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«تهريبة» الفاخوري تتفاعل و «كورونا» حضر «بقوة» جلسة جملس الوزراء
الرئيس عون يشدد على « الكهرباء» ..والتعديالت تؤخر «الكابيتال كونرتول»
بني التوجه إىل «ترشيق»
جلسات جملس الوزراء،
واملسارعة إىل وضع 100
مليون لرية لبنانية من
تعويضات الوزراء اخلاصة
لصاحل حساب كورونا،
والتوجه إىل الطلب من
ّ
الناس
قوى األمن إلزام
منازهلم،
يف
بالبقاء
واجهت احلكومة ،وهي
تسري الرويدا ،باجتاه مرور
 100يوم وهي املدة اليت
حددها الرئيس حسان
ّ
دياب ملكاشفة احلكومة
باالجنازات.
ما حصل يف موضوع،
«خطف جوي للعميل عامر
الفاخوري» ،الذي أصبح
خارج لبنان ،والكشف عن
اطاللة إعالمية عند الثامنة
والنصف من مساء اجلمعة
(أمس) ،لألمني العام
السيد حسن
حلزب اهلل
ّ
نصر اهلل ،للكالم عن هذه

الرئيسان عون ودياب يضعان كمامتني كما سائر الوزراء ،خالل الجلسة
املسألة ،يف حني دعت
كتلة الوفاء للمقاومة إىل
حماسبة قضاة احملكمة
العسكرية الذين اصدروا

احلكم ،واصفة ما حصل
«باخلزي» وكشف مصدر
اعالمي يف حركة «أمل»
ان احلركة وحزب اهلل

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

«حيضران لرد قوي على
هذه التهريبة الوقحة» ،مع
اإلشارة إىل ان الرئيس
بري وصف ما حصل
نبيه ّ

بأنه «مل يكن مشرفًا بتاريخ
القضاء اللبناني».
وصبت تهنئة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب
للبنان على اإلفراج عن
العميل عامر الفاخوري
النار على اجلدل الدائر
يف بعض الدوائر اللبنانية
حول املالبسات احمليطة
بالقرار املفاجئ الصادر
عن احملكمة العسكرية الذي
نص على إسقاط اجلرم عن
سفاح معتقل اخليام حبجة
مرور الزمن.
واستبعدت مصادر متابعة
لردود الفعل املختلفة هلذه
القضية ان تكون الدولة
هي الطرف املعين مباشرة
بهذه الصفقة ،وبالتالي
فليس من املتوقع حصول
تغيري يف املوقف األمريكي
من مسألة األزمة املالية
الراهنة ،على ان تكون
إطاللة أمني عام حزب

ترامب :إجازة دواء لعالج
كورونا 154 ..وفاة يف أمريكا

كشف الرئيس األمريكي
دونالد ترامب عن موافقة
والدواء
الغذاء
هيئة
األمريكية السريعة على
اعتماد دواء لعالج فريوس
كورونا املستجد ،كان

خمصصا للمالريا ،موضحا
أنه سيتم صرف هذا
الدواء بوصفة طبية قريبا
إىل جمموعات كبرية.

التتمة على الصفحة 21

فرنسا تدرس تطبيق حالة
الطوارئ بسبب كورونا

بعد أن أصبح عدد اإلصابات
يف
كورونا
بفريوس

فرنسا خارجًا عن السيطرة

التتمة على الصفحة 21

لاليــجار
Granny Flat
بحالة ممتازة ..مؤلفة من غرفة نوم
وغرفة جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام..
لالتصال0413222622 :

السيد حسن نصر اهلل
ّ
املقبلة مناسبة لتوضيح
موقف احلزب من هذه
العملية.
وبالعودة إىل جلسة جملس
عقدت،
اليت
الوزراء
امس االول ،يف بعبدا،
حضرت الكمامات وارتدى
احلاضرون الكفوف للوقاية
من وباء كورونا ِ وكان
التعقيم سيد املوقف يف

كل ارجاء القصر.
وافادت مصادر وزارية
ان الرئيس ميشال عون
استهل اجللسة بضرورة
التقيد باالجراءات املتخذة
ملواجهة وباء كورونا ثم
حتدث الرئيس دياب وفق
ما اذاعت وزيرة االعالم.
واعطي الكالم لوزير الصحة

التتمة على الصفحة 21

تواصل اهلدوء احلذر مبنطقة خفض التصعيد بإدلب

سورية :امليدان حتت السيطرة
وملتزمون بـ«اتفاق موسكو»

احلذر
اهلدوء
تواصل
يف منطقة وقف األعمال
محاة
بريفي
القتالية
وإدلب أمس االول لليوم
الثالث عشر ،مع تأكيد
مصدر ميداني ،أن الوضع
امليداني حتت سيطرة
اجليش العربي السوري
ومل يستطع اإلرهابيون

رغم حماوالتهم املستميتة
أن حيدثوا فيه أي تغيري.
هؤالء
واصل
وبينما
اإلرهابيون عرقلة تسيري
دوريات روسية تركية
الطريق
على
مشرتكة
الدولية «إم  ،»4قتل

التتمة على الصفحة 21
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إعــالن

Message from Mayor Steve Christou
Council staff get special leave for self-quarantine
If our staff are affected, we don’t want
them to be worse off by having to dip into
their personal or holiday leave during this
stressful period.

Council staff will get an extra 10 days special
leave if they are required to self-quarantine
for coronavirus.
It’s absolutely vital we ensure the health and
well-being of our staff and the wider community,
during this outbreak.
We have a number of staff who are overseas or
have recently returned from travel and will be
required to follow the Federal Governments
self-quarantine rules to limit the spread
of Coronavirus.

Mayor Steve Christou inspects progress at the Centre

Granville Multi-purpose Centre
on its way
I have been inspecting progress on the
Granville Multi-purpose Centre, which is now
60 percent complete.
With an ambitious program of capital works planned
or in progress for Cumberland, this project is one
of our biggest. The Multi-purpose Centre will also
include a library and arts facility.
The project is expected to be completed in the
second half of 2020.

We are also guaranteeing the payment of
shifts to any casual staff member who is
quarantined which will ensure Cumberland
City Council employees do not face
ﬁnancial hardship.
All Council programmed events and
services, which involve contact with the
public, are currently under review and will be
assessed on a case-by-case basis.
Please listen to health advice from the
authorities and be sure to look after
yourselves and each other during this
difﬁcult time. Council will ensure our
essential services continue to operate and
that we’re meeting your needs.

Mayor Steve Christou inspects footpaths in Guildford

New Footpath Works

Meet your Mayor

I have been out and about across Cumberland
inspecting progress on footpath work, an issue
raised by residents.
The Eastern side of Bligh Street, Guildford is now
complete with Council workers now completing
the Western side.
We’re also developing a new footpath on Nyrang
Street in Lidcombe from Frampton Street to
Hastings Street.
Last week I was at Regents Park’s Nottinghill Road
where Council is ﬁlling potholes and ﬁxing drainage.
It’s all about going back to basics and delivering
for our local community.

Our next sessions are planned for Tuesday,
24 March on Woodburn Road outside Berala
Woolworths (11:30am-1:30pm) and Thursday,
26 March at Stockland Merrylands (Ground
Floor), next to Gloria Jeans (10am-1pm).

حصول موظفني يف البلدية على إجازة خاصة للحجر الصحي بسبب فريوس كورونا
.عطالتهم لن تتأثر يف هذا الوقت الضاغط واملحبـِط
كما ان مدفوعات املوظفني املياومني (غري الثابتني) خالل فرتة الحجر
.الصحي لن تتأثر مما يضمن عدم مواجهتهم اية صعوبات مالية
ان كل مناسبات وخدمات البلدية املخطط لها والتي تقوم على
 قيد املراجعة وسيتم، حاليا،االتصال والتواصل مع العامـّة هي
.تقييمها على أساس كل حالة على حدى
رجا ًء استمعوا اىل النصائح الصحية من السلطات وتأكدوا من
 ان..االعتناء بأنفسكم وببعضكم البعض يف هذا الوقت العصيب
.البلدية تضمن استمرار عمل خدماتها االساسية لتلبية حاجاتكم

مركز غرانفيل املتعدد االغراض قيد االجناز
 الذي تم،لقد عاينتُ تقدما يف مركز غرانفيل املتعدد األغراض
. منه حتى اآلن%60 انجاز
فمع برنامج طـَموح من األعمال الرئيسية املخططة أو التي
 فان هذا املشروع هو أحد أكرب،قيد التطوير يف كامربالند
 ويتضمن مركز غرانفيل املتعدد األغراض مكتبة.املشاريع
.ومرفق فنون
ويـُتوقع انجاز هذا املشروع يف النصف الثاني من عام
.2020

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

 أيام10 سوف يحصل موظفون يف البلدية على إجازة خاصة اضافية ملدة
.يف حال كان يلزمهم حجر أنفسهم بفعل فريوس كورونا
ومن األهمية بمكان أن نضمن صحة وسالمة موظفينا واملجتمع الواسع خالل
.هذا االنتشار والتفشي
 من السفر، مؤخرا،لدينا عدد من املوظفني الذين كانوا يف الخارج أو عادوا
وسيلزمهم االمتثال لقوانني الحكومة الفيدرالية بالحجر الصحي للحد من
.انتشار فريوس كورونا
ففي حال اصابة موظفني لدينا ووضعوا أنفسهم بالحجر الصحي فاننا
نريدهم أال يكونوا بحالة اسوأ حيث ان اجازاتهم الشخصية او املرضية او

أرصـفة جـديدة
لقد عاينتُ يف أنحاء عدة من كامربالند تقدما يف أعمال األرصفة بناء
.على اثارة مواطنني لهذه املسألة
 يف غيلدفوردBligh Street فقد جرى اكمال الطرف الشرقي لـ
.ويعمل عمـّال البلدية اآلن الكمال الطرف الغربي
 يف ليدكمبNyrang Street كما اننا اآلن نبني رصيفا جديدا يف
.Hasting Street  اىلFrampton Street من
 يف ريجنتس باركNottinghill Rd ، االسبوع املاضي،ُلقد عاينت
.حيث تردم البلدية الحفر وتـُصلح املجارير
.ان كل ما نقوم به يصب يف خانة تأمني األساسيات ملجتمعنا املحلي

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.

إجتمعوا برئيس بلديتكم
ان جلساتنا املقبلة مخطط لها ان تجري يوم
Woodburn Road  على، آذار24 ،الثالثاء
)Berala( خارج سوبرماركت وولوورث يف برياال
 بعد الظهر) ويوم1،30 -  صباحا11،30(
 آذار يف مركز ستوكالند للتسوّق26 الخميس يف
يف مرييالندز (الطابق األرضي) بالقرب من غلوريا
.)بعد الظهر1 -  صباحا10( جينز
كما ان على السكان ان ال يشعروا بالحرج يف طلب
.موعد لالجتماع بي خارج هذه األوقات املحددة
ملناقشة اي اهتمامات أو أفكار بامكانكم االتصال بي
:عـلى رقـم هاتفي املـوبايل
0419 651 187
)02( 8757 9000 :أو بالبلدية على الرقم

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

جملس الوزراء قرر توزيع مساعدات ملن تعطلت اعماهلم والوزراء تربعوا ب 100مليون لرية حلساب كورونا

دياب :مرحلة عصيبة حتتاج إىل وقفة وطنية وإنسانية

شدد جملس الوزراء يف جلسة
عقدها قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
وحضور رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب والوزراء،
على «اهمية االستمرار يف
التشدد يف اتباع االجراءات
الصحية ملواجهة وباء كورونا،
ووضع الوزراء مبلغ  100مليون
لرية من تعويضاتهم اخلاصة
يف احلساب اخلاص املنشأ يف
مصرف لبنان ملكافحة الوباء».
كما قرر اجمللس «استكمال
البحث يف مشروع القانون
الرامي اىل تنظيم ووضع
ضوابط استثنائية موقتة على
واخلدمات
العمليات
بعض
املصرفية يف جلسة يعقدها
يوم الثالثاء املقبل ،على ان
يعرض املشروع على الوزراء
يف جلسة تعقد يوم اخلميس
املقبل».
وطلب اجمللس من وزارة
الطاقة واملياه «الشروع باجراء
مباحثات مع كبار املصنعني
العاملني لوحدات انتاج الكهرباء
لدراسة امكانية القيام بتأمني
التمويل الالزم وانشاء معامل
انتاج للكهرباء وتأمني احللول
املوقتة من خالل مفاوضات
مباشرة واتفاقيات تعقد بني
دولة ودولة يرعاها نص املادة
 52من الدستور».
وكان سبق اجللسة خلوة بني
رئيسي اجلمهورية وجملس
الوزراء ،مت فيها حبث املواضيع
املدرجة على جدول االعمال.

عبد الصمد نجد

وبعد انتهاء اجللسة ،اذاعت
وزيرة االعالم الدكتورة منال
عبد الصمد جند البيان التالي:
«عقد جملس الوزراء جلسته
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية وحضور دولة رئيس
جملس الوزراء والوزراء .يف
مستهل اجللسة شدد دولة
رئيس احلكومة على ترشيق
جلسات جملس الوزراء ،مع
التمسك باستمرار النقاش
اعتمدته
الذي
املوضوعي
احلكومة كفريق عمل واحد.
واشار إىل أن احلكومة تتوىل
املسؤولية يف أصعب مرحلة
من تاريخ لبنان ،وتواجه أزمات
استثنائية ،وهو ما يستوجب
االستنفار
درجات
أعلى
واجلهد لتأمني مقومات صمود
اللبنانيني باإلضافة إىل حتقيق
إجنازات.
وأوضح دولة الرئيس أن
وليس
السرعة
املطلوب
التسرع يف مشروع قانون
تنظيم وضع ضوابط استثنائية
على بعض العمليات واخلدمات
املصرفية املطروحة ،مشريا
إىل أنه ال ميكن وضع مشروع
وسيكون
اجلميع
يرضي
هناك متضررون من املشروع
وستكون هناك خسائر ،لكن
جيب أن نبذل جهدنا لتخفيف
اخلسائر عن املواطنني.

يساعد يف
والوقاية».

موضوع

احلرص

سئلت :البند املتعلق بانتاج
الكهرباء ،هل املعامل من
ضمن خطة الكهرباء؟ وملاذا ال
تعرض على دائرة املناقصات
بعد ان رفعت احلكومة شعار
الشفافية؟
اجابت« :مل نصل بعد اىل هذه
مرحلة املناقضات وغريها،
والذي تقرر هو البحث مع
الشركات اليت متلك النية
وتستعد للتعاون ،وحنن ال زلنا
يف مرحلة االستطالع».

مجلس الوزراء مجتمعا يف قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون
كما حتدث دولة الرئيس
عن ملف تلزيم إنشاء معامل
الكهرباء ،معتربا أنه احلجر
األساس ملعاجلة أزمة الكهرباء
يف لبنان ،وإلطالق الورشة
األساسية لتأمني الكهرباء
 24ساعة على  24للبنانيني،
ووقف مسلسل النزف يف خزينة
الدولة يف هذا القطاع .وقال:
عيب كبري أنه حتى تاريخ اليوم
ال توجد كهرباء يف لبنان على
الرغم من مليارات الدوالرات
اليت مت صرفها عليها .واشار
دولة الرئيس اىل إننا يف
مرحلة عصيبة حتتاج إىل وقفة
وطنية وإنسانية ،كي نستطيع
جتاوز هذه احملنة الصعبة.
بعد ذلك ،قدم معالي وزير
الصحة عرضا حول تطور
مكافحة وباء الكورونا يف
لبنان واالجراءات اليت تتخذها
وزارة الصحة بالتعاون مع
املستشفيات العامة واخلاصة.
ثم بدأ جملس الوزراء مناقشة
جدول اعماله واختذ يف شأنه
القرارات املناسبة ومنها:
 استكمال البحث يف مشروعالقانون الرامي اىل تنظيم
ووضع ضوابط استثنائية موقتة
على بعض العمليات واخلدمات
املصرفية يف جلسة جملس
الوزراء يوم الثالثاء املقبل،
على ان يعرض على اجمللس
يف جلسة اخلميس املقبل.
 عرض وزير الطاقة واملياهالبئر
حفر
عملية
لسري
االستكشافية االوىل يف الرقعة
رقم  .4وتبني ان عمليات
احلفر وصلت اىل  1991مرتا
بعد جتاوز مسافة  1516مرتا
من املياه ،على ان يتم احلفر
يف طبقة من امللح اليت تقدر
مساكتها حبواىل  1750مرتا
للوصول اىل حيث يفرتض ان
يكون يف الطبقة اليت يعتقد
بوجود الغاز فيها واليت تبلغ
مساكتها  500مرت .وتوقع وزير
الطاقة ان تنهي باخرة احلفر
عملها يف اواخر شهر نيسان
املقبل.
 -عرض وزير الطاقة واملياه

ملوضوع تقلب اسعار احملروقات
وتقرر على االثر تأليف جلنة
تضم دولة رئيس جملس
الوزراء ومعالي وزيري الطاقة
واملياه واملالية ،بالتنسيق مع
مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء
لبنان واملديرية العامة للنفط
وتفويضها لشراء عقود آجلة
( )Hedgingعرب مصرف لبنان
بالدوالر االمريكي ،واعالم
جملس الوزراء بنتيجة االجراءات
املتخذة عند امتامها الخذ
العلم.
 الطلب من وزارة الطاقةواملياه الشروع باجراء مباحثات
مع كبار املصنعني العاملني
لوحدات انتاج الكهرباء لدراسة
امكانية القيام بتأمني التمويل
الالزم وانشاء معامل انتاج
للكهرباء وتأمني احللول املوقتة
من خالل مفاوضات مباشرة
واتفاقيات تعقد بني دولة
ودولة يرعاها نص املادة 52
من الدستور.
كما قرر اجمللس ايضا:
 فتح حساب يف مصرف لبنانلتلقي اهلبات واملساعدات
النقدية وخيصص استعماهلا
ملوضوع كورونا.
 فتح حساب يف مستشفىرفيق احلريري احلكومي لتلقي
اخلاصة
واهلبات
التربعات
باملستشفى.
 تكليف اهليئة العليا لالغاثةقبول اهلبات العينية.
 الطلب من مصرف لبنانفتح حساب لتلقي اهلبات،
وخيصص استعماله للمساعدات
االجتماعية.
 قدم الوزراء مبلغ  100مليونلرية من تعويضاتهم اخلاصة
لصاحل حساب كورونا.
وتقرر ايضا ان توزع مساعدات
اجتماعية للمواطنني الذين
وفقدوا
اعماهلم
تعطلت
وسيلة رزقهم ،وسيتم توزيع
مساعدات غذائية يف خمتلف
املناطق ،سواء عرب اهليئة العليا
لالغاثة او عرب البلديات او
مبساعدة متربعني حمليني.
ومتنى دولة الرئيس يف هذا

االطار ،على كل لبناني لديه
قدرات وامكانات ،ان يساهم
يف هذا الواجب الوطين
اخلتام،
ويف
واالنساني.
كان هناك متن بعدم الرتاخي
مبوضوع الوقاية من الكورونا،
واالستمرار يف التزام املنازل
اال عند احلاجة امللحة ،ال سيما
وانه سجلت باالمس نسبة عالية
من االصابات ناجتة عن االختالط
مبصابني بالوباء.
على صعيد آخر ،افاد وزير
الرتبية انه يف اطار ترشيد
االنفاق ،مت اخالء مبان مدرسية
مستأجرة النتفاء احلاجة اليها،
توفر ما يزيد عن  150الف
دوالر امريكي .كذلك سيتم
اخالء مبان اخرى ،ستحقق يف
القريب العاجل وفرا ماليا
اكرب».

سئلت :كيف سيتم تنفيذ
قرار منح املساعدات اىل من
حيتاجها؟
اجابت« :لقد مررنا يف ظروف

اصعب بكثري ،وحنن كلبنانيني
اعتدنا على مواجهة االزمات،
وما نعيشه اليوم هو ازمة
عاملية واصابت اجلميع وجيب
ان منلك مجيعا الوعي الكايف
ملواجتها ،ونأمل ان متر هذه
املرحلة».
سئلت :ماهي املالحظات على
الكابيتال كونرتول ،وملاذا
حتدث الرئيس دياب عن
خسائر؟
اجابت« :ال نزال يف اطار
املناقشات ،وال ميكن القول
بأن كل فكرة يتم طرحها هي
نهائية .لقد طلب اىل الوزراء
اعداد اقرتاحات خطية وارساهلا
اىل وزير املالية على ان يتم
التباحث بها الثالثاء ،وعلى امل
ان خنرج مبشروع قانون نهائي
يوم اخلميس املقبل».

لبنان القوي توقف عند الوضعني الصحي
واالجتماعي الناتج من تطور كورونا وطالب احلكومة
بااللتفات فورا اىل اخلطة االنقاذية املالية

حوار

ثم دار حوار بني وزيرة االعالم
والصحافيني.
سئلت :اي منطقتني طلب وزير
الصحة عزهلما لتسجيلهما نسبة
اصابات عالية بالكورونا؟
اجابت« :منذ البداية ،احنصرت
املناطق
ببعض
االصابات
ومنها جبيل والضاحية اجلنوبية
وغريهما ،امنا مل يعد باالمكان
اليوم التحدث بهذا الشأن بعد
ان اصبحنا يف نطاق التفشي،
وهناك خوف كبري بسبب احلاالت
الـ 14اليت سجلت باالمس ،امنا
اخلوف االكرب هو نوع احلاالت
اليت تكون جمهولة املصدر.
لذلك حنرص على ان يتم
التشدد وعدم الرتاخي مبوضوع
واالجراءات
املنازل
التزام
الوقائية الالزمة.
سئلت :بعدما اصبحنا على
مشارف انتهاء االسبوعني ،هل
هناك نية لتمديد االجراءات
الصحية املتخذة؟
اجابت« :هذا االمر يتقرر على
ضوء التطورات والوقاية اليت
نعتمدها ،حيث كانت االجراءات
جيدة وجتاوب املواطنني ساعدنا
ايضا يف ضبط االرقام ،ولكن
على ضوء التطورات ستتخذ
االجراءات ،وعلى املواطن ان

رئيس التكتل الوزير باسيل
عرض «تكتل لبنان القوي» يف
اجتماعه اإللكرتوني األول الذي
عقده ألعضائه الوضع الصحي
واالجتماعي يف البالد الناتج من
تطور فريوس كورونا ولنتائج
احلملة الوقائية اليت يقوم بها
التيار الوطين احلر وأعضاء
التكتل.
وناقش اجملتمعون «كيفية
تطوير وتفعيل هذه احلملة
وتلك االجراءات اليت بدأت يف
أكثر من منطقة» ،مشددين على
«أهمية التضامن االجتماعي يف
هذه املرحلة للمساهمة مبواجهة
هذا اخلطر الذي يهدد العامل
ويتطلب امكانات وحاجات علينا
مجيعا املساهمة يف تأمينها.
وتوقف التكتل عند «األوضاع
املالية واألقتصادية الراهنة»،
االقرتاحات
بعض
وناقش
اهلادفة اىل التخفيف من االعباء
املالية عن كاهل املواطنني
اللبنانيني يف ظل الظروف
االقتصادية الطارئة ،ال سيما
ما يتعلق منها بالضرائب
والرسوم واخلدمات احلياتية
األولية وضرورة اختاذ تدابري
موقتة على غرار ما مت اعتماده

يف موازنة  ،2020وذلك من
خالل اقرتاح قانون سيتقدم به
التكتل اىل جملس النواب».
وعرض التكتل ل»النقاش
الدائر يف احلكومة واألوساط
حول
واالقتصادية
املالية
قانون يتضمن وضع ضوابط
استثنائية موحدة ومتساوية
على بعض العمليات املصرفية
بني
العالقة
تنظيم
كما
املودعني واملصارف» ،معتربا
أن «أي اجراء جيب أن خيدم
يف النهاية حقوق املودعني
يف املصارف وعدم املساس
بودائعهم ،وأن يتضمن بعض
التسهيالت ألوضاعهم احلياتية
واملالية».
وطالب احلكومة ب»االلتفات
فورا ومن دون إبطاء اىل اخلطة
االنقاذية املالية واالقتصادية
الشاملة الجنازها والتوجه اىل
املؤسسات الدولية لتأمني
التمويل الالزم هلا والشروع يف
تنفيذ االصالحات اليت تضع
لبنان على طريق استعادة
الثقة الدولية واحمللية ومتنع
للوضعني
الكامل
االنهيار
املالي واالجتماعي».
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة أكدت دعمها تدابري احلكومة:

الوقت اآلن للتعاون اإلجيابي وليس
لالسرتسال يف املزايدات الرخيصة
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري بعد ظهر
امس االول ،يف مقرها حبارة
حريك ،برئاسة النائب حممد
رعد ،وأشارت يف بيان على
االثر ،اىل أنه «أما وقد دخلت
البالد رمسيا وعمليا حالة
التعبئة العامة والطوارىء
الصحية بسبب انتشار فريوس
اختذت
وبعدما
الكورونا،
احلكومة التدابري واإلجراءات
االحرتازية الالزمة ،بات على
املواطنني وكل املقيمني
على األراضي اللبنانية أن
يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية
واإلنسانية الكاملة عرب االلتزام
واالنضباط الطوعي بتلك
التدابري واإلجراءات حرصا
على سالمتهم وصحتهم».
ولفتت اىل أن «خارطة
التعاطي املسؤول مع الوضع
الراهن ،قد شرحها بإسهاب
وتفصيل مساحة سيد املقاومة
يف إطاللته التلفزيونية يوم
اجلمعة الفائت وحدد التكاليف
والواجبات واحملظورات اليت
ينبغي لنا مجيعا أن نربىء
ذمتنا بالسري وفق أحكامها
نتمكن
كي
وإرشاداتها،
من عبور هذه املرحلة بأقل
إن
والتداعيات.
اخلسائر
الواجب يدفعنا لتكرار دعوتنا
إىل اللبنانيني مجيعا وإىل
أصدقائهم وأصدقاء لبنان
من دول وقوى سياسية
ومنظمات غري حكومية ،لتوفري
ما أمكن من مساعدات عينية
تسهم
صحية
وجتهيزات
يف زيادة اجلهوزية ورفع
مستواها إىل احلد الذي
ميكن الدولة ومؤسساتها
االستشفائية من أن تنهض
مبهمة التصدي هلذا الفريوس
وخدمة املصابني به إىل حني
شفائهم وتعافيهم».
وأكدت الكتلة أنها «تدعم
وتدابري
إجراءات
حبزم
«كل
واضعة
احلكومة»،
اهليئة
بتصرف
إمكاناتها
الوطنية ملكافحة الكورونا»،
مشددة على أن «الوقت اآلن
هو للتعاون اإلجيابي وليس
لالسرتسال يف املزايدات
الرخيصة .وإذا كان التعاون
اإلجيابي يتطلب من اجلميع
أحيانا تغاضيا أو تنازال عن
حق خاص لتحصني حق عام أو
لتحقيق مصلحة وطنية كربى،
فإن اإلسفاف يف السلبية عند
التعاطي مع القضايا الوطنية
يصبح ذال وجبنا وتنكرا
واحنرافا».
وأعلنت ان «رضوخ رئيس
احملكمة
هيئة
وأعضاء
العسكرية وخضوعهم ملطالب
اإلدارة األمريكية يف اإلفراج
عن عميل خائن لبلده ،جزار

ضد شعبه وخادم لعدوه ،لن
يكون مقبوال على اإلطالق،
أيا تكن األعذار والتربيرات»،
معتربة أن «كرامة اللبنانيني
مجيعا قد أهينت بهذا احلكم
السياسي اململى واخلسيس،
والذي تطال تداعياته كل حبة
تراب يف هذا الوطن الذي
يأبى أبناؤه إال أن يستشعروا
فيه قيم السيادة والكرامة
الوطنية ،والشرف واإلباء
واجملد والعنفوان ويرفضون
االبتزاز والضغوط والتهديدات
والتدخل يف شؤونه وعمل
مؤسساته».
وإذ دانت الكتلة «احلكم
الصادر عن هيئة احملكمة
العسكرية رئيسا وأعضاء
والقاضي باإلفراج فورا عن
للعدو
املوصوف
العميل
اخليام
جزار
اإلسرائيلي،
املدعو عامر الفاخوري رغم
املتواترة
املثبتة
جرائمه
ضد شعبنا ،ورغم ممارسته
التعذيب الوحشي والقتل
األسرى
لبعض
املتعمد
واملعتقلني يف زنازين العدو
الصهيوني الغاشم» ،شددت
على أنه «من اخلزي أوال وآخرا
أن يرضخ قضاة حمكمة يف بلد
واجه الغزو االسرائيلي وهزمه،
فيستجيبوا لضغوط دولة
أجنبية راعية لعدوهم وداعمة
الرهابه ضد وطنهم ويطعنون
بشرفهم العسكري ويسقطون
التزامهم الوطين .لقد كان
األوىل بهم واألشرف هلم أن
يستقيلوا بدل أن يفعلوا ما
فعلوه .وعلى السلطة املعنية
احالتهم اليوم ،اىل احملاسبة
ومكافأة القضاة اآلخرين
الذين تصدوا لبعض جمريات
يف هذه القضية وفق القانون
وحسهم الوطين الشريف».
وشددت على أن «شعبنا
املقاوم لن يزيده حرص
على
األمريكية
اإلدارة
إسرائيل وعمالئها إال كراهية
لنهجها ونبذا وإدانة لسياستها
العدوانية الظاملة ،وإصرارا
على املقاومة والدفاع عن
سيادته،
ومحاية
الوطن
وسيواصل حقه يف سوق
العمالء إىل العدالة لينالوا
قصاصهم ولو بعد حني».
ورأت الكتلة انه «بات مطلوبا
وبإحلاح ،استعجال احلكومة
أوال من أجل أن تقرر اجراءات
خلدمات
املركزي
الضبط
املصارف وخريطة تعاملها مع
اموال املودعني والسحوبات
النقدية والتحويالت اخلارجية
بالشكل الذي يسهل التعامل
الطرفني،
بني
االجيابي
واستعجاهلا ثانيا كي تبت
وتعلن خطتها اإلنقاذية للوضع
النقدي واملالي واالقتصادي

واالجتماعي اليت ينتظرها
اللبنانيون لتأثري مضمونها
املباشر على أوضاع البالد
وعلى منسوب األمل للنهوض
بها وعلى االجتاهات اليت
سيتكيف وفقها اللبنانيون».
وأشارت اىل أنه «بات مؤكدا
بالسالمة
االستخفاف
أن
الصحية ،الشخصية والعامة
وعدم مراعاة بعض الضوابط
الصحية اخلاصة واملشاركة
بالتجمعات وأماكن االكتظاظ،
تشكل مجيعها مقومات البيئة
فريوس
لتمدد
املالئمة
الكورونا وسرعة انتشاره.
وبقدر ما يلتزم املواطنون
احلجر املنزلي الطوعي ،بقدر
ما يسهمون يف إبعاد خطر
الفريوس عنهم .إن ما فعلته
احلكومة اللبنانية رغم ضعف
اإلمكانات املتاحة يصب يف
تطبيق هذه املنهجية العلمية
اليت تبدأ باالحتواء ومتر
باإلجراءات والتدابري االحرتازية
الشاملة والعامة ،وصوال إىل
إبطاء وتقليل نسبة االنتشار،
ثم االنتهاء بالقضاء على
الفريوس .وعلى املواطنني
أن يواكبوا مبسؤولية إجراءات
احلكومة وتدابريها ،ويتفهموا
هذه املنهجية ويلتزموا العمل
مبقتضاها ليسهموا من جانبهم
بالتخلص سريعا من هذا
الوباء».
ولفتت الكتلة «املنبهرين
بالنموذج احلضاري الغربي،
إىل املنهجية اليت تسوقها
أنظمته
بعض
وتعتمدها
السياسية يف التصدي لوباء
الكورونا ،وهي منهجية ترك
«القطيع الضعيف» من البشر
لقدره وجتنب اإلنفاق من أجل
إنقاذه ،طاملا أن الناجني
ستزداد مناعتهم وسيكونون
أكثر إنتاجية يف حياتهم .إن
ترك مئات اآلالف من الناس
الضعفاء دون إبداء أي اهتمام
بإنقاذهم ،هو استجابة ملبدأ
النفعية الذي تسقط دونه
القيم واحلقوق اإلنسانية .كما
أنه يوفر لشركات التأمني
النافذة يف السلطة أرباحا
هائلة على حساب حق الناس
عموما يف الصحة واالستشفاء.
إن هذا النموذج ال يؤمتن على
حاضر البشرية ومستقبلها،
ومن الطبيعي أن يهدد أمنها
واستقرارها ويستولد هلا
األزمات تلو األخرى».
وشددت أخريا ،على أن
«االميان باهلل والتوكل عليه
والتمسك بقيم الرساالت
السماوية يف احلياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية هو
الذي يبعث الطمأنينة وحيقق
العدالة ويشيع األمن واخلري
بني الناس».

ماهر محود :تهريب العميل عامر الفاخوري ضربة قاصمة
تلقتها الدولة والقضاء والكيان اللبناني على يد بعض أبنائه
اعترب رئيس االحتاد العاملي
لعلماء املقاومة الشيخ ماهر
محود تهريب العميل عامر
الفاخوري« ،ضربة قاصمة
اللبنانية
الدولة
تلقتها
والقضاء اللبناني والكيان
اللبناني على يد بعض
أبنائه».
وتوجه اىل رئيس اجلمهورية
العماد مبشال عون ،سائال
اياه «عن سبب اخلضوع
لالبتزاز االمريكي» ،وقال:
«فخامة الرئيس ،هذه اجلرمية
ارتكبت يف عهدك وبيد أحد
املقربني إليك حتى إشعار
آخر ،املطلوب أن تصدر قرارا
وطنيا جريئا تنهي فيه بعض
عذابات اللبنانيني ،وهي أن
تطرد «جربان جرجي باسيل»
من الدائرة املقربة منك ،ألنه
ارتكب املوبقات بامسك،
واحنرف
صورتك،
وشوه
بالتيار عما أسسته له».
وسأل محود  :ما قيمة هذه

العقوبات األمريكية أمام إنهاء
فكرة الدولة» ،وطالب باسيل
ب»االستقالة من النيابة ،النك
مل تعد متثل الشعب اللبناني،
إذهب إىل أمريكا وخذ منصبا
هنالك» .وقال :من الذي
وضع عامر الفاخوري على
الئحة املدعوين يف واشنطن؟
هل جيرؤ السفري أن يضع
امسه حتى يدخل إىل السفارة
ويقابل قائد اجليش ويصافحه
ويكلمه ويقابل سامي اجلميل
وفالن وفالن؟ كيف وصل
إىل السفارة اللبنانية وأنت
وزير خارجية ،أنت املسؤول
حتى هذه اللحظة حتى تقول
شيئا آخر!.
وتوجه الشيخ محود اىل
االمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل ،بالقول :اما
أنت يا مساحة السيد ،قائد
املقاومة املفدى ،على طريق
القدس بإذن اهلل ،وليقل
من شاء ما يشاء ،على طريق

القدس معك ،وعلى طريق
وحدة املسلمني ،وعلى طريق
وحدة الوطنيني والشرفاء،
وعلى طريق الوطن املوحد
الذي يصارع الفساد وينهي
دولة املزارع ،وهذه الزبائنية
السياسة
يف
املوجودة
اللبنانية ،نتوقع منك خالل
يومني أو ثالثة ،إن مل يقم
فخامة الرئيس و جربان باسيل
مبا طلبنا ،أن تعلن على املأل
أن وثيقة التفاهم اليت وقعت
يف  6شباط  2006انتهى
مفعوهلا».
ب»صدور
محود
وطالب
قانون عفو عن احملكومني
يف سجن رومية ويف غريه،
إسالميني وغري إسالميني،
ألن ما ارتكبوه هو أقل
بكثري مما ارتكبه اجملرم عامر
الفاخوري ،ومن أخرجه من
السجن ورتب هذه املهزلة،
هذه اجلرمية ،يف حق لبنان
واللبنانيني».

اكثر من  ٥٠٠مكان معقم بني اجلديدة والدكوانة
والرابية والدوار يف اليوم اخلامس حلملة املنت الشمالي

يف اليوم اخلامس على التوالي
حلملة تعقيم املنت الشمالي،
اكثر من  ٥٠٠مكان جرى
تعقيمه بني اجلديدة البوشرية
والرابية
والدكوانة
السد
والدوار.
ويف اجلديدة البوشرية السد،
مركز قضاء املنت الشمالي،
طال التعقيم قصر العدل
ومبنى القائمقامية بطوابقه
واقسامه ومركز الدفاع املدني
املدني،
التتظيم
ودائرة
ومبنى اوجريو ،اىل جانب عدد
من احلضانات.
اما على صعيد الكنائس،
فجرى تعقيم كنائس مار
ومار
وباخوس
سركيس
انطونيوس ومار مارون ،ومار
يوسف الروضة.
كما جرى تعقيم قصر عدل
اجلديدة ونظارات املوقوفني
وسرية
اجلديدة
وفصيلة
اجلديدة واملفرزة القضائية،

مبواكبة من منسق هيئة قضاء
املنت الشمالي يف التيار
الوطين احلر عبدو لطيف
امني عام رابطة خماتري املنت
الشمالي احملامي عصام بو
جودة ،واعضاء هيئة اجلديدة
البوشرية السد يف التيار.
اما يف الدكوانة مار روكس
ضهر احلصني ،فبعد انطالق
احلملة صباحا حبضور رئيس
شختورة،
انطوان
البلدية
واملختار امني اخلوري ومنسق
التيار الوطين احلر يف الدكوانة
داني متى ،وممثل وزارة
الصحة الدكتور وسام حبشي،
واملختار بو جودة ،جرى تعقيم
املبنى البلدي ومركز الشرطة،
طاول التعقيم مبنى هيئة ادارة
السري واآلليات واملركبات
مبختلف اقسامه ،اىل جانب
عدد من مقرات اجلمعيات،
واحلضانات واملستوصفات،
اضافة اىل كنائس املنطقة.

ويف الرابية ،جرى تعقيم
مقر اجملمع االعلى للطائفة
االجنيلية يف سوريا ولبنان
والسينودس االجنيلي يف
والكنيسة
وسوريا
لبنان
االجنيلية يف الرابية ،ومجعية
حتنن .كما مت تعقيم كنيسة
مار منصور يف النقاش.
وصعودا ،اىل الدوار ،حيث
جرى تعقيم املبنى البلدي
انطونيوس
مار
وكنيسة
والكنيسة القدمية واملبنى
الرعوي.
وتنتقل احلملة غدا اىل بيت
ومزرعة
وزكريت
شباب
يشوع.
يذكر ان احلملة اطلقها النائب
ابراهيم كنعان نهاية االسبوع
املاضي ،بالتعاون مع وزارة
الصحة والبلديات الراغبة،
وهي ستتواصل يف االيام
املقبلة يف سياق الوقاية من
فريوس كورونا.
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لـبنانيات

جتمع العلماء نوه باجراءات وزارة الصحة:
كوبيتش نقل اىل حيت رسالة
للتحقيق يف قضية تهريب الفاخوري غوتريتش عن التضامن مع لبنان

نوه جتمع العلماء املسلمني ،يف
بيان ،ب «اإلجراءات املتخذة
من قبل وزارة الصحة واحلكومة
اللبنانية يف مواجهة خطر انتشار
فريوس الكورونا» ،مشيدا
«بنشاط وزير الصحة الدكتور
محد حسن» .ودعا «املواطنني
إىل ضرورة التجاوب مع
اإلجراءات اليت تعلنها احلكومة»،
كما دعا احلكومة اىل «تأمني
مساعدات للعمال املياومني
الذين تعطلت أعماهلم من
غذاء ودواء عرب وزارة الشؤون
االجتماعية» .وحيا مبادرات
اجملتمع األهلي.
من جهة ثانية ،استنكر التجمع
«تهريب العميل عامر الفاخوري
من السفارة األمريكية يف
عوكر بواسطة مروحية أمريكية،
ونعترب أن هذا ما كان ليتم لوال
وجود تواطؤ من قبل بعض
املسؤولني».
ودعا «الربملان اللبناني اىل
تشكيل جلنة حتقيق للوصول
إىل من يقف وراء القرار
املعيب الذي صدر عن احملكمة

العسكرية ،ومن ثم من سهل
عملية تهريب العميل» .ودعا
«احلكومة الختاذ قرار سيادي
بقطع العالقات مع الواليات
وتقديم
األمريكية
املتحدة
شكوى جمللس األمن».
واستنكر إدخال أرتال من
اآلليات العسكرية الرتكية إىل
حمافظة إدلب.
واستنكر التجمع «قيام طبيب
صهيوني مصاب بالكورونا
مبعاينة أسرى فلسطينيني يف
«سجن جمدو» ما أدى إىل نقل
العدوى إىل بعضهم» ،معتربا
ان «األمر قد مت عن سابق
إصرار وترصد لنشر الوباء
بني األسرى وقتلهم» ،وطالب
املؤسسات الدولية املعنية
بشؤون األسرى وحقوق اإلنسان
بإدانة هذا األمر ،وإيفاد جلنة
حتقيق حمايدة للتثبت من هذا
األمر .كما طالب الصليب األمحر
الدولي بإيفاد أطباء وتأمني
احلجر على املصابني واإلشراف
على عالجهم ومحاية اآلخرين من
تفشي املرض».

حركة املبادرة الوطنية :اطالق الفاخوري
أظهر هيمنة السياسة على القضاء

حتي مستقبال كوبيش

نقل املنسق اخلاص لالمم
املتحدة يف لبنان يان كوبيتش
اىل وزير اخلارجية واملغرتبني
ناصيف حيت رسالة تضامن
مع لبنان والتزام كامل كان
عرب عنهما االمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوترييش،

اثناء اتصال متلفز مجاعي أجراه
مع ممثلي اليونيفل واالسكوا
واملنسق اخلاص ،بالتأكيد على
«دعم املنظمة الدولية للبنان،
حلكومته ولشعبه يف هذا الوقت
الصعب الذي يشهده لبنان
واملنطقة والعامل».

قاسم هاشم :ملعاجلة قضية
املياومني ولرتع الدولة أبناءها

قال عضو «كتلة التنمية
الدكتور
النائب
والتحرير»
قاسم هاشم عرب حسابه على
«الفايسبوك»« :حالة التعبئة
اليت اعلنتها احلكومة تركت آثارها
السلبية على فئة من اللبنانيني
الذين يعملون كمياومني يف
كثري من املؤسسات واإلدارات،
واليوم اصبحوا بال مردود
مالي ،ما يتطلب من احلكومة
اإلسراع مبعاجلة هذه القضية،
خصوصا ان بعض املؤسسات

جتين األرباح من تعب هؤالء
العمال وال تصلهم حقوقهم
املطلوبة باألساس ،لذلك ال
بد من اختاذ القرارات الوطنية
ملساعدة هذه الفئة وغريها ممن
يستحقون ،الن الدولة ما زلت
راعية ألبنائها ،فكيف يف هذه
الظروف الصحية واالقتصادية
الن
الصعبة،
واالجتماعية
القضية ال حتتمل االنتظار،
نأمل اإلسراع باختاذ اخلطوات
التنفيذية اليوم قبل الغد».

تقرير غرفة العمليات الوطنية إلدارة
الكوارث حول فريوس «كورونا»
عقدت «حركة املبادرة الوطنية»
اجتماعها الدوري ،وأصدرت
بيانا رأت فيه ان «اطالق سراح
عامر الفاخوري بعد كف التعقبات
عنه ليل يوم عطلة وما رافقه
من التباسات شديدة الغموض
عن تسويات تتجاوز السياقات
اللبنانية ،امنا يعيد إىل الصدارة
أولوية إلغاء احملاكم االستثنائية
وما يصدر عنها من قرارات
استنسابية تتجاوز املعايري
القضائية الواضحة».
وأضاف البيان« :لقد أظهرت
هذه القضية أمرين خطريين:
األول ،جتلى يف اهليمنة
السياسية على عمل القضاء،
وهي هيمنة كانت واضحة لكنها
هذه املرة كانت فاضحة .وال بد
يف هذا اجملال من دعم موقف
جملس القضاء االعلى الذي
يقاوم تدخل السلطة الفاضح
واملكشوف.
أما األمر اآلخر فقد متثل يف
تأكد اللبنانيني من ان السالح
الذي حيمله «حزب اهلل» امنا
هو موجه الخضاعهم ،وليس
خمصصا ملواجهة عدو إسرائيلي
وآخر داعشي بقدر ما هو سالح
خمصص حصرا لعقد تفاهمات

بالنفوذ
ترتبط
وتسويات
اإليراني وعلى حساب سيادة
لبنان ومصاحل املواطنني وحكم
القانون».
والحظ ان «وقائع االنهيار
املالي واالقتصادي واالجتماعي
تثبت جمددا ان هذه احلكومة
ال حتكم ،ألن القرارات املالية
تصدر عن االمني العام لـ»حزب
اهلل» ورئيس اجلمهورية ورئيس
جملس النواب».
وتابع« :هذا الواقع معطوفا على
عجز احلكومة يف مواجهة وباء
«كورونا» منذ البداية ،اضاف
اىل سجل عجزها املتمادي
إهماال يرقى إىل مستوى اجلرمية
يف حق الشعب اللبناني ،ما
ينفي مربر استمرارها ويستدعي
العمل على اسقاطها».
املبادرة
«حركة
وذكرت
بان
اللبنانيني
الوطنية»
«انتفاضة  17تشرين قامت
يف عمقها فعليا ضد السلطة
السياسية اليت يؤكد سلوكها
املتمادي ضرورة اسقاطها،
لذا فان طريق اخلالص يبدأ
باسقاط هذا العهد ،وعلى روح
االنتفاضة ان تستمر يف الثوران
النتاج سلطة سياسية بديلة».

ترامب يشكر احلكومة اللبنانية على
«جهودها» يف إطالق سراح الفاخوري

أصدرت غرفة العمليات الوطنية
الدارة الكوارث تقريرها اليومي
ليوم اخلميس  19آذار حول
فريوس «كورونا» املستجد
حيث أظهرت النتائج التالية:
«عدد املصابني بوباء الكورونا
منذ  21شباط  149اصابة،
احلاالت اجلديدة اليوم  16حالة،
احلاالت اليت تعافت من الوباء
 ،3احلاالت احلرجة  ،4الوفيات
.4
أهداف الغرفة
تعمل غرفة العمليات الوطنية
على توحيد وتنسيق كافة اجلهود
الوطنية الرمسية واخلاصة من
أجل حتقيق األهداف التالية:
اهلدف األول :احلد من انتشار
الفريوس واحتوائه عرب تطبيق
ختفيف
االحرتازية،
التداير
االحتكاك املباشر بني الناس

التواصل
عمليات
وتعزيز
االجتماعي والتوعية لتعميم
املعلومات الصحيحة.
اهلدف الثاني :تأمني استمرارية
اخلدمات أالساسية على الصعيد
الوطين ،من خالل حتديد اخلدمات
أالساسية ومتطلبات الصيانة،
تشجيع العمل عن بعد ،اختاذ
التدابري االقتصادية واالجتماعية
باحلد أالدنى املطلوب املرتبط
بتطبيق القرارات.
اهلدف الثالث :زيادة قدرات
القطاع الصحي لالستجابة من
خالل مسح املوارد املتوفرة
واالحتياجات بشكل مستمر
مقارنة مع املنحنى الوبائي،
استقطاب التمويل واملساعدات
التقنية وزيادة القدرة اال
ستيعا بية للمستشفيات وإدارة
احلاالت».

صورة للفاخوري مع الرئيس ترامب
أعلن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب إطالق سراح العميل
وتوجه بالشكر
عامر الفاخوري،
ّ
للحكومة اللبنانية «على جهودها
يف إطالق سراح الفاخوري»،
على حد تعبريه.
وقال ترامب« :عاد الفاخوري
إىل الواليات املتحدة بعد أن
ً
موقوفا يف لبنان منذ
كان
أيلول  ،2019وهو يف مرحلة
متقدمة من إصابته مبرض
السرطان ،ومل يكن حيصل

على العالج الالزم».
وأضاف« :عملنا جبهد لإلفراج
قادرا أن
وأخريا أصبح
عنه،
ً
ً
يكون مع عائلته .وحنن ممتنون
للحكومة اللبنانية الطالق عامر
الفاخوري وأولويتنا سالمة
مواطنينا».
وأكدت السيناتور األمريكية
جني شاهني يف وقت سابق
أن الفاخوري أطلق سراحه
وهو يف طريقه إىل الواليات
املتحدة.

بومبيو :املواطن االمريكي عامر
الفاخوري عاد إىل أمريكا وسيجتمع
بعائلته

أعلن وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو يف بيان ان
عامر
األمريكي
«املواطن
فاخوري  ،احملتجز يف لبنان
منذ أيلول  ،عاد إىل الواليات
املتحدة حيث ليتم مل مشله مع
عائلته ويتلقى العالج الطيب
العاجل .وتأتي عودته كإغاثة
ملن تابعوا القضية بقلق بالغ.
حنن مرتاحون لكوننا قادرين
على استقباله يف الوطن».
كما أعلن بومبيو أن إيران
أفرجت اخلميس (امس االول)
عن األمريكي املوقوف لديها

منذ  2018مايكل وايت ألسباب
«صحية» و»إنسانية» ولكن
بشرط عدم مغادرته البالد.
أن
وأكد بومبيو يف بيان ّ
«مايكل بات حاليًا يف عهدة
سفارة سويسرا» اليت متثل
املصاحل األمريكية يف طهران
يف ظل غياب العالقات
وبني
بينها
الدبلوماسية
واشنطن.
ودعا بومبيو أيضًا إىل اإلفراج
«النهائي» عنه وعن «كل
األمريكيني احملتجزين بشكل
غري عادل يف إيران».

اجلمارك :ضبط شاحنة حمملة باملواد
املعقمة غري مطابقة للمواصفات
صدر عن املديرية العامة
البيان
اللبنانية
للجمارك
اآلتي« :يف إطار تنفيذ اخلطة
اليت أعدتها املديرية العامة
للجمارك ملكافحة التهريب
الصحي
األمنني
ومحاية
واإلجتماعي ،وبعد سلسلة من
الضبطيات خالل اآلونة األخرية
وال سيما اليت نفذتها مفارز
وشعب ضابطة مجارك صيدا،
ويف الوقت الذي يتأهب فيه
العامل بأسره حملاربة تفشي
وباء فريوس كورونا املهدد
للحياة البشرية ،أقدم بعض
األشخاص على تزوير بعض
على
واملبيدات
األدوية
أساس أنها تطهر وتعقم

األماكن العامة والشوارع
واملنازل ،وبناء لتوجيهات
للجمارك
العامة
املديرية
وإشرافها ،وبنتيجة املتابعة
والتحريات
واإلستقصاءات
املكثفة على مدار الساعة،
متكنت قوة من مفرزة صور
الربية يف ضابطة مجارك
صيدا من ضبط شاحنة حمملة
وبنتيجة
املعقمة
باملواد
التحاليل املخربية اليت أجريت
على عينات منها يف خمتربات
معهد البحوث الصناعية تبني
أنها غري مطابقة للمواصفات،
فجرى حجز البضاعة مع
وسيلة النقل إلجراء املقتضى
القانوني».
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لـبنانيات

املانيا وفرنسا تنسحبان من االستثمار يف الكهرباء :هل
يكسر لبنان حظر التوجه إىل الصني؟
بينما يرتفع الصوت يف أوروبا
نقدًا قاسيًا لسياسة اهليمنة اليت
تفرضها الشركات األمريكية
واألوروبية على هذه الدول،
واليت ظهرت على شكل عجز يف
مواجهة فريوس كورونا .وبينما
بادرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا
اىل طلب املساعدة املباشرة من
الصني ملواجهة هذه األزمة،
جاءت تصرحيات الرئيس الصربي
حول «اخلداع» من قبل «الشركاء
األوروبيني» لتفتح النقاش
واسعًا حول العالقة التجارية
مع الصني ملواجهة استحقاقات
الدول الواقعة حتت ضغط أزمات
اقتصادية ومالية.
يف لبنان ،ستكون احلكومة أمام
هذا السؤال بقوة يف األيام
القليلة املقبلة .السبب األول،
تلقي احلكومة أمس أجوبة سلبية
من أملانيا وشركات أوروبية
بعدم القدرة على تزويد لبنان
بأجهزة تنفس وحاجات خاصة
مبواجهة كورونا ألن األولوية
هي ألوروبا .والسبب الثاني ،ما
كشفته مصادر ّ
مطلعة لـ»األخبار»
عن تراجع احلماسة األملانية
والفرنسية واألمريكية للدخول
يف مشروع بناء حمطات الكهرباء
يف لبنان ،ومطالبة الشركات
يف هذه الدول بضمانات مالية
كبرية من احلكومة اللبنانية،
وهو األمر املتعذر .ما يعين أن
مشروع إطالق العمل يف بناء
حمطات كهرباء اآلن بات متعذرًا،
توجه احلكومة حنو
إال يف حال
ّ
الشرق حبثًا عن حلول أخرى .علمًا
بأن التواصل مع اجلانب الصيين
بدأ مبا خيص مواجهة تداعيات
كورونا.
جملس الوزراء الذي سيجتمع
اخلميس (امس االول) ملعاجلة
بنود عدة ،سيكون أمام بند
يتطلب منح وزير الطاقة رميون
غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات
من دولة اىل دولة مع عدد غري
قليل من العواصم العاملية بغية
الوصول اىل عالج ملسألة معامل
الكهرباء .ومل يعرف ما إذا كان
التفويض مينحه حق التفاوض
مع دول مثل الصني أو إيران.
لكن األكيد ،أن ما جرى تداوله
عن مسعى لدفع قطر اىل تبين
بناء املعامل ليس صحيحًا ،وأن
الدوحة اعتذرت هي األخرى عن
القيام بأي عمل من شأنه خلق
مشكالت إضافية مع األمريكيني
والسعوديني على حد سواء،
وسط معلومات مؤكدة من
اجلهات العربية بأن الواليات
املتحدة والسعودية متنعان أي
شكل من أشكال الدعم للبنان
يف هذه املرحلة.
لكن البند األكثر سخونة هو
املتعلق مبشروع القيود على
الودائع «كابيتال كونرتول»
الذي يفرتض أن وزير املال
أعده ،وحصلت
غازي وزني قد ّ
تعديالت كثرية على نسخه
املوزعة على الوزراء ،ويتوقع
اليوم أن تشهد احلكومة مناقشات
واسعة .وسيتقدم أكثر من وزير
بعدد كبري من املالحظات اليت
قد تدفع اىل تأجيل ّ
بته ،وسط
نقاش حول إمكان حتويله اىل بند

الوزير غازي وزني
من ضمن بنود اخلطة اإلصالحية
املالية للحكومة واليت جيري العمل
عليها ،وأبرز ما فيها مشروع
«قص الشعر» (من الودائع
الكبرية والديون) «هريكات»
الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه
مع شركة «الزارد» الفرنسية.
مبا خص مشروع الكابيتال
كونرتول ،والذي تبينّ أن وزير
املال استعان إلعداده مبحامني
يعملون مع املصارف التجارية،
وهو ما أعلنه صراحة من خالل
مشاركة كارلوس أبو جودة،
حمامي مصرف البحر املتوسط،
يف جلسة يف السرايا الكبرية.
وأثار ذلك حفيظة عدد غري
قليل من الوزراء ومن اجلهات
السياسية اليت سألت عن كيفية
ترك مشروع كهذا بيد املصارف
نفسها .وقد حاول رئيس مجعية
املصارف الدفاع عن هذه الوجهة
واليت تضمنت يف الصيغة األوىل
من مشروع «كابيتال كونرتول»
منح حاكم مصرف لبنان ومجعية
املصارف واملصارف صالحيات
استثنائية ،وخاصة جلهة حتديد
املسموحة
السحوبات
سقف
للمودعني بالعمالت األجنبية.
وقال صفري إنه جيب ترك أمر
القطاع حلاكم مصرف لبنان
وإبعاد املداخالت السياسية عنه،
حمم ًال الدولة مسؤولية األزمة
ّ
املالية ،علمًا بأن املشكلة تتجاوز
وضع القطاع لتالمس حسابات
املصرف املركزي نفسه ،حيث
تبني أن شركة «ديلويت» اليت
تقوم بأعمال التدقيق حبسابات
املصرف املركزي مل تنه أعماهلا
عن سنوات عدة قبل عام ،2019
خيص
وأنها أوردت يف تقرير
ّ
عام  2016مالحظة أساسية تبدي
ّ
حتفظها على السياسات
فيها
احملاسبية املعتمدة من قبل
اجمللس املركزي ملصرف لبنان.
يصر احلاكم على أنه ميلك
بينما
ّ
كل احلسابات الدقيقة.
لكن املشكلة اإلضافية تكمن
يف غياب السيولة اليوم .وتبينّ
أن آخر ورقة محلها سالمة اىل
الرئيسني عون ودياب ،تشري اىل

وجود  22مليار دوالر يف مصرف
لبنان ،يقول إنه حيتاج اىل 4
منها لتغطية حاجات لبنان من
الفيول والقمح واألدوية .لكنه
يصر على أنه حيق له التصرف
ببقية األموال ،أي بـ  18مليار
دوالر ،وهو األمر الذي يشري
اىل نية سالمة مواصلة سياساته
ذاتها ،علمًا بأن هذه األموال
ختص املصرف املركزي وال
ال
ّ
املصارف ،بل هي أموال خاصة
باملودعني.
ومن األفكار اليت جيري البحث
بها ملواجهة أزمة السيولة لدى
املصارف ،خفض نسبة االحتياطي
اإللزامي بالعمالت األجنبية من
 15يف املئة اىل  10يف املئة،
ما يتيح حترير حنو  6مليارات
دوالر من األموال املوجودة
يف مصرف لبنان ،على أن يتم
إخضاع إنفاقها لرقابة قاسية
من جانب جهات غري املصرف
املركزي ،وسط استمرار اخلالف
على طبيعة اجلهات الرقابية.
وستكون احلكومة قريبًا أمام
استحقاق التعيينات اجلديدة لـ
 11منصبًا يف املصرف املركزي
ومؤسسات تتبع له أو متصلة به
( 4نواب حلاكم مصرف لبنان،
مفوض احلكومة لدى مصرف
لبنان ورئيس جلنة الرقابة على
املصارف وأعضاؤها) .ومثة ميل
لدى غالبية وزارية بعدم إعادة
تعيني نواب احلاكم املنتهية
واليتهم منذ أشهر ،وهو أمر
عرضه وزراء على رئيس احلكومة
حسان دياب الذي قال إنه يف
حال توفر غالبية وزارية ترفض
إعادة التعيني ،فسيقف اىل
جانبها (حيتاج إسقاط التعيني إىل
ثلث أعضاء جملس الوزراء زائدًا
واحدًا ،إذ حيتاج التعيني إىل
الثلثني) .ويؤكد مجيع املعنيني
استمرار الضغوط األمريكية من
أجل إعادة تعيني النائب الثالث
املنتهية واليته للحاكم ،حممد
بعاصريي .ويف حال وافق دياب
على إعادة تعيني بعاصريي (علمًا
بأن مصادره جتزم بأنه يريد
تعيني أشخاص جدد يف مجيع

فسيتمسك
املواقع الشاغرة)،
ّ
الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط بإعادة تعيني
النائبني األول والثاني املنتهية
واليتهما رائد شرف الدين وسعد
العنداري ،األمر الذي يعين بقاء
سالمة يف وضعية صاحب القرار
املطلق ،وخصوصًا إذا جنح
أنصار املصارف داخل احلكومة
يف إدخال من يريدون اىل جلنة
الرقابة على املصارف.
وزير املال
غالبية الوزراء تطالب
َ
بأن يأتي إليهم بالئحة تضم
السيرَ الذاتية لـ  33مرشحًا لتولي
 11منصبًا .وعلم أن عددًا من
الوزراء طلبوا من الرئيس دياب
منحهم فرصة أسبوع لدراسة
أوراق املرشحني قبل العودة
اىل احلكومة الحتاذ القرار .ورغم
امليل الكبري بعدم التجديد ألحد
وال إعادة تعيني أحد انتهت
واليته ،أظهرت االتصاالت بني
الرئيسني ميشال عون ونبيه
بري أنهما ال ميانعان إبقاء بعض
العناصر يف مناصبها ،وال سيما
يف جلنة الرقابة على املصارف،
وأن النقاش ينطلق من أنه يف
ّ
تعذر إقالة رياض سالمة،
حال
يتم إبعاد عناصر كان هلا
فلماذا ّ
دورها يف مواجهة سياساته يف
الفرتة املاضية؟

تعديالت جوهرية قد تؤخّر
إقرار مشروع الـ»كابيتال كونرتول»

بالعودة اىل مشروع الكابيتال
كونرتول ،فإن أبرز التعديالت
اليت أدخلت على اقرتاح وزني،
تلك اليت جاءت من الرئيس
دياب بشأن املادة السابعة من
املشروع ،جلهة حصر صالحية
حتديد سقف السحوبات بالعمالت
األجنبية مبجلس الوزراء ،بعدما
كان وزير املال قد اقرتح
منحها إىل مصرف لبنان ومجعية
املصارف والبنوك .وحبسب
املعلومات ،فإن أكثر من جهة
لديها مطالب بتعديل النسخة
األخرية من املشروع (آخر
تعديالت أجريت عليه يوم 16
آذار ،من قبل رئاسة احلكومة)،
إذ يقرتح عدد غري قليل من
الوزارء إدخال تعديالت جوهرية.
وفيما يطالب التيار الوطين احلر
بتعديل وحيد ،حركة أمل لديها
 11تعدي ًال ،بينما يرد يف ورقة
حزب اهلل  10تعديالت .وشهد
ليل أمس اجتماعات بني احلزب
واحلركة ،واتصاالت تشاور
مع التيار الوطين احلر ،ألجل
وضع تصور لتعديل واسع يف
املشروع.
وأبرز التعديالت اليت طرحها
ّ
تتعلق بتعديل السقوف
بري
املنخفضة اليت حددها املشروع
األول جلهة الطبابة يف اخلارج
والعيش والدراسة ،وكذلك
سقف السحوبات بالعملة األجنبية
واللرية يف الداخل .وتقول
مصادر إن املشروع جيب أن
يراعي صغار املودعني الذين
ميلكون ودائع بالعمالت األجنبية،
حرية تصرفهم
يتم محاية
وأن
ّ
ّ
الكاملة بهذه الودائع من دون
قيد أو شرط من املصارف.

«األخبار»

اليونيفيل أحيت الذكرى  42لتأسيسها

ديل كول :رغم الصعاب بسبب كورونا
نواصل القيام بأنشطتنا

أحيت قوات الطوارىء الدولية
العاملة يف اجلنوب «اليونيفيل»
اليوم الذكرى الثانية واألربعني
لتأسيسها يف عام  1978يف
حفل أقيم يف املقر العام للبعثة
يف الناقورة  -جنوب لبنان.
ترأس احلفل ،حسب بيان
صدر« ،رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء ستيفانو
ديل كول ،وشهد حضورا
حمدودا من السلطات اللبنانية
واملسؤولني احملليني وكذلك
أفراد اليونيفيل كإجراء احرتازي
ملنع انتشار فريوس كورونا
الذي أصبح وباء عامليا».
ويف كلمة للمناسبة ،قال ديل
كول« :جنتمع هنا اليوم يف
هذه املناسبة لالضاءة على
أحداث العام املاضي :من
أجل اجلهود اليت يبذهلا األفراد
العاملني يف اليونيفيل وذكرى
من قدم التضحية األمسى من
جنود حفظ السالم والتزام
اجملتمع الدولي واألمم املتحدة
وشعبها.
اللبنانية
بالدولة
وعلى الرغم من الصعاب اليت
تواجهنا (بسبب انتشار فريوس
كورونا) ،تواصل اليونيفيل
القيام بأنشطتها العملياتية
على مدار اليوم واألسبوع».
وأثنى على «اخلدمة االستثنائية
والعمل الدؤوب» الذي يقوم
به أفراد اليونيفيل لضمان
استمرار البعثة يف تنفيذ
واليتها حتى يف ظل «أحلك
الظروف».
وأضاف« :استطاعت اليونيفيل

احلفاظ على أربعة عشر عاما
من السالم واالستقرار يف
جنوب لبنان وعلى أهميتها
االسرتاتيجية على الرغم من
االحداث اليت تعصف بالشرق
األوسط».
حضر احلفل العميد روجيه حلو،
ممثال قائد القوات املسلحة
اللبنانية ،وممثلون عن السلطات
احمللية وشخصيات أخرى .وقد
وضع اللواء ديل كول والعميد
حلو أكاليل الزهور على النصب
التذكاري لليونيفيل تكرميا
لذكرى حفظة السالم التابعني
لليونيفيل الذين ضحوا حبياتهم
منذ تأسيس اليونيفيل يف عام
 1978يف سبيل قضية السالم
يف جنوب لبنان».
واشار البيان اىل انه «بعد
تفشي فريوس كورونا ،اختذت
اليونيفيل التدابري االحرتازية
الالزمة ملنع انتشاره بني حفظة
السالم العسكريني واملدنيني
يف البعثة البالغ عددهم أكثر
من  11,000فرد وكذلك محاية
السكان الذين ختدمهم .وال
يوجد حاليا جنود حلفظ السالم
تابعون لليونيفيل مصابون بهذا
الفريوس شديد العدوى».
ولفت اىل أن اليونيفيل،
«وخالل  42عاما من انتشارها
يف جنوب لبنان ،فقدت أكثر
من  300جندي حفظ سالم خالل
عملهم من أجل السالم».
ختلل احلفل منح ميداليات األمم
املتحدة لعدد من حفظة السالم
التابعني لليونيفيل.

تعميم إداري من جملس القضاء األعلى
حول آلية ختلية السبيل
صدر عن رئيس جملس
القضاء األعلى القاضي سهيل
عبود تعميم محل الرقم /65ص
ق  2020/اىل النيابات العامة
وقضاة التحقيق واحملاكم
اجلزائية حول آلية طلبات ختلية
السبيل عرب الربيد اإللكرتوني،
وقد ورد يف التعميم اآلتي:
الصحية
للظروف
«نظرا
اليت متر بها البالد ،ويف
اإلحتكاك
ختفيف
وجوب
بني املواطنني ،ويف سبيل
تسهيل تقديم طلبات ختلية
السبيل وختفيف اإلكتظاظ يف
السجون ،ومبا أنه جرى إنشاء
مركز إتصال  call centerعلى
الرقم  548391/04بالتعاون
مع نقابة احملامني يف بريوت،
حبيث يتم تلقي طلبات ختلية

السبيل من قبل املوقوفني من
أماكن توقيفهم عرب اهلاتف،
ثم تعبئة استمارة خاصة يف
املركز ،يتم التصديق عليها
وفق األصول ،وبعدها يصار
اىل إرسال اإلستمارة من قبل
املركز اىل القاضي املعين عرب
الربيد اإللكرتوني مع اتصال
تأكيدي.
للتفضل بأخذ العلم ،واختاذ
القرار املناسب بشأن طلبات
ختلية السبيل اليت تردكم عرب
اآللية املذكورة ،ثم إعادة
القرار املتخذ بنتيجة الطلب
بالطريقة نفسها على العنوان
اإللكرتوني التاليtaskforce@:
 ،bbba.org.lbليصار بعدها اىل
إعادة القرار املتخذ اىل مركز
التوقيف إلجراء املقتضى.

مكتب وزير الصحة نفى األخبار املتداولة عن
وجود قرار بعزل بعض املناطق
نفى املكتب االعالمي لوزير
الصحة العامة الدكتور محد
حسن يف بيان« ،األخبار
املتداولة عن وجود قرار
بعزل بعض املناطق اللبنانية
اليوم» ،مؤكدا على «ما تقرر
يف جلسة جملس الوزراء لناحية

التشدد يف تنفيذ اإلجراءات
ذات الصلة ،ال سيما يف
الشق املتعلق مبنع التجمعات
واحلد من التجول على امتداد
األراضي اللبنانية ،خاصة بعد
ارتفاع حاالت اإلصابات خالل
 48ساعة املنصرمة».
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مـقاالت وتـحقيقات

«االتصاالت» تو ّسع إجراءاتها ملواجهة
الفريوس:

إقفال الضمان:

مرضى السرطان يف خطر؟
ايلي الفرزلي
كل مكاتب الضمان االجتماعي مغلقة.
االستمرار يف العمل كان ليؤدي إىل
كارثة ،يف ظل االكتظاظ اليومي
الذي اعتادته هذه املكاتب .لكن
ضرورات الوقاية من كورونا خلقت
ضررًا آلخرين .املصابون بأمراض
مستعصية عاجزون عن احلصول
على أدويتهم .فالصيدليات ال تسلم
األدوية ،وأغلبها باهظ الثمن ،إال بعد
تسديد الفاتورة اليت سبقت .وتلك
حيصل املريض مثنها من الضمان.
ّ
تلك السلسلة قطعت ،ولذلك تسعى
إدارة الضمان إىل استدراك هذا اخللل،
مبا يسمح بالتوفيق بني ضرورتني:
الوقاية من كورونا وتأمني اخلدمات
للمضمونني.
يف األيام العادية ،الذي يزور مركز
الضمان االجتماعي يف بئر حسن،
معتاد على وجود مئات املواطنني
يتنقلون بني طبقات املبنى .يسعى
هؤالء إىل إجناز معامالت معظمها
حيتاج إىل ساعات من االنتظار.
يكون هؤالء ،يف األغلب ،متالصقني
لشدة الزحام .يف األيام األخرية قبل
جتمع أكثر من مئة شخص يف
اإلغالقّ ،
غرفة واحدة يف الطبقة الثالثة بانتظار
قبض الشيكات املستحقة هلم .ذلك
مشهد معتاد يف أكثر من قسم .لكن
الكمامة.
هذه املرة كان اجلميع يرتدي
ّ
كمامات ميكن أن تقي من
لكن أي ّ
العدوى يف ظل االكتظاظ الشديد؟
لذلك ،رأت إدارة الضمان أن إغالق
مراكزه واحد من األولويات املطلوبة
للوقاية من كورونا .اإلغالق ازداد
إحلاحًا عندما تبني أن اإلجراءات اليت
اعتمدتها املؤسسة مل تأت أكلها.
الكمامات ،على سبيل
ففرض ارتداء
ّ
املثال ،كانت نتيجته ،يف بعض
الكمامات املستعملة
األحيان ،تبادل
ّ
بني اخلارجني والداخلني.
يف القرار الذي أعلنه رئيس جملس
إدارة الصندوق باإلنابة غازي
حييى ،يوم االربعاء املاضي ،يقفل
الصندوق أبوابه حتى  ٣١آذار ضمنًا.
حييى أوضح أن القرار جاء حلماية
املضمونني واملراجعني واملوظفني
من خطر تفشي كورونا.
يف تلك الناحية ،القرار رمبا يكون
صائبًا ،علمًا بأنه يطرح سؤا ً
ال عن
األسباب اليت حالت دون حتويل
الضمان ،املؤسسة الثرية جدًا،
إىل مؤسسة قادرة على العمل عرب
شبكة االنرتنت .مشكلة أخرى بدأت
تطل برأسها يف الصندوق؛ فمقابل
محاية أناس مثة آخرون يتأذون .مثة
خدمات أخرى قد ال تقل أهمية ،ومنها
احلصول على املوافقة املسبقة إلجراء
األعمال الطبية املختلفة ،وبعضها قد
يشكل خطرًا على حياة املرضى ،أو
دفع فواتري املضمونني املصابني
بأمراض مستعصية ،والذين يلجأون
إىل الضمان شهريًا لتحصيل فواتري
األدوية الباهظة الثمن ،مبا يسمح
هلم باالستمرار يف شرائها من
الصيدليات.
ُحلت مسألة االستشفاء واألعمال
الطبية اليت حتتاج إىل موافقة مسبقة،
بعد أن عمد الضمان ،من خالل تعميم
أصدره املدير العام حممد كركي،
إىل الطلب من «مجيع املؤسسات
املتعاقدة مع الضمان استقبال

املرضى واملستفيدين وإجراء األعمال
الطبية الالزمة هلم ،على أن يقوم
أصحاب العالقة بإجراء املعامالت
الالزمة واملوافقة الالحقة على سبيل
التسوية فور انتظام العمل يف مكاتب
الصندوق».
تلك مسألة ،إذا مل تعرقلها
املستشفيات ،فستعفي املضمونني
املضطرين إىل إجراء أعمال طبية
خمتلفة من موجب املوافقة املسبقة.
ذلك حيل جزءًا من املشكلة ،ال كلها.
اخلدمات األخرى تبقى معطلة حتى
إشعار آخر .أبرزها حتصيل فواتري
األدوية اخلاصة باألمراض املستعصية،
وال سيما السرطانية منها .التأخر يف
احلصول على مثن أي دواء ،يعين
تعريض املريض خلطر املوت .حبسب
املعلومات ،فإن إدارة الضمان بدأت
تبحث يف آليات ملعاجلة املشكالت
اليت ميكن أن تنشأ من جراء اإلغالق،
واليت تطال آالف املضمونني .يف
مسألة أدوية األمراض املستعصية،
ترتكز النقاشات حاليًا على:
أن يصار إىل تكرار جتربة االستشفاء،
أي أن يصار إىل التنسيق مع
الصيدليات لتسليم الدواء للمرضى
على أن تتم تسوية األوضاع الحقًا.
من األفكار أيضًا تفعيل CALL Centre
يتعامل مع احلاالت الطارئة ،ويعطي
املوافقات املطلوبة ليحصل املرضى
على الدواء.
االحتمال األخري هو إعادة فتح عدد
من املراكز ،بشروط صحية صارمة،
يتم خالهلا تأمني املصاحل الطارئة
للمضمونني ،اليت تشمل خدمات
حمدودة ،وال تؤدي إىل ازدحام هذه
املراكز أو االحتكاك بني الناس.
إذا كان اخليار األخري هو األكثر خطورة
على صحة العاملني واملراجعني،
فمشكلة اخليارات السابقة أنها ختالف
نظام الصندوق ،خاصة يف ظل غياب
املكننة ،واالعتماد على املعامالت
يرجح
الورقية .لكن ،حتى هذه النقطة ّ
أن يتم ّ
ختطيها باالعتماد على «نظرية
الظروف االستثنائية».
املشكلة يف توقف الضمان عن العمل
أنه يعين عمليًا استقالة مؤسسة تعنى
بصحة الناس من دورها .ولذلك ،مثة
من يدعو إىل حمافظتها على العمل
باحلد األدنى ومن خالل املداورة بني
املوظفني .يدور نقاش يف الضمان
بشأن اخلدمات األخرى اليت ميكن
إعادة تفعيلها .فبالرغم من أن تأمني
األدوية لألمراض املستعصية يفرتض
أن يعطى األولوية ،إال أن مثة خدمات
أخرى ،كدفع املستحقات وتسليم
األدوية ،حيتاج إىل حل ،خاصة أن
بعض املعامالت حمكوم مبهل زمنية
حمددة .فعلى سبيل املثال ،ال يتسلم
الضمان الوصفات الطبية اليت يزيد
عمرها على مخسة أشهر ،وبالتالي
فإن اإلقفال ميكن أن حيرم املضمون
حقه يف اسرتداد  85يف املئة من مثن
األدوية.
بالرغم من كل سلبياتها ،إال أنه
يفرتض باألزمة احلالية أن تسهم يف
تسريع عملية التطوير يف الضمان،
إذ مل يعد ممكنًا االستمرار من
دون مكننة العمل ،مبا ينهي معاناة
املضمونني يف إجناز معامالتهم قبل
كورونا وبعده.

بدأت أوجريو تنفيذ القرار احلكومي
القاضي مبضاعفة حزمات االنرتنت
وسرعاته .لكن القرار مل يشمل القطاع
اخلاص أو شركيت اخللوي .لذلك،
تتجه األنظار إىل وزارة االتصاالت:
مثة قرارات عديدة ينتظر أن تتخذها
متاشيًا مع الظروف الراهنة .زيادة فرتة
السماح لدفع الفواتري اخللوية ملدة
شهر ،قرار أعلنه الوزير طالل احلواطن
االربعاء املاضي ،بعد يومني من تلقي
املشرتكني رسائل نصية تدعوهم إىل
اخلروج من منازهلم لدفع الفواتري.
واليوم ُيتوقع أن يقر جملس الوزراء
مشول مشرتكي الشركات اخلاصة بقرار
مضاعفة احلزمات
اختارت شركة «تاتش» أن تكون جزءًا
من احلملة الرمسية واألهلية للوقاية
من فريوس كورونا .استبدلت كلمة
«تاتش» املوجودة على واجهة هواتف
مشرتكيها بعبارة «ابق يف املنزل»،
باللغة اإلنكليزية .تلك املبادرة
سرعان ما فرغت من مضمونها ،بتلقي
مشرتكيها رسائل تفرض عليهم
مغادرة منازهلم لدفع الفواتري قبل 23
آذار اجلاري يف مراكز الدفع املعتمدة.
هذا يعين ،كما درجت العادة ،أنه يف
فستتدرج اإلجراءات
حال عدم الدفع،
ّ
من منع املكاملات الصادرة بعد أسبوع،
إىل إيقاف اخلط بعد أسبوعني ،على أن
يلغى متامًا بعد حنو شهر .بدا حينها
أن ال حل أمام املشرتكني ،يف حال
ال يستفيدون من خدمة التوطني أو
خدمة الدفع االلكرتوني ،سوى اخلروج
من منازهلم واملخاطرة بصحتهم لدفع
فاتورة اخللوي ،جتنبًا النقطاع وسيلة
التواصل األوىل.
وبالرغم من التطمينات اليت كان يرددها
عاملو «مركز االستعالم» للمتصلني
الذين يستفسرون عن األمر ،بأن
هذه الرسائل تصدرها األنظمة اآللية
ولن يكون هلا أية مفاعيل الحقة،
يبدد إال بإعالن وزير
إال أن القلق مل ّ
االتصاالت ،أمس ،متديد مهلة دفع
فواتري اهلاتف اخللوي والثابت ملدة
شهر ،وكذلك متديد صالحية اخلطوط
املسبقة الدفع لشهر أيضًا.
مع حل مسألة اخلطوط اخللوية ،ظل
السخط مرتبطًا بعدم زيادة كوتا
االنرتنت لكل املشرتكني يف اخللوي
والـ»دي أس أل» .وتلك خطوة
صارت ملحة ملن يدعو الناس إىل
مالزمة منازهلم .فقرار احلكومة الذي
صدر األسبوع املاضي حصر زيادة
احلزمات والسرعات مبشرتكي أوجريو،
واستثنى مشرتكي شركات توزيع
(قرر وزير
اإلنرتنت وشركيت اخللوي
ّ
االتصاالت أمس االكتفاء بعدم حسم
بيانات اإلنرتنت املستهلكة للولوج
إىل املواقع اإللكرتونية اليت ُتستخدم
للتعليم عن بعد ،بعد حتديدها من قبل
وزارة الرتبية).
وبالفعل ،عمدت أوجريو إىل مضاعفة
حجم احلزمات للمشرتكني ،فيما زيدت
السرعة لبعضهم ،وخاصة للمشرتكني
يف احلزمات املفتوحة .املشكلة أن
القرار مل يشمل املشرتكني يف شركات
القطاع اخلاص ،انطالقًا من أن تلك
الشركات ليست حباجة إىل قرار حكومي
لتعدل احلزمات أو السرعات ،وميكنها
ّ
من تلقاء نفسها دعم مشرتكيها.
عمليًا ،شركة واحدة قامت بهذه

اخلطوة ،وحتى قبل القرار الوزاري،
هي شركة « .»Terranetلكن الشركات
الباقية مل تتبعها ،حبجة عدم امتالكها
السعات الدولية الكافية لتلبية طلبات
املشرتكني .يف النتيجة ،وبصرف
النظر عن أهمية تعزيز قدرات أوجريو
يف الظروف العادية ،فقد أدى القرار
احلكومي إىل التمييز بني املشرتكني:
من حيصل على اإلنرتنت من أوجريو
(حنو  ٦٠يف املئة من املشرتكني
املوصولني عرب شبكتها) حيصل على
كوتا مضاعفة عن ذلك الذي حيصل على
اإلنرتنت من الشركات اخلاصة .ولذلك،
تقدمت جمموعة من الشركات بطلب إىل
ّ
وزير االتصاالت لزيادة سعات اخلطوط
الرقمية الدولية ،وزيادة سعات وسائل
الربط بني أوجريو وبينها ،وزيادة يف
سرعات مشرتكي أوجريو مع الشركات
اخلاصة.
وإذا كان البعض يشري إىل أن ذلك
يشكل ابتزازًا للدولة ،طاملا ميكن
للشركات زيادة الكوتا من خالل
السعات اليت متلكها ،وال سيما أن معظم
االستهالك احمللي لإلنرتنت داخلي
(فايبسوك وغوغل ونتفليكس…) ،فإن
مصادر الشركات تؤكد أن تطبيق مبدأ
الزيادة املعمول به يف أوجريو ،سيعين
حاجة الشركات إىل ما بني  25و 30يف
املئة من سعات اإلنرتنت اإلضافية،
إذا أرادت احملافظة على مستوى اخلدمة
نفسه.
ّ
املوقعة على الطلب املوجه
من الشركات
إىل وزارة االتصاالت شركة  .IDMوألن
الوزارة تأخرت يف االستجابة ،عمدت،
صباح االربعاء املاضي ،إىل االستجابة
ملطالب مشرتكيها ،معلنة عن مضاعفة
ّ
مستقل ،إال أن
حزمات اإلنرتنت بشكل
هذه اخلطوة ساهمت سريعًا يف تراجع
سرعة النفاذ إىل الشبكة الدولية ،إذ
أن زيادة احلزمات جاءت على حساب
السرعة ،يف ظل عدم زيادتها لسعاتها

الدولية.
تلك الشركات ،كانت افرتضت أن
القرار السابق جمللس الوزراء يشملها،
انطالقًا من كون  75يف املئة من زبائن
القطاع اخلاص موصولني عرب شبكة
أوجريو ،لكن يف الوزارة كان األمر
خمتلفًا .قراءة وزارة االتصاالت للقرار
مغايرة ،لكن مع ذلك تتفهم مصادرها
احلاجة إىل تقديم حوافز للشركات
تسمح هلا بزيادة كوتا مشرتكيها ،إال
أنها ال تتفق مع فكرة أن القرار الوزاري
السابق يشملها ،معتربة أن األمر حباجة
إىل قرار جديد من جملس الوزراء.
ذلك مل يكن موقف وزير االتصاالت.
أصر يف جملس
حبسب املعلومات ،فقد
ّ
الوزراء ،الثالثاء املاضي ،على أن ال
يشمل قرار زيادة السرعات وحزمات
اإلنرتنت الشركات اخلاصة ،بالرغم
من مطالبة عدد من الوزراء بأن تكون
الزيادة شاملة ،خاصة أن احلجر املنزلي
ال مييز بني مشرتك وآخر.
يف النتيجة ،وبعد مراجعات عديدة
مشلت الوزارة وأوجريو والشركات،
وبعد دراسة املوضوع من كل جوانبه،
عاد وزير االتصاالت واقتنع بضرورة
مشول الدعم ملشرتكي الشركات
تقررت العودة إىل
اخلاصة .وعليه،
ّ
جملس الوزراء باقرتاح لزيادة السعات
الدولية اخلاصة بالشركات .علمًا أن
أوجريو ،بالتنسيق مع مديرية االستثمار
والصيانة يف الوزارة ،كانت أعدت آلية
فنية لتطبيق القرار على الشركات،
تتضمن زيادة السعات الدولية لكل
شركة حبسب عدد مشرتكيها وحصتها
احلالية من السعات .وقد مت االتفاق
يف النهاية على أن ال تكون الزيادة
جمانية متامًا ،إذ يشري االقرتاح إىل
دفع الشركات  30يف املئة من سعر
السعات الدولية ،مقابل فتح الوصالت
احمللية (بني أوجريو ومقدمي خدمات
اإلنرتنت) جمانًا.

طالب بالعفو العام عن املوقوفني اإلسالميني

سوسان :من الذي أتى بالعميل الفاخوري ومن أطلق سراحه؟

أكد مفيت صيدا واقضيتها الشيخ
سليم سوسان ،يف بيان ،ان «العدل
اساس امللك .هذا الشعار رفع ألن
العدالة هي دعامة االستقرار واملدماك
االساس يف ضمان السلم األهلي وحفظ
العيش املشرتك وتثبيت سلطة الدولة
على اراضيها كافة والتعامل مبساواة
وتوازن بني مواطنيها كافة دون
استثناء .القضاء هو السلطة الضامنة
لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بعدل
وفق ما تنص عليه بنوده ومندرجاته
وكافة ما ينبثق عنه وما يرسم اجراءاته
اليت تنظمها اصول احملاكمات املدنية
وكذلك اصول احملاكمات اجلزائية ،واي
اخالل يف التطبيق ينسف هيبة القضاء
ويزعزع سلطته ويتسبب خبلل بالغ يف
االستقرار الداخلي ،ومع انعدام الثقة
تتفكك روابط اجملتمع وحتكم شريعة
الغاب وما ينتج عنها من فلتان وعدوان
وسيطرة وغلبة وظلم وقهر مما يؤدي
اىل اندالع الثورات واالنتفاض على
السلطة الظاملة وأدواتها الفاسدة».
واضاف« :ولكن مع األسف يبدو ان
البعض يف لبنان ال زال يتجاهل ما
جيري من حولنا وما وصلت اليه األمور

نتيجة غياب منطق القانون وسلطة
القضاء والتحول اىل سلطة املزرعة
واملخابرات وغلبة الفئة األقوى .ان
لبنان العدالة ال ميكن ان يستقر بقضاء
يرى بعني واحدة فيتجاهل معاناة
اسرى ومعتقلني لدى قوات اإلحتالل
وعمالئه ويطلق سراح اجملرمني
والعمالء والقتلة .ولبنان يسأل من
أتى بالعميل اجملرم الفاخوري ومن
اطلق سراحه .وهناك موقوفون يف
السجون ،رمبا البعض منهم انهى
حمكوميته والكثري منهم ظلم يف احلكم
عليه يعانون واهلهم معهم مما وصل
اليه القضاء».
وتابع« :العميل يربأ ،والذي حيمل يف
قلبه آماال وأحالما لدولة يسودها العدل
والكرامة واحلرية يعتقل ،بل يطلق عليه
الرصاص املطاطي ويتعرض رمبا لوباء
داخل السجون».
وختم سوسان« :انين أطالب بالعفو
العام عن املوقوفني اإلسالميني
والعلماء منهم .العفو هلؤالء السجناء
وإطالق سراحهم وتربئة ساحتهم وتربئة
كل مظلوم حفاظا على ما تبقى من
عدالة يف هذا البلد».
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اسرتاليات

موريسون :أزمة وباء كورونا ستستمر
ملدة  6أشهر على األقل
اعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون خالل املؤمتر« :ال
ميكن أن تفرض حجرا صحيا
على اجملتمع وجترب اجلميع على
البقاء يف منازهلم ثم نرفع
احلجر الصحي ،ألن الفريوس
سيعاود االنتشار حينذاك».
موريسون
السيد
ودعا
األسرتاليني إىل االستعداد
لشتاء طويل ختيم عليه أزمة
وباء كورونا.
وقال موريسون خالل مؤمتر
صحفي شامل صباح االربعاء
املاضي إن تأثري وباء كورونا
سيستمر ملدة ستة أشهر على
األقل.
وقال موريسون «رجاء أعرفوا
هذا ،أي كان ما سنفعله ،جيب
أن نستمر يف فعله ملدة ستة
أشهر على األقل».
وقال موريسون إنه من
احلكمة عدم التعجل يف اختاذ
إجراءات جذرية ألن األزمة ال
تزال ممتدة« :حنن مستمرون
يف إدارة األمور يف أسرتاليا،
وسنحرص على أن تبقى
أسرتاليا قادرة على التعامل
مع األمر».
وأضاف «األمور لن تظل على
حاهلا املعتاد ولكن من املهم
للغاية أن نستمر يف وضع
إجراءات ميكن تعميمها واإلبقاء
عليها بشكل مستدام».
وشدد موريسون على أنه
ال يوجد حل سريع للوضع
احلالي« :ال يوجد حل يف
أسبوعني ملا نواجهه .ال يوجد
طريقة سريعة وقصرية األمد
ملعاجلة ما نتعامل معه هنا يف
أسرتاليا».
وقال رئيس الوزراء أن علينا
أن نتحضر ملا هو أكثر من
أسبوعني «فكرة أنه ميكننا
إغالق كل شئ ملدة أسبوعني
ثم إعادة فتحه مرة أخرى لنجد
أن الوباء قد انتهى ،ال تدعمها
احلقائق أو املعلومات ولن
تكون نهجنا يف التعامل مع
األزمة».
واستبعد موريسون احتمالية
القيام بفرض حجر صحي
شامل يف أي وقت قريب.

وقال خالل املؤمتر «ال ميكن
أن تفرض حجرا صحيا على
اجملتمع وجترب اجلميع على
البقاء يف منازهلم ثم نرفع
احلجر الصحي ،ألن الفريوس
سيعاود االنتشار حينذاك».
وقال موريسون إنه من املهم
أن يبقى األسرتاليون يف
العمل لكي يقدموا اخلدمات
دون
للحيلولة
الضرورية
حدوث انهيار اقتصادي.
وقال رئيس الوزراء «من
املهم أن تبقى البلد مستمرة
يف العمل واألهم أن نستمر
يف توفري اخلدمات املهمة
والضرورية ما يعين يف النهاية
أنه ميكننا تقديم الدعم لألفراد
األكثر عرضة للخطر يف جمتمعنا
واملعرضني للتأثر بفريوس
كورونا أكثر من غريهم».
وطالب أن يبقي األسرتاليون
واملدارس
العمل
يف
على
العامة
واملواصالت
مسافة «البعد االجتماعي»
واليت تعين احلفاظ على 1.5
بني أي فردين.
وحذرت احلكومة الفيدرالية
من أن اهلبوط االقتصادي
بسبب تفشي الوباء يعين أن
بعض األسرتاليني سيخسرون
بعض
وستغلق
وظائفهم
املتوقع
ومن
الشركات.
أن تكون شركات الضيافة
تنظيم
وقطاع
والسياحة
األحداث األكثر تضررا ،حيث
تفرض قيود على احلركة
لوقف تفشي الفريوس.
وطالب موريسون الناس
باهلدوء وعدم الفزع قائال
«بالنسبة ألغلب األسرتاليني
الذين ميلكون صحة جيدة ويف
وضع جيد سيكون الفريوس
حالة مرضية خفيفة».
وقال موريسون إن احلياة يف
أسرتاليا تتغري كما تتغري يف
مجيع أحناء العامل« :هذا شئ
حيدث مرة واحدة كل مائة
عام .مل نرى شيئا كهذا يف
أسرتاليا منذ احلرب العاملية
األوىل ،ولكن معا ميكننا عبور
هذا التحدي».
املصدرSBS :

 109اصابات كورونا جديدة وسيدني
تغلق املسابح ومراكز اللياقة
شهدت أسرتاليا خالل اربع
وعشرين تسجيل  109حالة اصابة
جديدة بفايروس كورونا لريتفع
العدد الكلي لالصابات يف عموم
اسرتاليا اىل ( .564من املتوقع
ان يرتفع العدد مع صدور هذا
العدد)
كما تشري اخر االحصاءات الرمسية
اىل متاثل  43حالة للشفاء يف
اسرتاليا منذ بدء الوباء.
يف هذه االثناء مت االعالن عن
وفاة جديدة يف نيو ساوث ويلز
جراء فايروس كورونا لريتفع
امجالي الوفيات يف البالد اىل
ست.
والوفاة اجلديدة هي لرجل يف
السادسة والثمانني من العمر.

من جانب آخر ،اعلنت بلدينة
مدينة سيدني عن أغالق املسابح
ومراكز اللياقة (اجليم) يف حدود
البلدية ابتداء من يوم اجلمعة
امتثاال الجراءات حكومية جديدة
متنع التجمعات اليت تزيد عن 100
شخص يف القاعات واملناطق
املغلقة.
وكانت احلكومة الفيدرالية قد
اصدرت عدة اجراءات جديدة
الحتواء انتشار فايروس كورونا
مبا يف ذلك منع التجمعات اليت
تزيد عن  100شخص داخل
املغلقة
واالماكن
القاعات
وجتنب السفر اىل اخلارج فضال
عن تقييد الزيارات اىل مراكز
الرعاية باملسنني.

علماء أسرتاليون يتعرفون على كيفية
تعامل جهاز املناعة مع فريوس كورونا
أعلن علماء أسرتاليون إنهم
توصلوا إىل معرفة الكيفية اليت
يقاوم بها جهاز املناعة فريوس
كورونا (كوفيد.)-19
وكشفت البحوث اليت أجروها،
واليت نشرت نتائجها نشرة
يوم
ميديسني)
(نيتشر
الثالثاء املاضي ،أن املصابني
بالفريوس يتماثلون للشفاء
بالطريقة نفسها اليت يتماثل بها
املصابون باإلنفلونزا العادية.
ويقول اخلرباء أيضا إن التعرف
على نوعية خاليا املناعة اليت
تظهر بعد اإلصابة بفريوس
كورونا سيساعد يف تطوير لقاح
ضده.
يذكر أن السلطات حول العامل
أكدت اصابة أكثر من  160ألف
شخص بالفريوس ،وقد تويف
منهم حنو .6500
كاثرين
األستاذة
وقالت
ساعدت
اليت
كيدزيرسكا،
يف وضع الدراسة اجلديدة،
إن «هذا االكتشاف مهم
جدا ألنه يعطينا للمرة األوىل
فهما للطريقة اليت يقاوم بها
جهاز املناعة فريوس كورونا
اجلديد».
وأثنى عدة خرباء على البحث
الذي أجري يف معهد بيرت
دوهرتي لألمراض واملناعة يف
مدينة ملبورن ،ووصفه أحدهم
بأنه «اخرتاق علمي حقيقي».
وأظهرت عمليات مسح الصدر
تطهري رئيت املريض بعد ظهور
خاليا مناعية:
أظهرت عمليات مسح الصدر
تطهري رئيت املريض بعد ظهور
خاليا مناعية
ما الذي مت التوصل إليه؟
متاثل العديد من املصابني
بفريوس كورونا للشفاء ،مما
مما يعين أنه كان معلوما أن
جهاز املناعة ميكنه مكافحة
الفريوس بنجاح.
ولكن للمرة األوىل ،تعرف
البحث اجلديد على  4أنواع حمددة
من خاليا املناعة ظهرت ملكافحة
فريوس كورونا (كوفيد.)-19
واكتشفت هذه األنواع األربعة
يف مريضة أصيبت إصابة
خفيفة إىل معتدلة بالفريوس،
ومل تكن تعاني من أي حاالت
مرضية أخرى.
وكانت املريضة ،وهي امرأة
من مدينة ووهان الصينية تبلغ
من العمر  47عاما ،قد أدخلت
أسرتاليا،
يف
املستشفى
ومتاثلت للشفاء يف غضون 14
يوما.

وقالت األستاذة كيدزيرسكا
ليب بي سي إن فريقها فحص
«كل جوانب الرد املناعي»
لدى تلك املصابة.
والحظ الباحثون ظهور خاليا
معينة يف دمها قبل متاثلها
للشفاء بثالثة أيام.
يذكر أن هذا النوع من اخلاليا
يظهر أيضا عند املصابني
باإلنفلونزا ويف نفس مرحلة
املرض.
وقالت األستاذة كيدزيرسكا
«أثارت هذه النتائج محاسنا،
وخصوصا قدرتنا على التعرف
على ظهور خاليا مناعية معينة
يف املصابة قبيل حتسن وضعها
السريري».
وأضافت يف حديث مع بي بي
سي أن أكثر من  12خبري عملوا
على مدار الساعة ألربعة أسابيع
العداد البحث.
كيف سيساعد هذا االكتشاف
يف التصدي للفريوس؟
يقول األستاذ بروس ثومبسون،
عميد دراسات العلوم الصحية
يف جامعة سوينبورن للتكنولوجيا
يف ملبورن ،إن التعرف على
توقيت تدخل خاليا املناعة
سيساعد «يف التنبؤ بسري
الفريوس».
وقال ليب بي سي «عندما
تعرف متى تقع الردود املختلفة
ميكنك التنبؤ بسري املرض وموعد
متاثل املصاب للشفاء».
وقال وزير الصحة األسرتالي،
غريغ هانت ،إن هذا االكتشاف
سيساعد أيضا يف تسريع عملية
تطوير لقاح ضد الفريوس
وإجياد عالجات للمصابني به.
وقالت األستاذة كيدزيرسكا إن
اخلطوة القادمة بالنسبة للعلماء
تتمثل يف اكتشاف سبب ضعف
رد جهاز املناعة يف احلاالت
األكثر خطورة.
وأضافت «من املهم جدا اآلن
أن نتوصل إىل أوجه االختالف
عند املرضى الذين توفوا أو
اولئك الذين أصيبوا مبرض
خطري من أجل أن نفهم كيفية
محايتهم».
وكان املعهد املذكور قد أصبح
يف كانون الثاني  /يناير املاضي
األول خارج الصني يعيد ختليق
الفريوس.
وحصل املعهد منذ ذلك احلني
على متويل اضايف من احلكومة
األسرتالية اضافة اىل تربعات
من عدة شركات وامللياردير
الصيين جاك ما.
املصدر :بي بي سي

كوانتس وجيت ستار تعلقان مجيع الرحالت الدولية
أعلنت شركتا كوانتس وجيت
ستار تعليق كافة الرحالت
الدولية يف نهاية الشهر
اجلاري بسبب وباء الكورونا.
وقد جاء هذا القرار بعد صدور
النصيحة احلكومية لألسرتاليني
بعدم السفر إىل أي مكان
يف العامل خوفا من املخاطر
الصحية
ومن املقرر أن تؤدي تلك
اخلطوة إىل تسريح مؤقت لنحو

ثلثي العاملني يف شركيت
الطريان أي ما يعادل 30,000
موظف .وستقوم الشركتان
بتقليل معدل الرحالت الداخلية
بنسبة ستني يف املائة.
وقالت شركة كوانتس إن حنو
 150طائرة مملوكة للشركة
ستبقى على األرض ولن
حتلق بسبب األزمة العاملية
اليت تعصف بقطع السياحة
والطريان.

موريسون يطلب من االسرتاليني عدم
السفر اىل اخلارج «بتاتا»

طلب رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون من مواطنيه
عدم السفر إىل اخلارج بتاتًا،
يف خطوة غري مسبوقة يف تاريخ
احلد من تفشي
البالد ،ترمي إىل ّ
املستجد.
وباء كورونا
ّ
وقال موريسون ّ
إنه يعلن «حظرًا
ّ
كل
مسمى» على
ألجل غري
ّ
مشددًا على
الرحالت إىل اخلارج،
ّ
ّ
أنه «إذا أبطأنا وترية تفشي
(الوباء) ننقذ أرواحا».
وأضاف خماطبًا مواطنيه «ال
تسافروا إىل اخلارج .هذه
تعليمات واضحة للغاية».
املصابني
حصيلة
وبلغت
بفريوس كورونا يف أسرتاليا
 450وهي تتزايد يوميًا ،علمًا
بأن حصيلة الوفيات تقتصر إىل
حد اآلن على مخس حاالت.
ّ
ورفض موريسون الدعوات
اليت تطالب احلكومة بإغالق

أن التداعيات
املدارس ،معتربًا ّ
االجتماعية واالقتصادية إلجراء
كهذا ستكون «وخيمة».
وقال رئيس الوزراء األسرتالي
إن «أي إجراء نتخذه جيب أن
ّ
ميتد ستة أشهر على األقل»،
أن إغالق املدارس
مضيفًا
ّ
سيحرم القطاع الصحي  30باملئة
من العاملني ،فيه إذ سيجرب
اآلباء واألمهات من بينهم على
مالزمة املنزل مع أوالدهم.
ويأتي حظر السفر إىل اخلارج
بعدما ألغت شركة الطريان
األسرتالية «كوانتاس»  90باملئة
من رحالتها الدولية ،فيما ألغت
«فريجن أسرتاليا» كل رحالتها
الدولية.
وقد جتاوز عدد الوفيات بفريوس
كورونا  830حالة حول العامل،
بينما اقرتب عدد اإلصابات من
 200ألف مصاب.

أسرتاليا تعلن حالة طوارئ تتعلق باألمن
البيولوجي ومتنع السفر للخارج

أعلن رئيس الوزراء األسرتالي،
«حالة
موريسون،
سكوت
طوارئ تتعلق باألمن البيولوجي
البشري» ألول مرة على اإلطالق
يف البالد ،كما رفع مستوى
إرشادات السفر لألسرتاليني
إىل الرابع ،وهو أعلى مستوى،
وأبلغ املواطنني بعدم السفر إىل
اخلارج.
وقال موريسون يف مؤمتر
صحفي يف كانربا« :احلياة
مستمرة يف التغري ،حيث إنه
يتعني علينا التعامل مع فريوس
كورونا ،هذا حدث من النوعية
اليت حتدث كل  100عام».
وأضاف« :لقد رفعنا مستوى
احلظر من السفر لألسرتاليني
للمستوى الرابع جلميع دول
العامل .هذه أول مرة حيدث
فيها ذلك يف تاريخ أسرتاليا»،
موضحا« :هذا حظر غري حمدد
املدة».
وأوضح« :أكرب املخاطر اليت
نواجهها وأكرب حاالت اإلصابة
اليت سجلناها ،ملواطنني عادوا
من اخلارج».
ومل يتضح ما إذا كان سيكون
هناك أي عواقب قانونية ملن
يغادر البالد .
كما أعلن موريسون عن حظر
التجمعات غري الضرورية اليت

تضم  100شخص أو أكثر،
للحيلولة دون تفشي فريوس
كورونا.
ويأتي هذا احلظر بعد حظر
الفعاليات اخلارجية اليت تضم
أكثر من  500شخص.
وقال موريسون إن املدارس
ستستمر يف العمل ،مضيفا
أنه مت فرض قيود على زيارة
منشآت رعاية كبار السن ،مع
املنع التام لزيارة املرضي أو
األشخاص العائدين من اخلارج.
وقد سجلت اسرتاليا ما اليقل
عن  533حالة إصابة مؤكدة
بالفريوس.
وكانت إدارة الصحة يف نيو
ساوث ويلز قد أعلنت الثالثاء
املاضي تسجيل حالة وفاة
بفريوس كورونا لرجل86 ،
عاما ،ليبلغ بذلك إمجالي حاالت
الوفاة بالفريوس  6حاالت.
وطالب موريسون املواطنون
بعدم ختزين املواد الغذائية،
يف الوقت الذي تواجه فيه
املتاجر األسرتالية «تكالب على
الشراء».
وقال« :إنه أمر غري منطقي
وال يساعد وأحد أكثر األمور
اليت تصيبين خبيبة األمل بشأن
السلوك األسرتالي يف التعامل
مع األزمة».

عالج أسرتالي واعد لفريوس كورونا

حصل باحثون اسرتاليون على
الضوء األخضر من أجل إجراء
التجارب السريرية على عالج
كورونا.
لفريوس
ابتكروه
ويتمثل دواء هؤالء الباحثني
بعقاقري استخدمت سابقا لعالج
املالريا واإليدز يف حنو 50
مستشفى بأسرتاليا.
ويتوقع أن تبدأ التجارب
السريرية يف نهاية مارس
اجلاري ،أي بعد أيام فقط.
وقال مدير مركز األحباث
السريرية يف جامعة كوينزالند،
ديفيد باترسون ،إن هناك
مرضى لفريوس كورونا مت

عالجهم بهذه األدوية وكانت
النتائج إجيابية ،إذ اختفى
الفريوس من أشخاص أصيبوا
منه.
وأضاف املتخصص يف األمراض
املعدية ،أن فريقه يبحث
حاليا عن متطوعني للمشاركة
يف جتربة سريرية كبرية على
مستوى أسرتاليا ملقارنة أداء
العقارين منفردين أو مع
بعضهما البعض.
وقال الربوفيسور باترسون
يف مقابلة مع موقع «نيوز»
األسرتالي»:نريد أن نعطي
األسرتاليني أفضل عالج».
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مـقاالت وتـحقيقات

ع ّداد «كورونا» يتخ ّطى املئة وإعالن التعبئة العامة:

إقفال الضمان:

هديل فرفور

ايلي الفرزلي

لـبنان تـحت «حـظر الـتجوال» مرضى السرطان يف خطر؟
التعبئة العامة وفرض ما يشبه حظر
التجوال ،هما القرار الذي اختذته
احلكومة اللبنانية ،االحد املاضي،
ملواجهة وباء كورونا مع وصول عدد
ضحاياه يف لبنان إىل عتبة الـ،103
مع تسجيل أربع حاالت جديدة يف
ُمستشفى رفيق احلريري اجلامعي
مساء .ورغم أن احلكومة اعتربت أنها
ً
جنحت يف «إبطاء انتشار الوباء»،
إال أن متهيدها لإلعالن عن اإلقفال
التام حتى التاسع والعشرين من
الشهر اجلاريُ ،يشري إىل توجسها من
ّ
ولعل ما
فقدان السيطرة على الوباء.
التوجس هو الواقع الصحي
عزز هذا
ُي ّ
ّ
واالستشفائي الذي ال يشي بإمكانية
الصمود طوي ًال إذا ما واصل الوباء
انتشاره ،يف ّ
ظل األزمة االقتصادية
واملالية اليت تفتك بالبالد .وهو ما
ترمجته مقررات احلكومة اليت أوعزت
بإجراء االتصاالت الالزمة لتزويد لبنان
ُ
باملستلزمات الطبية واالستشفائية
واملخربية مبوجب هبات أو مساعدات.
مع جتاوز أعداد اإلصابات بفريوس
ُ
املستجد املئة حالة ،قرر
كورونا
جملس الوزراء اللبناني ،مساء أمس،
إعالن التعبئة العامة ملواجهة انتشار
الوباء .وفق تصريح وزير الداخلية
عد حاليًا
حممد فهمي،
«ي ّ
ّ
فإن لبنان ُ
بعيدًا عن إعالن حالة الطوارئ ،لذا
توجهت احلكومة إىل إعالن التعبئة
العامة»ُ ،مشريًا إىل أن اهلدف هو
«منع االكتظاظ يف مساحة جغرافية
حمددة ملنع انتشار الوباء».
ومبعزل عن «طبيعة» املقررات اليت
فإن
خرجت بها احلكومة وتسميتها،
ّ
نصت عليه ال يعكس إال قلقًا جديًا
ما ّ
وتوجسًا حقيقيًا من فقدان السيطرة
على الوباء.
وحتى ليل االحد املاضي ،كانت
األرقام ُتشري اىل  103حاالت
إصابة يف لبنان .وبعد أن كانت
وزارة الصحة أعلنت ظهرًا أن جمموع
احلاالت ُ
املثبتة خمربيًا وصل إىل 99
حالة ،أعلن ُمستشفى رفيق احلريري
مساء ارتفاع أعداد ُ
املصابني
احلكومي
ً
يف منطقة العزل الصحي فيه اىل
 52بعدما كان عددهم أول من أمس
 ،48ما يعين تسجيل أربع إصابات
جديدة .وبذلك« ،يؤوي» ُ
املستشفى
احلكومي حاليًا نصف احلاالت اإلمجالية
يف لبنان ،فيما ُتعيد هذه املعطيات
ّ
تتعلق بقدرته
التذكري بالتساؤالت اليت
على تولي هذه املهمة وحده ،يف
ّ
ظل مالمسة قدراته االستيعابية احلد
األقصى ،ويف ضوء غياب اإلمكانيات
الفعلية والتجهيزات اليت متكنه من
ّ
تذكر بطبيعة العمل الذي
ذلك .كما
ستقوم به بقية ُ
املستشفيات وحجم
«التعاون» الذي ستبديه يف هذا
اجملال.
ويف هذا السياق ،أعلن رئيس
احلكومة حسان دياب أنه طلب من
كل ُ
املستشفيات احلكومية واخلاصة
إعداد خطة لالستعداد للطوارئ ،فيما
أن «الثقل» ال يزال
يبدو واضحًا ّ
على عاتق ُ
املستشفى احلكومي .وما
تصرحيات الدعم املادي واملعنوي
اليت «انهالت» عليه من خمتلف
حتمله العبء
اجلهات إال ترمجة لواقع ّ
األساسي( ،دعم مالي من قبل بلدية
بريوت ،وتربعات من خمصصات عدة

شخصيات سياسية ،فض ًال عن تربعات
من نقابة ُ
املستلزمات الطبية).
هذا الواقع يأتي فيما ال تزال اإلصابات
يف صفوف الطواقم الصحية والعاملني
يف ُ
املستشفيات اخلاصة ترتفع ،فيما
سجل ُ
املستشفى احلكومي الذي
مل ُي ّ
يستقبل نصف احلاالت أي إصابة.
وبعدما أثريت معلومات بشأن إصابة
موظف يف كافيرتيا مستشفى اجلامعة
األمريكية يف بريوت بالفريوس مع
خمالطته لعدد كبري من رواده ،أفادت
معطيات «األخبار» بإصابة أحد األطباء
املسؤولني عن الطوارئ يف مستشفى
آخر يف بريوت .مصادر طبية إن
ُ
املستشفيات اخلاصة
«أداء بعض
أثبت فش ًال وعدم جاهزية يف التعاطي
مع الظرف الراهن ،لذلك قد يبدو
من األفضل االتكال على ُ
املستشفى
احلكومي» .ولكن ،هل يعفي ذلك
سلطة الوصاية واملسؤولني عن
األزمة من مهمة فرض أداء يرتقي
اىل مستوى األزمة وعدم رمي الثقل
على «احلريري»؟

أداء بعض املُستشفيات الخاصة أثبت
فشال وعدم جهوزية ملواجهة الوباء

وكانت احلكومة أعلنت التعبئة العامة
اعتبارًا من يوم االحد املاضي حتى
منتصف ليل  29آذار ،لتنفيذ عدة
خطوات ،أبرزها :وجوب التزام
املواطنني بالبقاء يف منازهلم وعدم
اخلروج منها إال للضرورة القصوى
( ،)...تأكيد منع التجمعات يف
األماكن العامة واخلاصة على اختالفها
( ،)...إقفال مطار رفيق احلريري
الدولي ومجيع املرافئ اجلوية والبحرية
والربية (فقط أمام الوافدين إىل
املرافئ الربية والبحرية) اعتبارًا من
األربعاء (باستثناء قوات اليونيفيل
والبعثات الدبلوماسية واملنظمات
الدولية والطائرات املخصصة للشحن
واألشخاص العاملني لدى الشركات
املرتبطة بعمليات احلفر يف البلوك
رقم  ،)4إقفال املؤسسات العامة
واحتاداتها
والبلديات
واإلدارات
ُ
واجلامعات
املستقلة
واملصاحل
واحلضانات
واخلاصة
الرمسية
باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل،
على أن ُتستثنى املؤسسات الرئيسية
لدى وزارة الدفاع الوطين واملديريات
العامة لألمن العام واألمن الداخلي
وأمن الدولة والدفاع املدني ()...
ووزارة الصحة وكل ما يرتبط بالقطاع
الصحي واالستشفائي ،ومؤسسة
كهرباء لبنان واملديرية العامة للنفط
لتأمني احملروقات ،واملديرية العامة
للموارد املائية ،فض ًال عن مصرف
لبنان وشركات الصريفة والتحويل
واملؤسسات املصرفية املختلفة،
وتعليق العمل يف الشركات اخلاصة
واحملال التجارية على اختالفها
وأصحاب املهن احلرة (مع مراعاة
الضرورة القصوى) ،باستثناء املطاحن
واألفران وكل ما يرتبط بإنتاج املواد
الغذائية وتوزيعها (.)...
ونصت ُ
قررات على تكليف وزير
ّ
امل ّ
اخلارجية واملغرتبني بالتنسيق مع
وزير الصحة العامة «إجراء االتصاالت
الالزمة مع سفارات الدول واملنظمات
ُ
باملستلزمات
اإلقليمية لتزويد لبنان
الطبية واملخربية وأدوية مبوجب هبات

و/أو ُمساعدات عينية .وأوعزت إىل
القوى األمنية واألجهزة العسكرية
باختاذ املقتضى القانوني لتنفيذ ما
تقدم».
ُيذكر أن إعالن احلكومة عن ُ
املقررات
سبقه إعالن اجمللس األعلى للدفاع
الوطين «التعبئة العامة» استنادًا إىل
املرسوم االشرتاعي الرقم  102تاريخ
( 1983/9/16قانون الدفاع الوطين)،
تنص املادة الثانية منه على
والذي
ّ
مجلة من التدابري اليت ُتتخذ يف حالة
للحد من
التأهب الكلي أو اجلزئي
ّ
تعرض السكان واملنشآت احليوية
ّ
للخطر ،عرب استخدام القوى ُ
املسلحة،
كفرض الرقابة على مصادر الطاقة
وتنظيم توزيعها ،فض ًال عن فرض
الرقابة على املواد األولية واإلنتاج
الصناعي واملواد التموينية وتنظيم
وتصديرها
وختزينها
استريادها
وتوزيعها ،إضافة إىل «تنظيم
ومراقبة النقل واالنتقال واملواصالت
واالتصاالت».

تعبئة ال طوارئ

التعبئة العامة اليت أعلنها جملس
الوزراء يوم االحد املاضي ،ختتلف
عن حالة الطوارئ .حتى ّ
إنه ال
يوجد شيء يف لبنان امسه «طوارئ
صحية» .فحالة الطوارئ الوحيدة
محُ ّددة يف املرسوم االشرتاعي الرقم
 ،52الصادر يف  5آب  ،1967ويرد
فيه «إعالن حالة الطوارئ أو املنطقة
العسكرية يف مجيع األراضي اللبنانية
تعرض البالد خلطر
أو جزء منها عند
ّ
داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة
مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدد
النظام العام واألمن أو عند وقوع
أحداث تأخذ طابع الكارثة» .تطبيق
عد أمرًا خطريًا ،لكونه
هذا القانون ُي ّ
يبسط سلطة العسكر على ّ
كل منافذ
البلد .هذه هي حالة الطوارئ الوحيدة
املعمول بها يف لبنان ،وال يوجد شيء
امسه «حالة طوارئ صحية».
ويف هذا اإلطار ،يقول الوزير السابق
احملامي زياد بارود ،يف اتصال
مع «األخبار»ّ ،
إنه يف حال فرض
يؤدي ذلك إىل
أن
الطوارئ «ممُ كن
ّ
تقليص دائرة بعض احلريات ،بينما
يف التعبئة العامة الصحية ُترفع
يتقرر
فيمكن مث ًال أن
اجلاهزية؛
ُ
ّ
حتويل مبنى إىل مستشفى» .الفارق
الثاني ّ
أنه يف حالة الطوارئ «يمُ كن
فرض حظر جتوال ،األمر الذي من غري
ُ
املمكن فرضه يف التعبئة العامة» .أما
أن حالة
يف
فيكمن
الثالث،
الفارق
ّ
الطوارئ حباجة إىل موافقة أكثرية
الثلثني يف جملس الوزراء .ولكن
أال ُيعترب الطلب من املواطنني مالزمة
منازهلم إال للضرورات القصوى ،نوعًا
أن
من حظر التجوال؟ يوضح بارود ّ
أن الشخص ممنوع من
«احلظر يعين ّ
اخلروج من منزله ،وهذا اإلجراء مل
تتخذه احلكومة» .هناك خيط رفيع
بني التعبئة والطوارئ ،حتى يف ما
خص األوىل «إمجا ً
طبق يف احلاالت
ال ُت ّ
ُ
استخدمت يف
العسكرية ،ونادرًا أن
مواجهة وباء ،فمفهومها عسكري أكرت
مما هو صحي» .رغم ذلك يعتربها
بارود «خمرجًا مقبو ً
ال ،ألن إعالن حالة
طوارئ ممكن أن ينطوي على تقليص
واسع للحريات أو تعليق بعض األحكام
القانونية .تبقى العربة يف التنفيذ».

كل مكاتب الضمان االجتماعي مغلقة.
االستمرار يف العمل كان ليؤدي إىل
كارثة ،يف ظل االكتظاظ اليومي
الذي اعتادته هذه املكاتب .لكن
ضرورات الوقاية من كورونا خلقت
ضررًا آلخرين .املصابون بأمراض
مستعصية عاجزون عن احلصول
على أدويتهم .فالصيدليات ال تسلم
األدوية ،وأغلبها باهظ الثمن ،إال بعد
تسديد الفاتورة اليت سبقت .وتلك
حيصل املريض مثنها من الضمان.
ّ
تلك السلسلة قطعت ،ولذلك تسعى
إدارة الضمان إىل استدراك هذا اخللل،
مبا يسمح بالتوفيق بني ضرورتني:
الوقاية من كورونا وتأمني اخلدمات
للمضمونني.
يف األيام العادية ،الذي يزور مركز
الضمان االجتماعي يف بئر حسن،
معتاد على وجود مئات املواطنني
يتنقلون بني طبقات املبنى .يسعى
هؤالء إىل إجناز معامالت معظمها
حيتاج إىل ساعات من االنتظار.
يكون هؤالء ،يف األغلب ،متالصقني
لشدة الزحام .يف األيام األخرية قبل
جتمع أكثر من مئة شخص يف
اإلغالقّ ،
غرفة واحدة يف الطبقة الثالثة بانتظار
قبض الشيكات املستحقة هلم .ذلك
مشهد معتاد يف أكثر من قسم .لكن
الكمامة.
هذه املرة كان اجلميع يرتدي
ّ
كمامات ميكن أن تقي من
لكن أي ّ
العدوى يف ظل االكتظاظ الشديد؟
لذلك ،رأت إدارة الضمان أن إغالق
مراكزه واحد من األولويات املطلوبة
للوقاية من كورونا .اإلغالق ازداد
إحلاحًا عندما تبني أن اإلجراءات اليت
اعتمدتها املؤسسة مل تأت أكلها.
الكمامات ،على سبيل
ففرض ارتداء
ّ
املثال ،كانت نتيجته ،يف بعض
الكمامات املستعملة
األحيان ،تبادل
ّ
بني اخلارجني والداخلني.
يف القرار الذي أعلنه رئيس جملس
إدارة الصندوق باإلنابة غازي
حييى ،يوم االربعاء املاضي ،يقفل
الصندوق أبوابه حتى  ٣١آذار ضمنًا.
حييى أوضح أن القرار جاء حلماية
املضمونني واملراجعني واملوظفني
من خطر تفشي كورونا.
يف تلك الناحية ،القرار رمبا يكون
صائبًا ،علمًا بأنه يطرح سؤا ً
ال عن
األسباب اليت حالت دون حتويل
الضمان ،املؤسسة الثرية جدًا،
إىل مؤسسة قادرة على العمل عرب
شبكة االنرتنت .مشكلة أخرى بدأت
تطل برأسها يف الصندوق؛ فمقابل
محاية أناس مثة آخرون يتأذون .مثة
خدمات أخرى قد ال تقل أهمية ،ومنها
احلصول على املوافقة املسبقة إلجراء
األعمال الطبية املختلفة ،وبعضها قد
يشكل خطرًا على حياة املرضى ،أو
دفع فواتري املضمونني املصابني
بأمراض مستعصية ،والذين يلجأون
إىل الضمان شهريًا لتحصيل فواتري
األدوية الباهظة الثمن ،مبا يسمح
هلم باالستمرار يف شرائها من
الصيدليات.
ُحلت مسألة االستشفاء واألعمال
الطبية اليت حتتاج إىل موافقة مسبقة،
بعد أن عمد الضمان ،من خالل تعميم
أصدره املدير العام حممد كركي،
إىل الطلب من «مجيع املؤسسات
املتعاقدة مع الضمان استقبال

املرضى واملستفيدين وإجراء األعمال
الطبية الالزمة هلم ،على أن يقوم
أصحاب العالقة بإجراء املعامالت
الالزمة واملوافقة الالحقة على سبيل
التسوية فور انتظام العمل يف مكاتب
الصندوق».
تلك مسألة ،إذا مل تعرقلها
املستشفيات ،فستعفي املضمونني
املضطرين إىل إجراء أعمال طبية
خمتلفة من موجب املوافقة املسبقة.
ذلك حيل جزءًا من املشكلة ،ال كلها.
اخلدمات األخرى تبقى معطلة حتى
إشعار آخر .أبرزها حتصيل فواتري
األدوية اخلاصة باألمراض املستعصية،
وال سيما السرطانية منها .التأخر يف
احلصول على مثن أي دواء ،يعين
تعريض املريض خلطر املوت .حبسب
املعلومات ،فإن إدارة الضمان بدأت
تبحث يف آليات ملعاجلة املشكالت
اليت ميكن أن تنشأ من جراء اإلغالق،
واليت تطال آالف املضمونني .يف
مسألة أدوية األمراض املستعصية،
ترتكز النقاشات حاليًا على:
أن يصار إىل تكرار جتربة االستشفاء،
أي أن يصار إىل التنسيق مع
الصيدليات لتسليم الدواء للمرضى
على أن تتم تسوية األوضاع الحقًا.
من األفكار أيضًا تفعيل CALL Centre
يتعامل مع احلاالت الطارئة ،ويعطي
املوافقات املطلوبة ليحصل املرضى
على الدواء.
االحتمال األخري هو إعادة فتح عدد
من املراكز ،بشروط صحية صارمة،
يتم خالهلا تأمني املصاحل الطارئة
للمضمونني ،اليت تشمل خدمات
حمدودة ،وال تؤدي إىل ازدحام هذه
املراكز أو االحتكاك بني الناس.
إذا كان اخليار األخري هو األكثر خطورة
على صحة العاملني واملراجعني،
فمشكلة اخليارات السابقة أنها ختالف
نظام الصندوق ،خاصة يف ظل غياب
املكننة ،واالعتماد على املعامالت
يرجح
الورقية .لكن ،حتى هذه النقطة ّ
أن يتم ّ
ختطيها باالعتماد على «نظرية
الظروف االستثنائية».
املشكلة يف توقف الضمان عن العمل
أنه يعين عمليًا استقالة مؤسسة تعنى
بصحة الناس من دورها .ولذلك ،مثة
من يدعو إىل حمافظتها على العمل
باحلد األدنى ومن خالل املداورة بني
املوظفني .يدور نقاش يف الضمان
بشأن اخلدمات األخرى اليت ميكن
إعادة تفعيلها .فبالرغم من أن تأمني
األدوية لألمراض املستعصية يفرتض
أن يعطى األولوية ،إال أن مثة خدمات
أخرى ،كدفع املستحقات وتسليم
األدوية ،حيتاج إىل حل ،خاصة أن
بعض املعامالت حمكوم مبهل زمنية
حمددة .فعلى سبيل املثال ،ال يتسلم
الضمان الوصفات الطبية اليت يزيد
عمرها على مخسة أشهر ،وبالتالي
فإن اإلقفال ميكن أن حيرم املضمون
حقه يف اسرتداد  85يف املئة من مثن
األدوية.
بالرغم من كل سلبياتها ،إال أنه
يفرتض باألزمة احلالية أن تسهم يف
تسريع عملية التطوير يف الضمان،
إذ مل يعد ممكنًا االستمرار من
دون مكننة العمل ،مبا ينهي معاناة
املضمونني يف إجناز معامالتهم قبل
كورونا وبعده.

صفحة 10

Saturday 21 March 2020

الـسبت  21آذار 2020

Page 10

مـقاالت وتـحقيقات

النموذج الفرنسي:

ٌ
«قرض َجربي» بدل الـ»هري كات»
طوني عيسى

َ
يف يوم واحدَ ،
مرحلة التعبئة ضد فريوس
ن
دخ َل لبنا 
ُّ
َ
التعثر املالي ،مبرور أسبوع على استحقاق
ومرحلة
«كورونا»
الرئيس
حكومة
على
الوطأة
باتت
وهكذا،
 9آذار.
حسان
ّ
مما كان متوقعًا .فهل ستثبتاحلكومة قدرتها
أثقل
دياب
ّ
على اإلنقاذ ضمن ِ
املهلة الدولية املمنوحة هلا ،أي الـ100
أواخر أيار املقبل؟
يوم اليت تنتهي
َ

اليت متتلك النفوذ يف احلكومة احلالية ،يريدها أن تكون
صمامًا واقيًا هلا
ضد الصدمات .فعندما تنتهي مهمة
ّ
السقوط،
عملية
بإدارة
هذه احلكومة
سيتم حتميل الشعب
ّ
أكالف اإلفالس .وبعد ذلك ،يغسل السياسيون أيديهم
من اجلرمية ويعودون إىل السلطة بنحو فاقع ،ومعهم أموال
ليتصرفوا بها ويبدأوا الشوط اجلديد.
املساعدات اآلتية
ّ

من سوء األقدار أن تعصف أزمة «كورونا» يف هذه اللحظة
ً
التحول يف لبنان .فهي ستساهم
من
أوال يف زيادة األعباء
ُّ
املالية واالقتصادية امللقاة على عاتق الدولة ،وستؤدي
إىل انشغال املسؤولني بالشأن الصحي وتأمني احلاجات
االستثنائية ملواجهة الوباء.

أن مالمح مشاريع «الكابيتال كونرتول»
ولذلك ،يبدو واضحًا ّ
اليت
يتم حتضريها ،واليت ظهرت تفاصيلها يف األيام
ّ
األخرية ،ستكون على حساب الشعب وودائعه .وكذلك،
يرتدد ّ
يخُ شى أن تكون «اهلريكات» اليت
أنها حتمية ،مع
َّ
أن بدائل ناجعة ُعِرضت على املسؤولني اللبنانيني ،ومنها
ّ
طبقتها فرنسا يف مرحلة معينة من أزمتها
التجربة اليت َّ
املالية.

واألزمة
الصحية ستفرض حتويل جزء من املساعدات
ّ
التنموية اليت
ختصصها اجلهات الدولية املاحنة مساعدات
ِّ
ي يف الركود،
أن دخول االقتصاد العامل 
إنسانية .كما ّ
ط وتباطؤ االقتصادات ،قد
وسط تراجع أسواق املال والنف 
ٍ
مؤات لتحريك أي مساعدة للبنان.
خيلق مناخًا عامليًا غري
فامليل العاملي سيكون لتقديم املساعدات اإلنسانية إىل
الدول األضعف ،ال املساعدات املالية والتنموية .وهذا
التحدي رمبا
يستمر حتى عبور أزمة «الكورونا» ،أي ضمن
ّ
ّ
متتد عامًا أو عامني.
فرتة قد
ُّ
لكن هذا ال ينفي وجود «إجيابيات» قليلة يراها اخلرباء
داخل هذه األزمة املتشابكة .فتضافر األزمتني االقتصادية
ُّ
تقشف املواطنني اضطراريًا
أدى إىل
وتراجع
والصحية ّ
ٍ
كبري يف اإلنفاق .ويف ّ
ظل تراجع أسعار املشتقات النفطية
ّ
اليت
تشكل النزف األكرب للعمالت الصعبة وتثبيت أسعارها
وفر بالدوال ر خيلق
للمستهلك اللبناني ،سيكون هناك
ٌ
حتسنًا يف ميزان املدفوعات.
ولكن ،كل ذلك يبدو نقطة صغرية يف حبر األزمات اآلتية
من بوابة الديون اليت َّ
متنع لبنان عن دفعها ،واليت ستقوده
إىل أماكن صعبة .ففيما
تستعد احلكومة لبدء مفاوضاتها
ُّ
مع الدائنني ،وسط تراجع يف التصنيف السيادي إىل
أدنى املراتب على اإلطالق،
جيهز كثري من هؤالء قراراتهم
ّ
ملقاضاة لبنان يفنيويورك.
أن املقاضاة باتت أمرًا مفروغًا منه،
ويف تقدير اخلرباءّ ،
ّ
ألن من غري املمكن أن
تتمكن احلكومة من إرضاء مجيع
ّ
أن هناك خماطر
الدائنني والتوافق معهم .ويعين التقاضي ّ
ّ
مؤكدة على موجودات لبنان اخلارجية ،مبا يف ذلك ما خيتزن
ب يف نيويورك.
من احتياطه منالذه 
بناء على
فهذه املوجودات قد
تتعرض على األقل للتجميدً ،
َّ
إشارات قضائية ،إىل حني انتهاء الدعاوى واإلفراج عنها،
أي رمبا لسنوات .وإذا حصل ذلك،
سيتعرض لبنان ملأزق
َّ
ٍ
أكرب .وواقعيًا ،سيجد نفسه مستفردًا وضعيفًا يف
مواجهة
ذات أبعاد عاملية متشابكة.
ومثة َمن يعتقد أن ال خروج من هذا املأزق إلاّ يف السياسة،
أي من خالل التفاهم مع قوى دولية ِّ
مؤثرة تقف إىل جانبه
ومتتلك «الكلمة
السر» يف اإلفراج عن املساعدات احليوية.
ّ
ولكن أيضًا ،ال جمال للخروج منه إلاّ باالستجابة ملقتضيات
اإلصالح املطلوبة .فحتى اآلن ،مل تبادر احلكومة إىل أي
خطوة إصالحية فع ًال.
ّ
ويف األسابيع األخرية،
تلقت احلكومة رسائل جديدة من
ِّ
حلضها على التزام
عدة ،وفرنسا خصوصًا،
دول أوروبية ّ
شروط اإلصالح لتتمكن من حتريك املساعدات العالقة
منذ مؤمتر «سيدر» .لكن أي جتاوب مل يصدر عناحلكومة
اجلديدة ،ال يف استعادةاألموال املنهوبة وال حتى يف فتح
د وتعطيل مؤسسات الرقابة
حتقيقات حول اهلدر والفسا 
واحملاسبة والقضاء.
أن بعض القوى السياسية
ويف اعتقاد بعض املتابعنيّ ،

ويوضح خبري رفيع مقيم يف فرنساّ ،
أنه َطرح تفاصيل
ّ
َّ
لعلها
الفكرة على مرجعيات لبنانية معنية
توفر خمرجًا،
بدل االقتطاع من ودائع الشعب يف املصارف .وتقضي
جربي» على الودائع ملصلحةالدولة
«قرض
الفكرة بفرض
ّ
ٍ
اللبنانية ،بفائدة ضئيلة ،ملدة  4سنوات أو  5سنوات أو
أكثر.
ويشمل هذا القرض كل الودائع من دون استثناء ،ولكن
بنحو تصاعدي وفقًا للشطور .فمث ًال ،ميكن البدء باقتطاع
مبلغ رمزي يقارب الـ %2للشطر حتى  10آالف دوالر،
وحتى  %4حتى  50ألفًا ،و %6حتى  100ألف… و%15
حتى املليون و %20فوق املليون.
فالدولة حتتاج اليوم إىل سيولة ،وهذا القرض سيوفره
ّ
هلا .ولكنها ستعيد
احلق إىل أصحابه بعد سنوات ،إذ
أنها ستكون قد جتاوزت األزمة باتباعها برناجماً
ُيفترَ ض ّ
بناء
إصالحيًا دقيقًا ،وحصوهلا على مساعدات دولية،
ً
عليه .وسيكون ملردودالغاز والنفط ُ
املفرتض أن ُيستخرج
دور يف املساعدة.
آنذاك
ٌ
يقول اخلبري« :هذا القرض َ
ّ
سيجنب الناس االستيالء
اجلرْبي
على أمواهلم ،وستشارك فيه كل فئات اجملتمع .كما ّ
أنه
ّ
جينب وضع لبنان يف خانة البلدان اليت تنتهك املعاهدات
الدولية الكافلة للودائع واحلامية لالستثمارات األجنبية.
أن تطبيق «اهلريكات» قد يدفع بعض املودعني
علمًا ّ
فت ِ
األجانب للجوء إىل مراجع حتكيمية أو قضائيةُ ،
صدر
أحكامها على الدولة اللبنانية وتفرض إعادة املبالغ
املقتطعة».
طبقها االقتصادي البارع
ويشرح اخلبريّ ،
أن هذه التجربة ّ
لىّ
يف اآلن نفسه رئاسة
رميون بار عام  ،1977عندما تو
الوزراء ووزارة املال يف فرنسا ،وقد ساهمت يف إنقاذها
من أزمتها املالية آنذاك.
حتى اآلن ،ال ُت ِ
رد فعل على مطالب
ظهر حكومة دياب أي ّ
اإلصالح .ولكنها تندفع اضطراريًا إىل خيارات ال ترغب
فيها القوى السياسية اليت تدعمها ،وحتديدًا «حزب اهلل».
فقد
تدرج موقف «احلزب» من الرفض املطلق للتعاطي
َّ
ي إىل القبول باالستعانة به تقنياً
مع صندوق النقد الدول 
فقط ،إىل االستعانة به ماليًا ضمن شروط لبنان .وعلى
األرجح ،سيضطر الحقًا إىل القبول بأن تستجيب اخلطة
اللبنانية لعدد من الشروط اليت سيمليها الصندوق .ففي
النهاية ،العالقات الدولية
مبنية على املصاحل وحيكمها
ّ
منطق األقوى .فـ»احلزب» حياول إنقاذ وضع احلكومة لئال
ٌ
شرخ سياسي
تسقط يف وجه اجملتمع الدولي ولئال يقع
عنيف يف داخلها.
وسط هذا كله ،يبدو مثريًا مشهد هذه احلكومة .فهي
تبدو متحمسة جدًا ومعنوياتها مرتفعة جدًا لكنها تدور يف
تتحرك يومًا .من الظلم أن ُيقال ّ
مكانها…على أمل أن
إنها
ّ
«الرجل املريض» ،لكنها الرجل الذي يركض بكفاية عالية
الدوارة ،داخل املنزل!
على جهاز املشي ،السجادة
ّ

بريطانيا والسويد وهولندا «تغامر» بأرواح مواطنيها:

«املناعة اجلماعية» يف
مواجهة الوباء
علي عواد

ّ
سخرت الصني إمكاناتها العلمية والبشرية والتكنولوجية
فيما
وغريها ملواجهة تفشي وباء «كورونا» وحصره ،حتى كادت
أن تقضي عليه يف مهد انتشاره ،يبدو أن دو ً
ال غربية عدة،
كربيطانيا والسويد وهولندا ،تنحو حنو اعتماد خيار «املغامرة
الكربى» عرب «السماح» للوباء بالتفشي بني مواطنيها من أجل
إكسابهم «مناعة مجاعية».
وي َ
عندما
اجلماعية»
طلق توصيف «املناعة
يربي الكثري من
ّ
ُ
ً
الناس
مناعة ملقاومة مرض ما ــــ إما من خالل اللقاح أو
التعرض للمرض ذاته وشفائهم منه ــــ حبيث يصبح من
الصعب على العدوى االنتشار بني بقية السكان .وميكن أن
يؤدي هذا النوع من «املواجهة» إىل القضاء على املرض خالل
موسم أو اثنني ،أو شراء الوقت حتى يتم تطوير لقاح ضد
الفريوس.
وفيما حتاول كل دول العامل ختفيف العبء على مرافقها
الطبية عرب إجراءات عزل املصابني وفرض احلجر املنزلي
على مواطنيها
للحد من انتقال العدوى بينهم ،تبدو املقاربة
ّ
الربيطانية للتصدي للفريوس مغايرة متامًا .إذ حياول مسؤولون
بريطانيون الرتويج لفكرة «إدارة» تفشي الفريوس .ومبا أنه
«فعال» و»معتمد» حتى الساعة ،تريد حكومة
ال يوجد لقاح
ّ
بوريس جونسون أن يصاب بني  60إىل  70يف املئة من
املواطنني بـ»كورونا».
ولكن ،وهنا بيت القصيد ،تعتقد احلكومة الربيطانية بأنها
تستطيع «انتقاء» الضحايا ،حبيث يصاب فقط ذوو املناعة
القوية ،فيما يحُ جر على األشخاص األكرب سنًا وذوي املناعة
الضعيفة ،ما يدفع األزمة إىل بلوغ ذروتها حبلول الصيف حني
تكون املستشفيات قادرة على العمل بشكل أفضل .ويعتقد
هؤالء بأن ذلك سيساعد على خلق «مناعة مجاعية» ،فيما ينقسم
اخلرباء حول ما إذا كان هناك دليل يدعم هذه النظرية .وقالت
املتحدثة باسم منظمة الصحة العاملية ،مارغريت هاريس« ،ال
نعرف الكثري عن طبيعة الفريوس العلمية ،فهو غري موجود
وسط السكان منذ مدة طويلة».
ويبدو أن بريطانيا مل تعد وحيدة يف هذه املغامرة ،بل انضمت
إليها كل من السويد وهولندا .ففي أول خطاب من نوعه
لرئيس وزراء هولندي منذ األزمة النفطية يف سبعينيات القرن
املاضي ،قال مارك روتي ،االثنني ،إن «غالبية سكان هذا
البلد» سيصابون بفريوس «كورونا» ،لكنه استبعد إغالقًا تامًا
للبالد .ولفت إىل أن حكومته تريد تطوير «مناعة مجاعية» يف
انتظار إجياد لقاح.
ورغم أن السويد مل تقل عالنية إنها تريد اعتماد خيار
«املناعة اجلماعية» ،إال أن اسرتاجتيتها قائمة على اآلتي :إذا
أصبت مبرض «كوفيد ،»19-فما عليك إال املكوث يف املنزل
َ
ومراعاة نفسك بنفسك ،وال ينبغي عليك طلب املساعدة من
تأزم حالتك الصحية أو اقرتابك من
املستشفيات إال يف حالة ّ
املوت!

تعتقد الحكومة الربيطانية بأنها تستطيع «انتقاء» الضحايا

يقول الربوفسور ويليم فان شايك ،أستاذ علم األحياء اجملهرية
والعدوى يف جامعة برمنغهام« :املناعة اجلماعية موجودة ضد
األنفلونزا .إذا أخذ عدد كبري من السكان لقاح األنفلونزا،
ميكن أن حيمي هؤالء
احملصنون األفراد غري امللقحني .لكن
ّ
مشكلة األنفلونزا هي أن من الصعب معرفة أي ساللة هي
اليت ستتسبب يف حدوث عدوى ...هلذا السبب ،فإن لقاح
األنفلونزا ليس دائمًا فعا ً
ال بنسبة .%100
املشكلة الرئيسة مع فريوس كورونا هي أنه جديد ومل ينتشر
من قبل ،ما يعين أن كل شخص
معرض خلطر اإلصابة .ال
ّ
ميكن الوصول إىل مناعة مجاعية إال من خالل التطعيم على
نطاق واسع (ولكن ال يوجد حاليًا لقاح ،وقد يستغرق األمر
وقتًا طوي ًال قبل أن يصبح اللقاح متاحًا) ،أو من قبل األفراد
الذين يصابون باملرض ويتعافون ،وبالتالي يطورون مناعة
طبيعية ضد الفريوس» .يتابع شايك« :أخريًا ،من الصحيح
أن املناعة اجلماعية جتعل من الصعب انتشار املرض بسبب
إصابة األشخاص باحلصانة بعد اإلصابة به أو التطعيم ،وهذا
هو السبب يف أن اللقاحات كانت حجر الزاوية يف الوقاية من
األمراض املعدية يف املاضي.
ٍ
ليقضى عليه بني
إن ترك مرض
معد يحُ تمل أن يكون مميتًا ُ
السكان ،هو طريقة أخرى للوصول إىل مناعة مجاعية ،ولكنه
يأتي مع «خماطر وسلبيات كبرية» .هذا هو السبب يف أننا ما
زلنا حباجة إىل العمل معًا مجيعًا حملاولة إبطاء وتقليل انتشار
مرض كوفيد 19-من خالل ممارسة نظافة اليدين والتباعد
االجتماعي .نأمل أن يقلل هذا من الضغط على املرافق الطبية،
ما يسمح مبعاجلة املزيد من األشخاص ،وبالتالي تقليل عدد
األشخاص الذين ميوتون بسبب هذه العدوى».
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مـقاالت وتـحقيقات

«كورونا» يه ّدد االقتصاد الرتكي:

هـل أ ّجـلت أنـقرة خـسائرها؟
هادي أحمد

مل يطل وزير
الصحة الرتكي
الدين
فخر
احلديث
قوجة
عند إعالنه أول
إصابة بفريوس
« كو ر و نا »
تركيا.
يف
يومها ،قال إن
ذكر،
املصاب
ٌ
موجودًا
كان
أوروبا.
يف
سئل
وعندما
ُ
عن املستشفى
يعاجل
الذي
ومكان
فيه
مل
إصابته،
يكشف قوجة أي
تفاصيل ،سوى

ارتفع عدد املصابني بفريوس كورونا يف تركيا اليوم إىل (47األناضول)

أن املريض «وضع يف احلجر الصحي مع مجيع
أفراد عائلته وهو حبالة جيدة» ،مشددًا على أنه
«جيب أن ال يقلل أحد من قدر إحدى والياتنا أو
مستشفياتنا».
سياسة التعمية على تفاصيل اإلصابات يف البداية
أثارت بعض الشكوك ،خاصة أن وصول الفريوس
إىل تركيا تأخر ،رغم أنها «حماصرة» بدول فتكت
بها اإلصابات ،وأبرزها إيران اليت ارتفع فيها
عدد املصابني اىل اآلالف قبل إغالق حدودها
املشرتكة مع تركيا .وبني هاتني الدولتني ،مث ًال،
عالقات اقتصادية نشطة تتجاوز يف مرات عديدة
اعتبارات السياسة واحلروب يف املنطقة ،ما
جيعل تركيا عرضة لإلصابة قبل وقت من إعالنها
الرمسي .أحد املواقع الرتكية نقل خربًا أورد فيه
أن سائق شاحنة تركي أصيب بالفريوس بعد
عودته من إيران يف اآلونة األخرية .وهو ما نفته
وزارة الصحة سريعًا« .حمض إشاعات» ،هكذا
ّ
املشككني فيها.
ردت الوزارة على كل
ّ
«تهمة» تأخري اإلعالن عن اإلصابات فتحت الباب
أمام تساؤالت عن مصلحة تركيا يف ذلك ،وسط
هذه األزمة العاملية.

تأجيل الخسائر؟

حتيل تلك التساؤالت إىل احلركة النشطة اليت
شهدتها املطارات الرتكية ،إذ صارت إسطنبول
وأنقرة حمطيت ترانزيت أساسيتني للمسافرين
حول العامل ،بعدما أغلقت عدة دول يف آسيا
وأوروبا مطاراتها .احلركة اإلضافية تعين أرباحًا
هائلة يف أيام قليلة.
ّ
تعوض اخلسائر
لعل أنقرة أرادت بهذه اخلطوة أن ّ
اليت حلقت بها عند إغالق مطار أتاتورك قبل
املتخصص
عام .يومها قال هالوق غرتشك،
ّ
الرتكي يف شؤون النقل ،خالل مشاركته يف
ندوة نظمتها بلدية إسطنبول الكربى حول النقل
جراء
واملواصالت ،إن اخلسائر االقتصادية من ّ
إغالق مطار أتاتورك ،تصل اىل  8.4مليارات
يورو من االستثمار واإلنشاءات ،فض ًال عن 580
مليون يورو خسائر الشركات التجارية والفنادق
يف حميط املطار ،الفتًا إىل أن أبعادها تنعكس
على األوضاع االقتصادية للبالد عمومًا.
صح الربط بني التجربتني أو ال ،كان من
إن
ّ
وتتحصن
تؤجل موجة اخلسائر،
األفضل لرتكيا أن ّ
ّ
ضدها بأرباح سريعة وضخمة ،يف انتظار الصدمة
ّ
األوىل لالقتصاد بسبب «كورونا» .وفع ًال هذا ما
حصل .سريعًا ،ارتفع عدد املصابني بفريوس
«كورونا» يف تركيا بعد الكشف عن حاالت جديدة
بينها وافدون من أوروبا والواليات املتحدة.
ووصل عدد املصابني اليوم إىل  47حالة ،مرتفعًا
من  12حالة فقط أمس ،وفق اإلعالن الرمسي.
وأتى هذا بالتزامن مع تدابري جديدة اختذتها
للحد من انتشار الفريوس،
السلطات هناك
ّ
أبرزها إغالق املدارس ألسبوعني ،واجلامعات

لثالثة أسابيع ،إىل جانب إغالق املالهي والنوادي
الليلية واحلانات وتعليق الرحالت إىل  20بلدًا.
خطوات احرتازية مشلت الفحص احلراري يف
املطارات ،إضافة اىل إعطاء مهلة للمواطنني
األتراك حتى نهاية اليوم للعودة من البالد
األوروبية احملظورة ،ما يشي بأن تركيا قد
تتجه إىل إغالق كامل للحدود جوًا وبرًا وحبرًا.
خسائر تعاني منها الدول أمجع ،كما ستعاني منها
تركيا.

هزّة اقتصادية

مل تكن اللرية الرتكية يف أفضل حاالتها خالل
وعزز
العام املاضي ،وحتى مطلع العام 2020؛
ّ
اخنراط تركيا يف مغامرات إقليمية حالة عدم
االستقرار .كما أن اعتماد تركيا على السياحة
مصدرًا رئيسًا للدخل ،بات اليوم مع انتشار وباء
«كورونا» ،رهانًا خطرًا .فمث ًال ،توقف استقبال
السياح الصينيني الذين ألغوا ثالثني ألف حجز
فندقي هلم يف كابادوكيا ودينيزلي ونيفشهري
وإسطنبول.
وأمس اإلثنني ،وصلت اللرية الرتكية إىل أدنى
مستوى هلا أمام الدوالر منذ أيلول  ،2018على
خلفية أزمة «كورونا» .وفقدت العملة الرتكية حنو
 7.5يف املئة من قيمتها أمام العملة األمريكية
منذ بداية العام اجلاري.
بالتوازي ،خفض بنك تركيا املركزي سعر الفائدة
الرئيسي  100نقطة أساس ،اليوم ،يف اجتماع
أجري قبل املوعد احملدد له ،واختذ خطوات لدعم
األسواق املالية املتقلبة .ويف سابع خفض له
على التوالي من أجل التغلب على ركود سابق
ّ
وجتنب آخر حمتمل ،خفض البنك سعر إعادة
الشراء ألسبوع إىل  9.75يف املئة من 10.75
يف املئة ،دافعًا أسعار الفائدة احلقيقية إىل مزيد
من االخنفاض عن الصفر .واعترب البنك املركزي
أنه رغم هبوط اللرية ،فإن اخنفاض أسعار السلع
األساسية والتباطؤ االقتصادي العاملي بسبب
«كورونا» يسهمان يف تقليص التضخم يف تركيا
بأكثر من املتوقع.

تعمل الشركة املشغّلة ملطارات تركيا على إعادة
شراء أسهم بنحو  31.4مليون دوالر

جراء «كورونا»،
أزمة قطاع الطريان الرتكي من ّ
دفعت شركة تشغيل املطارات الرتكية «TAV
 »Airports Holdingإىل اإلعالن عن خطط للشروع
يف «إعادة شراء» أسهم بقيمة  200مليون لرية
تركية ،أي ما يعادل  31.4مليون دوالر .وقال
الرئيس واملدير التنفيذي للشركة ،ساني سينر،
إن الوباء «أدى إىل اخنفاض حركة الركاب يف
املطارات اليت نعمل فيها يف مجيع أحناء العامل...
هذا الوباء له آثار خطرية على السياحة العاملية
وصناعة الطريان ،وهذا انعكس سلبًا على
أسهمنا».

بني التعبئة العامة وحالة الطوارئ :مسؤولية مَن؟
نقوال ناصيف

رمى قرار جملس الوزراء تعليق احلياة العامة
واملرافق الرئيسية اسبوعني ،من البارحة اىل 29
آذار ملواجهة كوروبا ،اىل إحداث صدمة متثلت يف
إجراءات تتوخى وقف انتشاره .توافرت الشروط
القانونية للقرار ،لكن شرائح وفرية من اللبنانيني
أقامت يف مقلب آخر.
احتاج الوصول اىل قرار التعبئة العامة وصرف
النظر عن حالة الطوارئ ساعات طويلة بدأت من
التاسعة والنصف مساء السبت  14آذار حتى
منتصف الليل يف السرايا ،وطوال نهار االحد 15
آذار من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر
يف السرايا ايضًا ،قبل االنتقال اىل قصر بعبدا
متهيدًا اللتئام اجمللس االعلى للدفاع ،ثم جلسة
جملس الوزراء مساء .احتاج االمر كذلك اىل تقليب
مواعيد اجتماعي قصر بعبدا أكثر من مرة .بعدما
كان مقررًا عقد اجمللس االعلى بعد جملس الوزراء،
اكتشف املسؤولون املعنيون فداحة الثغرة .ال
مغزى النعقاد اجمللس االعلى قبل جملس الوزراء،
لكونه يكتفي بإصدار توصية وإنهاء اىل جملس
الوزراء الذي حييل التوصية واإلنهاء اىل قرار
للتطبيق .فأعيد ترتيب االولويات.
أوصى اجمللس االعلى للدفاع بالتعبئة العامة يف
البالد ،فاختذ جملس الوزراء قرارًا بتطبيقها ،للمرة
االوىل يف لبنان الذي اخترب اكثر من مرة اعالن
جرب
حالة الطوارئ .ما بني هاتني احلالتنيّ ،
لبنان ايضًا حالة حفظ االمن الذي نيط باجليش
ّ
سين احلرب وما بعدها،
فرضه اكثر من مرة يف
وخصوصًا اعوام  1975و 1982و.1991
كان قرار السلطات بداية اعالن حالة الطوارئ
شجع عليه رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس
احلكومة حسان دياب ،يف ضوء االخطار املتصاعدة
على السالمة العامة اليت راح يتسبب فيها
ويفاقمها وباء كورونا .اال ان مداوالت اجمللس
االعلى للدفاع وجملس الوزراء ،بعد مناقشات
مستفيضة ُدعي اليها القادة العسكريون
واالمنيون املعنيون باعالن حالة الطوارئ ،اىل
املستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق
ناجي البستاني ،أفضت اىل تغليب خيار التعبئة
العامة ،املعلنة بدورها يف معظم دول العامل اليت
تشكو من وباء كورونا.
متسك رئيس احلكومة يف اجتماعي السراي
عندما ّ
مساء السبت وقبل ظهر االحد بإعالن «حالة طوارئ
صحية»ُ ،أ ِ
خطَر بأن ليس يف القانون اللبناني ـ
خالفًا لدول أخرى ـ ما ينص على هذه احلالة ،بل
على حالة طوارئ عسكرية .مع ذلك ،يف القرار
الذي اختذه جملس الوزراءُ ،روعي إصرار دياب،
فبين على احلاجة اىل «حالة طوارئ صحية» تطبيق
ُ
التعبئة العامة.
ُحسم خيار التعبئة العامة يف ضوء بضعة معطيات
من بينها:
 1ـ ال تتوافر يف انتشار وباء كورونا الشروط
املوجبة العالن حالة الطوارئ املنصوص عليها
يف املرسوم االشرتاعي الرقم  52الصادر يف
 5آب  .1967يف مادته االوىل ينادي املرسوم
تعرض البالد
االشرتاعي بهذا االجراء «عند
ّ
اىل خطر داهم ناتج عن حرب خارجية ،أو ثورة
مسلحة ،أو اعمال أو اضطرابات تهدد النظام
العام واالمن ،أو عند وقوع احداث تأخذ طابع
الكارثة» .اما املادة الثالثة منه ُ
فت ِ
خضع البالد
وسلطاتها املدنية كلها اىل «السلطة العسكرية
العليا اليت تتوىل احملافظة على االمن» ،فتصبح
عندئذ «خاضعة للقوانني املعمول بها يف اجليش
يف ما يتعلق بأنظمة االنضباط».
مل تكن قيادة اجليش موافقة على اعالن حالة
الطوارئ النتفاء االسباب القانونية واملوضوعية
املوجبة الختاذ القرار .اضف ان التهديد الذي
تتعرض له البالد ال يعاجل بقدرات اجليش ،وال
بالصالحيات االستثنائية املنوطة به يف حالة
الطوارئ اليت تفرتض ـ اول ما تفرتض ـ منع
االعتداء اخلارجي او مواجهة عدو داخلي ،ما
يضع اإلمرة العامة واملطلقة بني يديه .تتطلب
مواجهة الوباء تضافر اجملتمع كله باملؤسسات
الرمسية للدولة واجهزتها واملواطنني خصوصًا
يتحملون وزرًا اساسيًا يف هذه املواجهة
الذين
ّ
عول على مسؤولية
ملنع تفشي كورونا .بذلك ُي ّ
املواطنني اكثر منهم ادارات الدولة.

الوجه اآلخر لتحفظ
ّ
جتنبه
اجليش،
اىل
الوصول
امللزمة
الشروط
الداء
واحلتمية
دوره يف حالة
الطوارئ ،واختاذ
تدابري صارمة ُت ّ
علق
السلطات
متامًا
املدنية والدستورية
عليه،
وحتيلها
احلريات
وتضع
و ا لتحر ي
و ا ملصا د ر ة
لتفتيش
ا
و
اجلربية
واالقامة
ومنع االجتماعات
والتجول والنشرات
ّ
على احملك يف
إجراء
سياق 12
ً
املرسوم
أوردها
االشرتاعي رقم 52
تصلح جلبه ثورة

تعليق الحياة العامة واملرافق
الرسمية الرئيسية قابل
للتجديد تبعاً لتفشي الوباء
(مروان طحطح)

شعبية او حرب خارجية تشن على البالد ،فيما
املشكلة اخلطرية احلالية تكمن يف الوقاية او ً
ال
واخريًا.
مثة سبب اضايف للتحفظ ،مؤداه عدم رغبة
املؤسسة العسكرية ،يف ظل غياب الشروط
حتمل مسؤولية
القانونية واملواءمة الظرفية،
ّ
اخللل الذي رافق عمل السلطات السياسية
توسع انتشار
واالدارات املعنية ،اذ ساهمت يف
ّ
الوباء ،وكذلك التعثر يف التدابري االستباقية
لتفاديه تفشيه.

تح ّفظ الجيش عن إعالن حالة طوارئ لعدم توافر
الشروط القانونية واملواءمة الظرفية

 - 2تتحدث املادة الثانية يف املرسوم االشرتاعي
رقم  102الصادر يف  16ايلول  1983وتعديالته
(قانون الدفاع الوطين) عن اعالنني ميكن
«تعرض الوطن او جزء من
اختاذهما يف حال
ّ
اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او جمموعة
من السكان للخطر» .احدهما هو «حالة التأهب
الكلي واجلزئي» ،والثاني «حالة التعبئة العامة او
اجلزئية لتنفيذ مجيع او بعض اخلطط املقررة».
يف ما ترعاه املادة الثانية عن اخلطر الذي قد
يتعرض له السكان ويربر ادراج احتماالت شتى
من بينها اخطار عسكرية او امنية او بيئية او
صحية ،فإن التعبئة العامة تصبح االجراء املطلوب
ّ
حتمل مسؤولية
حيتم على املواطنني
الذي
ّ
املشاركة يف مواجهة هذا اخلطر .وهو ما راحت
احلكومة اللبنانية واملسؤولون حيضون عليه منذ
اليوم االول الكتشاف وباء كورونا يف البالد،
بدعوة اللبنانيني اىل عدم التجمع واالختالط
واختاذ احليطة واحلذر تفاديًا لتمدده.
 - 3خالفًا العالن حالة الطوارئ اليت تضع كل
السلطات يف يد اجليش ،ال يعدو دور االسالك
العسكرية واالمنية يف حالة التعبئة العامة
االستمرار يف اداء مهماتهم احلالية ،يف ظل
مرجعية السلطات املدنية .وهو ما حيدده قرار
جملس الوزراء بتكليفه السلطات واالدارات
العامة واملؤسسات العامة والبلديات واحتاداتها
واالجهزة العسكرية واالمنية تنفيذ التدابري تلك.
حلظ البند االول من القرار إلزام املواطنني بالبقاء
يف منازهلم ،وعدم التجول اال للضرورة القصوى
للحؤول دون انتشار الوباء.
نال هذا البند قسطًا وافرًا من املناقشة جلهة
اداة اإللزام ،فاستعني  -بناء على اقرتاح ناجي
البستاني  -باملادتني  604و 770يف قانون
العقوبات ،املرتبطتني بتسهيل انتشار الوباء
وخمالفة التعليمات االداريةُ .طرحت يف جملس
الوزراء االشارة اىل هاتني املادتني يف قانون
العقوبات ،ثم ُ
ارتئي اغفاهلما يف النص تفاديًا
لبعث القلق يف النفوس ،مع الرتكيز على
تطبيقهما بإزاء اي خمالفة لالجراءات .كذلك االمر
بالنسبة اىل حصر مدة التعبئة العامة باسبوعني،
بيد انها قابلة للتجديد اىل امد غري حمدد.

صفحة 12

Saturday 21 March 2020

الـسبت  21آذار 2020

Page 12

الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

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

CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

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

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

كورونا يصيب االقتصاد أيضاً :أمل ضئيل بالشفاء
كورونا ينضم إىل
أزمة السيولة والقيود
املصرفية ليسهم يف
خفض الناتج احمللي
بشكل دراماتيكي .كل
شيء يشي بأن احملال
التجارية كما املطاعم
والنوادي
واملقاهي
تعيش أزمة وجودية،
ّ
تسلم
لكنها ،مع ذلك،
بأن ال جمال إلنقاذ هذه
القطاعات قبل إنقاذ
البلد من كورونا.
خالية
الشوارع
مقفلة.
واألسواق
واملقاهي
املطاعم
واحلانات كذلك .ذلك

إيلي الفرزلي

 785مؤسسة سياحية أقفلت أبوابها خالل  4أشهر (مروان بوحيدر)

مرت على
أمر مل حيدث يف كل احلروب اليت ّ
لبنان .يف عز االنهيار املالي واالقتصادي
اقتحم كورونا يوميات الناس .مل تعد املعيشة
هي األولوية بل العيش .املصائب اليت ُ
ابتلي
بها اللبنانيون دفعة واحدة ال حتصى .عزاؤهم
خيصهم وحدهم161 .
الوحيد يف كورونا أنه مل
ّ
دولة تعيش املعاناة نفسها.
الرتكيز على كورونا ّ
غطى على أخبار االنهيار
االقتصادي املستمر ،لكن ال هذا انتهى وال
ذاك .على العكس .كورونا ال يفتك بالبشر
فقط .االقتصاد أبرز ضحاياه أيضًا ،لكن
التعبئة العامة ال تشمله .االقتصاد بكل مآسيه
وإفالساته مل يكن قد وصل إىل القعر .كورونا
يقوده إىل اهلاوية بسرعة فائقة .لكن مع ذلك،
مل ُيسمع صوت التجار أو أصحاب املصاحل
السياحية يتذمرون من قرار اإلقفال ،كما جرت
العادة مع كل إضراب قطاعي ولو ليوم واحد.
هؤالء يدركون أن ال بديل من هذا القرار لوقف
انتشار الفريوس .كذلك يدركون أنهم حتى لو
مل يقفلوا فستكون النتيجة نفسها .اليوم الذي
سبق اإلقفال مل يكن أفضل حا ً
ال .مراكز التسوق
كانت مدن أشباح وستبقى ،وسط توقعات بأن
متدد فرتة اإلقفال إىل ما بعد نهاية الشهر .تلك
أزمة حقيقية .أن ال يعرف أصحاب احملال واملطاعم
متى يفتحون أبوابهم يعين أن قدرة االحتمال اليت
كانت قد تضاءلت بعد أزمة السحوبات النقدية،
بدأت تتالشى .خيتصر رئيس مجعية جتار بريوت
نقوال مشاس الوضع باإلشارة إىل أن «القطاع
حيتضر» .بشكل أدق ،يقول إن رقم األعمال
الذي كان يصل إىل  75مليون دوالر يوميًا قبل
شح الدوالر اخنفض ما بني  95و 100يف املئة.
االخنفاض كان بدأ منذ العام  ،2017حينها كانت
حد قوله ،قبل أن تتحول
األزمة هيكلية على ّ
إىل أزمة مصريية يف العام  ،2019بعد القيود
املصرفية اليت استتبعت بفرتة إقفال طويلة،
لتتحول اليوم إىل أزمة وجودية.
يدرك التجار ،كما أصحاب املطاعم ،أن ال شيء
ميكن القيام به حاليًا إىل حني احتواء الفريوس.
لكنهم يأملون بدء إجراءات جدية إلنقاذ هذه
القطاعات بعد انتهاء األزمة .وبالرغم من أن
أحدًا ال يدرك كم ستمتد فرتة اإلغالق ،إال أن
مثة اقتناع لدى التجار بأن لبنان صار حاليًا
فاقدًا للمناعة االقتصادية كما الصحية .األخطر
أن ال حلول يف األفق ،وسط توقعات بأن متدد
فرتة اإلقفال .لكن التجار يأملون إجياد صندوق
خارجي يؤمن األموال الالزمة لالسترياد تتعاون
على متويله الدول األوروبية اليت هلا مصلحة يف
(تصدر بضائع بنحو 8
استمرار التبادل التجاري
ّ
مليارات يورو إىل لبنان) والصناديق اخلارجية.
ال أحد يتوقع أن تعود األمور إىل ما كانت عليه.
يعد أحد وجوه النموذج
حتى مشاس ،الذي
ّ
االقتصادي ،مل يعد مقتنعًا بإمكانية استمرار
هذا النظام كما ُعرف سابقًا .يؤكد أن املطلوب
تفعيل اإلنتاج احمللي وزيادة التصدير ،مقابل
ختفيض فاتورة االسترياد إىل النصف ،على
سبيل املثال ،لردم الفجوة اهلائلة يف امليزان
التجاري .لكنه يؤكد أيضًا أن هذا ال يعين أن

ينخفض االسترياد إىل الصفر .ذلك قد يؤدي
إىل أزمة اجتماعية كبرية ،بسبب وجود  27يف
املئة من القوى العاملة يف القطاع التجاري.
ولذلك« ،علينا أن نسهم يف ختفيض العجز ،من
دون أن نلغي مصاحل قائمة على االسترياد».
باختصار ،يقول مشاس إن القطاع التجاري
وصل إىل حالة املوت السريري ،واألمر ليس
مرتبطًا مبا نتج عن انتشار فريوس كورونا .لكن
ما حصل أن قدرة الصمود اخنفضت من أشهر
إىل أسابيع ،إذ إن «كل يوم إغالق يوصلنا إىل
النهاية».
بالنسبة إىل نقيب أصحاب املطاعم واملقاهي
والباتيسري طوني الرامي الوضع ليس مطمئنًا.
واألمر يعود إىل ما قبل كورونا أيضًا .تكفي
اإلشارة إىل أن  785مؤسسة سياحية أقفلت
أبوابها ما بني األول من أيلول  2019ونهاية
كانون الثاني  .2020ذلك يعود إىل ثالثة
مقومات أساسية فقدها القطاع السياحي :القدرة
الشرائية ،السيولة والعامل النفسي .وهي كلها
أدت إىل تراجع حاد يف عمل القطاع ،قبل أن
يضاف إليها كورونا.

 70مليون دوالر معدل الدخل الفائت يومياً

بالرغم من الواقع املرير لتلك القطاعات ،إال
أن الرامي ال يناقش يف صوابية قرار اإلقفال.
يعترب أنه ال بديل منه للمحافظة على صحة الناس
والعاملني وما تبقى من مسعة القطاع ،الذي
يؤمن  25ألف وظيفة من إمجالي  400ألف وظيفة
يف القطاع اخلاص.
ماذا بعد كورونا؟ حبسب املعطيات املتوافرة،
فإن وزير السياحة يعكف بالتعاون مع العاملني
يف القطاع السياحي على إعداد خطط قصرية
ومتوسطة املدى إلعادة إحياء القطاع ،ما إن
تنتهي أزمة فريوس كورونا .على املدى القصري،
جيري البحث يف إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية
وتسويات مالية ،مع السعي إىل إعادة جدولة
القروض املصرفية .أما على املدى املتوسط،
فالعمل يفرتض أن يرتكز على فتح وجهات
سياحية جديدة وحتفيز السياحة جمددًا ،على أمل
العودة إىل رقم املليوني سائح سنويًا.
كل تلك اخلطط تصطدم حاليًا بواقع امسه
كورونا .ال جمال للعمل قبل القضاء على الوباء.
فإضافة إىل االنكماش السابق على انتشار
الفريوس ،مع إغالق معظم القطاعات اخلدمية،
صار ميكن احلديث عن أرقام تقريبية للخسائر.
وإذا كان الناتج احمللي قد بلغ يف العام 2019
حنو  55مليار دوالر ،فهذا يعين أن الناتج احمللي
اليومي يقدر بـ 220مليون دوالر .صحيح أن
ليس كل القطاعات تضررت من جراء األزمة،
وال سيما منها قطاعات الزراعة والصناعة
والنقل والصحة ،إال أن قطاعات أخرى كالسياحة
واخلدمات قد شهدت تراجعات خميفة .الرقم
األكثر تداو ً
ال لرتاجع الناتج احمللي بعد األزمة
النقدية واالقتصادية ،وقبل كورونا ،هو  10يف
املئة .لكن بعد كورونا مثة أرقام أولية تشري إىل
تراجع إضايف يصل معدله إىل  30يف املئة يف
اليوم .هذا يعين دخ ًال فائتًا يقدر بـ 70مليون
دوالر يوميًا.

ع ّداد «كورونا»  ...112وثالث حاالت شفاء:

معركة الفحوصات املخربية :املستشفيات اخلاصة تتلكّأ؟
هديل فرفور
حالتا شفاء جديدتان ُس ّجلتا من مرض كوفيد ،19
ُ
«عداد»
لريتفع عدد املتعافني إىل ثالثة ،فيما أقفل ّ
كورونا لي ًال على  112إصابة .وتزامنًا مع تدابري
اإلقفال وحظر التجوال ،تتجه األنظار حنو تكثيف
إجراء الفحوصات والتحاليل املخربية لتشخيص
الفريوس بهدف املزيد من االحتواء الذي تتطلبه
عمليات
الرتصد الوبائي .،حتى اآلن ،ال يزال الثقل
ّ
على ُ
املستشفى احلكومي ،فيما تطرح تساؤالت
حول سبب عدم مباشرة ُمستشفيات جامعية إجراء
الفحوصات وتقديم الدعم املطلوب منذ «اندالع»
األزمة.
ُ
«أوصيكم مبزيد من الفحوصات» .هذه اخلالصة
األبرز اليت ميكن أن ترتجم إحلاح رئيس منظمة
الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غربيسوس،
على إجراء أكرب قدر ممكن من الفحوصات والتحاليل
املخربية اخلاصة بتشخيص فريوس «كورونا»
ُ
ستجد ،ألنه «ال يمُ كن ألحد إطفاء النريان وهو
امل
ّ
ُمغمض العينني».
وفيما يرى معنيون بالشأن الصحي أن عمليات
الرتصد الوبائي ال ميكن أن تستقيم من دون
ّ
تكثيف إجراء الفحوصات املخربية ملا هلا من أهمية
كبرية يف وضع قاعدة بيانات واسعة ُت ّ
تخذ على
أساسها قرارات عزل املناطق أو «حتريرها»،
تشخص األنظار حنو واقع هذه الفحوصات يف
لبنان يف ّ
ظل «حصر» إجرائها بثالثة خمتربات فقط
معتمدة لدى وزارة الصحة ،إىل جانب ُمستشفى
رفيق احلريري ،صاحب «الوزر» األكرب يف معركة
مواجهة الوباء على صعيدي الفحوصات واستقبال
احلاالت.
فإىل ُ
املستشفى احلكومي الذي «حيضن» وحده
نصف اإلصابات ويقوم حاليًا بأكثر من  %70من
الفحوصات ،هناك خمتربات اجلامعة األمريكية يف
بريوت وخمتربات ُمستشفى أوتيل ديو «الذي يجُ ري
فقط الفحوصات ملرضاه» ،وخمتربات merieux
التابع للجامعة اليسوعية ،فيما مل ُيباشر ُمستشفى
رزق إجراء الفحوصات بعد« ،ويتوقع أن يباشر
ذلك هذا األسبوع» ،وفق مصادر «الصحة» .ووفق
املعلومات ،وحده ُمستشفى احلريري من يقوم
بإجراء الفحص جمانًا (ما ُي ّربر كثافة اإلقبال عليه)،
فيما مل تلتزم املختربات األخرى بتسعرية الـ150
ألف لرية للحاالت «غري اجلدية» (أحد املختربات
يسعر الفحص بأكثر من  300ألف لرية) ،وال
ّ
مبجانية الفحص للحاالت اجلدية.
مصادر طبية معنية بامللف الصحي استغربت أال
ُ
تكون
املستشفيات اجلامعية يف لبنان جمهزة
pcr
الـ
فحوصات
إلجراء
أساسًا
(املخصصة للكشف
ّ
عن الفريوسات)« ،خصوصًا أن الكثري من األمراض
يستدعي وجود تقنية الكشف عن احلمض النووي
اليت يوفرها هذا النوع من الفحوصات األساسية
يف احلياة الطبية اجلامعية» .ونّبهت من خطورة
اخللل الذي حيكم واقع ُ
املستشفيات اخلاصة ،يف
ظل عدم إمكانية «الصمود» باالعتماد ُ
املطلق على
ُمستشفى رفيق احلريري اجلامعي.
حتى اآلن ،ال أرقام دقيقة بشأن عدد الفحوصات
اليت ُأجريت .إال أن تقديرات مصادر يف دائرة
الرتصد الوبائي يف وزارة الصحة ُتشري إىل إجراء
حنو  2700فحص ،وأن معدل الفحوصات اليومية
حاليًا يراوح بني  250و 300فحص ،حنو  200منها
تجُ رى يف احلريري (أكثر من  .)%66هذا الضغط
اهلائل يف ّ
ظل بطء اعتماد ُمستشفيات وخمتربات
يف املناطق ،بات ينعكس على موارد املستشفى
املنهك ،فيما تفيد املعطيات ببداية انقطاع العوازل
املطلوبة إلجراء الفحص ،يف ظل التزايد املتوقع
لإلصابات.
وكان عدد اإلصابات وصل ،حتى مساء االثنني
املاضي ،إىل  112حالة ،مع تسجيل  3حاالت
إضافية يف ُمستشفى رفيق احلريري اجلامعي.
وأعلن املستشفى شفاء حالتني إضافيتني ،ليبلغ
جمموع احلاالت اليت شفيت نهائيًا (خلت نتائج
فحوصاتها املخربية من أي وجود للفريوس) ثالثًا،
فيما هناك ،حبسب مصادر وزارة الصحة ،أكثر من
 15حالة ُ
شفي أصحابها سريريًا (زالت العوارض
متامًا لكن نتائج التحاليل ال تزال تشري اىل وجود
الفريوس).
التقرير اليومي للمستشفى لفت أيضًا إىل أن
جمموع احلاالت ُ
املشتبه يف إصابتها داخل احلجر
الصحي بلغ تسعًا ،يف انتظار نتيجة الفحص
املخربيُ ،مشريًا إىل أن «وضع ُ
املصابني بالكورونا

ُمستقر ما عدا حالتني وضعهما حرج».
أن قرار اإلقفال وحظر التجوال الذي اختذه
صحيح ّ
جملس الوزراء كان «حكيمًا» ،حبسب وزير صحة
سابق ،يف ّ
ظل ضعف اإلمكانيات االستشفائية
أن هناك خطوات جيب أن تتبعها
والصحية ،إال ّ
ّ
الدولة
تتعلق خبططها االسرتاتيجية لضمان إجراء
الفحوصات قبل مناقشة التزام الناس بتدابري
الوقاية واحلجر ،إضافة اىل ماهية آلية نقل ُ
املقيمني
يف املناطق إلجراء الفحوصات يف األيام ُ
املقبلة،
وماذا عن ُ
املستشفيات احلكومية البديلة املطلوب
جتهيزها يف أقرب وقت؟ وما هي الصالحيات
املمنوحة للسلطات احمللية لضبط إجراءات الوقاية
ّ
ونقل ُ
املصابني وحجم أهليتها
لتولي هذا النوع من
املهمات؟

احلريري «حيجر على نفسه» يف باريس!

املتوقع من أهل
بلية ،يغدو أقل
َ
ّ
حني ِ
تنزل بالبالد ّ
الدولة أن يكونوا على قدر املواجهة .حتى لو مل
يعد هؤالء يف ِ
موقع املسؤولية التنفيذية ،فإن ِ
ذلك
ُ
ال يعين  -حبسب التجربة  -تنازهلم عن موقعهم
يف املشهد السياسي .وألن األزمات اختبار ميدان
للقادة أو َمن
يطرحون أنفسهم كذلك أو ُيعاملون
َ
على هذا األساس ،فإن ما مير به لبنان من حدث،
ِ
ِ
ِ
إلمكانياته وحدود
قاصمًا قياسًا
قد يكون
قدراته
ِ
ومقدراته ،يستدعي السؤال عن حجم حضور هؤالء
يف هذه األزمة.
َ
يفتح ِ
ذلك حديثًا عن سبب غياب رئيس تيار
ُ
املستقَبل سعد احلريري عن املشهد .منذ اإلعالن
عن أول حالة كورونا يف لبنان حتى اآلن ،مل
سجل لرئيس احلكومة
السابق سوى سلسلة من
ِ
ُي ّ
التغريدات دعا فيها إىل «غلق األبواب يف وجه
أي دولة»ُ ،معتربًا أن «اخلطر
فريوس كورونا من ّ
ّ
بات
يتطلب استنفارًا بكل امليادين الرمسية
َ
واألهلية واملنظمات ُ
تخصصة واملراكز الطبية»،
امل ّ
ِ
تاركًا لبعض نواب
كتلته دور اهلجوم على حكومة
ِ
الرئيس حسان دياب وإجراءاتها يف وجه وباء
كورونا .فأين احلريري ِمن هذه املواجهة على اعتبار
أنه ِ
واحد من املمثلني الشرعيني لـ «رعية» واسعة؟
وعد يف آخر خطاب له يف الرابع عشر
وهو الذي َ
ّ
من شباط بأنه لن
يوفر فرصة ووسيلة ملساعدة
خارج البالد .موجود يف فرنسا.
لبنان« .احلريري ِ
َ
ليس
ولن يعود حاليًا ،أقله
قبل انتهاء األزمة»،
َ
َ
وفق ما يقول ُم ّطلعون.
يف هذه الفرتة اليت حيتاج فيها الناس إىل َمن
ويقدم هلم الدعم ،قو ً
ّ
ال وفع ًال،
ُيساندهم
فضل
ّ
احلريري البقاء خارجًا .أما تياره
فشن هجومًا على
ّ
احلكومة ورئيسهاُ ،مستغ ًال هذه األزمة لتصفية
َ
وفق ما
احلسابات .وتتقدم هذه احلملة،
يظهر،
َ
النائبتان روال الطبش جارودي اليت اعتربت منذ أيام
أن «إجراءات احلكومة ملواجهة الكورونا مهزلة ،وال
خطوات جريئة على األرض» ،وزميلتها دميا مجالي
مغردة
اليت كانت قد استخدمت التعابري ذاتها سابقًا ّ
بـ «كفى إلجراءات املهزلة احلكومية» .ومبعزل عن
اخلطوات اليت قامت بها احلكومة أخريًا ،ورأي تيار
ُ
املستقبل بها (نوابًا وكوادر) ممن اعتربوا بداية أن
ٍ
ما تقوم به احلكومة غري
كاف يف معركة املواجهة،
عد التغريدات ع َرب وسائل التواصل االجتماعي
فهل ُت ّ
لرئيسهم كافية للتعبري عن مساندته جلمهوره يف
مثل هذه األزمة؟ طبعًا
ليس مطلوبًا من احلريري أن
َ
َ
يفتح باب منزله يف وادي أبو مجيل للوافدين ،لكن
حضوره الشخصي يكفي إلشعار ناخبيه واملناصرين
له بدعمه هلم.
ُ
يحُ اول من يف
«املستقبل» التربير هلذا الغياب
باحلديث عن املبادرات اليت يقوم بها نواب يف
التيار على مستوى مناطقهم ،إضافة اىل ما
صدر
َ
ّ
عن التيار من أنه بتوجيه من احلريري
سينظم
بالتنسيق مع «مجعية بريوت للتنمية» اليت يديرها
أمحد هامشية ،و«اجلمعيات الصديقة يف املناطق،
محلة لتوزيع حصص غذائية على العائالت احملتاجة،
كما جيري اإلعداد لتنظيم محلة ثانية يف األيام
املقبلة لتوزيع حصص خمصصة للتعقيم املنزلي
كبادرة متواضعة للوقوف مع أهلنا يف مواجهة
الظروف املعيشية الصعبة واملشاركة يف مكافحة
وباء كورونا».
ّ
مع هذه احلركة ،ظل بقاء احلريري خارج البالد
حمط
انتقاد من قبل مسؤولني وحتى دبلوماسيني عرب
وأجانب ،يقولون إن تنظيم احلمالت ال يغين عن
حضوره ليشارك اجلميع يف املسؤولية.
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مـقاالت وتـحقيقات

الكـنيسة واألحـزاب املـسيحية :غـياب الـوعي االسـرتاتيجي
هيام القصيفي
ّ
ّ
التعلم من أخطاء كربى،
ركزت صحف إيطالية وأوروبية على ضرورة
إدارية وصحية واجتماعية وقعت فيها إيطاليا وأدت إىل حتول الشمال
اإليطالي إىل بؤرة فريوس كورونا وانتشاره يف أوروبا ،كأخطاء
املستشفيات وإهماهلا واستمرار فتح احلدود ،ونوعية احلياة االجتماعية
وبدأت يف املقابل دراسات إحصائية ملعرفة سبب ازدياد الوفيات
ّ
ومنها مث ًال ،نسبة
املسنني العالية يف أوروبا ،وخريطة االنتشار
واملريض صفر وغريها من بيانات تقدر فرتات الذروة النتشار املرض
والفئات اليت يصيبها ،وارتداد العدوى على الركود االقتصادي .هذا
يف إيطاليا املنكوبة .يف لبنان األمر معاكس متامًا.
فمنذ العشرين من شباط ،وكل ما يتعلق بانتشار الوباء ال يتعلق
بالعلم ،بل بالسياسة احمللية الضيقة ،بدل التعامل معه كقضية
وطنية .وفيما كانت قلة من السياسيني تواكب حقيقة ما جيري يف
الصني وإيطاليا ،وتتعامل مع األزمة على أنها خطرة يف حد ذاتها
ويف انعكاساتها على الواقع الصحي واالجتماعي واالقتصاديُ ،سجل
غياب تام ألركان الدولة ومسؤولني حزبيني وسياسيني رفيعني عن
مقاربة احلدث ،قبل أن يلجأوا إىل استخدامه وسيلة جديدة للمناكفات
السياسية ،وحتول بعضهم ومنظريهم ،إىل أطباء واختصاصيي أوبئة.
وفيما دار السجال حول حزب اهلل ومسؤوليته عن عدم توقيف حركة
الطريان من إيران إىل بريوت ،جاء انتشار الفريوس يف مناطق
جبيل وبريوت وكسروان واملنت ،أي لدى «املسيحيني» ،ليثري قضية
الوعي االجتماعي يف بيئة أفرغت شعار «حب احلياة» من مضمونه.
استمر غري الواعني بالسفر من دون اتباع شروط احلجر بعد العودة
منه وااللتحاق بأعماهلم ،والتزجل والسهر وعدم إقفال املالهي الليلة
والنوادي الرياضية والسباحة وصالونات التجميل ومراكز التسوق
وعدم االلتزام بشروط البقاء يف املنازل ،كما كانت حال الطرق أمس
ملمارسة رياضة املشي جمموعات يف يوم العطلة ،من دون االلتزام
بقواعد العزل.
ومبا أنه ليس جديدًا أن الدولة ليست على قدر املسؤوليات كما يف
مقومات احلياة
تؤمن أدنى ّ
تلم بلبنان ،وأن حالة الطوارئ ال ّ
كل كارثة ّ
اليومية من كهرباء وماء على األقل ،أظهرت األزمة احلالية ،كيف
ّ
تغلبت السياسات الضيقة ،وأصاب الفشل األحزاب والقطاع اخلاص
من مصارف امتنعت عن حتويل أموال إىل طالب لبنانيني حمتجزين يف
اخلارج ،ومستشفيات وجامعات ومدارس تضغط للتعليم االلكرتوني
من أجل قبض األقساط ،ومؤسسات كنسية دينية ومدنية مل تكن
على مستوى اخلطر.
حني ُطرح احتمال إعالن حالة الطوارئ يف لبنان ،ساد االعتقاد أن
هذا اإلعالن سيكون أمنيًا لإلمساك بالوضع لتطبيق حالة اإلقفال
التام كما جرى يف إيطاليا مث ًال .الفارق الوحيد أن إيطاليا على ثقة
أن اجليش سيلتزم قرارت احلكومة جمردًا من أي نوايا .يف حني أن
املناكفات والطموحات الرئاسية لعبت دورًا سياسيًا يف عدم اللجوء
إىل هذا اخليار وتسليم اجليش أي مهمات تتعدى تطبيق الطوارئ
الصحية ،وال سيما بعد جتربة  17تشرين األول .املناكفات السياسية
انتقلت أيضًا إىل السجال غري املباشر بني التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية بعد إطاللة الدكتور مسري جعجع وغياب النائب جربان باسيل
عن احلدث قبل أن يدعو إىل إعالن حالة الطوارئ الصحية ،ويليه حترك
رئيس اجلمهورية ميشال عون بدعوة جملس الوزراء واجمللس األعلى
للدفاع إىل االنعقاد يف قصر بعبدا ،وإطاللته بعد توجيه انتقادات
لغيابه ،وبعد ساعات فقط على ظهور األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل للكالم عن وباء كورونا .السباق السياسي االنتخابي
للخدمات واملعاجلات تأخر كثريًا ،شهرًا على األقل ،قبل أن «يستفحل»
الفريوس .ملاذا مل نسمع كل الربامج االنتخابية الصحية إال قبل
يومني ،والتنافس داخل األحزاب ،وداخل البيت الواحد ،على أشده
للدخول يف معمعة املرض واستغالله .علمًا أن مبارزة التيار والقوات
ومعهما األحزاب املسيحية كافة ،تطرح عالمات استفهام كثرية حول
ّ
مسؤولية هذه األحزاب  -املمثلة يف اجمللس النيابي واليت
تسلمت
وزارات خدماتية طوال السنوات املاضية ،وخاضت معارك نقابية ذات
صلة  -عن الواقع الصحي واإلداري املهرتئ .يف قضاء بعبدا وحده،
الذي ميثله نواب حزبيون وخرج منه وزراء ،مستشفى حكومي مل نسمع
أن أحدًا من األحزاب املعنية طالب بتجهيزه وتفعيله ليكون على
املستوى املطلوب .وتوجد أيضًا تسعة مستشفيات خاصة بعضها
يعود ملؤسسات كنسية ،ويف أزمة الوباء احلالي ،مل يكن ممكنًا الكالم
عن واقع هذه املستشفيات اليت تعاني أكثريتها من اإلهمال وعدم
وجود ما يتناسب مع حاالت أقل تعقيدًا من حالة الطوارئ الصحية،
ما يغيبها متامًا عن خريطة احلاجة إليها عند الضرورة .ما ينسحب
على هذا القضاء ،ينسحب على غريه أيضًا ،من اجلنوب إىل الشمال،
كما على واقع املستشفيات اخلاصة والتابعة يف جزء كبري منها
للرهبانيات وللكنيسة ،وبعضها
يتحمل مسؤولية انتشار الفريوس،
ّ
واألخطاء املميتة اليت حصلت فيه .ألن جزءًا أساسيًا من مقاومة أي
جمتمع يكمن يف حالة املستشفيات ،ووضع الطاقم التمريضي فيها
الذي يعاني منذ سنوات يف مؤسسات استشفائية رهبانية ،فهل
يعقل أن تطالب نقابة املمرضات واملمرضني استباقيًا باعتبار احلجز
املنزلي لطاقمها إجازة «عمل طارئ وليس إجازة غري مدفوعة» لو مل
يكن هؤالء
مهددين بلقمة عيشهم .كل ذلك واألحزاب «املسيحية»
ّ
اليت استثمرت يف قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصحة مل تعر
االهتمام اخلدماتي الكايف للبنية التحتية لقاعدة ناخبيها على مستوى
ضيق ،وال على مستوى وطين عام .واملشكلة أن هذا القطاع الصحي
الذي يعده املسيحيون باكورة إنتاجاتهم ،أظهر يف مرحلة األزمة أنه
يف الصف الثاني ،ما عدا جمموعة من األطباء واالختصاصيني ذوي

الضمري.
األمر الثاني يتعلق بالكنيسة ،وخصوصًا بعد انتشار الفريوس بشكل
وبائي يف عدد من املناطق ،ويف وسط رهباني يسوعي ،واستمرار
انتقال رجال دين بني لبنان وإيطاليا وفرنسا .منذ اإلعالن رمسيًا عن
اإلصابات والكاثوليك يف لبنان يف صراع ديين مع األرثوذكس حول
املناولة املقدسة ،كما نقاش حزبي عقيم وجاهل حول تراب القديسني.
يف اليونان ،تدرس السلطات الكنسية التحايل على ضرورة االلتزام
باملناولة بامللعقة الذهبية ،بدعوة املؤمنني إىل البقاء يف منازهلم
والتزام قرارات احلكومة .أما يف لبنان ،وبعد خطوة أوىل لدى املوارنة
باملناولة باليد ،واحتجاج «الالهوتيني» من أبناء كسروان على قرار
بكركي ،فإنه ُيفتح اليوم نقاش جديد حول استمرار القداديس .رغم
أن الفاتيكان احتاط مسبقًا بوقف
التجمعات ومنع مشاركة الناس
ّ
يف احتفاالت عيد الفصح ،ظل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
حذرًا يف دعوته الصرحية إىل وقف القداديس .من يقنع املوارنة
والكاثوليك واألرثوذكس يوم اجلمعة العظيمة بعدم الذهاب إىل
الكنيسة ،والت ّربك بلمس املصلوب وتقبيله ،ومن يقنع هؤالء بوجوب
البقاء يف البيت سوى قرار صادر بوضوح عن السلطات الكنسية؟
ختفيف عدد القداديس يف األسبوع ال يكفي ،كما إجراءات بعض
األساقفة والكهنة ،وقد تأخر العمل بها كثريًا .إلغاء القداديس حاجة
ملحة ،حني يتحول القداس عن غايته وااللتهاء بالتطهري والتعقيم.
فتح املزارات واألديرة «الشعبية» التابعة للرهبانيات ،كالقديس
شربل وحريصا ،جيب أن يمُ نع منعًا باتًا بدل اإلبقاء على عادات تقبيل
التماثيل والتربك بوضع اليد .هناك قرارات حامسة جيب أن تتخذها
املرجعيات الدينية من كل املذاهب املسيحية يف صورة فورية ،قبل
أن يستفحل انتشار الوباء.

هل خرج «كورونا» من أحد خمتربات اجليش األمريكي؟
علي عواد

تتصاعد األصوات يف الصني مطالبة الواليات املتحدة بتوضيحات حول
كيفية نشوء فريوس «كورونا» .بعد تغريدات للناطق باسم اخلارجية
الصينية تشاو ليجيان على «تويرت» ّ
ملح فيها اىل أن «اجليش األمريكي
قد يكون هو من جلب الوباء إىل ووهان» ،طالب خرباء صينيون البيت
األبيض بتوضيحات حول سبب إغالق خمترب فورت ديرتيك لألحباث على
اجلراثيم والفريوسات التابع للقيادة الطبية للجيش األمريكي يف مدينة
فريدريك  -ماريالند نهاية العام املاضي.
موقع «غلوبال تاميز» الصيين نقل عن خرباء صينيني إشارتهم اىل مقال
نشرته صحيفة «نيويورك تاميز» ،يف اخلامس من آب املاضي ،حتت
عنوان «وقف أحباث اجلراثيم املميتة يف خمترب للجيش بسبب خماوف
تتعلق بالسالمة» ،وجاء فيه أن «خماوف احلكومة حول السالمة يف
املخترب أدت إىل وقف األحباث اليت تنطوي على ميكروبات خطرية مثل
فريوس إيبوال» .وأعلن معهد البحوث الطبية لألمراض املعدية التابع
للجيش يف فورت ديرتيك ،حينها ،أن اإلغالق من احملتمل أن يستمر
شهورًا ،وأكد أنه مل يكن هناك تهديد للصحة العامة ،وال إصابات
للموظفني وال
تسرب للمواد اخلطرة خارج املخترب» ،فيما أعلن مركز
ّ
السيطرة على األمراض والوقاية منها األمريكي  ،CDCيف بيان يومها،
إنه أمر بوقف األحباث يف فورت ديرتيك ألن املركز «مل تكن لديه أنظمة
وبرر عدم
كافية لتطهري مياه الصرف الصحي» من خمترباته األكثر أمانًاّ .
نشر معلومات أكثر حول القرار بـ»أسباب تتعلق باألمن القومي».
ويتوىل املعهد دراسة اجلراثيم والسموم اليت ميكن استخدامها لتهديد
اجليش أو الصحة العامة ،وحيقق يف تفشي األمراض ،وينفذ مشاريع
حبثية للجهات احلكومية واجلامعات وشركات األدوية.
ويف هذا السياق ،نشر ناشطون أمريكيون عريضة على املوقع
اإللكرتوني للبيت األبيض تطالب بتوضيحات حول السبب احلقيقي
إلغالق فورت ديرتيك ،وإذا ما كانت لذلك عالقة بفريوس «كورونا»،
وهل ّ
غطت السلطات األمريكية وفيات بسبب الفريوس وأدرجتها حتت
خانة الوفاة باإلنفلونزا؟
إىل ذلك ،أعاد اخلرباء الصينيون اىل الواجهة ورقة حبثية نشرها موقع
جملة «نيتشر» العلمية عام  ،2015وجاء فيها أن جمموعة من العلماء
نسخوا نوعًا من فريوسات كورونا بالتعاون مع اجليش األمريكي.
وأوضحت أنه بعد ظهور فريوس سارس ( ،)2003-2002ومتالزمة
الشرق األوسط التنفسية (،)MERS
تهيب العلماء من خطر حدوث
ّ
ّ
مرض ما
حاالت انتقال عرب األنواع تؤدي إىل انتقال
وتفشيه بني البشر.
ٍ
لذا ،درسوا جمموعات كبرية من اخلفافيش يف الصني ،وتبينّ هلم أنها
أكرب حاضن لفريوسات كورونا ،إال أنه ال قدرة هلا على االنتقال اىل
البشر ،ألنها ال متلك «تيجانًا» خاصة ميكن هلا عربها أن ترتبط خباليا
 ACE2البشرية .لكن البحث املتواصل بينّ أن ّ
خفاش «حدوة احلصان»
( ،)Horseshoe batحيمل نوعًا من فريوسات كورونا-سارس قادرًا على
االنتقال إىل البشر ،وقد سمُ ّ ي يومها فريوس  .CoV-SHC014ومن
أجل فهم أكرب لذلك الفريوس ،نسخ العلماء وعاء الفريوس اخلارجي
مع التيجان املوجودة عليهّ ،
ولقحوا به فأرًا خمربيًا ،فأظهرت النتائج أن
الفريوس بالفعل قادر على االرتباط خباليا  ACE2البشرية ،وأنه يتكاثر
حتديدًا يف خاليا اجلهاز التنفسي البشري .وأشارت الورقة اىل أن
بعض املواد
والعينات واملعدات املخربية اليت استخدمت يف الدراسة،
ّ
َّ
مت احلصول عليها من معهد البحوث الطبية لألمراض املعدية التابع
أن الفريوس الذي ُجّرب
للجيش األمريكي ،علمًا بأن ال دليل بعد يؤكد ّ
على فأر املخترب هو نفسه فريوس سارس-كوف 2-املنتشر حاليًا.

جتمعات النازحني تتحدى «كورونا» :لدينا مناعة!
آمال خليل

تصوير علي حشيشو
أمام اخليمة اليت مزقتها العاصفة األخرية ،يلعب أطفال على
جتمع النازحني السوريني يف سهل الوزاني
الطريق اليت تقطع
ّ
(قضاء مرجعيون) .الوحول وروث املواشي بعثرا مالمح الدرب،
لكنها مل تؤثر على حركة األطفال رواحًا وجميئًا.
بعضهم حفاة .قبالتهم ،افرتشت نسوة ،األرض فوق الرتاب
وشرعن يف إعداد الطعام .فوق رؤوسهن ،نشرن الغسيل
واحلصى
َ
وخضرًا جمففة على احلبال بني اخليم .تفاصيل املشهد ال تسمح
بالسؤال عن سبب عدم ارتداء اجلميع للقفازات والكمامات يف
إطار اإلجراءات الوقائية اليت اختذها كثريون ملنع انتقال عدوى
كورونا.
تضحك السيدة لدى طمأنتها بأن الوباء مل يطل أيًا من مواطنيها،
سواء املقيمون يف اخليم أم يف الشقق« .من أين سيأتينا كورونا؟»،
تقول هازئة« .لدينا مناعة قوية من الظروف اليت نعيش فيها».
تشري إىل اخليم املمزقة واألطفال الذين يلتحفون السماء وسط برد
قارس ومالبس خفيفة.
لكن جارتها تعيد سبب املناعة إىل الطبيعة« .نأكل من األرض.
كله طبيعي وصحي .أيدينا ،نساء ورجا ً
ال ،تغور يف الرتاب الذي
يشكل طبقة عازلة عن اجلراثيم» .أما وقاية األنف ،فتشري إىل
املوضة اليت يتوارثونها بتغطية اجلزء السفلي من الوجه ،األنف
والفم والذقن ،نساء ورجا ً
ال خارج املنزل ،باحلجاب والعقال.
يتوقع البعض بأن يصيب الوباء خميمات النازحني يف احلقول
الزراعية وعلى ضفاف األنهر وقنوات الري املختلطة بالصرف
الصحي وخراج البلدات بسبب الظروف البيئية واملعيشية اليت حتيط
بهم .جيزم أهل املخيم بأن املفوضية السامية لشؤون الالجئني مل
متر بهم لتوزع عليهم أدوات التعقيم والوقاية .علموا بالوباء من
التلفاز« .فريق من الصليب األمحر الدولي زارنا وشرح لنا عن
املرض وعوارضه» ،تقول سيدة« .ال منلك املال لنشرتي كمادة
(كمامة) أو جل (السائل املعقم)».
املفوضية مل متر بالنازحني املقيمني يف الشقق ،لكن راسلتهم.
نصية أرسلتها للنازحني املسجلني
«األخبار» اطلعت على رسائل
ّ
لديها ،تطلب منهم االتصال على أرقام هواتف مرفقة يف حال
شعروا بأي عوارض مرتبطة بـ»كورونا» .احلكومة مل تشمل النازحني
املوكل أمرهم اىل «األمم» ،كما خيتصر النازحون اسم املفوضية.
«األخبار» استفسرت من املفوضية عن اإلجراءات اجلديدة اليت
اختذتها بعد رفع احلكومة اللبنانية مستوى املواجهة ،علمًا بأنها ،يف
املرحلة األوىل ،اقتصرت حتركاتها مع شركائها على توزيع ألواح
صابون ومواد أخرى للعناية بالنظافة الصحية على الالجئني منذ
أوائل الشهر اجلاري .لكن ،منذ يوم اجلمعة الفائت« ،مت التقليل
حد كبري من عدد الزوار الالجئني ملراكز تقديم اخلدمات،
إىل ّ
واستعيض عن ذلك باالتصاالت اهلاتفية.
احلد أكثر من إمكانية الوصول إىل املراكز وحصرها
وسيتم
ّ
باستقبال احلاالت الطارئة فقط» .ماذا لو سجلت إصابات بالفعل؟
تنص اخلطة على «العمل مع السلطات واملنظمات اللبنانية املعنية
للتخطيط للطوارئ من أجل تأمني العزل واحتواء الوباء يف حال
تسجيل إصابات يف أوساط الالجئني .ومت حتديد اإلجراءات الالزمة
وجيري حاليًا إطالع الالجئني عليها ،علمًا بأن  20يف املئة فقط
يعيشون يف خميمات غري رمسية ،يف حني تعيش الغالبية ضمن
وحدات أسرية فردية ،وليس ضمن جمموعات».
يف إطار الوقاية أيضًا« ،ستتواصل األنشطة املتعلقة بقطاعي
الصحة واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والرتكيز على
االستجابة للتصدي للمرض وإعطائها األولوية».
ماذا عن الوقاية للموظفني؟ شكاوى عديدة صدرت من بعض
موظفي املفوضية أنفسهم قبل اخلطة اجلديدة من أن إدارتهم
«منعتنا يف املراكز ويف امليدان من ارتداء الكمامات والقفازات
احرتاما للنازحني الذين قد يظنون أنهم أحد مصادر الوباء .كذلك مل
توزع الكمامات والقفازات على مئات النازحني الذين يزورون يوميًا
مراكز االستقبال يف احملافظات اخلمس» ،وفق مصادر املوظفني.
ومقدمي
املفوضية تنبهت إىل اخلطر اجلماعي الالحق بالنازحني
ّ
اخلدمات .و»سيعمل موظفو اإلغاثة اإلنسانية بشكل أساسي من
املنزل باستخدام الوسائل التكنولوجية املتاحة لضمان استمرار
اخلدمات» ،كما جاء يف بيانها .ولفتت إىل أن النازحني أيضًا
وحيدون من حتركاتهم من تلقاء أنفسهم».
«قلقون
ّ
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كورونا

ميوت مليون شخص ليعيش  70مليونا ..مناعة القطيع طريقة بريطانيا ملواجهة كورونا
أدىل رئيس الوزراء الربيطاني
بوريس جونسون بتصريحات
يخرب فيها الناس أن عائالت
كثرية ستفقد أحباءها بفريوس
كورونا املستجد (كوفيد،)19-
وتحدث املستشار العلمي
للحكومة الربيطانية عن
مناعة القطيع ،التي تقضي
بأن يصاب باملرض  %60من
الشعب الربيطاني .فهل تقوم
آلية التعامل الطبي الربيطانية
على التضحية بمليون شخص
ليعيش بقية الشعب؟
بدأت القصة يوم الخميس،
عندما صدم بوريس جونسون
مواطنيه قائال إنه يتعني على

العائالت االستعداد لفقد
أحبائها ألن فريوس كورونا
سيواصل االنتشار يف البالد
على مدار األشهر املقبلة،
حاصدا املزيد من األرواح.
وأضاف جونسون «سأكون
صريحا معكم ،ومع كل الشعب
الربيطاني؛ عائالت كثرية،
كثرية جدا ،ستفقد أحباءها قبل
أن يحني وقتهم».
بعدها بيوم ،أي الجمعة ،صرح
كبري املستشارين العلميني
للحكومة الربيطانية السري
باتريك فاالنس بأنه كلما
توسعت دائرة انتشار الوباء
فستصبح هناك مناعة وطنية

أوسع ألجيال ،رغم ما قد يرافق
ذلك من خسائر يف األرواح.
وأملح فاالنس إىل احتمال ترك
فريوس كورونا يصيب نحو
أربعني مليونا من سكان اململكة
املتحدة ،أي  %60من السكان،
للوصول إىل «مناعة القطيع»،
وهي نظرية معروفة تقول
بمواجهة أي فريوس بالفريوس
ذاته؛ «داوها بالتي هي الداء».

ما مناعة القطيع؟

اإلنسان
جسم
يحارب
األمراض املعدية عرب جهاز
املناعة ،فعندما يتعرض جهاز
املناعة لعدو جديد –فريوس
مثال -فإنه يتعامل معه ،وإذا
عاش الشخص وتعافى فإن
جهاز املناعة يطور ذاكرة لهذا
الغازي ،بحيث إذا تعرض
للفريوس مستقبال فيمكنه

محاربته بسهولة.
هذه هي الطريقة التي تعمل
بها اللقاحات ،والتي تقوم
بخلق ذاكرة للمرض من دون
أن يصاب الجسم حقيقة
باملرض ،إذ يكون اللقاح مكونا
من فريوسات ميتة أو ضعيفة،
لكنها كافية لتكوين ذاكرة لدى
جهاز املناعة ،من دون إصابة
الجسم باملرض.

هذا ما قالته أول خمتربة للقاح كورونا

جنيفر هالر يف منزلها
يف وقت تسعى دول عدة إىل إيجاد لقاح لعالج فريوس كورونا
املستجد ،تلقى عدد من املتطوعني جرعات من اللقاح التجريبي لعالج
الفريوس يف مركز أبحاث يف سياتل بوالية واشنطن ،يف خطوة غري
مسبوقة من أجل التصدي للوباء الذي اجتاح العالم وسبب الهلع يف
كل أنحائه.
ويوم االثنني املاضي تلقت أول متطوعة أمريكية جرعة من اللقاح
الذي إذا نجح وأثبت فعاليته ،قد يسجل اسمها ومخرتعه يف سجالت
التاريخ الطبي.
وعن قرارها خوض تلك التجربة ،قالت جنيفري هالر ،البالغة من
العمر  43عاماً لوكالة «أسوشيتيد برس» ،االثنني« :أتمنى أن نتوصل
للقاح فعّال سريع ،ونتمكن من إنقاذ األرواح ،ليتسنى للجميع العودة
لحياتهم الطبيعية سريعاً».
وعند سؤالها خالل مقابلة تلفزيونية ما هي اإلجراءات التي تتخذها
بشكل يومي ،أفادت أنها «تتابع حرارتها بانتظام ،أو أي آثار جانبية،
وتتصل باملعنيني يف حال شعرت بأي تغيري».
كما قالت إنها ستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد حوالي 4
أسابيع.
أما عن املضاعفات أو اآلثار الجانبية التي يمكن أن يحملها أي لقاح
أو حتى دواء ،أكدت أنها مستعدة لكل ما قد يحصل ،وال تشعر
بالخوف على الرغم من أن اللقاح يخترب ألول مرة على اإلنسان ،إال
أنها أضافت أن اللقاح ال يعني حقنها بالفريوس ،لذا ال خوف من أن
تصاب بكورونا.
«جرعتني ملدة شهرين»
وكان باحثون من «مركز كيزر لألبحاث» يف واشنطن ،بدأوا أمس إجراء
تجارب على  45شخصاً ،بإعطائهم جرعتني ملدة شهرين.
بدورها ،قالت الطبيبة ليزا جاكسون التي تشرف على تلك التجارب:
«نحن فريق فريوس كورونا اآلن .الكل يريد أن يفعل ما بوسعه يف
هذه الحالة الطارئة».
كما أشار مدير املعهد الوطني للحساسية واألمراض املعدية الدكتور
أنتوني فاوشي ،إىل أن هذه االختبارات« ،تعد بداية لسلسلة من
الدراسات واألبحاث ،التي إن سارت كما يتوقع الباحثون ،فإن اللقاح
سيكون متاحاً خالل مدة  18-12شهراً».
يذكر أن اللقاح الذي تم اختباره يحمل اسم ( ،)1273-mRNAوهو
من تطوير إدارة املعاهد الوطنية األمريكية للصحة وشركة «مودرنا»،
التي يقع مقرها يف والية ماساتشوستس.
«اللقاح آمن وال يحتوي على كورونا»
إىل ذلك ،أكد الباحثون أن اللقاح الذي تتم تجربته« ،آمن وال يحتوي
على فريوس كورونا» ،بل يهدف إىل أن يصبح اإلنسان قادرا على
إنتاج بروتينات غري مؤذية تقوم بتحفيز الجهاز املناعي لدى اكتشافها
بروتينات خارجية ،بحيث ينتج الجهاز املناعي أجساما مضادة تهاجم
الربوتينات الغريبة.
وتجري عملية االختبار ملتطوعني ترتاوح أعمارهم بني  55-18عاماً،
يف حني ستجري دراسة اآلثار الجانبية للجرعات وتأثريها على جسم
اإلنسان من خالل اختبار عينات الدم.
يشار إىل أن كورونا الذي تحول وباء بحسب وصف منظمة الصحة
العاملية األسبوع املاضي ،حصد حتى اليوم الثالثاء أكثر من  7آالف
متوفى ،يف حني بلغت اإلصابات حول العالم ما يقارب الـ  170ألفا.

ﺑﺘﴫﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﱰاﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﱪا.

مناعة القطيع تقول التالي :إذا
كان لديك مرض جديد مثل
كوفيد ،19-وليس له لقاح،
فعندها سينتشر بني السكان،
ولكن إذا طور عدد كافٍ من
األشخاص ذاكرة مناعية،
فسيتوقف املرض عن االنتشار،
حتى لو لم يكن جميع السكان
قد طوروا ذاكرة مناعية.
املشكلة أن تطبيق مناعة
القطيع على فريوس كورونا
يف اململكة املتحدة يتطلب أن
تصاب نسبة كبرية من السكان

بني  60و ،%70ثم تتعايف من
املرض؛ يعني هذا إصابة أكثر
من  47مليون شخص يف
اململكة املتحدة.
انتقادات حادة

تصريحات فاالنس قوبلت
بانتقادات حادة ،حيث شككت
املتحدثة باسم منظمة الصحة
العاملية مارغريت هاريس يف
جدوى إسرتاتيجية بريطانيا
ملواجهة انتشار فريوس
كورونا ،والقائمة على «مناعة
القطيع».
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قداس عن أنفس رؤساء وأعضاء الرابطة املارونية الراحلني

املطران طربيه واألب عبود يتوسطان املهندس أنطوني الهاشم ولودي ايوب وباخوس جرجس وبعض اعضاء الرابطة

رئيس الرابطة املارونية املهندس انطوني الهاشم مع الرئيس السابق باخوس جرجس وعقيلته باتي

املطران أنطوان شربل طربيه يرتأس القداس االلهي يعاونه رئيس الدير االب شربل عبود واالب أنطوان طعمة

.واالصدقاء واملؤمنني
وقد القى املطران طربية عظة
عن االبن الضال من وحي
االنجيل املقدس وتحدث عن
الحياة املسيحية واالجتماعية
التي عاشها الراحلون
الذين تقام عن انفسهم
الذبيحة واملساهمات التي
قدموها للرابطة والكنيسة
.واملجتمع
وبعد القداس كان هناك
.لقاء يف قاعة الدير

، نلسون سمعان،عندراي
 الدكتور،طوني سليمان
جان طربية ورايموند
. رحمهم اهلل..وهبي
ترأس الذبيحة االلهية
راعي االبرشية املارونية
يف اسرتاليا سيادة املطران
انطوان شربل طربية وعاونه
فيها رئيس الدير االب
شربل عبود واألب أنطوان
طعمة حيث شارك فيها
عدد كبري من اعضاء الرابطة

أقامت الرابطة املارونية يف
11.15  الساعة،أسرتاليا
،من صباح يوم األحد املاضي
قداساً يف كنيسة مار
 للصالة،شربل بانشبول
عن أنفس املرحومني رؤساء
وأعضاء الرابطة املارونية
:يف أسرتاليا
 القاضي،محسن الدويهي
 جوزيف،أنطوان الراهب
، أديب تادروس،وصاف
 بطرس،أميل عنداري

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

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

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 beautiful atmosphere and it’s also extremely good for our local economy.
“Last year’s event attracted thousands of people to the streets of Auburn. 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, Harrow 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.
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تيار املرده أسرتاليا حُييي حفلَ ُه السنوي بنجاح الفت

املنسق فادي ملو

املطران انطوان شربل طربيه

النائب جهاد ديب

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،جورج زخيا والنائب جيف لي

موريس نصور وحضور

القوات اللبنانية

رمزي فرنجية وعقيلته وحضور

املنسق ملو والنائبان لندساي وديب مع بو ملحم ،برو ،االب عبود ،زخيا واالب رحمه

الكتائب اللبنانية

ريتشارد طنوس،ايليان بولس وحضور

االب ادوار خوري يتوسط االب طوني موسى واالب جابو

أحيا تيار املرده – أسرتاليا حفله
السنوي بنجاح الفت ،رغم
شبح «الكورونا» الذي يُخـَيـِّم
على العالم ،حيث أَمَّت صالة
«البلفيو» الجموع من مخت َلف
األحزاب اللبنانية ومن كافة
الروابط والجمعيات واألفراد ،على
رأسهم سيادة املطران أنطوان
شربل طربيه وسيادة املطران
ميالتيوس ملكي وبحضور
ممثلني عن مطارنة الكنائس
والكاثوليكية
األرثوذكسية

النائب جيفري لي

مقدم الحفل بدوي الحاج

والسريانية يف أسرتاليا ،إضافة
إىل العديد من الكهنة والنواب
والوزراء األسرتاليني ،ورئيس
بلدية كانرتبري/بانكستاون كال
عصفور وعضوَي بلديتها جورج
زخيا وبالل حايك ( نائب رئيس
البلدية ) ،إضافة إىل رئيس التجمع
املسيحي اللبناني األسرتالي
والي وهبي وحشد من الصحافة
واإلعالم ورجال األعمال .
عـَرَّف الحفل املهندس بدوي
الحاج ،مـُشدداً على عروبة

الوطنيون االحرار

ايلي بو هارون وقوفا ..جلوسا :ايليان بولس ،جورج بدر وحضور

النائب جهاد ديب مع ايلي ناصيف واحمد ديب وبسام رسالن

وعلمانية وثبات موقف تيار املرده
ورئيسه الوزير والنائب السابق
سليمان فرنجيه .
تاله كلمة للمطران طربيه شدد
فيها على دور األحزاب الفاعل يف
أسرتاليا بشكل عام ودور تيار
املرده الدَّؤوب على جمع الكل
تحت راية الوطنية واإلنفتاح.
من ثم رفع الصالة إىل الرب كي
يحفظ البشرية ويجنبها األمراض
والنكبات وتمنى الشفاء لكل من
أصابه فريوس الكورونا .

املطرانان طربيه وملكي مع النائبني لندساي وديب واملنسق ملو

بعد ذلك كانت كلمة لنائب
باراماتا األحراري د .جيف لي،
أشاد فيها بدور تيار املرده
الرياديّ يف أسرتاليا وانفتاحه
على الجميع .
بعده كلمة لنائب الكمبا العمـّالي
جهاد ديب الذي شدد دور املرده
يف نشر الوعي والثقافة بني
أبناء الجالية ،وعـَرَّج يف كلمته
على الزيارة التي قام بها وفد من
حزب العمال إىل بنشعي يف أيار
 ٢٠١٦وكيف ّ
أن أعضاء الوفد،

ايليان بولس ،جورج بدر جلوسا ..وايلي بو هارون وقوفا

باخوس جرجس وجان شديد وحضور

خالل زيارتهم للمركز ،تأثروا
جداً بالرعاية التي يقوم بها مركز
الشمال للتوحد يف سبيل تعليم
وتثقيف فئة كبرية من الشباب
والشابات كي يبقوا على تواصل
باملجتمع الخارجي .
وكان مسك الختام كلمة مسؤول
مكتب املرده يف أسرتاليا ،السيد
فادي مـَ ّلو ،حيث شدد على
التكاتف والتعاضد فيما بيننا
كجالية واحدة مـُوَحـّـَدة ونبذ كل
الشوائب التي تعرتض طريقنا

يف الوصول إىل «تكاتُف قوي»،
وشدد مـَ ّلو ،على دور األحزاب
واملُغتـَ ِـرب يف الوصول إىل لبنان
الغـَدّ ،وأكد على ضرورة محاربة
التطرف واإلرهاب يف كل مكان.
كذلك شدد مـَ ّلو على ضرورة
مساهمة األحزاب يف األعمال
الخريية لـِما يمر به وطننا األم من
أوقات عصيبة .
بعدها بدأ الربنامج الفنـّي
الحافل الذي استمر حتى ساعات
الصَّباح األوىل.ـ

صفحة 18

Saturday 21 March 2020

الـسبت  21آذار 2020

Page 18

إعـالنات

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

بإدارة طوني شالال وأوالده
من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء
أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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سـيارات

أول مركبة  SUVكهربائية
بالكامل من «إم جي موتور»

ّ
أكدت شركة ‘إم جي موتور’ ( )MG Motorأن أسعار مركبة MG ZS
ً
ّ
 EVاجلديدة كليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ستبدأ من أقل
من  100,000درهم (بدون احتساب ضريبة القيمة املضافة).
املدمة
متعددة االستعماالت ()SUV
وترتكز املركبة الرياضية
ّ
جَ
والعصرية ،MG ZS EV ،على طراز  MG ZSالشهري يف منطقة
الشرق األوسط ،وهي ُتعتبرَ أول مركبة كهربائية بالكامل من
العالمة التجارية بريطانية املنشأ .وكجزء من عرض خاص يتزامن
مع طرحها يف األسواق ويسري حتى  23ابريل  2020سوف تبدأ
أسعار  MG ZS EVمن 95,500درهم ،مما جيعلها اخليار األمثل للعمالء
يف اإلمارات الذين مل حيظوا سابقًا بالتجربة الرائعة المتالك مركبة
طاقة جديدة.
ّ
متثل أول مركبة  SUVكهربائية ّ
كليًا من ’إم جي‘ الفرصة املثالية
يتميزوا بني أصحاب السيارات يف
املهتمني بالبيئة كي
للعمالء
ّ
ّ
املنطقة ،خصوصًا وأن هذا الطراز اجلديد قد بدأ يرتك أثارًا إجيابية
بارزة يف األسواق املختلفة حول العامل.
ّ
تشكل املوطن األم الذي انطلقت منه
ففي اململكة املتحدة ،اليت
ّ
ّ
األولية
العالمة التجارية ،تستمر  MG ZS EVبتخطي التوقعات
ّ
يع منها  2,000مركبة يف أول شهرين
الطموحة
اخلاصة بها حيث ِب َ
ّ
فقط .ويف اهلند ،مت تسجيل ما يزيد عن  2,800حجز خالل فرتة
ثالثة أسابيع فقط وذلك بني  22ديسمرب  2019و 12يناير .2020
وميكن اآلن للعمالء يف الشرق األوسط االستمتاع شخصيًا مبزايا هذا
الطزار منعدم االنبعاثات.
عد  MG ZS EVاجلديدة مركبة عملية جدًا ،وهي قادرة على السفر
ُت ّ
ملسافة  335كيلومرتًا (دورة القيادة األوروبية اجلديدة  )NEDCعرب
ّ
خباصية الشحن السريع
مزودة
شحن
ّ
ملرة واحدة ،وهي َّ
البطارية ّ
الذي ّ
ميكن إعادة شحن البطارية بنسبة  80باملئة خالل فرتة 40
ّ
مولد كهربائي مفرد
دقيقة فقط .ويتم توفري الطاقة من خالل
وي ِ
قوة قدرها  148حصانًا و 350نيوتن.
نتج ّ
يدفع العجالت األمامية ُ
مرت من العزم ،مع متكني التسارع من صفر إىل  100كلم/س يف
غضون  8.2ثواني.
تتميز البنية التحتية يف دولة اإلمارات العربية
ضمن هذا السياق،
ّ
وجمهزة جيدًا لدعم الطلب على املركبات
متطورة
املتحدة بكونها
َّ
ّ
الكهربائية اجلديدة .ولتعزيز مستويات املالءمة للعمالء ،تأتي ZS
خمصصة للمنزل حبيث تتوافق مع أي منفذ
 EVمع جمموعة شحن
َّ
لتزويد الطاقة أكان يف املنزل أم املكتب.

يرتكز الطراز اجلديد على نسخة طراز  SUVالشهري
مبحرك وقود
ّ
البنزين سعة  1.5ليرت ،MG ZS ،وهو ُيعتبرَ اخليار املثالي للعمالء
الذين يبحثون عن سيارة عصرية عالية االعتمادية بسعر معقول،
ّ
متقدم من ناحية خيارات
يتمتعون مبوقع
بينما يف الوقت ذاته
ّ
املتطورة .وكما هو احلال مع مركبات  ،MGيأتي
الطاقة اجلديدة
ّ
مزودًا بكثري من اخلصائص ،حيث حيوي نظامًا
الطراز اجلديد
ّ
متطورًا مع شاشة ملس قياس  8بوصات
معلوماتيًا ترفيهيًا
ّ
وميزتي التنبيه من اخلروج عن املسار
وأجهزة استشعار للركن،
ّ
( )Lane Departure Warningواملساعدة يف احلفاظ على املسار
( ،)Lane Keep Assistanceباإلضافة إىل زر يعمل بالضغط لتشغيل
احملرك.
ّ

ومن ناحية السالمة ،هناك الكثري من اخلصائص اليت توفر راحة
التامة ،حيث يتم قياسيًا تزويد هذا الطراز احلائز على تصنيف
البال
ّ
مخس جنوم من الربنامج األوروبي لتقييم السيارات اجلديدة (Euro
 )NCAPخبصائص عديدة من بينها نظام منع انغالق العجالت
( ،)ABSالتوزيع اإللكرتوني للكبح ( ،)EBDاملساعدة يف صعود
التالل ،التثبيت األوتوماتيكي ،نظام مراقبة ضغط اإلطارات وستة
أكياس هوائية .أما طراز  LUXاألعلى ضمن الفئة ،فيحصل على
املزيد من اللمسات الراقية مثل كامريا الرؤية اخللفية مع خطوط
توجيه ديناميكية ،فتحة سقف بانورامية ،مقعد للسائق قابل
للتعديل كهربائيًا ،نظام للتحذير وعجالت سبيكية بلونني قياس
 17بوصة.
تتوفر  MG ZS EVاجلديدة إلجراء جتارب قيادة والشراء من
صاالت عرض ’اليوسف موتورز‘ يف خمتلف أحناء دولة اإلمارات
العربية املتحدة.

الظهور األول لفرياري إف  8سبايدر يف السعودية

كشفت شركة تقنية السيارات السريعة ،الوكيل الرمسي لشركة
’فرياري‘ يف اململكة العربية السعودية ،النقاب عن سيارة ’إف 8
سبايدر‘ اجليل اجلديد من السيارات الرياضية ذات السقف القابل
ٍ
فعالية حصرية استضافتها مدينيت الرياض و جدة.
للطي يف
وص ّممت ’فرياري إف  8سبايدر‘ بالتوازي مع سيارة ’إف  8تريبوتو
ُ
للطي حيمل الطابع
بريلينيتا‘ ،وتتألق بسقف معدني عملي قابل
ّ
اخلاص لعالمة احلصان اجلامح ،ومتتد تأثرياته على خطوط النموذج
الرائد يف فئته.
وتعترب اإلضافة األحدث لسلسلة حصرية وفاخرة من السيارات
املكشوفة مبحرك  ،V8واليت بدأت مع سيارة ’ 308جي تي إس‘ يف

فولكس فاغن تنفق  33مليار يورو إلزاحة
تسال من عرش السيارات الكهربائية

حينما كشفت «فولكس فاغن» عن أول موديل هلا يعمل بالكهرباء
يف العام  ،2009قال الرئيس التنفيذي للشركة يف حينها مارتن
فينرتكورن إن التكنولوجيا اجلديدة ميكن أن تكون يف متناول
اجلميع وحتل حمل أسطوهلا من السيارات اليت تعمل بوقود الديزل
والبنزين.
واليوم وبعد أكثر من عقد من الزمان تعمل عمالق صناعة السيارات
األملانية على إنفاق ما يربو على  33مليار يورو إلنتاج حنو  26مليون
صنع للسيارات
سيارة كهربائية ،لتتفوق على تسال وتصبح أكرب ُم ّ
الكهربائية يف العامل.
ويف مقابلة مع صحيفة «فايننشال تاميز» الربيطانية ،قال الرئيس
التنفيذي احلالي للشركة هريبرت ديس إن شركته سرتكز منذ
البداية على خلق منوذج من السيارات الكهربائية ،يستطيع جين
األرباح منذ الوهلة األوىل من دخوله إلي السوق.
وأضاف ديس للصحيفة« ،حينما يتعلق األمر بتسعري سيارتنا
الكهربائية املستقبلية ،ستكون الرحبية على نفس مستوى طراز
غولف (أحد أكثر الطرازات مبيعًا لدى الشركة األملانية)».
وتضع توقعات ديس فولكس فاغن يف موقع الصدارة متقدمة
على كبار مصنعي السيارات بالعامل ،مبا يف ذلك تويوتا وجنرال
موتورز ،وهي الشركات اليت حذرت يف وقت سابق من أن
سياراتها الكهربائية لن حتقق أرباحًا شبيهة للطرازات اليت تعمل
بالوقود التقليدي قبل حنو عقد آخر من الزمان.
وقال أحد كبار املستثمرين يف «فولكس فاغن للصحيفة إن
تصرحيات ديس حول األمر اتسمت «باجلرأة».
وتابع« :ستكون مفاجأة كبرية حال حدوثها» .وتقدر مكنزي لألحباث
تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية الواحدة من الطراز املتوسط بنحو
 12ألف دوالر مقارنة مع السيارات التقليدية ،ما يضع الشركات
املصنعة يف خيارين كالهما صعب وهما رفع األسعار أو الرضا
بهوامش أرباح ضعيفة.
وقال أحد حمللي قطاع صناع السيارات يف  Metzler bankللصحيفة
إن منافسي فولكس فاغن سيعانون من ضغوط على هوامش
الرحبية ملدة ترتاوح  3و 4سنوات.
من وجهة نظر الرئيس التنفيذي احلالي لشركة «فولكس فاغن»،
فإن املستقبل للسيارات الكهربائية .وقال ديس« :ال يوجد بدائل
أخرى للسيارات الكهربائية» .ويف وقت شهدت به شركة أودي
اإليطالية تعطل انتاج إحدى طرازاتها الكهربائية لوجود نقص يف
إمداد البطاريات ،أكد الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن للصحيفة
الربيطانية على تواجد خمزون وفري من بطاريات الليثيوم يكفي
الشركة حتى العام .2023
ويستهدف الرئيس التنفيذي احلالي للشركة إقناع أسواق املال
كمصنع تقليدي قديم
مبعاملة شركته على غرار تسال وليس ُ
للسيارات ورفع قيمة الشركة السوقية من مستوى حالي يبلغ 75
مليار يورو إىل حنو  200مليار يورو ،حبسب ما ذكرته «فايننشال
تاميز».
ومل تتكبد الشركة األملانية خسائر يف الثالثة عقود املاضية سوى
مرتني فقط .وأعلنت الشركة يوم اجلمعة املاضية زيادة يف أرحبها
قبل الضرائب العام املاضي بنحو  17%وتعهدت بزيادة توزيعات
األرباح.

تطرفًا قياسًا بسيارة ’ 488بيستا
عام  .1977وبالرغم من أنها أقل
ّ
خواص رياضية أكثر من ’ 488سبايدر‘ ،اليت
سبايدر‘ ،إال أنها حتمل
ّ
ّ
حلت مكانها يف التشكيلة.
مما يسمح لـ ’إف  8سبايدر‘ بتحديد معيار جديد لسيارات رياضة
’اهلواء الطلق‘ من حيث األداء العملي ،والقيادة االستثنائية،
تفوق
وتوفري جتربة قيادة متميزة .ويف الواقع ،تبدو مسات
ّ
السيارة واضحة من خالل دمج ديناميكيات القيادة مع الراحة
خواص أروع
املذهلة يف الداخل .وجتمع ’فرياري إف  8سبايدر‘ بني
ّ
احملركات املزودة بثماني أسطوانات يف تاريخ العالمة ،ومتعة
قيادة ال مثيل هلا.
ويرتقي احملرك  V8باألداء إىل مستويات جديدة وغري مسبوقة،
دون أن يقتصر ذلك على احملركات املعززة بشاحن توربيين ،بل
احملرك V8
ميتد إىل وحدات الطاقة بكافة أنواعها .ويعترب هذا
ّ
حمرك‘ الدولية
منوذجًا متطورًا عن سابقه الذي فاز جبائزة ’أفضل ّ
ألربع سنوات متتالية ( 2018 ،2017 ،2016و ،)2019فض ًال عن
اختياره كأفضل حمرك يف العقدين املاضيني ،وهو ما يعترب إجنازًا
مذه ًال وغري مسبوق يف تاريخ اجلوائز.
ويتمثل اإلجناز األبرز لسيارة ’إف  8سبايدر‘ يف إطالق العنان
لقوتها دون أي فوارق يف الشحن التوربيين ،مع االحتفاظ بصوت
ّ
اهلدير الفريد واخلاص باحملرك  .V8وأصبح باإلمكان االستمتاع
بهذا األداء املذهل واختبار جتربة قيادة غاية يف السالسة والتميز
بفضل التصميم الذي متتزج فيه جمموعة من حلول الديناميكا
اهلوائية املبتكرة واملستوحاة من عامل سباقات السيارات.
ميزات تصميم
وتتجسد مهمة كل منوذج جديد يف مارانيللو بطرح ّ
والتفوق على النماذج السابقة يف مجيع األصعدة .وتتمثل
جديدة
ّ
أبرز التحديات اليت تواجه املهندسني واملصممني يف االرتقاء
التوصل حللول جديدة
الدائم حبدود اإلبداع والتكنولوجيا عرب
ّ
للتميز .وهو ما جنحوا به -
ومبتكرة ،وحتديد مستويات جديدة
ّ
جمددًا  -مع هذا النموذج اجلديد.
ّ
حمسنة
وحتل ’إف  8سبايدر‘ بدي ًال عن ’ 488سبايدر‘ مع مواصفات
ّ
حمركها الذي يوفر قوة  50حصان
بشكل كامل؛ وبغض النظر عن ّ
خباري إضافية ،فإن سيارة فرياري اجلديدة أخف وزنًا مبقدار 20
كيلوجرام قياسًا بسابقتها .كما أنها أثقل بـ  20كيلوجرام فقط
تطرفًا .وتعترب ’إف 8
قياسًا بنموذج ’ 488بيستا سبايدر‘ األكثر
ّ
سبايدر‘ أكثر فاعلية من حيث خواص الديناميكية اهلوائية ،ومت
تزويدها بالنسخة  6.1اجلديدة من نظام التحكم بزاوية االنزالق
اجلانيب.
ويعد حمرك فرياري ذو الثمانية أسطوانات مثا ً
ال رائعًا جيسد روح
ّ
الرياضة ومتعة القيادة يف عامل رياضات السرعة ،لكونه حمرك
وسطي خلفي لسيارة ذات مقعدين .وتعمل فرياري على الوصول
بهذه التحفة اهلندسية إىل حد الكمال منذ أربعة عقود ،وتركز على
حتقيق التوازن األمثل بني الوزن وديناميكيات القيادة.
تعترب ’إف  8سبايدر‘ من إبداعات ’مركز فرياري للتصميم‘ ،الذي
يواصل توجهاته اليت بدأها مع ’إف  8تريبوتو‘ وكانت مبثابة البداية
حنو لغة تصميم جديدة ستستمر يف التأكيد على اخلواص الرئيسية
لعالمة ’فرياري‘ ،واملتمثلة يف األداء الرفيع والكفاءة االستثنائية
من حيث الديناميكية اهلوائية.
ّ
مت تزويد سيارة ’إف  8سبايدر‘ مبجموعة من احللول الديناميكية
اهلوائية املتطورة واملستمدة من اخلربة املعمقة اليت اكتسبتها
الشركة يف مشاركاتها ببطوالت ’جي تي‘ و’تشالنج‘ .وقد مت تطوير
هذه احللول بهدف صنع سيارة مع حمرك مثبت يف القسم األوسط
واخللفي من السيارة ليقدم أعلى مستويات األداء املمكنة.
يعترب التزام فرياري مبعايري جودة ال تضاهى ،وزيادة الرتكيز
املوسع ملدة سبع
على خدمة العمالء ،تأكيدًا على برنامج الصيانة
ّ
سنوات ،واملتاح لسيارة ’إف  8سبايدر‘ .ويغطي الربنامج النطاق
الكامل من سيارات فرياري ،ويشمل مجيع أعمال الصيانة الدورية
طيلة السنوات السبع األوىل من عمر السيارة .وتعترب هذه الصيانة
اجملدولة خدمة حصرية تعزز ثقة العمالء بإمكانية احلفاظ على
سياراتهم وفقًا ألعلى معايري الشركة من حيث األداء والسالمة
على مدى السنوات .تتوفر هذه اخلدمة اخلاصة أيضًا للمالكني
الذين ينوون شراء سيارات فرياري املستعملة.
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كـتابات

مـن يـدفن الـشعر؟

قال الراحل ممدوح عدوان لن ميوت الشعر طاملا أن
هناك نظرة ختلع القلب من عني امرأة وقمرا يفاجئ أنه
موجود وراء ستار أهل املدن وطاملا أن هناك عشقا
واشتهاء وخوفا وآماال وخيبات وطموحات...
واآلن الزلنا نقرأ نعوات من هنا وهناك تعلن وفاة الشعر
فما رأي الشعراء املعاصرين يف دفن احلي الذي مر
بأزمات عرب التاريخ ومل ميت؟
تقول الشاعرة مثرية حسني
الشعر طاقة إبداعية خالقة عرب صناعة لغوية للتعبري عن
ذواتنا  ،إنسانيتنا ،و أحالمنا التائهة و هو باق بكل
تأكيد مهما تعرض ألزمات و ال ميكن له أن ميوت .
إن الشعر مير حاليا مبرحلة اخلطر حيث حتول إىل حالة
وصفية عرب لغة سردية تقريرية بعيدا عن االشراق
الروحي
إذ تعترب الرؤية الشعرية بنية أساسية من بنيات العمل
االبداعي الشعري ..،و هنا استطيع القول إن وسائل
التواصل االجتماعي و رغم أنها أتاحت الفرصة لبعض
املواهب الشعرية اجلادة كان هلا أثر كبري يف احلالة التى
مير بها الشعر و تشويه صورته من خالل ما يسمى شعرا
على صفحات متشاعرين استسهلوا الكتابة و أغرتهم
اجملامالت بعيدا عن النقد احلقيقي البناء  .فالشاعر احلق
جيب أن يتمتع بطاقة رؤيوية تنفذ إىل جوهر احلقائق
االساسية و بقدرة على التعبري تتخطى اللغة التقريرية
إىل لغة جمازية إحيائية ال تشرح العامل إمنا تريد خلقه
من جديد بواسطة حدس الشاعر و خميلته و اعتمادا على
حتربته .
ويؤكد الشاعر سامر اخلطيب بقوله الشعر قمر القلوب
ومخرة السماء وأيقونة النجوى وصالة العشق وكيمياء
الوجود البشري واإلنساني وشريان الوجدان وال ميكن
أية دعوة وأي حملل أن يلغي أسطورية و ملحمية الشعر
فالنعوات اليت ميكن أن تعلق هي وريقات وهمية خيطها
الضعفاء ويلصقها اجلهالء ....الشعر دميومة احلياة
وكمون الذاكرة وسر أسرار كل الفنون فاملوسيقا شعر
والفلسفة شعر واملسرح شعر واحلياة شعر وكل إحياء
وكل إشارة وكل دمعة وكل نظرة وكل خطو هو إيقاع
شعري ساحر
كما تؤكد الشاعرة رماح بوبو بقوهلا
ّ
الشعر خيتنق .كما الغابات والبحار واملدن اليت
نعم
عشقناها ..
الشعر خيتنق ألن هذا الزمن يركض هاربًا من املصاطب
و من النوم على األسطحة قاصدًا املوالت ّ
التجارية املكعبة
والفنادق ..
الشاعر بات يقنص وحيه من ّ
الشعر خيتتق ألن ّ
ّ
الشاشات
االلكرتونية ومن ساحات احلروب و األوبئة .
استسلم الشعراء دون شعور لطريقة العلوم يف رؤيتهم
ملا حوهلم فخسروا منطاد اجلنون الذي كان يعلو بهم
فوق اجللجلة وباتت الصنعة هاجسهم ..ابتكارات مذهلة
يف اللغة و الصور و املواضيع ..كل هذا حوهلم اىل
عباقرة يف هندسة الصياغة و البيان ..ولكنه باملقابل
أسرى بهم بعيدا عن روح الرؤى اليت إن مل ختفق يف
جنبات القصيدة جتعلك خترج من قراءتها سعيدًا باجنازك
كمن حل مسألة عويصة ترافقك الدهشة وتغيب عنك
النشوة اليت طاملا كنت اراها العالمة الفارقة االصيلة
للشعر.
أما الشاعر ميالد ديب فيقول
.الشعر مل يرتاجع إبداعيا بل تسويقيا نتيجة لتطور
دالالته واشاراته البعيدة ..لقد تراجع ولكنه مل ينهزم
أمام جيوش العامة املستهلكة للقصيدة التقليدية
الشفوية او للقصيدة املبتذلة .الشعر احلقيقي اجلميل
له من يريده ولكن على مستوى ضيق  .لذا النستطيع
القول أنه تبدد الن دوره مل يعد كما كان مسريا لغرائز
القبيلة  ..وقائدا لالحزاب السياسية.

تقول الشاعرة عليا العيسى
اآلن الشعر العربي مير مبرحلة التبين
ألن االنفتاح الواسع على ثقافات الغرب من ترمجات
لعمالقة شعرائهم أو ما دون ذلك
جعل الكثري من هواة ومتذوقي الشعر العربي يقومون
بتبين تلك التجارب ناجحها ومادون
طبعا مع تغيري يليق ببنيتنا العربية الثقافوية
لذا كان هذا الكائن الشعري املتبنى غريبا عنا ملطخا
بسرد .اجربتنا عليه ثقافة التدجني الرتمجي
لذا ميكننا القول وهذا من منظوري طبعا
ان الشعر مل ميت
بل الزال حتى اللحظة بعد هذا االنفتاح يف مرحلة التكوين
الرمحية
والتمخض قائم طبعا وهناك جتارب كثرية تدل على انها
خماضية
لكن وبكل شفافية
لآلن ليس لدينا جتربة شعرية حداثوية عربية حبتة
قالت وبكل ثقة
ها انا ذا الشعر العربي احلديث
الن من يكتب من داخل احلدث
ليس كمن يقرأه استشرافا
فاالول يرى حبواسه القريبة
اما األخري فيمتلك الرؤيا االعظمية حبواسه احمليطة و ما
بعدها وميتلك االسبقية يف اعطاء النبوءة اليت تعتمد على
االستقراء املستقبلي و النظرة االعمق اليت تشكل سكة
قطار لالحداث احلاضرة رابطة حمطات ماضيها مبستقبلها
وهو االهم.
ويضيف الشاعر أنور شعيب
الشعر ال ميوت لسبب بسيط هو أن الشعر هو الوجدان
باق ما بقي
ولسان حال املوهوب لعة وفطرة ..فالشعر ٍ
االنسان .ولكن وألن الشاعر هو ابن بيئته فالبد ان تؤثر
به ظروفه احمليطة .فليس من املنطقي ان يكون الشاعر
رومنسيًا حاملًا يف زمن احلرب والعوملة اجلافة أو يكون
ربيعي اخليال واخلريف حييط به اجتماعيًا واقتصاديا
وفكريًا.ولعل االنفتاح على العامل واختالط الفكر والذوق
قد أثر على ماهية الشاعر وذائقة املتلقي فلم يعد
املتلقي يستسيغ لغة احلب والورود بينما هو يعيش
يف جمتمع مادي حبت .مما اثر على شاعرية الشاعر الذي
سيكتب أيضًا ملن يسمعه .وإال سيكون من عامل آخر ال
يسكنه أحد .مما اضطر بالكثريين للهروب ملادية الشعر
و وصفيته واالبتعاد بقصد أو دون قصد عن الرؤيا
العميقة للشعر.
ولكن المثر لشجرة ال تغوص جذورها يف االعماق .لذلك
على الشاعر إتقان الغوص إىل لؤلؤ الشعر وإتقان
التجديف على سطح الشعر ويرتك للمتلقي ما يراه من
اجلمالني .

اعداد وحوار
مـحمد عـامر األحـمد  -سورية

احلرب النفسية واخلوف من
الكورونا اجلديدة

املرض اجلديد ،الذي يلمع امسه كالربق وينتشر يف كل
مكان وعند مجيع شعوب األرض ،من املمكن ان يهدد
العامل وحيصد ماليني األرواح سنويًا ان مل يردعوه على
مجيع األصعدة السياسية واإلعالمية.
ما اخطر هذا املرض الذي يزلزل بقاع األرض االربع ويقضي
على البشر والشجر واحلجر.
هذا املرض السياسي واإلعالمي اخلطري يضرب عقل اإلنسان
ويلعب دورا كبريا يف أعصابه ليدمر كل شيء ويضرب
االقتصاد واألسهم واملعامل والعمال واملطاعم وشركات
الطريان والبورصة والبنوك وأيضا يضرب املزارعني ومجيع
املصانع والعمليات التجارية يف كل مكان ويطرح مشاكل
عديدة بالنسبة للسياحة العاملية واحمللية ،وايضًا يصنع
شل ًال ال مثيل له منذ فجر التاريخ املعاصر..
وينتشر هذا املرض العضال ،وهو اخلوف اجلديد املعروف
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
املمكن أن تنهار دول عدة ،جراء الرتاجع بل الشلل شبه
التام لالقتصاد ومن املمكن ان تنحدر عائالت اىل ما حتت
خط الفقر ويتشرد األهل واألوالد يف كل مكان وزمان
بسبب قلة األشغال وانعدام فرص األعمال وباألخص يف
الدول الفقرية أي دول العامل الثالث.
اننا نطلب من اهليئة الدولية ملراقبة األمراض والتلوث ومن
اجلمعيات اخلريية مثل يونيسيف والصليب األمحر وهيئة
حقوق اإلنسان وغريها أن تأخذ هذا املوضوع بعني االعتبار
وعلى حممل اجلد وتوليه أهمية كربى ملعاجلة هذه املسألة
قبل فوات األوان.
فهل يتمكن هذا البعبع اجلديد ،الذي يلبس احللة اجلديدة
وهي سياسات مربجمة لشل االقتصاد العاملي من اجل
السيطرة وإجناح حكومة الكون الواحد واللون الواحد one
يدمر كل
 ،world order ،one world Governmentمن أن
ّ
شيء من سيولة واقتصاد وغريه.
حنن حباجة إىل التشجيع من مجيع املراجع الطبية والسياسية
وعدم التخويف والرتويع من خالل اإلذاعات والتلفزيونات
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.
اننا نريد احللول بأسرع وقت ممكن لكي نعيش حياة خالية
من اخلوف والرعب واهلموم ،ونعود بإميان وقوة إىل اعمالنا
ُ
ونرجع عجلة احلياة والنجاح إىل األمام وال نعطي
كاملعتاد،
اجملال ألي شيء لكي يسيطر علينا وعلى عقولنا ومصرينا
ككل.
اننا نعلم ان االميان احلقيقي انه هو الذي يطرد هاجس
اخلوف مهما كان حجمه لكي ال يعود جمددًا ،وإذا 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،
ولكي تبقوا حمفوظني يف معيته العظيمة وحمبته وسالمه
الدائم كل االيام مع ًاوالدكم وعيالكم إىل االبد.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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سورية :امليدان حتت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

متزعم يف أحد تنظيماتهم الرافضة لفتح الطريق بتفجري سيارته.
وبي مصدر ميداني أن اهلدوء مشل يوم أمس (امس االول) خمتلف
نَّ َ
احملاور بريفي محاة الشمالي الغربي وإدلب اجلنوبي الشرقي ،ومل
يسجل حتى ساعة إعداد هذه املادة أي خرق أو حدث ملفت.
وأكد املصدر ،أن «الوضع امليداني حتت سيطرة وحدات اجليش
العربي السوري العاملة بأرياف محاة وإدلب ،ومل تستطع اجملموعات
اإلرهابية رغم حماوالتها املستميتة أن حتدث فيه أي تغيري».
ولفت املصدر إىل أن وحدات اجليش على جهوزية تامة للتصدي
لإلرهابيني وشن عمليات عسكرية ضدهم يف جبل الزاوية وغريه،
مع التزامها باتفاق وقف إطالق النار الذي ُأقر يف موسكو ودخل
حيز التطبيق باخلامس من الشهر اجلاري ،مؤكدًا أن اجليش السوري
لن يسمح لإلرهابيني بالتمادي واالعتداء على النقاط العسكرية
املثبتة باملنطقة للرصد واملراقبة.
ووفق املعلومات ،فإن الوضع بالنسبة للطريق الدولي «إم  »4مل
يطرأ عليه أي جديد يوم أمس وحتى ساعة إعداد هذه املادة ،وبقي
على أوضاعه الراهنة من مواصلة التنظيمات اإلرهابية عرقلة تسيري
دوريات روسية تركية مشرتكة على مساره بشتى الوسائل.
وكان الفتًا أمس االول مقتل القيادي يف ميليشيا «حركة أحرار
الشام اإلسالمية» املدعو عالء أبو أمحد جراء انفجار عبوة ناسفة
يف سيارته مبنطقة عني الباردة بريف جسر الشغور غرب مدينة
إدلب ،وفق ما ذكرت مواقع الكرتونية معارضة ،رجحت أنه كان
من الرافضني لفتح طريق «.»M4
وتنضوي «أحرار الشام» فيما يسمى «اجلبهة الوطنية للتحرير»
اإلرهابية اليت شكلها مؤخرًا االحتالل الرتكي من مرتزقته.
يف غضون ذلك واصل االحتالل الرتكي إدخال املزيد من قواته إىل
األراضي السورية ،وذكرت مصادر إعالمية معارضة أن االحتالل
الرتكي أدخل رتلني عسكريني من معرب كفر لوسني احلدودي إىل
مواقعه يف إدلب واليت حوهلا إىل نقاط إسناد ومراقبة متقدمة
للمجموعات اإلرهابية ،مشرية إىل أن الرتل األول ضم حنو  20آلية،
يف حني ضم الرتل الثاني حنو  40آلية عسكرية.
كما عمدت قوات االحتالل الرتكي إىل إنشاء نقطة جديدة هلا يف
قرية رام محدان مشال شرق مدينة إدلب ،ليصل مع عدد اآلليات
اليت دخلت األراضي السورية مع استمرار تدفق األرتال الرتكية
منذ بدء وقف إطالق النار اجلديد إىل  1150آلية ،باإلضافة ملئات
اجلنود احملتلني.
على خط مواز ،ذكرت وكالة «هاوار» الكردية ،أن مدفعية جيش
االحتالل الرتكي قصفت بست قذائف قرية أبني بريف حلب الغربي،
ما أدى إىل أضرار مادية مبمتلكات املدنيني ،فيما أصابت إحدى
القذائف مستوصفًا يف القرية مسببة أضرارًا مادية أيضًا ،يف حني
ذكرت مواقع الكرتونية معارضة أن التنظيمات اإلرهابية املوالية
لرتكيا قصفت باملدفعية قرييت حربل وشيخ عيسى مشال حلب،
دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
يف املقابل ،ذكرت املصادر أن امليليشيات الكردية ّ
نفذت قصفًا
صاروخيًا على مناطق يف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي،
واحملتلة من قبل النظام الرتكي ومرتزقته ما أدى لسقوط  5قتلى
من بينهم مسلح فيما يسمى «الشرطة احلرة» املوالية لالحتالل.
ويف سياق منفصل نشرت حسابات روسية فيديو وصورًا جوية
التقطت عرب طائرة مسيرّ ة إلحدى نقاط جيش االحتالل الرتكي يف
شري مغار بريف إدلب ،واعترب نشطاء أن ذلك يأتي يف معرض الرد
الروسي على رصد طائرات تركية مسيرّ ة لقواعد وحتركات القوات
الروسية بإدلب.
وكانت حسابات مقربة من وزارة الدفاع الرتكية نشرت ،مقطع
فيديو لسلسلة عمليات رصد جوية من قبل طريان االستطالع
الرتكي «بريقدار» ،ملنظومات جوية روسية يف مناطق مشال غرب
سورية ،خالل األيام املاضية ،وتظهر اللقطات املتداولة ،عمليات
رصد دقيقة وتتبع لتحركات أنظمة الدفاع اجلوي الروسية ،وتنقلها
ضمن منطقة إدلب ،ومراقبة حركتها حلني نصبها وتشغيلها.

ترامب :إجازة دواء...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ويف تطور عاجل ،أحصى معهد جونز هوبكينز األمريكي أكثر من 10
آالف إصابة بالفريوس ،و154وفاة يف الواليات املتحدة.
وتوقع ترامب أن يكون الدواء املذكور متاحا للجميع بنهاية العام
احلالي ،مشريا إىل إجناز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة
سنوات طويلة.
غري أن إدارة األغذية واألدوية أدلت من جهتها بتصرحيات تتضارب
ظاهريا مع إعالن ترامب ،إذ أشارت إىل أن العقار املذكور،
كلوروكني ،متت املصادقة عليه فعال ملعاجلة املالريا والتهاب
املفاصل.
وقال رئيس اإلدارة ستيفن هان« :طلب منا الرئيس التدقيق
يف هذا العقار .نريد القيام بذلك من خالل جتربة سريرية موسعة
وعملية ،من أجل مجع هذه املعلومات والرد على كل األسئلة
املطروحة» ،وأشار إىل أنه إن كانت اهليئة على استعداد «إلزالة
احلواجز» من أجل تسريع االبتكارات ،إال أنها تتحمل يف املقابل
«املسؤولية» لـ «ضمان سالمة املنتجات وفعاليتها».
وأكد ترامب على بذل كافة اجلهود للتخلص من كورونا ،وأطلق
عليه «الفريوس الصيين».
وشدد يف مؤمتر صحايف حول تطورات أزمة فريوس كورونا ،امس

االول اخلميس ،على أنه «ليس لدينا ما هو أهم من حياة املواطن
األمريكي».
وأعلن الرئيس األمريكي أن «كورونا أمر سيئ فاجأ العامل كله»،
مضيفا «لو كنا نعلم بأمر الفريوس لقضينا عليه يف مكانه».
وتعهد ترامب بالعمل على عودة االقتصاد األمريكي إىل االنتعاش
سريعا.
وكشف الرئيس األمريكي عن إجراء جتارب سريرية على لقاح ضد
كورونا منذ عدة أسابيع ،مشريا إىل إمكانية التوصل إىل عالجات
يف زمن أسرع من اللقاحات.
وبعد كلمة الرئيس األمريكي ،أعلن مسؤول هيئة الغذاء والدواء
األمريكية ،أن أكثر من  10آالف عامل أمريكي يعملون على التوصل
إىل دواء آمن لعالج كورونا.

فرنسا تدرس تطبيق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السيطرة بدأ الربملان الفرنسي مناقشة مشروع قانون يفرض حال
الطوارئ الصحية يف البالد.
وقد تواصل النقاش الربملاني الذي بدأ اخلميس (امس االول) وم
املقرر ان يكون قد عقبه تصويت اجلمعة (امس) نفسه بهدف منح
احلكومة األدوات الالزمة ملكافحة تفشي وباء كورونا الذي تسبب
حتى مساء اخلميس (أمس االول) بـ  ١٠٩٩٥إصابة مؤكدة من بينها
 ١٨٦١إصابة خالل ال ٢٤ساعة املاضية فقط ،وذلك حسب آخر
حصيلة رمسية.
وفور اعتماد مشروع القانون سيتم إعالن «حالة الطوارئ الصحية»
مبرسوم وإبالغ اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ دون تأخري بالتدابري
املتخذة خالل هذه الفرتة.

ماكرون :لم تفهموا الرسائل التي أمرنا بها

ويف ظل اإلجراءات اإلستثنائية اليت تفرض نفسها على البالد
زار الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون امس االول اخلميس معهد
باستور لدعم فرق البحث عن عالج ملصابي كورونا وأعلن عن زيادة
دعم اجلهود البحثية مبقدار  5مليار يورو فيما عرب عن استيائه خلرق
الكثري من الفرنسيني تعليمات احلجر الصحي ،إذ قال «عندما أرى
أن الناس يواصلون الذهاب إىل احلديقة أو الشاطئ أو التسارع
إىل األسواق املفتوحة هذا يعين أنهم مل يفهموا الرسائل اليت أمرت
بها السلطات».
ويأتي تعليق ماكرون على خلفية اإلجراءات الصارمة اليت كان أعلن
عنها مؤخرًا ودخلت حيز التنفيذ ظهر الثالثاء ،يف حماولة للحد من
انتشار الوباء فيما يعيش الفرنسيون هذه األيام أوقاتًا عصيبة مع
دخوهلم مرحلة العزل شبه الكامل الذي فرضته السلطات بعد أن
أصبحت فرنسا ثالث بلد أوروبي متضرر من كورونا ومتثلت تلك
اإلجراءات مبنع التجول والتجمعات يف األماكن العامة واحلد من
التنقل يف كافة أحناء البالد ملدة  ١٥يومًا حتت طائلة غرامة مالية
مقدارها  ١٣٥يورو ويستثنى من الغرامة اخلروج حلاالت الضرورة
القصوى.
وقد ُنشر  100ألف شرطي ودركي يف فرنسا للتأكد من تطبيق
اإلجراءاتويف باريس وحدها وضعت  150نقطة مراقبة لفحص حركة
السيارات واملشاة.

سانويف :نتائج واعدة لدواء املاالريا

من الناحية الطبية كانت جمموعة «سانويف» الدوائية الفرنسية
أعلنت الثالثاء أن «بالكنيل» ،الدواء املضاد للمالريا الذي تنتجه،
قد أعطى نتائج «واعدة» يف معاجلة مرضى فريوس كورونا
والشركة مستعدة أن توفر للسلطات الفرنسية ماليني اجلرعات منه
وهي كمية كافية ملعاجلة  300ألف مريض حمتمل.
أما اقتصاديًا فقررت الدولة مد يد املساعدة للقطاعات املتضررة
حيث خصصت  45مليار يورو لدعم الشركات واملوظفني املتضررين
من اإلجراءات الصارمة اليت تطبقها فرنسا يف مواجهة أزمة كورونا
فيما أعلنت وزارة الثقافة عن تقديم مساعدات طارئة بقيمة 22
مليون يورو ملختلف القطاعات الثقافية اليت تضررت بشدة من أزمة
فريوس كورونا على أن يتم توزيع املبلغ على النحو التالي10 :
ماليني يورو للموسيقى  ،و 5ماليني للرتفيه  ،و 5ماليني للكتب
 ،و 2مليون للفنون التشكيلية.
اجلدير بالذكر أن احلكومة الفرنسية تدرس إمكانية متديد مدة احلجر
الصحي من  15يوما إىل شهر على أقل تقدير يف حال مل يتوقف
تزايد اإلصابات.

الرئيس عون يشدد على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الذي اشار اىل بعض التفلت يف االلتزام بقرار منع االختالط ووجود
حركة سري ملفتة ما يدل على انعدام التقيد باحلجر.
وذكر انه على الرغم من االمور اليت حصلت فإن االجراءات ال تزال
مستمرة واعطى الكالم للدكتورة رشا محرا من فريق عمل الوزارة
اليت عرضت لتطور فريوس كورونا يف لبنان وقالت انه حتى 17
الشهر احلالي هناك  184الف حالة يف العامل يف  159دولة تويف
منهم  7500شخص.
وأضافت :لبنان حتى  18الشهر احلالي هناك  133حالة و 13حالة
جديدة والوفيات  4حتى االن وعدد حاالت الشفاء  .3ثم كان كالم
عن املستشفيات وتوزيعها حبيث أن هناك  11مستشفى حكومي
جاهز الستقبال املصابني اذا اقتضى االمر ذلك باالضافة اىل
مستشفىرفيق احلريري اجلامعي .ثم مت عرض كيفية توزيع االسرة
يف كل مستشفى مع اجهزة التنفس.
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وكان كالم عن ضرورة تقيد الناس باالجراءات وضبط االمور.
تطرق اجمللس وفق املصادر اىل احلسابات اليت تفتح من اجل
كورونا (املقررات الرمسية) .وكان كالم عن قبول اهلبات العينية
جلهة وضعها يف مستودعات اهليئة العليا لالغاثة ،واجليش قدم
مستودعات ايضا من اجل هذه املساعدات وهناك طائرة قادمة من
االمم املتحدة للمساعدات الصحية سيصار اىل التنسبق معها.
وحصل نقاش وتأكيد على االلتزام بالضوابط خوفا من االنتشار
الن احلاالت األخرية جمهولة املصدر.
وافادت مصادر وزارية ان النقاش يف مشروع قانون كابيتال
كونرتول وهي املسودة الثالثة له ،كان يف العموميات والعناوين
العامة للمشروع ومل يتطرق للتفاصيل التقنية وهي كثرية ومعقدة،
على ان يبدأ نقاشها يف جلسة الثالثاء لرفع املشروع فور جهوزه
اىل جلسة اخلميس املقبل .وسجلت مالحظات واعرتاضات عدة على
املشروع السيما حول حجم السحوبات بالدوالر.
وحسب املعلومات هناك اعرتاض على صالحيات تنظيمية يف
القانون جلهة هل تصدر التعاميم املالية عن حاكم مصرف لبنان
ام عن جملس الوزراء .علما ان وزير املال يريد حصرها مبجلس
الوزراء بينما احلاكم ومجعية املصارف يريدان حصرها بهما تأكيدًا
لدورهما يف هذا اجملال حسب القانون .بينما هناك رأي ثالث
يقول ان حاكم املركزي ولو انه املسؤول عن السياسة النقدية
إال انه هو من طلب تغطية هذه السياسة من قبل جملس الوزراء
بقوانني اومراسيم.
وهناك ايضًا تضارب يف االراء حول تنظيم التحاويل اىل اخلارج.
اضافة اىل سقف السحوبات بالعملة االجنبية ،حيث توجد صيغة
تقول ان سقوف السحوبات بالدوالر حتدد بناء القرتاح وزير املال
كما ورد يف نص املسودة ،لكن مثة رأي يقول باضافة عبارة
«بعد استطالع رأي حاكم مصرف لبنان» .وهناك رأي ثالث يقول
بعدم السماح بالسحب بالدوالر بل باللرية وحتويل الدوالر اىل لرية
بالسعر الرمسي ،وهذا االقرتاح كان موضوع اعرتاض ألنه جيعل
سعر الصرف بيد الصرافني بال رقابة .اما سقف السحوبات باللرية
فهو واضح وهو  25مليون لرية.وميكن ان يصل اليه اي عميل
شرط ابالغ املصرف برغبته تلك قبل يوم او يومني.
وذكرت املصادر الوزارية ان هذا املشروع معقد وصعب وسألت:
هل ميكن إلزام املصارف بسقف التحويالت اليت يقررها جملس
الوزراء ،وهل متلك املصارف االمكانات لتحويل مبالغ كبرية؟ ومن
يضمن ّ
أال حيصل طعن بالقانون امام اجمللس الدستوري ألنه
خيالف القانون  174املتعلق بدور مصرف لبنان يف ادارة القطاع
النقدي؟ وغريها من االسئلة اليت تستوجب دراسة متأنية ودقيقة
للمشروع حتى مير بأقل اخلسائرعلى املودعني وعلى املصارف.
وحتدث وزير املال شارحا بعض النقاط الواردة فيه وحتدث عدد
من الوزراء حول بعض النقاط فيه واتضح للمجلس انه حباجة
اىلالتعمق به بشكل اكرب وكان تفضيل ألن تقدم مالحظات خطية
على ان ترسل اىل وزير املال لدرسها على ان تضع جلسة الثالثاء
صيغة القانون وتعرض يف جلسة اخلميس اذا انتهت الدراسات.
وعلم ان بعض الوزراء ابدى رغبة بالتأجيل وكانت هناك مالحظات
متفرقة وكان حبث باالسباب املوجبة وابدى الوزراء مالحظات وتقرر
ان تبحث الثالثاء .وعلم انه عرضت االرقام بالنسبة اىل احلفر يف
بلوك رقم  4ولوحظ ان العمل يتسارع بسبب اقفال املطار وعدم
القدرة على تبديل فريق العمل جراء ذلك والعمل يقوم به الفريق
احلالي ويبقى كذلك اىل حني فتح املطار.
وكان من بني بنود اجلدول ثالثة تتعلق بوزارة الطاقة ،هي توفري
البنزين وسعره حيث طرحت فكرة الشراء املسبق وحجز كميات
لستة أشهر مقبلة على السعر احلالي  25دوالرًا للربميل مع دفع
عربون بقيمة  6دوالرات للربميل ،وذلك حتسبًا من عودة ارتفاع
سعر النفط ،ومعمل التغويز يف سلعاتا الذي يعرتض الكثريون
على انشائه مطالبني بإقامة معمل واحد او اثنني ،لكن تبني ان
تضاريس االبار جلهة عمقها يف البحر وربط احملطات باالنابيب
تستوجب اقامة ثالث حمطات تغويز ،عدا عن وجوب درس االستغناء
عن معملي الزوق والزهراني يف حال إنشاء حمطتني للتغويز يف
سلعاتا والزهراني .ومل يتخذ اي قرار يف املوضوعني.
وطلبت وزارة الطاقة واملياه املوافقة على تفويضها الشروع
ّ
املصنعني العامليني لوحدات إنتاج
بإجراء مباحثات مع كبار
الكهرباء ،لدراسة إمكانية القيام بتأمني التمويل الالزم وإنشاء
معامل انتاج الكهرباء وتأمني احللول املؤقتة من خالل مفاوضات
مباشرة واتفاقيات تعقد بني دولة ودولة وحتت سقف املادة 52
من الدستور.
وعلم ان فريق رئيس اجلمهورية متمسك بأن يكون اجلهة اليت
تفاوض الشركات ،األمر الذي ووجه برفض ،وكاد يؤزم النقاشات
يف جملس الوزراء ،وذلك انطالقًا من املادة /52د ،اليت تنص على
ان يتوىل رئيس اجلمهورية املفاوضة يف عقد املعاهدات الدولية
وابرامها باالتفاق مع رئيس احلكومة .اما املعاهدات اليت تنطوي
على شروط تتعلق مبالية الدولة واملعاهدات التجارية وسائر
املعاهدات اليت ال جيوز فسخها سنة فسنة ،فال ميكن ابرامها اال
بعد موافقة جملس النواب..
وأوضحت املصادر الوزارية ان وزير الطاقة حتدث عن ضرورة
استشراف رغبة الشركات اليت تنتمي اىل الدول باملساعدة وفق
املصادر وعندما اعتقد الوزيرحب اهلل ان االمر يتصل بالتلزيم
اوضح رئيس جملس الوزراء ان الوزير يعود بنتائج املفاوضات
اىل جملس الوزراء.
اما باقي البنود فكانت عادية ومنها ما يتعلق بإجراءات الوزارة
الذاتية.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

أكرب «الراحبني» من كورونا قد يكون أول انتقال للفريوس
من البشر للحيوانات ...قصة
كلب أصيب صاحبه بكورونا
هوت البورصات العاملية مع انتشار فريوس كورونا ،الذي يهدد
بتباطؤ االقتصاد العاملي ،لكن ليس مجيع الشركات ختسر رغم
فقدان األسواق العاملية تريليونات الدوالرات من قيمتها السوقية.
وفيما يلي قائمة بشركات ازدهر نشاطها يف زمن الكورونا
تطبيقات مشاهدة األفالم:
كانت منصة «نيتفليكس» لألفالم بني أفضل الشركات أداء األسبوع
املاضي ،ويقول حمللون إن أسهم الشركات ،اليت تساعد الناس
على البقاء يف منازهلم مثل «نيتفليكس» و»زوم» ميكن أن تكون
مالذا آمنا للمستثمرين خالل فرتة انتشار الفريوس.
شركات وتطبيقات الرياضة:
كذلك يتوقع أن تشهد أسهم شركات تصنيع املعدات الرياضية وتقدم
دروسا يف اللياقة البدنية على اإلنرتنت ،ارتفاعا وسط توقعات أن
يبتعد عشاق اللياقة البدنية عن صاالت األلعاب املكتظة.
شركات األدوية واللوازم الطبية:
يتوقع أن تشهد شركات األدوية اليت تطور عقارا أو لقاحا ضد
كورونا إقباال من قبل املستثمرين ،وكدليل على ذلك ميكن اإلشارة
إىل املدير التنفيذي لشركة «مودرنا» ستيفان بانسيل ،الذي أصبح
مليارديرا لفرتة وجيزة ،بعدما قالت شركته إنها ختترب لقاحا ضد
كورونا.
باإلضافة إىل ذلك شهدت شركات تصنيع اللوازم الطبية مثل األقنعة
والقفازات ازدهار أعماهلا يف ظل اإلقبال الكبري على منتجاتها ،حيث
يبحث الكثريون عن طرق حلماية أنفسهم من الفريوس الذي ينتشر
بسرعة كبرية.
تطبيقات التحكم عن بعد:
زاد يف اآلونة األخرية استخدام برجميات التحكم عن بعد مثل برنامج
«تيم فيور» ،وهي برجميات تسمح بالعمل عن بعد ،وزاد استخدام
هذه النوع من الربجميات يف الصني ،ما دفع أسهم هذه الشركات
إىل االرتفاع.
ويأتي ذلك يف وقت قدر فيه خرباء اقتصاد تابعون لألمم املتحدة
األضرار االقتصادية اليت حلقت بالعامل بسبب كورونا ،وقالوا إن
صادرات الصناعات التحويلية لدول العامل اخنفضت يف فرباير وحده
بقيمة  50مليار دوالر.
أما اهليئة الدولية للنقل اجلوي «إياتا» ،فقد حذرت من أن قطاعها
قد يتكبد خسائر تصل إىل  113مليار دوالر يف العائدات بسبب
كورونا.

رضيعة تتعافى من فريوس كورونا من
دون عقاقري خالل  17يوما

تعافت طفلة حديثة الوالدة مصابة بفريوس كورونا من دون عالج
خالل  17يوما ،يف مدينة ووهان الصينية مبقاطعة هوبي.
ولدت طفلة تدعى شياو شياو يف مستشفى ووهان لألطفال ،وكان
أحد والديها مصابا بالفريوس التاجي املميت اجلديد «كوفيد،»-19
حبسب صحيفة «مريور».
وعانت الطفلة من التهاب الرئة ومضاعفات قلبية بسيطة منذ الوالدة
وقرر األطباء ،نظرا ألن أعراضها مل تكن حادة ،عدم إعطائها الدواء.
وقال الطبيب تسنغ لينكون «مل تكن املريضة تعاني من صعوبات
يف التنفس ،ومل تصاب بالسعال ،ومل تكن تعاني من ارتفاع يف
درجة احلرارة ،وأضاف« :لقد عاجلنا حالتها القلبية».
وتعافت الرضيعة من تلقاء نفسها بعد  17يوما ،حيث أظهرت
التحاليل عدم اإلصابة بالفريوس.
أعلنت منظمة الصحة العاملية ،اليوم األربعاء ،تسجيل  80980إصابة
بفريوس كورونا اجلديد يف  33دولة حول العامل.

قال خرباء يف صحة احليوان يف هونغ كونغ اليوم األربعاء
إن كلبا خيضع للحجر الصحي وميلكه شخص مصاب بفريوس
كورونا قد يكون أول حالة النتقال املرض من البشر إىل
احليوان ،لكنهم أوضحوا أن األمر ال يزال قيد البحث.
وحسب «رويرتز» مل تظهر على الكلب حتى اآلن أي أعراض.
وقال اخلرباء الذين يبحثون احلالة إنه ال ينبغي أن يشعر أصحاب
احليوانات األليفة بقلق كبري أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.
وقالت إدارة الزراعة ومصايد األمساك واحلفاظ على البيئة يف
هونغ كونغ إنها ستجري املزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا
كان الكلب مصابا بفريوس كورونا.
ويقول املوقع اإللكرتوني ملنظمة الصحة العاملية إنه ال يوجد
دليل حتى اآلن على أن احليوانات األليفة قد تصاب بعدوى
فريوس كورونا من أصحابها.
وسجلت هونغ كونغ  103حاالت إصابة مؤكدة بالفريوس
وحاليت وفاة.
وحبسب «أسوشيتد برس» تأكدت إصابة كلب آخر بالفريوس
التاجي يف هونغ كونغ.
عاما
واخترب الكلب الذي ينتمي إىل مريضة تبلغ من العمر ً 60
بشكل متكرر وأثبت «إجيابية ضعيفة» لفريوس كورونا اجلديد
منذ يوم اجلمعة (من االسبوع املاضي) ،عندما مت تطبيق احلجر
الصحي عليه يف مركز للحيوانات.
وقالت مصلحة الزراعة والثروة السمكية باملدينة إن االختبارات
املتكررة تشري إىل أن الكلب -كلب صغري طويل الشعر-
يعاني من «مستوى منخفض من العدوى».
وقالت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إن خرباء من اجلامعات
واملنظمة العاملية لصحة احليوان وافقوا باإلمجاع على أنه «من
احملتمل أن تكون حالة انتقال من حيوان إىل حيوان».
واإلجراءات اجلديدة اليت اختذتها حكومة هونغ كونغ يوم اجلمعة
املاضي تعين أنه جيب عزل مجيع احليوانات األليفة املصابة
يوما .وإن اثنني من الكالب بالفعل
بفريوس كورونا ملدة ً 14
يف العزل.
وينتمي الكلب اآلخر املوجود يف احلجر الصحي إىل مريض
ثان بالفريوس التاجي مت اختباره سالًبا للفريوس مرة واحدة
ٍ
وسيتم اختباره مرة أخرى قبل صدوره.
وقالت السلطات إنها ستواصل مراقبة كلب صغري طويل
الشعر عن كثب وإعادته إىل مالكه عندما يثبت أنه سليب
للمرض.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية ،اليوم األربعاء ،ارتفاع عدد
املصابني بفريوس كورونا خارج األراضي الصينية إىل أكثر
من  10آالف.
وقالت املنظمة يف بيان« :مت تسجيل خالل الـ 24ساعة األخرية
 1792إصابة جديدة بفريوس كوروناخارج األراضي الصينية،
وبهذا يصل عدد املصابني  10566يف  72دولة ،وعدد الوفيات
أرتفع إىل  37( 166حالة وفاة خالل الـ 24ساعة األخرية)».
وأشارت املنظمة إىل أن عدد املصابني يف الصني بفريوس
كورونا وصل إىل  ،80304والوفيات إىل .2946وعدد املصابني
بالفريوس يف مجيع أحناء العامل وصل إىل .90870
وقال وزير الصحة األمريكي اليوم ،إن إدارة الغذاء والدواء
مسحت ببدء املرحلة األوىل من االختبارات السريريةعلى لقاح
فريوس كورونا.
وأعلن نائب رئيس إدارة املراقبة على األدوية الطبية يف
الصني ،تشني شيفي ،أواخر الشهر املاضي ،أن السلطات
الصينية قامت بتسريع األحباث والتجارب السريرية خلمسة
عقاقري ،ميكن أن تكون فعالة يف عالج فريوس كورونا.
وحذر حذر علماء من أن الفريوس املستجد قد يصبح «دائما»
أو «مومسيا» ،أي أنه لن خيتفي على اإلطالق.

هل أصيب جاكي شان بفريوس
«كورونا»؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي ،يف الساعات األخرية،
أنباء حول إصابة املمثل الصيين الشهري ،جاكي شان ،بفريوس
«كورونا» املستجد.
وانتشرت بكثافة أنباء إصابة جاكي شان بالفريوس التاجي ،بعد
أن زعم البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة يف هونغ
كونغ ،وذلك بالتزامن مع ذكر تقارير صحفية ،أنه مت وضع أكثر من
 50ضابطا صينيا يف احلجر الصحي ،وذلك بعد حضورهم حدثا .لكن
فيما بعد تبني أن جاكي شان كان متواجدا يف موقع خمتلف يبعد 30
دقيقة عن مكان احلدث الذي انتشرت فيه العدوى ،حبسب صحيفة
«ذا ستاندرد» الصينية.
كما نفى جاكي شان هذه الشائعة ،يوم اخلميس (من االسبوع
املاضي ،كاتبا يف بيان عرب صفحته الرمسية على موقع «فيسبوك»
للتواصل االجتماعي« :أوال ،أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا)
لكل من اهتم ،أنا يف صحة جيدة جدا وآمن ،ومل أخضع للحجر
الصحي».
وتابع« :لقد تلقيت العديد من الرسائل من األصدقاء يسألون إذا
كنت خبري ،حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض
اهلدايا اخلاصة جدا من احملبني يف مجيع أحناء العامل خالل هذا الوقت
الصعب جدا ،شكرا على الكمامات ،تفكريكم بي وصلين ،لقد طلبت
من طاقمي أن جيمع تربعاتكم ويهبها عرب املنظمات الرمسية ،ملن
حيتاجها فعليا».
وقالت وزارة الصحة الصينية ،اليوم اجلمعة ،يف بيان« :وفاة 44
شخصا بفريوس كورونا وبهذا يصل العدد اإلمجالي للوفيات إىل
،2788و مت تسجيل  327إصابة جديدة وبهذا يصل عدد املصابني
إىل .»78824
وأشار البيان إىل أن عدد حاالت الشفاء من الفريوس ارتفعت كذلك
إىل .36117
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت ،يف  31ديسمرب /كانون األول
املاضي ،منظمة الصحة العاملية عن تفشي االلتهاب الرئوي الناجم
عن فريوس (كورونا املستجد) يف مدينة ووهان ،الواقعة يف اجلزء
األوسط من البالد ،ومنذ ذلك احلني انتقل الفريوس للعديد من
الدول.

حبس زوجته يف احلمام خوفا من كورونا

كشفت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية أن رجال ليتوانيا حجز زوجته
يف احلمام بسبب خماوف من إصابتها بفريوس كورونا بعد أن قابلت
امرأة صينية وصلت من إيطاليا.
واتصلت زوجة الرجل بالشرطة ،اليت هرعت إىل الشقة يف العاصمة
فيلنوس ،وفقا لـ»ديلي ميل».
وقال الزوج إنه حبسها بعد «التشاور عرب اهلاتف مع األطباء» ،حول
كيفية جتنب اإلصابة ،وفقا للشرطة احمللية.
ومع ذلك ،مل ُيقبض عليه ومل توجه املرأة أي اتهامات ضده ،حيث
خضعت الختبار يف إجراء احرتازي ،وكانت النتيجة سلبية.
وحتى اآلن ،مل تبلغ ليتوانيا إال عن حالة واحدة من املرض الفتاك،
الذي يكتسح الكرة األرضية.
وبدأت أزمة كورونا يف مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب املاضي.
وأصيب أكثر من  90ألف مريض حول العامل ،وتويف حنو  3آالف
مصاب.
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شباب ومـجتمع

كيف تزيد قدرتك اإلبداعية يف العمل؟

التدفق اإلبداعي أو النشاط هو مزيج من مخسة من الناقالت العصبية
األقوى يف الدماغ بني الناقالت العصبية ،تقوم بإفراز الدوبامنيّ .
إنها
وحيسن من قدرتك
تساعدك على الرتكيز ،وتنشيط عضالت اجلسم،
ّ
على توصيل األفكار املختلفة .الدوبامني يعمل املسكنات ،وجيعلك
أكثر تعاطفًا وانفتاحًا على جتارب جديدة .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
فإنه
حيسن قدرتنا على التفكري خارج منطقة اهلدف .السريوتونني جيعلك
ّ
أكثر هدوءًا واجتماعيًا وحمّبًا.
لكي تزيد من تفكريك اإلبداعي ،قد يكون كل ما أنت حباجة لعمله
هو اجللوس واهلدوء.
عندما تواجه مشكلة صعبة ،حاول أن تتوقف عما تفعل وأن تتأمل،
هدئ نفسك وتنفس بعمق .جتاهل كل ما ميكن أن يشغلك من حولك
ودع عقلك يتساءل.
كيفية زيادة التفكري اإلبداعي هي أن تكون عقالنيًا وجترب عدة
أساليب .سجل مجيع األفكار اليت قمت بتجربتها ضمن قائمة ،ثم
اكتشف من خالهلا ملاذا ميكن لبعض األشياء أن تكون مفيدة ،بينما
البعض اآلخر مل جيد نفعًا ،ألق نظرة على ما قمت به حتى اآلن لتتعلم
منه كيف ميكن أن متضي قدمًا دون أن ترتكب األخطاء نفسها.
وقد يتحسن التفكري اإلبداعي لدى البعض مبجرد إزالة اخليارات
األسوأ.
الدكتور أمين الدهشان ،استشاري التنمية اإلدارية ،يقول :تذكر
دائمًا أن اإلبداع يساعدك على النجاح يف مجيع جوانب حياتك ،لذا
ال تتوقف عن استخدام عقلك وبذل اجلهد املمكن للتفكري بطريقة
إبداعية.
مهمة ،وحنن غالبًا ما نبدأ يف مرحلة العمل الصعب والشاق.
نأخذ
عندما
ّ
بعد مرور بعض الوقت يف مرحلة العمل ،على سبيل املثال بعد ساعة
من العمل الدماغ ،يتوقف عن استقبال املزيد من املعلومات .مواصلة
العمل جيعلك فجأة تشعر بالتعب واإلحباط .اترك العمل لفرتة اذهب
يف نزهة ،تناول القهوة أو غسل األطباق .بهذه الطريقة ،الدماغ يأخذ
الوقت ملعاجلة املعلومات.
دورة النشاط
• اخلطوة األوىل  -العمل
قد تبدو مرحلة العمل مثل معركة شاقة .هنا ،احرص على أن تعمل
جبد ،بنشاط وجبدية.
• اخلطوة الثانية – ترك العمل
عندما الدماغ يكون مليئًا باملعلومات اجلديدة ،فقد حان الوقت أن
تفعل شيئًا خمتلفًا متامًا :الطبخ ،أو اجللوس يف احلديقة.
• اخلطوة الثالثة – النشاط
والرضا على
املهمة .التمتع التام بالرتكيز واإلبداع
العودة إىل
ّ
ِّ
مستوى العمل الوظيفي.
• اخلطوة الرابعة – الراحة
مرحلة العمل والنشاط ّ
تكلف الكثري من الطاقة .والنوم السليم وعدم
التفكري بالعمل وأخذ الوقت الكايف للراحة.

كيف أعرف شخصييت احلقيقية؟ كـيف أكـون أكـثر دالالً

ّ
تتمتع املرأة بالدلع والدالل ،وخاصة الشابات ،فالدلع
ما أمجل أن
غري املبالغ به جيعلهن حمبوبات ،حبسب الدكتورة سناء اجلمل ،خبرية
التنمية البشرية ميكن للدلع أن يكون وراثيًا من األهل ،أو أن يكون
مكتسبًا أي أن تقوم الفتاة بعمل حركات أو تصرفات تدل على
دالهلا ،وهلذا ميكن ألي فتاة أن تكون دلوعة ولبقة وحمرتمة باتباع
التالي:

أمناط الشخصية بدأ العمل عليها من ِقبل العامل السويسري كارل؛
ألهميتها يف التعرف على أسرار النفس البشرية ،وقد مت باالعتماد
على منوذج مايرز بريغز كما تقول الدكتورة أمرية حرباير اخلبرية
النفسية ،الذي يستفيد اجلميع من معرفة نوع شخصيته؛ فمجرد
معرفتك هلا وحماولتك لفهم طبيعة الشخصية وجوانبها املختلفة،
تصبح أكثر وأسرع قدرة على تطويرها ،والعمل على حتسني جوانبها
املختلفة.
وهنا نقدم للشباب والشابات الذين يرغبون باكتشاف شخصياتهم
أكثر أشكال وامناط الشخصية وذلك اعتمادًا على أكثر من معيار ،مثل
شكل الوجه أو طريقة النوم
شكل الوجه حيدد الشخصية
ويكن
كشفت أشكال الوجوه بعض السمات الشخصية والنفسية ،مُ
تفسري ذلك بالنقاط اآلتية:
وجه األملاسة :هو الوجه العريض يف الوسط والرفيع عند الذقن
واجلبني ،أصحابه كاألملاس برونقه ومثاليته وحدته ،وهم سليطو
اللسان وقد جيرحون الغري بكلماتهم إن أرادوا.
وجه القلب :ميتاز ذوو الوجه القلب بالتماسك والصالبة الداخليني،
وهذا هو يف احلقيقة منبع قوتهم ومصدر جاذبيتهم اخلاصة.
الوجه املربع :يكشف الوجه املربع عن قدرات جسدية وذهنية عالية
ومهارات قيادية مميزة.
الوجه الطويل :يدل على شخصية منطقية ومنظمة تعشق التخطيط،
نادرًا ما ُيفصح ذوو الوجه الطويل للغري عن مشاكلهم وأمورهم
اخلاصة.
التنبه لوضعية النوم
تكشف الوضعية اليت يتخذها املرء عند نومه عن الكثري من عيوبه
ويكن تفسري ذلك بالنقاط اآلتية:
وتكشف عن مزاياه ،مُ
وضعية السن :تتمثل بالنوم على أحد اجلانبني ووضع اليدين إىل
األمام ،وأبرز ما مُييز من ينامون هكذاّ ،
أنهم ساخرون بطريقة تبعث
على الريبة والشك ،كما ّ
أنهم ال يتخذون القرارات بسرعة ،لكن مبجرد
حسم أمرهم يف قضية ما؛ فمن الصعب أن يرتاجعوا عنه.
مد الذراعني
وضعية جنم البحر :تتمثل باالستلقاء على الظهر مع ّ
والساقني؛ حيث يكره متخذو هذه الوضعية عند نومهم أن ُتسلط
األضواء عليهم ،ليس هلذا األمر ارتباط باخلجل أو حب العزلة؛ بل
على العكس فهم منفتحون ومرحيون يف التعامل.
ً
موازاة مع
وضعية اجلندي :هي النوم على الظهر مع فرد اليدين
القدمني؛ حيث تدل على شخصية واعية ُتنصت جيدًا لآلخرين،
وتحُ اول دومًا حتسني ظروفها ورفع مستواها.

نصائح حتعلك أكثر رقة ودلعًا
 -1قومي خبفض صوتك أثناء الكالم واجعلي فيه نوعًا من الدالل
ِ
بضحكتك فال تكن ضحكتك عالية فتشعري
عندما تتحدثني .تدللي
ِ
ِ
ضحكتك ،وال تكن خافتة جدًا
منك ومن
من حولك بالتقزز واالنزعاج
فتظهري وكأنك خجولة جدًا ومرتددة ،بل اضحكي برقة وهدوء.
ِ
مبشيتك ،فال متشي مثل الرجال أو متصلبة اجلسم ،بل
 -2تدللي
ّ
ِ
وجذابة .قومي باللعب بشعرك قلي ًال بني احلني
مبشيتك
كوني هادئة
واآلخر بشكل هادئ وناعم .ابقي مبتسمة باستمرار وقومي حبركات
طفولية أحيانًا مثل أن تلعيب مع الصغار أو أن تأكلي الشوكوال
بطريقة لطيفة.
 -3اهتمي بطريقة ارتدائك للمالبس وكوني جريئة يف اختياراتك من
ناحية األلوان .تدللي بوضعية جلوسك بأن تضعي رج ًال فوق األخرى
ِ
بشكل جانيب .ضعي املاكياج بطريقة
رجليك االثنينت
أو أن تثين
ٍ
ِ
بشكل طبيعي
مجالك
لطيفة على وجهك وبدون مبالغة حبيث تظهرين
ٍ
ّ
تصنع.
دون
 -4حتى عندما تكونني غاضبة حاولي دائمًا بأن تكوني هادئة ،وال
ِ
ألنك ستضيعني كل شيء بلمح البصر .اهتمي جبمال
تقومي بالصراخ
ِ
عينيك ألنهما يدالن على جاذبيتك ومجالك ويظهران داللك ودلعك
بشكل الفت.
ٍ
 -5املرأة الدلوعة هي اليت تهتم ببياض أسنانها ونظافتها ،فاهتمي
ِ
ِ
يدك على
يديك مث ًال أن تضعي
بأسنانك جيدًا .كوني دلوعة حبركات
فمك يف حال ضحكت ،فهذه احلركة تدل على خفة الدم واخلجل
ِ
ّ
تتصنعي ،فكلما
تصرفاتك وال
واألنوثة والدلع ،كوني طبيعية يف
ِ
ِ
وكنت حمبوبة أكثر ،تزيين
كنت طبيعية ظهر داللك ومجالك أكثر،
ِ
أنك أنيقة
دائمًا باإلكسسوارات اجلميلة وامللفتة فهي تدل على
ودلوعة يف نفس الوقت.
ال ودال ً
جسمك حتى تبدي أكثر مجا ً
ِ
ال .ال حتاولي
 -6اهتمي برشاقة
أن ّ
تقلدي أي أحد يف طريقة كالمه أو لبسه أو أي شيء وإال فسوف
ِ
ِ
بشخصيتك ِ
يشبهك ،بل كوني دائمًا ِ
أنت
أنت
تبدين شخصًا آخر ال
ِ
أنوثتك وداللك ودلعك،
حتى تبدي عفوية وواضحة وبهذا ستظهر
غيرّ ي دائمًا من شكلك وتسرحية شعرك ،فال تبقي دائمًا بنفس
الوترية ونفس الشكل ،بل كوني متجددة دائمًا ،فالتجدد يدل على
ِ
أنك إنسانة مليئة باحليوية وهذا سيزيد من داللك ودلعك.
ّ
واجلذاب يدل على ِ
أنك دلوعة وأنيقة ،يف نفس
 -7العطر اجلميل
الوقت كوني إجيابية دائمًا مع حميطك ،وال تكوني عدائية وسلبية؛
كي ال جتعلي من حولك يهربون ِ
منك ويكرهون حضورك.
 -8اهتمي جبمالك الداخلي أي جبمال روحك ونفسيتك الداخلية حتى
بشكل طبيعي وعندها ستبدين أكثر دلعًا ومجا ً
ال.
يظهر مجالك اخلارجي
ٍ
إن دالل املرأة مهم جدًا ألن اجلمال والدلع ُخلق للمرأة ،ألن املرأة رمز
للجمال واحلنان والدالل ،فكوني سيدتي دلوعة دائمًا ومجيلة دائمًا،
فاألمر ليس صعبًا كما تظنني بل هو سهل ببعض اجلهد ِ
منك لتكوني
ال ومجا ً
أكثر دال ً
ال ،ولكن كما قلنا من قبل كوني معتدلة دائمًا يف كل
ّ
متصنعة أبدًا.
شيء وطبيعية وال تكوني
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صـحة وغـذاء

فـوائد صـحية مـدعمة باألدلـة لـزيت الكـريل
زيت الكريل هو مكمل غذائي يكتسب شعبية كبرية كبديل لزيت
ويصنع من الكريل ،وهو نوع من القشريات الصغرية اليت
السمكُ .
تستهلكها احليتان والبطاريق وغريها من الكائنات البحرية.
ومثل زيت السمك ،فهو مصدر حلمض الدوكوزاهيكسانويك ()DHA
ومحض اإليكوسابنتاينويك ( ،)EPAوهما نوعان من أمحاض أوميجا 3
الدهنية املوجودة فقط يف املصادر البحرية .وتؤدي وظائف مهمة
يف اجلسم ،كما ترتبط مبجموعة متنوعة من الفوائد الصحية (،2 ،1
.)4 ،3
ّ
املفضل تناول مكمالت حتتوي على  EPAو  DHAيف حال
لذلك ،من
عدم استهالك حنو مثانية أوقيات املوصى بها من املأكوالت البحرية
يف األسبوع (.)5
ويف بعض األحيان ،يتم تسويق زيت الكريل على أنه يتفوق على زيت
السمك ،على الرغم من احلاجة إىل مزيد من البحث يف هذا الشأن.
وبغض النظر عن ذلك ،قد يتمتع زيت الكريل ببعض الفوائد الصحية
اهلامة.
وفيما يلي  6فوائد صحية مستندة إىل العلم لزيت الكريل:
 1مصدر ممتاز للدهون الصحية
حيتوي كل من زيت الكريل وزيت السمك على دهون أوميغا EPA 3
و  .DHAومع ذلك ،تشري بعض األدلة إىل أن الدهون املوجودة يف
زيت الكريل قد يكون من األسهل على اجلسم استخدامها من تلك
املوجودة يف زيت السمك ،حيث يتم ختزين معظم الدهون اليت حتتوي
على أوميجا  3يف زيت السمك يف شكل الدهون الثالثية (.)6
ومن ناحية أخرى ،ميكن العثور على جزء كبري من دهون أوميجا  3يف
زيت الكريل يف شكل جزيئات تسمى الفسفوليبيد ،واليت يكون من
األسهل امتصاصها يف جمرى الدم.
ووجدت بعض الدراسات أن زيت الكريل كان أكثر فعالية من زيت
ويفرتض أن أشكاله املختلفة من
السمك يف رفع مستويات أوميجا ُ ،3
دهون أوميجا  3قد تكون السبب (.)7
وتطابقت يف دراسة أخرى كميات  EPAو  DHAيف زيت الكريل
وزيت السمك ،ووجد أن الزيوت كانت فعالة على قدم املساواة يف
رفع مستويات أوميجا  3يف الدم (.)8
وهناك حاجة إىل مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الكريل
مصدر أكثر فعالية ومتاح حيويًا لدهون أوميجا  3من زيت السمك.
ملخص:
زيت الكريل مصدر ممتاز للدهون الصحية .وقد يكون امتصاص
الدهون اليت حتتوي على أوميجا  3يف زيت الكريل أسهل من امتصاص
الدهون املوجودة يف زيت السمك ،لكن هناك حاجة إىل مزيد من
الدراسات لتأكيد ذلك.
ميكنه املساعدة يف مكافحة االلتهابات
تبني أن األمحاض الدهنية أوميجا  3مثل تلك املوجودة يف زيت الكريل،
هلا وظائف مهمة مضادة لاللتهابات يف اجلسم (.)9
وقد يكون زيت الكريل أكثر فاعلية يف مكافحة االلتهاب ،من مصادر
أوميجا  3البحرية األخرى ،ذلك ألنه يبدو أسهل يف االستخدام على
اجلسم.
واألكثر من ذلك ،أن زيت الكريل حيتوي على صبغة وردية برتقالية
تسمى أستازانتني ،هلا تأثريات مضادة لاللتهابات ومضادة
لألكسدة.
وقد بدأت بعض الدراسات يف استكشاف اآلثار احملددة لزيت الكريل
على االلتهاب .حيث وجدت إحدى الدراسات اليت أجريت على أنبوب
االختبار ،أنها قللت من إنتاج اجلزيئات املسببة لاللتهابات عندما مت
إدخال البكترييا الضارة إىل اخلاليا املعوية البشرية.

شخصا
ووجدت دراسة مشلت 25
ً
لديهم مستويات مرتفعة من
الدهون يف الدم ،أن تناول
مكمالت حتتوي على  1000مليجرام
حيسن
يوميا،
من زيت الكريل
ّ
ً
من عالمات االلتهاب بشكل أكثر
فاعلية من مكمل يومي 2000
مليجرام من أوميغا  -3املنقى
(.)10
وباإلضافة إىل ذلك ،وجدت
شخصا
دراسة أجريت على 90
ً
مصابني بالتهاب مزمن ،أن
تناول  300مليجرام من زيت
كافيا لتقليل
يوميا ،كان
الكريل
ً
ً
عالمات االلتهاب بنسبة تصل إىل
 30%بعد شهر واحد.
وعلى الرغم من عدم وجود
إال القليل من الدراسات اليت
تبحث يف ارتباط زيت الكريل
وااللتهابات ،إال أنها أظهرت نتائج مفيدة حمتملة.
ملخص:
حيتوي زيت الكريل على دهون أوميجا  3املضادة لاللتهابات ومضادات
األكسدة اليت تسمى أستازانتني .وحبث عدد قليل من الدراسات يف
آثارا
آثار زيت الكريل على وجه التحديد على االلتهاب ،ووجدوا
ً
مجيعا ً
مفيدة.
 3قد يقلل من التهاب وآالم املفاصل
ً
أيضا
نظرا ألن زيت الكريل يساعد يف تقليل االلتهاب ،فقد يؤدي
ً
إىل حتسني أعراض التهاب املفاصل وآالمها ،واليت غالبًا ما تنتج عن
االلتهاب.
وقد وجدت دراسة أن زيت الكريل يقلل بشكل ملحوظ من عالمات
االلتهاب ،كما وجد أنه يقلل من تصلب العضالت والضعف الوظيفي
واألمل يف املرضى الذين يعانون من التهاب املفاصل الروماتويدي،
أو التهاب املفاصل العظمي.
شخصا ً
بالغا
50
على
جيد
بشكل
مصممة
ودراسة ثانية صغرية ولكنها
ً
يعانون من آالم خفيفة يف الركبة ،وجدت أن تناول زيت الكريل ملدة
يوما ،قلل بشكل كبري من آالم املشاركني أثناء النوم والوقوف
ً 30
كما زاد من نطاق احلركة.
ويف حني أن هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لدعم هذه النتائج،
يبدو أن زيت الكريل لديه إمكانات جيدة كعالج إضايف إللتهابات
وآالم املفاصل.
ملخص:
وجدت العديد من الدراسات اليت أجريت على احليوانات والبشر ،أن
تناول مكمالت زيت الكريل يساعد يف حتسني آالم املفاصل وأعراض
التهاب املفاصل ،والتزال هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات.
 4ميكنه حتسني الدهون يف الدم وصحة القلب
تعترب دهون أوميجا  ،3و  DHAو  EPAعلى وجه اخلصوص صحية
للقلب.
وقد أظهرت األحباث أن زيت السمك قد حيسن مستويات الدهون يف
فعال .وقد يكون فعالاً بشكل خاص وفقا للدراسات
الدم ،وأنه يبدو ّ
يف خفض مستويات الدهون الثالثية ،والدهون األخرى يف الدم.
وقامت إحدى الدراسات مبقارن تأثريات زيت الكريل وأوميجا  3املنقى
على مستويات الكوليسرتول والدهون الثالثية .حيث وجد أن زيت
الكريل فقط يرفع الكوليسرتول عالي الكثافة (.)HDL

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
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ً
أيضا أكثر فاعلية يف تقليل عالمات االلتهاب .بينما كانت
كما كان
دهون أوميغا  3sالنقية أكثر فعالية يف خفض الدهون الثالثية.
فعال
كما خلصت مراجعة حديثة لسبع دراسات ،إىل أن زيت الكريل ّ
يف خفض الكوليسرتول الضار « »LDLوالدهون الثالثية ،وقد
يرفع الكوليستريول اجليد «ً »HDL
أيضا.
وقارنت دراسة أخرى زيت الكريل بزيت الزيتون ،ووجدت أن زيت
حسن بشكل كبري من درجات مقاومة األنسولني ،وكذلك وظيفة
الكريل ّ
بطانة األوعية الدموية.
وهناك حاجة إىل مزيد من الدراسات طويلة املدى ،الستكشاف كيفية
تأثري زيت الكريل على خطر اإلصابة بأمراض القلب .لكنه يبدو أنه
استنادا إىل األدلة ،يف حتسني بعض عوامل اخلطر
فعال حتى اآلن
ً
ّ
املعروفة.
ملخص:
وجدت الدراسات أن زيت الكريل ،مثل مصادر دهون أوميجا  3األخرى،
قد يكون فعاال يف حتسني مستويات الدهون يف الدم وعوامل اخلطر
األخرى ألمراض القلب.
 5قد يساعد يف تقليل أعراض الدورة الشهرية
قد يساعد تناول دهون أوميجا  3بشكل عام يف تقليل األمل
وااللتهابات.
وقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول مكمالت أوميجا  ،3أو
زيت السمك ميكن أن تساعد يف تقليل آالم الدورة الشهرية وأعراض
متالزمة ما قبل الدورة الشهرية ( .)PMSويف بعض احلاالت تكون
كافية للحد من استخدام أدوية األمل ...ويبدو أن زيت الكريل ،الذي
حيتوي على نفس أنواع دهون أوميغا  ،3قد يكون بنفس الفعالية.
فقد قارنت إحدى الدراسات آثار زيت الكريل وزيت السمك ،على
النساء املصابات بأعراض .PMS
ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن كل من املكمالت الغذائية أدت
إىل حتسينات ذات داللة إحصائية يف األعراض ،إال إن النساء الالئي
تناولن زيت الكريل أخذن دواء أقل بكثري من النساء الالئي يتناولن
زيت السمك.
فعا ًال على األقل
وتشري هذه الدراسة إىل أن زيت الكريل قد يكون ّ
مثل املصادر األخرى لدهون أوميجا  3يف حتسني أعراض الدورة
الشهرية.
ملخص:
وجدت العديد من الدراسات أن دهون أوميغا  ،3قد تساعد يف حتسني
آالم وأعراض الدورة الشهرية .وحققت دراسة واحدة فقط من آثار
زيت الكريل على الدورة الشهرية ،وكانت النتائج واعدة.
 6سهل اإلضافة إىل الروتني الغذائي
يعترب تناول زيت الكريل طريقة بسيطة لزيادة كمية  EPAو .DHA
كما إنه متاح على نطاق واسع وميكن شراؤه عرب اإلنرتنت أو يف معظم
الصيدليات.
ً
وعادة ما تكون الكبسوالت أصغر من مكمالت زيت السمك ،وقد تقل
معه احتمالية التسبب يف التجشؤ أو الطعم الغريب يف الفم.
كم يعترب زيت الكريل ً
خيارا أكثر استدامة من زيت السمك ،ألن
أيضا
ً
الكريل وفري للغاية ويتكاثر بسرعة .وعلى عكس زيت السمك ،فإنه
حيتوي ً
أيضا على أستازانتني.
ً
يوميا
وعادة ما توصي املنظمات الصحية بتناول  250إىل  500مليجرام
ً
معا.
من  DHAو ً EPA
ومع ذلك ،التزال هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات قبل إمكانية
التوصية جبرعة مثالية من زيت الكريل .لذا جيب التأكد من اتباع
تعليمات امللصق على العبوة أو مناقشة األمر مع الطبيب.
وال ينصح بتجاوز  5000مليغرام من  EPAو  DHAجمتمعني يف اليوم،
سواء من النظام الغذائي أو املكمالت الغذائية.
وأخريا ،جيب الوضع يف االعتبار أن بعض األشخاص عليهم أال يتناولوا
ً
زيت الكريل دون استشارة الطبيب .ويشمل ذلك الذين يتناولون
خمففات الدم أو الذين يستعدون إلجراء جراحة أو النساء احلوامل أو
املرضعات.
وذلك ألن دهون أوميغا  ،3ميكن أن يكون هلا تأثري مضاد للتخثر
جبرعات عالية ،على الرغم من أن األدلة احلالية تشري إىل أن هذا قد
ضارا .ومل يتم دراسة زيت الكريل لألمان أثناء احلمل أو
ال يكون
ً
الرضاعة الطبيعية.
ً
أيضا جتنب تناول زيت الكريل للذين لديهم حساسية من
وجيب
املأكوالت البحرية.
ملخص:
كبسوالت زيت الكريل متاحة على نطاق كبري ،وحجم الكبسوالت أصغر
من كبسوالت زيت السمك .وجيب التأكد من اتباع توصيات اجلرعة
املوجودة على العبوة.
 7الرسالة الرئيسية :
يكتسب زيت الكريل صيتا كبديل لزيت السمك ،ومن فوائده
الفريدة :الكبسوالت األصغر ومضادات األكسدة ،وتوفره من املصادر
املستدامة ،وقلة اآلثار اجلانبية.
واليزال يتعني النظر إىل ما إذا كان يتمتع بالفعل خبصائص متفوقة
عن زيت السمك ،وهناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لتوضيح آثاره
الصحية واجلرعة املثالية.
ومع ذلك ،تشري األدلة حتى اآلن إىل أن زيت الكريل يعترب مصدر
فعال لدهون أوميغا  ،3اليت توفر العديد من الفوائد العلمية.
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Coronavirus: Grim reality of lockdown Coronavirus: 1 million Australian jobs to go because of virus
in Australia

“Flattening the curve”
through social distancing will save lives – but
at a cost. So are weeks
of unexpected shortages
and job losses worth it?
Locking down Australia
may halt COVID-19 in
its tracks. But experts
are torn over whether or
not the means justify the
ends.
When will the coronavirus crisis be over? We
don’t know for sure.
We do know it’s going to
get worse before it gets
better. And authorities
are openly warning it
could linger for months
to come.
Whatever the case, it will
be a public health and
economic disaster.
And attempts at balancing the two has highlighted how fragile our
interconnected world is.
“Flattening the curve”
through social lockdowns will save lives.
But that act will bring
disruption.
We will soon be seeing
changes to everything
from online schooling to
industrial strategy even
as fragile business models are rethought and reworked.
“In Australia, inbound
tourism and education
and outbound exports of
premium and perishable
foods have suffered immediate impacts,” Australian legal and consulting firm MinterEllison
notes.
“However, it is expected
that over the next few
months a new wave of direct and flow-on impacts
will significantly disrupt
many industries as the
full suite of demand and
supply effects hit global
supply chains.”
ECONOMIC DOMINOES
South Korea is suffering
from China’s drastic population lockdown. Its carmakers have had to halt
production after supply
lines of vital components

and materials dried up.
It is a similar story for
Renault and PeugeotCitroen of France: Their
cars are assembled in
Wuhan.
Hong Kong triggered the
international toilet paper
hoarding trend because
it was a particular problem for the island state.
All their supplies came
from the Chinese mainland.
And that’s the problem
with China being the
“world’s factory”.
Everything from iPhones
to clothing, toys to medications are produced
there. Often exclusively.
Now more and more nations are falling under
COVID-19’s shadow.
And almost every nation
is a specialist producer
of something.
Fridges. Washing machines. Footwear. Clothing.
All of these products may
soon become scarce.
“Could COVID-19 be
the black swan event
that finally forces many
companies, and entire
industries, to rethink and
transform their global
supply chain model?”
asks international auditors and economic forecasters Deloitte.
“One fact is beyond
doubt: It has already exposed the vulnerabilities
of many organisations,
especially those who
have a high dependence
on China to fulfil their
need for raw materials or
finished products.”
And
that’s
before
COVID19’s impact on local service providers is
taken into account, once
social distancing comes
into force.
It may seem counterintuitive, but closing schools
could cause staff shortages.
Yale University social scientist Nicholas
Christakis told the American Association for the

Advancement of Science’s Science magazine
that shutting schools
helps slow the spread of
COVID-19. But it comes
at a price.
“Proactive school closures — closing schools
before there’s a case
there — have been
shown to be one of the
most powerful non-pharmaceutical interventions
that we can deploy,” he
says.
“When you close the
schools, you reduce the
mixing of the adults —
parents dropping off at
the school, the teachers
being present. When you
close the schools, you
effectively require the
parents to stay home.”
And that’s the problem.
This creates staff shortages. Doctors. Nurses.
Paramedics. Orderlies.
Cleaners.
Couriers.
Cooks. All have a vital
role to play in a pandemic.
Proactive school closures can reduce the
spread of a virus by up
to 30 per cent. Reactive
closures – only after a
teacher or student is diagnosed ill – slows it by
about 25 per cent.
“This has value,” Christakis said. “It means that
the incidence on any
given day is lower, so
we don’t overburden our
health care system.”
It also reduces the drawdown on a workforce,
which is why the timing
of school closures is
such an important call.
“Health care workers
could be taken out of
commission to care for
their own children precisely when we need
them at hospitals. Parents could lose job opportunities,” Christakis
said. “This is why in Japan, they’re providing a
basic income to parents
during the closure. It
should be rightly seen as
a state expense.”

An unprecedented number of Australians could soon be left jobless thanks to coronavirus. Picture: BRENDAN RADKESource:News Corp Australia

The next six months could
see unprecedented numbers of Australians lose
their jobs – and these 1
million are first in the firing line.
The next big victim of the
coronavirus? Our jobs.
Even before the virus
takes over our bodies, it
is ravaging our economy.
Staying home is the right
thing to do, because death
by respiratory failure is a
horrible way to die, but
economic aftershock is
likely to come with a massive cost to jobs
Casual workers are already losing shifts. Layoffs may not be far away.
But not all industries
are going to be affected
equally. The horrible truth
of the coronavirus is it
will hit jobs in customerfacing industries worst.
The young person who
would usually be selling
you a pie at the football
will instead be at home
wondering how he’s going to pay off all those Afterpay purchases.
The barista who usually
makes your coffee is at
home wondering how
they’re going to pay for
petrol.
There are a whopping
840,000 people employed
in food and beverage services in this country and
with tourists staying away
and most of Australia doing social distancing, their
jobs are at real risk.
The number of people involved in aviation is much
lower – 47,000 people –
but their jobs must be at

even greater risk. Qantas
has cut capacity on its international routes by 90
per cent, and unconfirmed
rumours have circulated
that Virgin Australia is
keen for a government
bailout (shares in Virgin
are now trading at just
6 cents, down from 17
cents six months ago).
BRIGHT SPOTS
Of course, not every industry is shedding staff.
Supermarkets are desperate for more people
with Coles looking to hire
5000 people immediately
to restock shelves that are
being repeatedly stripped
bare with a vengeance.
Supermarkets are also
desperate for delivery
drivers, now that delivery
slots are booked out days
in advance.
Hospitals are putting all
hands on deck, to work
through elective surgeries in advance of a flood
of coronavirus cases.
The health care sector is
huge in Australia, so that
is another area where
jobs should be stable and
strong.
These are the industries
that are having to lift
in the time of the virus,
and we’d be remiss not
to mention toilet paper
makers. Our two-ply is
mostly Australian made
and those factories must
be running hot – for now.
However eventually every house in Australia
will presumably have accumulated a toilet paper
surplus and the great bog
roll mills will have to fall

silent for a time.
THE SECOND ROUND
All the above just describes the first-round effect of the coronavirus –
the effect of people trying
to avoid the virus itself.
As the self-isolation drags
on the economic impact
will spread. Anyone left
jobless will be forced to
reduce their spending.
And that’s when the impact goes beyond a few
key industries and begins
to undermine everyone.
In an economy, what goes
around comes around. A
hit to one industry propagates through and becomes a hit to all. For now,
many people in industries
like advertising and accounting are able to work
from home, safe from the
virus and secure in their
jobs. But if their employers start losing work, the
funds to pay those wages
may dry up, the impact
could be big.
STIMULUS
The Government has already taken some steps
to try to help employers
and discourage them from
laying people off. This is
probably helpful. But will
it be enough? Time will
tell. In the meantime, New
Zealand has announced
a much larger stimulus
than Austalia did – four
times larger on a per person basis.
NZ Prime Minister Jacinda Ardern said the package was “relentlessly
about jobs”. It’s a motto
our Government might do
well to adopt.
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Coronavirus: Karl Stefanovic rips into minister as schools remain open

Today Show hosts Karl Stefanovic and Allison Langdon pushed Federal Education Minister Dan Tehan on why
schools weren’t closing in the face of coronavirus. Picture: Channel 9.Source:Supplied

Today (on monday) host
Karl Stefanovic copped a
swift rebuke from Scott
Morrison in a tense interview about the coronavirus
crisis.
Prime Minister Scott Morrison has taken the Today
show’s Karl Stefanovic to
task over coronavirus telling the host: “You’re not a
doctor”.
Prime Minister Scott Morrison has taken the Today
show’s Karl Stefanovic to
task over coronavirus telling the host: “You’re not a
doctor”.
In a series of interviews this
morning, Stefanovic and
co-host Allison Langdon
quizzed government ministers on why social distancing measures were being
put in place while parents
were told kids should stay
in crowded classrooms.
Yesterday, the Prime Minister advised people to stay
1.5 metres apart.
Stefanovic laid into the
Federal Education Minister Dan Tehan and said
the official advice to keep
schools running was “all
over the shop”.
“What we are doing is listening to the very best
medical advice and that
tells us that at this stage
we should leave schools
open,” Mr Tehan said.
“Because if we shut them
now, children would be at
home in many cases having to be looked after by
grandparents and the elderly and that could pose a
risk. And also we need the
workforce – we need our

nurses, health workers and
doctors (many of who are
parents) working,” said Mr
Tehan.
But Stefanovic said there
was no way students could
remain 1.5 metres apart in
schools.
“Even my 14-year-old
daughter said ‘Dad, we
are a lot closer than that at
school.’”
Mr Tehan said the medical
advice might change and
schools might be told to
close but that time wasn’t
now.
“There will be lots of people
with a lot of theories that
we should be doing certain
things. The government’s
position is clear – let’s listen to the best medical advice.”
‘MIND BLOWING, ALL
OVER THE SHOP’
But Stefanovic wasn’t convinced.
“Minister, I’m sorry but the
level of discrepancy in the
advice is mind-blowing.
Which is it? 1.5 meters or is
it OK to be 30cm apart?”
The minister said all
schools had received advice on social distancing
and basic hygiene for kids.
Further advice would likely
be issued on Friday, Mr Tehan said, including potentially extending the upcoming school holidays if it
was later advised schools
should shut.
“It’s all over the shop,” said
Stefanovic. “Your saying at
one point that we need our
kids at school but also not
running around together
spreading the virus and

they’re saying, hang on a
sec, we may need to extend
the school holidays.”
“What I’m saying is the advice may change,” said Mr
Tehan. “But at this stage
students should be at
school.”

PM: “YOU’RE NOT A DOCTOR, KARL”
Later in the show Stefanovic took aim at the
Prime Minister, saying
keeping schools open yet
banning mass gatherings
was “confusing”.
“As a parent, I have to say
to you PM, I find this confusing and I find it disturbing. That it’s almost okay
for our kids to be in an area
where there’s more than
500 kids,” he said.
“I don’t want my child to
get this, okay? It doesn’t
make sense to me.”
Stefanovic asked whether
the “only safe way” to prevent his children from getting the virus was to keep
them at home.
“Well that’s not the medical advice Karl. You’re not
a doctor and neither am I,”
replied Mr Morrison.
“My kids are going to
school. I trust the medical
advice of those who are
responsible for the medical health of our nation.
They don’t consider these
things idly; they consider
them very carefully.”
The PM reiterated that
keeping kids at home could
take medical staff away
from hospitals as mums
and dads cared for their
school-age children.

He said there were “lots of
opinions” but he was more
interested in facts.
“It’s a fact that younger
people are less at risk and
there are greater risks in
school closures.
“I’m a parent, you’re a parent. We all have the same
anxieties about the health
of our kids; it’s not a competition.
“But it means we have to
stay calm and take the best
possible advice.”
Mr Morrison said schools
could close at some point
in the future. He added that
if someone was diagnosed
with COVID-19 at an individual school, it could still
be closed.
On Monday, schools in New
South Wales introduced
new measures to limit the
impact of COVID-19 in
schools across the state.
Department of Education secretary Mark Scott
announced that schools
would adopt social distancing measures requiring
them to cancel assemblies,
excursions, travel, some
events and conferences.
“Schools have been a focus of the community and
government as the impacts
of coronavirus have developed globally,” Mr Scott
said in a statement.
“The community expects
schools to be as safe as
possible. We are implementing these measures
to provide peace of mind
for students, parents and
staff.”
Are you worried about
catching coronavirus?
No, I’ll be fine
No, but I am worried about
my elderly relatives
Yes, it’s going to become a
global pandemic
The cancellations, which
will also extend to interschools arts, sports, initiative activities and events,
come after Mr Morrison’s
decision on Sunday to keep
Australian schools open
for the time being despite
growing calls for them to
shut down.
“People are naturally anx-

ious about the issues of
schools,” Mr Morrison
said, adding that shutting
schools down would do
more harm than good in
stopping the virus’ spread.
“As the British chief medical officer observed over
the last couple of days,
the issue of wide-scale
closure of schools, and it
may seem counterintuitive,
but the advice is this could
be a very negative thing in
terms of impacting on how

these (epidemic) curves
operate.”
Mr Morrison said students
socially distancing themselves from each other was
“pretty straightforward”.
“You are (to stay) about 1.5
metres away. Ensuring that
you refrain from that sort of
physical contact, whether
it might be a handshake or
something a bit more intimate, unless (it’s) my close
family and friends. It’s all
common sense.”

Morrison back as preferred
PM: Newspoll

Scott Morrison has overtaken Labor leader Anthony Albanese as the
preferred prime minister,
according to a Newspoll
survey published by The
Australian.
Federal Labor remains
ahead of the coalition on
a two-party preferred basis in the latest Newspoll
but the survey also suggests Prime Minister Scott
Morrison’s approval ratings were boosted by his
government’s economic
stimulus package.
Labor leads the coalition
51 per cent to 49 per cent,
unchanged from the previous month, according
to the latest opinion poll
published by The Austra-

lian newspaper on Sunday evening.
Mr Morrison has overtaken Labor leader Anthony
Albanese as the preferred
prime minister, with the
poll showing the Liberal
leader rising two points
to 42 per cent.
Mr Albanese was preferred by 38 per cent,
down three points from
February, and another 20
per cent of respondents
were uncommitted.
Newspoll indicated 75 per
cent of people supported
the government’s decision to forgo a budget
surplus in favour of economic stimulus amid the
uncertainty of the coronavirus pandemic.

Employer push to delay minimum wage call
The Australian Industry
Group believes the minimum wage determination
should be delayed until after the national accounts
are released on June 3.
A major employer group
has called for any decision on changing the minimum wage to be delayed
until the economic cost of
coronavirus is clearer.
The Australian Industry
Group argues the Fair
Work Commission should
wait for the national accounts to be released on
June 3 before its annual
wage review.

The group’s chief executive Innes Willox said
there was not enough
data for an accurate assessment to be made.
“Without taking into account these figures the
commission would be
taking unnecessary, very
significant risks if a wage
increase is awarded,” he
said on Monday.
In a submission to the
wage review, Ai Group
pointed to heightened
economic
uncertainty
requiring a different approach to minimum wages.
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Coronavirus Australia live coverage: NSW
records biggest jump in virus cases

New South Wales has recorded its biggest jump in
positive COVID-19 cases,
with almost half the new
infections in people under 40.
The first human trial of a
vaccine against the coronavirus has begun in the
United States.
New South Wales has recorded its biggest jump in
positive COVID-19 cases,
with almost half the new
infections in people under 40.
An additional 39 cases of
COVID-19 have been confirmed in NSW since yesterday morning, bringing
the state’s total to 210.
Prime Minister Scott Morrison has warned Australia is in for six months of
chaos as the world faces
its biggest public health
crisis in a generation.
452 confirmed cases of
COVID-19 across Australia – 210 in NSW, 94
in Victoria, 78 in Queensland, 32 in South Australia, 28 in Western Australia, seven in Tasmania,
two in the Australian Capital Territory and one in
the Northern Territory.
Five people have died –
one in WA, three in NSW
and one in Queensland.
Follow our live, rolling
coverage of the coronavirus pandemic below.
Live Updates
South Australia confirms
two new cases
South Australian authorities have confirmed two
new cases of the coronavirus in the state, bringing
its total to 32.
The two men are a man
in his 30s who travelled
to Germany, and a man
in his 60s who came from
the US.
A total of 2510 people
have been tested across
South Australia.

fection toll has jumped by
23 cases to 94.
The new cases include 11
men and 12 women, aged
from their early twenties
to their mid-sixties.
There are currently two
confirmed cases of
COVID-19 in Victoria that
may have been acquired
through
community
transmission. Currently
seven people are recovering in hospital. More than
14,200 Victorians have
been tested to date.
Victoria’s Chief Health Officer Professor Brett Sutton said we will continue
to see more cases of
COVID-19 in Victoria.
“We are reviewing this
rapidly evolving situation
daily and will continue
to provide up-to-date information to the community,” Professor Sutton
said.
“We are all focused on doing whatever is necessary
to minimise the spread of
infection and keep Victorians safe.
“For the virus to spread,
extended close personal
contact is most likely required. Close personal
contact is at least 15 minutes face-to-face or more
than two hours in the
same room.
“At the moment, we urge
the public to be mindful
and take steps to minimise
the risk of COVID-19. Everyone has a role to play
in protecting yourself and
your family. Hands should
be washed regularly with
soap and water. Cough
or sneeze into a tissue or
your elbow. If you are ill,
stay at home.”

NAB HQ evacuated over
positive test
NAB’s headquarters in
Melbourne’s Docklands
has been evacuated after
an employee tested positive to COVID-19.
23 new cases confirmed In a statement emailed to
all employees today which
in Victoria
Victoria’s coronavirus in- is also posted to the bank-

ing giant’s website, chief
executive Ross McEwan
confirmed the alarming
news that a worker on
the ground floor at 700
Bourke Street had been
struck down with coronavirus.
“In consultation with
health authorities, we are
vacating the 700 Bourke
Street building and will
have it pandemically
cleansed,” Mr McEwan
said.
“All colleagues from 700
Bourke should go home
and continue to work from
home. We plan to have
700 Bourke Street ready
for colleagues to return to
work later this week.
“We will advise you as
the situation becomes
clearer.”
A third Australian politician has tested positive
for COVID-19.
NSW Liberal Senator Andrew Bragg said he tested
positive to coronavirus
after attending a friend’s
wedding in Stanwell Tops,
NSW, on March 6.
Home Affairs Minister
Peter Dutton and Queensland Senator Susan McDonald have also tested
positive for the virus.
‘We’re in a worse position
than Italy’: Doctors issue
open letter
Australian doctors have
issued an open letter to
governments urging a
change of course in their
response to COVID-19.
Doctors are urging state
and federal governments
to implement strict lockdown and social distancing policies, while ramping up health resources,
the ABC reports.
In the letter, doctors warn
that Australia’s health
system and spread of age
demographics are similar
to hat of Italy’s.
“On current growth rates,
the 300 cases in Australia
today will be … 10,000 by
the 4th of April” the letter
reads.

They say Australia is “in a
worse position than Italy
is currently in”, based on
our current preparations.
The doctors also note
that the death rate in Italy
is even higher than that
of Wuhan, where the outbreak first appeared in
December.
The letter urges Australia to take lessons from
countries that have more
effectively handled the
outbreak, such as China,
Singapore, South Korea
and Taiwan, where social
distancing measures and
a widespread economic
lockdown have drastically
helped contain the virus.
Self-isolating Tasmanians
receive stimulus package
Tasmanians forced to
self-isolate during the
coronavirus pandemic
will receive emergency
relief payments from the
state government.
State Premier Peter Gutwein announced a one-off
emergency relief payment
of $250 for individuals
and $1000 for families
forced to self-isolate,
plus $2 million in primary
health support for GPs
and pharmacies, the ABC
reports.
“We know this pandemic
will also have very real
and significant economic
consequences, and our
Government will do everything it can to manage and
mitigate those impacts on
businesses, jobs, families
and the Tasmanian community,” Mr Gutwein said.
“Today, we have announced a $420 million
support package which
will provide additional
support to the public sector and targeted assistance to our businesses
and workforce to keep
Tasmanians in jobs.”
Frontline workers with
accommodation needs,
as well as the hospitality, tourism, seafood and
exports sectors, will also
receive payments.
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Coronavirus Australia live updates:
Indoor gatherings over 100 banned,
all overseas travel discouraged
Scott Morrison has declared a biosecurity emergency, banning all indoor
gatherings of more than
100 people and announcing blanket “do not travel”
advice for the first time in
Australia’s history.
Prime Minister Scott Morrison has banned every
Australian from leaving
the country declaring
that returning Australians
were the greatest risk of
spreading the deadly coronavirus
Scott Morrison has
banned indoor gatherings
of more than 100 people
and issued blanket “do not
travel” advice for all Australians for the first time in
history as the coronavirus
pandemic continues.
The Prime Minister also
announced tough new
restrictions on access to
aged care homes in an effort to protect the elderly
from COVID-19, which has
now killed nearly 8000
people globally.
“This is a once-in-100year type event,” Mr Morrison told a press conference in Canberra this
morning. “We haven’t
seen this sort of thing in
Australia since the end of
the First World War. But
together, we are up to this
challenge.”
More than 450 cases of
coronavirus have now
been confirmed across
Australia, with 210 in New
South Wales, 94 in Victoria, 78 in Queensland, 32
in South Australia, 31 in
Western Australia, seven
in Tasmania, three in the
ACT and one in the Northern Territory.
Five people have died – one
in Western Australia and
four in New South Wales.
Follow our live, rolling coverage of the coronavirus
pandemic below.
Scott Morrison still hasn’t
been tested for coronavirus.
Home Affairs Minister Peter Dutton was released
from hospital yesterday

and returned to self-isolate at home after testing
positive last week.
Three federal ministers
have now contracted
COVID-19.
But the PM insists he
doesn’t need a test.
“The Cabinet is following
the same rules as every
other Australian,” he said.
“Last night, I had a medical check-up, and my
health has been checked
on a regular basis by one
of the doctors here. And
that involves the normal
things that you’d expect,
and if I’m advised by my
doctor to get a test, then
I will. What I’m saying is
that there can’t be one rule
for me and another rule
for the rest of the country.
Testing equipment is an
important resource, and
I’ll follow the rules like everybody else.”
Cabinet is now meeting
virtually.
The PM says contact tracing is being conducted
and Cabinet members will
be tested where appropriate.
Australia received a shipment of 97,000 new testing kits last night. Around
81,000 tests have been
conducted so far.
Health Minister Greg Hunt
told Sky News earlier that
despite the new kits, testing criteria would not be
expanded.
“We want to continue to
focus on the highest-risk
cases,” he said.
“We have one of the highest rates of testing anywhere in the world. The
focus should rightly be on
the vulnerable and those
that are at risk. Those that
have been travelling overseas (or have been) in
contact with a known case
and have symptoms.”
Mr Hunt said if testing
criteria were relaxed to
include “those that are
multiple levels removed
then we’re taking the focus away from those that
are most at risk”.
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Community Guidance Notice... COVID-19 Impacts

AFIC, and its State & Territory Councils, have been
closely monitoring the
current health crisis and
the impacts of the COVID19 global pandemic. The
situation is extremely
fluid and is changing,
not just daily, but even
on an hourly basis. We
urge all members of the
community and the management of our member
organisations, Mosques
and community centres
to keep up to date with
the official notices from
the Government and the
Health authorities. In that
regard we note the announcement this morning
of additional measures
being introduced by the
Government in response
to this situation. This includes:
• A restriction on any
non-essential
indoor
gatherings of 100 people
or more
• Restrictions on the visiting of the elderly in residential care
• A clear warning against
any international travel
• The maintenance of social distancing measures
including
individuals
keeping 1.5m distance
between themselves in
public
• A clear warning for people not to hoard supplies
We note that there have
been a series of consultations within the community this week in relation to the situation with
Mosques, Prayer Halls
and the holding of Friday and congregational
prayers. In considering
all those matters, as well
as Fatwas from international councils as well,
AFIC advises that the following measures should
be implemented immediately:
1. Friday prayers should
NOT be held in any

Mosque, Prayer Hall or
other indoor facility.
2. All Mosques and Prayer
Halls should immediately
review the likely attendance of
worshippers for congregational prayers and
where more than 100
would normally attend
to immediately cease
those prayers.
3. All other activities held
at Mosques, Prayers Halls
and Islamic centres that
have the
potential to bring groups
of people together should
be reviewed immediately
and alternative arrangements introduced. This
may include:
a. Moving classes or lessons online
b. Limiting the number
of people present in any
one session so that the
total number of attendees
at any point of time does
not exceed 100
c. Ensuring the physical
separation of attendees
by at least 1.5m
d. The provision of hand
sanitisers for all attendees and the introduction
of hygiene measures to
ensure that health recommendations are being followed.
e. The cancellation of
such events completely
where the risks to attendees cannot be managed
or the health regulations
cannot be maintained.
We note that the Government has indicated that
it is currently considering additional measures
for internal gatherings of
less than 100 people and
it is extremely likely that
further restrictions will be
announced in the coming
days.
We urge all Mosques,
Prayer Halls and Community Centres to immediately develop contingency plans to deal with
the likely introduction of
further restrictions. AFIC
can assist any organisation that requires support
in this area.
The obligations at this

time are not just on our
Mosques, Prayer Halls
and Community Centres
but all Muslims. As such
we advise all members
of the community of the
following recommendations:
• If you have no religious
obligation to attend congregational prayers then
please do not attend the
Mosque or Prayer Hall
• The elderly, sick, people
with immune-deficiency
ailments, or other underlying health risks should
not attend public gatherings, including prayers,
of any sort.
• Where ever possible
perform your ablutions at
home rather than at your
place of worship.
• Use hand sanitiser before entering your place
of worship and after leaving your place of worship.
• Congregational prayers
can be held in your home
with your immediate family. In the current circumstances this is preferable
to attending a public congregational prayer.
• Limit all your public interactions to the essential matters only – food,
medical supplies etc
• Do NOT stockpile or
hoard supplies. There is
an ample supply of all basic necessities.
• Look out for the elderly
and others in our community who may not have
the means or ability to
cater for all of their own
needs.
• Follow the specific rules/
guidelines set by your
local Mosque or Prayer
Hall
These are extraordinary
times and we need to ensure that we are doing
all in our power to minimise the risk and potential harm to others in the
community. We pray to
Allah(swt) that this tribulation is eased and we
do everything we can in
the interim with patience,
fortitude and certainty
in Wisdom and Mercy of

Allah(swt)
18 March 2020
Australian Federation of
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Islamic Council of Northern Territory
Islamic Council of Queensland
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم
أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع
حاجاتكم

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

هاتف0400 449 000 :

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

