support to those 
who need it but also we 
won’t undermine the 
structural integrity of the 
budget,” Mr Frydenberg 
told reporters in Canber-
ra.
“It won’t undo all of the 
good work that we’ve 
done over the last six-
and-a-half years to get the 
budget back on track.”
The share market shed 
nearly 6 per cent – about 
$120 billion – on Mon-
day’s opening amid ongo-
ing panic over the impact 
of coronavirus and an oil 
price plunge.
Mr Frydenberg sought to 
calm things, saying mar-
ket volatility was not un-
common in times like this 
and there were a number 
of factors at play.
The stimulus package has 
been tipped to include tax 
incentives to help busi-
nesses with cash flow, 
alongside tax deductions 
for new investments.
Funding will be also 
aimed at infrastructure 
spending, which normally 
translates to major road 
and rail projects.
“It will be worth billions in 
the terms of the impact it 
will have,” Mr Frydenberg 
told Sky News last week.
“The package of mea-
sures will be responsible 
and will be scalable.”
Cabinet will meet on 

Tuesday to consider the 
package, with an an-
nouncement likely later 
in the week.
ACTU secretary Sally Mc-
Manus said the package 
must address the finan-
cial risk to Australia’s 3.3 
million casual workers in 
retail, hospitality, health 
and aged care, who will 
lose pay if they get sick.
“We don’t want people 
with virus or people with 
symptoms going to work, 
but they are going to 
have to choose between 
paying the bills and feed-
ing themselves or going 
to work,” she told Nine’s 
Today program on Mon-
day.
Ms McManus noted other 
countries impacted by 
the virus were guarantee-
ing that casual workers 
wouldn’t be penalised if 
they had to self isolate. 
“It should be just paid 
leave,” she said, with 
employers compensated 
later on.
Business is calling for 
tax relief and a regulation 
and red tape “holiday”.
The government may 
consider reducing deem-
ing rates for pension-
ers, giving local councils 
funding for small projects 
and an expansion of in-
stant asset write-offs for 
businesses.
The spread of the virus, 
although not rampant, 
has already caused pan-
ic buying of toilet paper 

across the country.
Opposition health 
spokesman Chris Bowen 
said Labor would support 
a “sensible” direct house-
hold stimulus package, 
similar to the payments 
Australians received un-
der the Rudd government 
during the global finan-
cial crisis.
Last week the Prime 
Minister dodged saying 
whether Australia risked 
a recession in the face 
of a growing coronavirus 
crisis.
Asked during Question 
Time on Thursday wheth-
er he could guarantee 
Australia would not suf-
fer a recession, he said: 
“I can guarantee the Aus-
tralian people that they 
will get the strong eco-
nomic management they 
voted for”.
Treasury boss Steven 
Kennedy earlier told the 
Senate economic commit-
tee the virus could slice 
“at least” 0.5 percentage 
points from economic 
growth in Australia in the 
March quarter, reflecting 
the impact it has had on 
tourism, education and 
the Australian dollar.
This would come on top of 
the 0.2 percentage point 
detraction from growth 
from the bushfires.
“Beyond this preliminary 
estimate for the March 
quarter it is too early to 
tell, given the uncertain-
ties, what the full impact 
of the COVID-19 corona-
virus will be on the econ-
omy,” he said.
The extent of the impact 
of COVID-19 will depend 
on a number of factors – 
how quickly it spreads, 
disruptions to ports and, 
should it become more 
prevalent in Australia, the 
direct impact on activity.
A recession is classified 
as two consecutive quar-
ters of economic contrac-
tion, something Australia 
has not suffered for al-
most three decades.

Prime Minister Scott Morrison (right) and Treasurer Josh Frydenberg during Question Time last week. 
Picture: Lukas Coch/AAP

Treasurer Josh Frydenberg speaks to the media during a press conference 
at Parliament House in Canberra on Monday. Picture: Lukas Coch/AAP
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Petrol could drop to $1 
a litre in Australia after a 
price war ignited between 
Saudi Arabia and Russia 
amid coronavirus fears.
A weak Aussie dollar has 
sent petrol prices soaring 
but there is a way you can 
still save big at the pump.
Petrol prices in Australia 
are expected to drop — 
possibly as low as $1 a 
litre — after Saudi Arabia 
started a price war with 
Russia on Monday.
Oil prices plunged by more 
than 20 per cent amid con-
cerns that the coronavirus 
outbreak will see demand 
for energy falling as peo-
ple cut back on travel.
Prices are falling as Saudi 
Arabia, Russia and other 
oil-producing countries 
argue about how much to 
cut production in order to 
prop up prices.
The Organisation of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) sug-
gested cutting back oil 
production to stabilise 
falling prices but Russia, 
the world’s second-largest 
producer, did not seem to 
be on board.
It led to Saudi Arabia, the 
world’s biggest oil export-
er, slashing its official sell-
ing prices and pledging to 
release more supply onto 
the market in an attempt to 
punish Russia.
The price war saw prices 
for brent crude, which 
is the international stan-
dard, fall by 25.3 per cent 
to $33.83 per barrel, and 
the benchmark US crude 
drop by 26.1 per cent to 
$30.49.
It’s the biggest price fall 
for oil since 1991.
The price drop is expected 
to flow through to cheaper 
petrol prices in Australia.
CommSec chief econo-
mist Craig James predict-
ing petrol prices could 
drop to $1 a litre.
“The ready-reckoner is 
that every US$1 a barrel 
fall in the oil price leads 
to a 1.0 cent fall at the 
petrol bowser. Provided 
the Aussie dollar is rea-
sonably stable, motorists 
may be able to look for-
ward to filling up for near 
$1 a litre,” he wrote in a 

Petrol prices to drop after coronavirus fears sparks 
price war
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research note.
Fuel prices in Australia’s 
capital cities on Sunday 
ranged from an average of 
$1.19 a litre in Adelaide to 
$1.536 in Hobart, accord-
ing to Motormouth.com.
au. In Sydney, petrol was 
selling for $1.248, while it 
cost an average of $1.239 
in Melbourne.
Motorists should be able 
to get cheaper petrol amid 
a price war between Saudi 
Arabia and Russia.
Treasurer Josh Fryden-
berg today urged consum-
er watchdog Australian 
Competition and Consum-
er Commission (ACCC) 
to ensure lower oil prices 
were passed on at petrol 
pumps.
Mr Frydenberg said he 
had spoken to ACCC chair 
Rod Sims on Monday 
about the organisation’s 
role in monitoring prices 
at the bowser.
“I wanted to re-emphasise 
to the ACCC the impor-
tance of holding the oil 
retailers to account in en-
suring that Australians get 
the benefit from the lower 
oil prices,” he told report-
ers in Canberra.
“They have assured me 
that they will not only 
maintain their monitoring 
role and the vigilance that 
that involves.
“They’ll also be calling 
out any energy companies 
that don’t pass on the re-
duction in the wholesale 
price to the Australian 
consumer.”
Saudi Arabia, Russia, 
and other major produc-
ers last battled for market 
share like this between 
2014 and 2016 to try to 
squeeze out production 
from the United States, 
now the world’s biggest 
oil producer as flows from 
shale oil fields doubled 
the country’s output dur-
ing the last decade.
“Saudi Arabia and Rus-
sia are entering into an 
oil price war that is likely 
to be limited and tactical,” 
Eurasia Group said in a 
note.
“The most likely outcome 
of this crisis is entrench-
ment into a painful pro-
cess that lasts several 

weeks or months, until 
prices are low enough to … 
some form of compromise 

on resumed OPEC+ pro-
duction restraint,” Eurasia 
said.

NSW is not forecasting 
a recession as the state 
deals with coronavirus but 
uncertainty remains over 
the longer-term impact of 
COVID-19.
NSW will avoid recession 
for now, despite expecta-
tions that gross product 
growth will shift into re-
verse this quarter as the 
state deals with corona-
virus, according to the 
state’s chief economist.
Stephen Walters says he’s 
“fairly confident” NSW will 
experience a quarter of 
negative GSP growth.
But, he said, NSW wasn’t 
forecasting a state reces-
sion yet as there was too 
much uncertainty about 
the longer-term impact of 
COVID-19.
“A recession would require 
two quarters of negative 
growth - we’re not fore-
casting that,” Mr Walters 
told a budget estimates 
hearing on Monday.
“It’s a risk but we don’t 
know how extensive the 
damage or the impact from 
the coronavirus is on the 
economy.
“We’re looking at options, 
we’re doing modelling, but 
we haven’t come to a con-
clusion yet that we’re go-
ing to get two quarters of 
negative GSP growth.”
The chief economist re-
cently held a roundtable 
with industry - including 
retail, tourism and univer-
sity representatives - and 
feedback suggested there 
would be job losses.
The impact was probably 
“most acute” in tourism 
and education, Mr Walters 
said.
The budget estimates 
hearing came as the Aus-
tralian share market shed 
more than seven per cent 
- around $155 billion - on 
Monday amid ongoing 

panic over the impact of 
coronavirus and an oil 
price plunge.
NSW Treasurer Dominic 
Perrottet told Monday’s 
hearing the state’s econ-
omy was better prepared 
than other states and ter-
ritories due to its “sound 
financial and economic 
management”.
The treasurer said he 
wouldn’t come up with 
“policies on the run” when 
asked whether he’d rec-
ommended NSW projects 
be included in the federal 
government’s COVID-19 
stimulus package for busi-
nesses and workers.
“What we will be doing in 
this state is ... getting an 
understanding of where 
any stimulus and invest-
ment can be made that will 
make the best difference to 
our state,” he said.
“The second step is a de-
velopment of potential poli-
cies off the back of it to help 
stimulate growth where it’s 
needed, and we’re current-
ly working towards some 
policy where we think there 
are some gaps.”
Opposition treasury 
spokesman Walt Secord 
criticised his political op-
ponent for not nominating 
projects for the federal 
stimulus package.
He thinks NSW is on “the 
cusp of a recession”.
Opposition finance and 
small business spokes-
man Daniel Mookhey, 
meanwhile, called for a $30 
million “hardship fund” to 
support small businesses 
struggling with the impact 
of COVID-19.
“The real risk we have here 
is that a health crisis is go-
ing to create an economic 
shock that small busi-
ness won’t survive,” Mr 
Mookhey told reporters in 
Sydney.

NSW not predicting re-
cession as virus hits

SECTORS
A $1 billion fund led by 
the Minister for Trade, 
Tourism and Investment, 
Minister Simon Birming-
ham, will be established 
to provide targeted sup-
port to those most im-
pacted by the outbreak, 
including those who rely 
heavily on Chinese mar-
kets including the tour-
ism industry and cray-
fish businesses.
It will cover things like 
waiving marine park fees 
and National Park fees in 
Kakadu and other plac-
es.
“A coronavirus fund is 
being established de-
signed to target those 
areas and provide assis-
tance that are most heav-
ily by the spread of the 
virus,” Mr Frydenberg 
said.
“It initially will be a $1 bil-
lion fund. This will include 
the waiver of certain fees 
and charges for tourism 
businesses operating in 
Commonwealth National 
Parks, and the Great Bar-
rier Reef Marine Park, 
increasing domestic 
tourism promotion, and 
additional assistance 
through Austrade to 
address supply chain 
breakdowns.
“As occurred with the 
bushfires, the ATO will 
also be providing relief 
for those significantly 
affected with deferral of 
various tax obligations 
by up to four months.”

SURPLUS IS DEAD
Finance Minister Mathias 
Cormann has confirmed 
to ABC’s RN Breakfast 
that the government’s 
promised surplus won’t 
happen.
“People can do the 
maths,” he said. “This is 
obviously not going to 
be a surplus year, 2019-
20.”
Treasury expects the 
virus will detract 0.5 
percentage points from 
Australia’s growth fig-
ures in the March quarter 
and experts say Austra-

lia could be heading for 
a recession.
Treasurer Josh Fryden-
berg said the package 
would put Australia in 
“the strongest possible 
position” to deal with the 
virus fallout.
“The government has 
worked hard over the 
last six and a half years 
to return the budget to 
balance so we have the 
flexibility to respond to 
the serious economic 
challenges posed by the 
coronavirus,” he said.

PM CALLS FOR BIG 
BUSINESS SUPPORT
Meanwhile, Mr Morrison 
has urged big business 
to support workers dur-
ing the coronavirus crisis 
or risk brand damage.
“I’d be encouraging em-
ployers to take a flex-
ible and forward-leaning 
approach in supporting 
their employees during 
this process,” he told 
reporters in Canberra on 
Wednesday.
Mr Frydenberg met with 
bank CEOs to discuss 
the impact of the virus 
on the economy.
“Australia’s banking sys-
tem is strong and well 
capitalised to support 
households and busi-
nesses during this chal-
lenging time,” he said.
Banks will offer a range 
of assistance, from waiv-
ing fees and charges 
to interest-free periods, 
debt consolidation and 
a deferral of scheduled 
loan repayments.
Opposition Leader An-
thony Albanese said La-
bor would support any 
necessary funding for 
the virus response.
“The cost of inaction will 
be far greater than the 
cost of action,” he said. 
Mr Albanese said work-
force issues would have 
to be solved, particularly 
for health sector staff.
The Australian Council 
of Trade Unions has de-
manded the government 
legislate two weeks of 
paid leave for all workers 
to deal with the virus.
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Scott Morrison has con-
firmed households will 
receive a stimulus pay-
ment of $750, including 
pensioners and those on 
family tax benefits.
More than six million Aus-
tralians will be getting a 
cheque for $750 as part 
of the Morrison Govern-
ment’s $17.6 billion coro-
navirus stimulus pack-
age.
Households receiving 
government benefits in-
cluding pensioners and 
those getting Newstart, 
Carer’s Allowance and 
Family Tax Benefits will 
get the one-off payments 
from March 31.
Prime Minister Scott Mor-
rison said the payments 
would inject cash into the 
economy to support small 
and medium businesses.
“Households will receive 
a stimulus payment of 
$750 across the full gam-
bit of those who receive 
all sorts of benefit pay-
ments,” Mr Morrison told 
reporters on Thursday.
“The biggest beneficia-
ries of that will be pen-
sioners. They comprise 
around half of those who 

Coronavirus stimulus package includes $750 cash pay-
ments and support for apprentices and small businesses

will receive those pay-
ments, but they also will 
be extended to those in 
family tax benefits, which 
obviously goes to those 
in earning households.”
The Prime Minister said 
other measures included 
supercharging the instant 
asset write-off, backing 
business investment with 
an accelerated deprecia-
tion scheme and a cash-
flow boost for small and 
medium-sized employers.
About 690,000 business-
es across Australia will 
be able to get grants for 
up to $25,000.
The government will also 
support employers to 
keep 117,000 apprentices 
in jobs over nine months.
“Importantly, these mea-
sures do not extend be-
yond 30 June next year 
and that means that gives 
the budget and the com-
munity the opportunity to 
bounce back shortly,” Mr 
Morrison said.
Treasurer Josh Fryden-
berg said the package 
was worth $17.6 billion, 
$11 billion of which would 
be spent before June 30.

“Importantly, $3 out of 
every $4 spent will go to 
backing business and 
keeping Australians in a 
job,” Mr Frydenberg said.
The PM will also address 
Australians on Thursday 
night at 7pm after deliver-
ing his coronavirus stimu-
lus package this morning.
Some details of the pack-
age were revealed early 
and included that small 
businesses would get tax 
breaks and subsidies.
About $6.7 billion over 
four years will be spend 
on helping small busi-
nesses keep running amid 
the outbreak and a $2.4 
billion health package un-
veiled on Wednesday that 
includes the creation of 
100 fever clinics.
Here are some of the mea-
sures:

KEEPING APPRENTICES 
IN JOBS
Under the plan, the gov-
ernment will offer small 
businesses with fewer 
than 20 employees, up to 
$21,000 per apprentice 
($7000 each quarter) in 
wage assistance, to retain 
existing apprentices and 
trainees.
The subsidies are ex-
pected to reach around 
117,000 apprentices and 
are worth about $1.3 bil-
lion.
The cash injection will 
subsidise apprentice wag-
es for up to nine months 
with the aim of keeping 
them in a job.

HANDOUTS AND TAX 
BREAKS FOR BUSINESS-
ES
There will be two mea-
sures to boost cashflow 
to small and medium 
sized employers.
The first is a payment of 
up to $25,000 to busi-
nesses that employ peo-
ple and have a turnover of 
up to $50 million.
“The payment will be 
delivered automatically 
through the tax system 
so no new forms will be 
required, and these pay-
ments are tax free, so 
they’ll be delivered auto-
matically and these pay-
ments are tax free,” Mr 
Frydenberg said.
It’s estimated the measure 
will cost $6.7 billion over 
four years, benefiting al-
most 700,000 businesses 
and 7.8 million workers.
The second is a 50 per 
cent wage subsidy for ap-
prentices and training in 
businesses with less than 
20 employees.
The government will also 
spend $700 million over 
four years to expand the 
instant asset write-off.
The instant asset write-
off threshold will also 
be raised from $30,000 
to $150,000 and access 
expanded to businesses 
with an annual turnover 
of $500 million.
“Any such purchase from 
now until 30 June, includ-
ing a truck, a tractor, a 
shop fit-out, can be writ-

ten off immediately.” Mr 
Frydenberg said.
There will also be a 50 per 
cent accelerated depreci-
ation deduction over and 
above what businesses 
can already deduct in the 
first year and is available 
for 15 months to 30 June 
2021.

BOOST FOR PENSION-
ERS 
Deeming rates – used to 
calculate how much some 
pensioners are earning 
on their financial invest-
ments – will be cut by 50 
basis points.
“Both the lower and the 
upper deeming rates will 
be reduced by 0.5 per 
cent, benefiting around 
900,000 Australians, in-
cluding 560,000 aged 
pensioners,” Mr Fryden-
berg said.
This will cost the govern-
ment $600 million.
In addition, about 2.4 
million pensioners will 
get one-off payments of 
$750.
$750 PAYMENTS FOR 
THOSE ON BENEFITS
The Morrison Govern-
ment’s $750 cash pay-
ments will flow to people 
from March 31.
About 6.5 million Auss-
ies will receive the pay-
ment, including those on 
Newstart, the Disability 
Support Pension, Carers’ 
Allowance, Youth Allow-
ance, veterans support 
payments, Family Tax 

Benefits and Common-
wealth senior health card-
holders.
“This one-off payment, 
which costs $4.8 billion, 
will flow automatically 
from 31 March and pro-
vide additional income 
to millions of Australians 
that will be spent across 
the economy,” Mr Fryden-
berg said.
Earlier, Australian Coun-
cil of Social Services chief 
executive officer Cassan-
dra Goldie said reports 
of $500 one-off cash pay-
ments to pensioners and 
unemployed would not 
be enough and people on 
Newstart needed a per-
manent rise.
“It won’t be enough, par-
ticularly for people on the 
very lowest incomes,” she 
told Today this morning.
“We’re really hoping that 
the government does the 
right thing here, and pro-
vides really welcome re-
lief for people on the very 
lowest incomes.
“We want to see the ongo-
ing increase, particularly 
for Newstart, all the econ-
omists have been asking 
for that to be included in 
this stimulus package. 
We know that people on 
the lowest incomes will 
spend it and that’s what 
we need for the economy 
as well.”

BOOST FOR TOURISM 
AND OTHER IMPACTED 

Prime Minister Scott Morrison (right) and Treasurer Josh Frydenberg reveal details of the government’s 
coronavirus stimulus package. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP

Prime Minister Scott Morrison (right) and Treasurer Josh Frydenberg speak to the media on Thursday. Pic-
ture: Mick Tsikas/AAPSource:AAP

The country’s death toll stands at three. Picture: AAP/James 
GourleySource:AAP
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة



العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412 web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف: 000 449 0400

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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