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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

حـديث عـن إمـكانية تـقديم مـساعدة من صـندوق الـنقد 
الدولي بـ 500 مليون دوالر.. وسالمة يلزم املصارف بالقروض 

وقياداته  العامل  حكومات 
مع  مفتوحة  حرب  يف 
اسم  عليه  أطلق  فريوس، 
الكورونا، ينتشر يف العامل، 
قيود،  أو  حبدود  آبه  غري 
ليفتك باالجساد، من االنف 
من  الرئتني،  إىل  واحلنجرة 
األلوان  بني  متييز  دون 
واألجناس،  واالعراق 
حرتقات  عن  النظر  بصرف 
وإقليمية،  دولية  سياسية 
الرتف  جلهة  لبنانية،  وحتى 
اإلجراءات  مع  التعاطي  يف 
اهلجوم  لتحويل  الضرورية، 
القاتل اىل مقربة  اجلرثومي 

له..
املتسارعة  اللحظة  ويف 
استندت  هذه  واملتهالكة، 
احلكومة، يف جلستها أمس 
االول، اليت سبقت باجتماع 
األعلى  الدفاع  جمللس 
سلسلة  إىل  والذهاب 

قرارات أبرزها اهمية:
1- متديد فرتة التعبئة العامة 
حتى الساعة 24 من يوم 12 

نيسان املقبل.
عن  صدر  قرار  اجرائيًا   -2
دياب،  حسان  الرئيس 

إضافية  إجراءات  بعنوان: 
يف إطار التشّدد يف مكافحة 
وباء كورونا، وذلك بتعليق 
العمل بني الساعة السابعة 
اخلامسة  والساعة  مساًء 
التجارية  للمحالت  صباحًا، 

وحمالت  والسوبرماركت 
الغذائية  املواد  ختزين 
واألفران  املطاحن  باستثناء 

والصيدليات.
اخلروج  مبنع  وذلك   -3
الشوارع  إىل  والولوج 
الفرتة  خالل  والطرقات 
وتكليف  إليها،  املشار 
واألمنية  العسكرية  القوى 

»االشتباك السياسي« يهّدد املعركة الوطنية ضد كورونا!

 جسر الرينغ خاٍل من املرور، انسجامًا مع الدعوة إىل البقاء يف املنازل )تصوير: محمود يوسف( 

قمة العشرين عرب الفيديو:
توسيع إنتاج املواد الطبية وصندوق 

لالقرتاض من دون فوائد

SPECIAL 
HEM 

SHORTEN
ONLY 

$7 
IN 

(15 MINUTES)

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

التتمة على الصفحة 21

لاليــجار
Granny Flat

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

وحمام..
لالتصال: 0413222622

From
$4.95

سعر الكمامة يبدأ من 4،95 $

األسرتاليني  مئات  جتاهل 
االجتماعية  املباعدة  قواعد 
مطار  يف  هبوطهم  بعد 
االول  امس  صباح  سيدني 

اخلميس.
ويظهر مقطع فيديو صادم، 
قام بتصويره طيار غاضب، 
على  واقفني  الركاب 
بعضهم  من  قريبة  مسافة 
البعض وهم يف طابور عند 
الرغم  على  اهلجرة،  نقطة 
برتك  احلكومة  نصيحة  من 
مسافة 1.5 مرت عن بعضهم 
انتشار  إلبطاء  البعض 

فريوس كورونا.
على الرغم من إلغاء العديد 
إال  الدولية،  الرحالت  من 
امس  الطائرات وصلت  أن 
مجيع  من  اخلميس  االول 
ذلك  يف  مبا  العامل  أحناء 
وشنغهاي  قطر  الدوحة يف 

يف  وطوكيو  الصني  يف 
اليابان.

صور  الذي  الطيار  وصرح 
»ديلي  للزميلة  الفيديو 
شعر  أنه  أسرتاليا«  ميل 
بعد  أمل«  وخيبة  »بالغضب 
أن اكتشف ما يقدر بـ 300 
يقفون  شخص   400 إىل 

»الكتف  عالكتف« يف غرفة 
واحدة.

يف  ضابًطا  الطيار  وواجه 
قوة احلدود األسرتالية حيال 
هل  »سألته،  وقال  ذلك، 
أنت على دراية باإلرشادات 
االجتماعي؟  للتباعد  الوطنية 

مـئات األسرتاليني يصلون من الصني واليابان والشرق األوسط ويتجاهلون 
قواعد التباعد االجتماعي بسبب  فريوس كورونا بعد هبوطهم يف مطار سيدني

التتمة على الصفحة 21

    هكذا بدا مطار سيدني يكتظ باملسافرين القادمني و »الدوله غايبه عن السمع« 

نصف مليون مصاب بكورونا 
عاملياً.. و15 ألف وفاة بأوروبا

التفاصيل على الصفحة 21
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Message from Mayor Steve Christou

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

An update on Council’s response to the Coronavirus
A number of Council services closed last week as 
NSW moved to lockdown non-essential services 
and slow the spread of Coronavirus (COVID-19).

Public safety is always our number one priority 
and Cumberland City Council’s response to this 
pandemic will mirror the determinations made by 
the NSW and Federal Governments.

The following Council facilities have closed to the 
public until further notice:

• Pools (Auburn Ruth Everuss Aquatic Centre, 
Granville Swimming Centre, Guildford 
Swimming Centre and Merrylands  
Swimming Centre)

• Community centres (Auburn Centre for 
Community, Auburn Town Hall, Allan G Ezzy 
Community and Youth Centre, Bathurst 
Street Park Hall, Berala Community Centre; 
Granville Town Hall, Greystanes Community 
Centre, Guildford Community Centre, 
Lidcombe Community Centre and  
Linnwood House)

• Tennis court hire

• Community bus loop

To ensure the safety of our community all our 
libraries are now closed until further notice. 
Residents can still contact our library staff 
between 9am and 5pm, Monday to Friday or 
email Council with any enquiries at  
library@cumberland.nsw.gov.au

Council has cancelled Citizenship Ceremonies 
and non-essential public gatherings.

The following Council-run services are operating:

• Council-run child care centres

• Customer service functions

• Waste services and street cleaning

• Meals on Wheels

• Public toilets

For updates on Council’s response to 
Coronavirus and the impact on events,  
programs and non-essential services go to:  
www.cumberland.nsw.gov.au/covid19

I want to reassure residents that essential services 
will continue. 

Bins will be collected, routine maintenance and 
repairs will be going ahead, and our Contact 
Centre will remain open to answer the calls of 
the community.

Council is taking steps to protect staff, which 
includes having non-frontline staff working from 
home, where possible.

I also want to say that we know this situation 
is very difficult for small businesses. I will be 
proposing some measures on what Council 
can do to provide more support at the Council 
meeting on 1 April 2020.

These are difficult and uncertain times and 
Council is reviewing its services daily. 

We’re in this together and everyone needs to do 
their bit. Please observe good etiquette when it 
comes to coughing and sneezing, stay home if 
you are sick and practise social distancing. We 
will get through this as a community. 

تـحديث بـشأن اسـتجابة الـبلدية لـفريوس كـورونا
نيو  املاضي مع تحرك  األسبوع  البلدية  إغالق عدد من خدمات  تم   
ساوث ويلز القفال الخدمات غري الضرورية وإبطاء انتشار فريوس 

.)COVID-19( كورونا
استجابة  وستعكس  واحد  رقم  أولويتنا  دائمـًا  هي  العامة  السالمة 
بلدية مدينة كامربالند لهذا الوباء القرارات التي اتخذتها حكومة نيو 

ساوث ويلز والحكومة الفيدرالية.
وقد جرى إغالق مرافق البلدية التالية للجمهور حتى إشعار آخر:

• أحواض السباحة )مركز أوبرن روث إيفروس املائي، مركز غرانفيل 
للسباحة، مركز غيلدفورد للسباحة ومركز مرييالندز للسباحة(

مركز  هول،  تاون  أوبرن  للمجتمع،  أوبرن  )مركز  املجتمعية  املراكز   •
بارك  سرتيت  باتهريست  والشبابي،  املجتمعي   Allan G Ezzy
غريستينز  مركز  هول،  تاون  غرانفيل  املجتمعي،  برياال  مركز  هول، 
املجتمعي، مركز غيلدفورد املجتمعي، مركز ليدكمب املجتمعي ولينوود 

هاوس(
• تأجري مالعب التنس

• حلقة حافلة )Bus( املجتمع
 

لضمان سالمة مجتمعنا ، يتم إغالق جميع مكتباتنا حتى إشعار آخر. ال 
و  9 صباحـًا  الساعة  االتصال بطاقم مكتبتنا بني  املقيمني  بإمكان  يزال 
5 مساًء ، من االثنني إىل الجمعة أو عرب الربيد اإللكرتوني للبلدية ألي 

library@cumberland.nsw.gov.au :استفسارات على
ألغت البلدية مراسم الجنسية والتجمعات العامة غري الضرورية.

الخدمات التي تديرها البلدية والتي ما زالت تعمل:
• مراكز البلدية لرعاية الطفل

• وظائف خدمة العمالء
• خدمات النفايات وتنظيف الشوارع

)Meals on Wheels( وجبات على عجالت •
• املراحيض العامة

للحصول على تحديثات حول استجابة البلدية لفريوس كورونا والتأثري 

على األحداث والربامج والخدمات غري الضرورية، زوروا: 
www.cumberland.nsw.gov.au/covid19

أريد أن أطمئن السكان بأن الخدمات األساسية ستستمر.

الدورية  الصيانة  أعمال  ستستمر  النفايات،  براميل  جمع  سيتم 
مكاملات  على  للرد  مفتوحـًا  االتصال  مركز  وسيظل  واإلصالحات، 

املجتمع.
تتخذ البلدية خطوات لحماية املوظفني، بما يف ذلك وجود موظفني 

ليسوا من الخطوط األمامية يعملون من املنزل ، حيثما أمكن.
بالنسبة  للغاية  الوضع صعب  إننا نعلم أن هذا  أقول  أن  أيضـًا  أريد 
يمكن  ما  بشأن  التدابري  بعض  أقرتح  سوف  الصغرية.  للمصالح 
 1 البلدية يف  اجتماع  الدعم يف  من  املزيد  لتقديم  به  القيام  البلدية 

نيسان 2020.
خدماتها  بمراجعة  البلدية  وتقوم  مؤكدة  وغري  صعبة  أوقات  هذه 

يوميًا.
يرجى  بواجبهم.  القيام  الجميع  على  ويجب  معـًا  األمر  هذا  نحن يف 
والعطس،  بالسعال  األمر  يتعلق  عندما  الجيد  السلوك  آداب  مراعاة 
االجتماعي.  االبتعاد  وممارسة  مرضى  كنتم  إذا  املنزل  يف  والبقاء 

سنتجاوز هذا كمجتمع.

رسـالة مـن رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
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قرر جملس الوزراء متديد فرتة 
التعبئة العامة حتى الساعة 24 
املقبل،  نيسان   12 يوم  من 
لضبط  إضافية  إجراءات  واختذ 
حركة التنقل واالنتقال، تقضي 
السابعة  الساعة  من  باإلقفال 
اخلامسة  حتى  يوم  كل  مساء 
االستثناءات  بعض  مع  صباحا 

الضرورية.
املالية  وزير  اجمللس  وكلف 
الدكتور غازي وزني، اختاذ ما 
مصرف  مع  إجراءات  من  يلزم 
لبنان ومع اجلهات ذات الصلة، 
تدقيق  بعملية  القيام  بهدف 
شأنها  من  مركزة،  حماسبية 
ان تبني األسباب الفعلية اليت 
آلت بالوضعني املالي والنقدي 
إىل احلالة الراهنة، إضافة إىل 
تبيان األرقام الدقيقة مليزانية 
وحساب  املركزي  املصرف 
ومستوى  واخلسارة  الربح 
بالعمالت  املتوفر  االحتياطي 

األجنبية.
له  جلسة  اجمللس  وكان 
احلادية  عند  بعبدا  قصر  يف 
امس  ظهر  قبل  من  عشرة 
رئيس  برئاسة  اخلميس  االول 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
الوزراء  رئيس جملس  وحضور 
الدكتور حسان دياب والوزراء. 
اجللسة  من  جانب  وشارك يف 
لوزارة  القانوني  املستشار 
ناجي  السابق  الوزير  الدفاع 

البستاني.
رئيس الجمهورية

ودعا الرئيس عون يف مستهل 
اجللسة، اىل »التشدد بااللتزام 
اطار  يف  املتخذة  بالقرارات 
من  للحد  املعلنة  التعبئة  حالة 
انتشار وباء كورونا«، الفتا اىل 
املستشفيات  جتهيز  »ضرورة 
اللبنانية  املناطق  احلكومية يف 
اي  الستقبال  جاهزة  لتكون 

حاالت طارئة«.
وكرر »ضرورة تقيد املواطنني 
واملقيمني باالجراءات املتخذة، 
احلجر  اعتماد  منها  سيما  ال 
اىل  التنقل  من  واحلد  املنزلي 
الوباء  انتشار  حدة  تراجع  حني 

وعودة احلياة اىل طبيعتها«.
دياب

الدكتور  احلكومة  رئيس  اما 
ان  فأكد  دياب،  حسان 
الدولة »ستقوم بواجباتها جتاه 
احلكومة  ان  معلنا  مواطنيها«، 
»ستخصص 75 مليار لرية من 
احتياطي املوازنة للهيئة العليا 
املساعدات  لتأمني  لالغاثة 
للناس  والغذائية  االجتماعية 
بهدف مواكبة خطة جلنة الطوارئ 
االجتماعي  بالشأن  املتعلقة 
القرارات  تطبيق  آثار  ومعاجلة 
التعبئة  حالة  بإعالن  املرتبطة 
هو  »هذا  ان  معتربا  العامة«، 
أمام  اليوم  األساسي  التحدي 

احلكومة«.
»من  انه  اىل  دياب  لفت  واذ 
التعبئة  مهلة  متديد  الضروري 
»احلالة  ان  اوضح  العامة«، 
اليت منر بها ال تسمح للحكومة 

بإعالن حالة الطوارئ«.

وزيرة االعالم
ويف ختام اجللسة، تلت وزيرة 
عبد  منال  الدكتورة  االعالم 
التالي:  البيان  جند  الصمد 
جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس 
اجلمهورية وحضور دولة رئيس 

جملس الوزراء والوزراء.
شدد  اجللسة،  مستهل  يف 
اهمية  على  الرئيس  فخامة 
الوقائية  باالجراءات  االستمرار 
وباء  انتشار  لتفادي  املتخذة 
اللبنانية،  املناطق  يف  كورونا 
بااللتزام  التشدد  اىل  داعيا 
اطار  يف  املتخذة  بالقرارات 
حالة التعبئة املعلنة اليت انهى 
اجمللس االعلى للدفاع بضرورة 
متديدها. ولفت فخامة الرئيس 
اىل ضروة جتهيز املستشفيات 
اللبنانية  املناطق  احلكومية يف 
الالزمة  والتجهيزات  باملعدات 
اي  الستقبال  جاهزة  لتكون 

حاالت طارئة.
ضرورة  فخامته  وكرر 
واملقيمني  املواطنني  تقيد 
سيما  ال  املتخذة،  باالجراءات 
منها اعتماد احلجر املنزلي واحلد 
من التنقل اىل حني تراجع حدة 
انتشار الوباء وعودة احلياة اىل 

طبيعتها.
ثم حتدث دولة الرئيس دياب، 
فقال: اليوم أصبح عمر احلكومة 
شهرا ونصف، إمنا يف الواقع، 
النضوج،  عمر  احلكومة  بلغت 
اليت  العمل  ورشة  تساوي  إذ 
العمل،  من  سنوات  خضناها، 
حتديات  واجهنا  أننا  خصوصا 
باختاذ  احلكومة  كبرية، وجنحت 
حتوال  شكلت  حامسة  قرارات 
ومستقبله،  البلد  مسار  يف 
من سندات اليوروبوند وصوال 
إىل الكورونا، فضال عن اخلطة 
على  نعمل  اليت  االقتصادية 
إجنازها وملف الكهرباء ومباشرة 
اعمال  وبدء  بعد  عن  التعليم 

احلفر للتنقيب عن النفط.
حتديات  أمام  حنن  اليوم، 
تتطلب  كبرية  اجتماعية 
االستنفار  يوازي  استنفارا 
الصحي، ورمبا أكثر، إذ يعاني 
معيشي  وضع  من  اللبنانيون 
فئات  وأصبحت  جدا  صعب 
جديدة من اللبنانيني حباجة إىل 

مساعدة.
اللبنانيني،  مجيع  أناشد  لذلك 
الذين  واملغرتبني  املقيمني 
يساهموا  أن  اإلمكانية،  لديهم 
العائالت  دعم  يف  الدولة  مع 
احملتاجة، خصوصا أن عدد هذه 
تعطيل  نتيجة  يرتفع  العائالت 
خسر  وقد  االقتصادية،  احلياة 
عدد كبري من الناس أعماهلم.

جتاه  بواجباتها  الدولة  ستقوم 
احلكومة  وستعطي  مواطنيها، 
الناس.  ملساعدة  األولوية 
دورها،  عن  الدولة  تتخلى  لن 
واحلكومة أمام حتد كبري اليوم 
الناس.  جانب  إىل  للوقوف 
دورنا اليوم كحكومة، أن نعيد 
كدولة  بالدولة،  الناس  ثقة 
حتمي مواطنيها وليس كسلطة 

جملس الوزراء مدد إجراءات التعبئة حتى 12 نيسان
الرئيس عون: لتجهيز املستشفيات احلكومية.. دياب: سنخصص 75 مليار لرية لتأمني املساعدات

على املواطنني.
حنن حباجة اليوم إىل تالحم بني 
اللبنانيني وتعاون بني خمتلف 
اجلهود  وتكاتف  البلد  قطاعات 

الرمسية واملبادرات اخلاصة.
رفع  املهمة،  هذه  من  انطالقا 
للدفاع  األعلى  اجمللس  اليوم 
توصياته بتمديد العمل بالتعبئة 
العامة حتى 12 نيسان املقبل، 
يف  نزال  ال  أننا  أعتقد  وأنا 
مرحلة اخلطر الشديد من انتشار 
من  وبالتالي  الكورونا،  وباء 
الضروري متديد املهلة، إذ أن 
إىل  متتد  املرض  احتواء  فرتة 

مخسة أسابيع.
أما بالنسبة إىل الدعوة إلعالن 
حالة الطوارئ، فإن احلالة اليت 
منر بها ال تسمح للحكومة بإعالن 
حالة الطوارئ. ويف حال عثرنا 
تسمح  القانون  يف  ثغرة  على 
بذلك، على هذا القرار أن ينال 
الوزراء  جملس  ثلثي  أغلبية 
وعرضه يف ما بعد على جملس 
أيام منذ  النواب خالل فرتة 8 

اإلعالن.
يعين  الطوارئ  إعالن  أن  كما 
أيضا ختصيص ساعات حمددة 
للناس للخروج من منازهلم، مما 
يرتجم إىل ضغط يف الشوارع 
احملددة،  الساعات  خالل 
وبالتالي اختالط الناس جمددا 
بانتشار  والسماح  ببعضهم 

الوباء بشكل أسرع.
حيق  الطوارئ،  حالة  ويف 
العسكرية  والقوى  للجيش 
ملنع  املخالفني  مجيع  توقيف 
أحدهم  حاول  وإذا  التجول، 
اهلروب من التوقيف، ستضطر 
معه  التعامل  إىل  القوى  هذه 

بقواعد عسكرية مشددة.
التعيينات  ملف  إىل  وبالنسبة 
األعمال،  جدول  على  املدرج 
املالية  وزير  معالي  أن  ومبا 
الذاتية لكل  السرية  مل يرسل 
اتفقنا،  قد  كنا  كما  مرشح، 
إىل  امللف  بتأجيل  سنقوم 
أمل  على  املقبل،  األسبوع 
املرشحني  ملفات  نستلم  أن 
لكل  الذاتية  بالسرية  مزودة 
منهم حتى نوزعها على السادة 
الوزراء إلقرار التعيينات حبسب 

الكفاءة.
وقد استكمل البحث ايضا يف 
الوضعني املالي والنقدي. أما 

قانون  مشروع  إىل  بالنسبة 
يزال  فال  كونرتول،  الكابيتال 

موضع درس.
فهي  املقررات  أبرز  أما 

التالية:
املالية  وزير  السيد  تكليف   -
إجراءات  من  يلزم  ما  اختاذ 
اجلهات  لبنان ومع  مع مصرف 
القيام  بهدف  الصلة  ذات 
بعملية تدقيق حماسبية مركزة، 
األسباب  تبني  ان  شأنها  من 
بالوضعني  آلت  اليت  الفعلية 
احلالة  إىل  والنقدي  املالي 
تبيان  إىل  إضافة  الراهنة، 
مليزانية  الدقيقة  األرقام 
وحساب  املركزي  املصرف 
ومستوى  واخلسارة  الربح 
بالعمالت  املتوفر  االحتياطي 

األجنبية.
بعد ذلك استمع جملس الوزراء 
االجراءات  حول  عرض  اىل 
التعبئة  حالة  اطار  املتخذة يف 
به  أنهى  ما  واقر  العامة. 
جلهة  للدفاع  األعلى  اجمللس 
متديد فرتة التعبئة العامة حتى 
الساعة 24 من يوم 12 نيسان 
تفعيل  تأكيد  كذلك  املقبل. 
التدابري املتخذة سابقا، ال سيما 
التنقل واالنتقال،  يف موضوع 
األجهزة  من  ردعي  تشدد  مع 
تفاديا  واألمنية،  العسكرية 
حلاالت التفلت اليت حصلت يف 

االسبوعني املاضيني.
جملس  الرئيس  دولة  أطلع 
اإلجراءات  على  الوزراء، 
الواجبة لضبط حركة  اإلضافية 
التنقل واالنتقال، واليت تقضي 
السابعة  الساعة  من  باإلقفال 
اخلامسة  حتى  يوم  كل  مساء 
االستثناءات  بعض  مع  صباحا 
لقرار  وفقا  وذلك  الضرورية 

سيصدر عن دولة الرئيس.
جلنة  الوزراء  جملس  وشكل 
يف  اللبنانيني  أوضاع  لدرس 
طلبات  ورود  اخلارج يف ضوء 
وستعقد  لبنان.  اىل  للعودة 
يف  هلا  اجتماعا  اللجنة  هذه 
اليوم  مساء  من  السادسة 
املتوفرة  املعطيات  لدرس 

واختاذ اإلجراءات الالزمة.
أكد  الصحي،  الصعيد  وعلى 
متابعة  على  الوزراء  جملس 
املستشفيات  كافة  جتهيز 
احلكومية على األراضي اللبنانية 

من ضمن قرض البنك الدولي 
وبعض املساهمات والتربعات.
علما  الوزراء  جملس  أخذ  كما 
بتسديد وزارة املالية مستحقات 
لعدد من املستشفيات اخلاصة 
قيمتها 20 مليار لرية لبنانية.

بعد ذلك، استمع جملس الوزراء 
املوجه  بالعرض  علما  وأخذ 
 creditors'« املستثمرين  إىل 
presentation« الذي قدمه وزير 
للمالية  العام  واملدير  املال 
املالية  التطورات  حول  العامة 
والنقدية اليت أدت إىل تعليق 
اليوروبوندز.  سندات  سداد 
إليه  ستستند  العرض  وهذا 
اخلطة  الستكمال  احلكومة 
وتطبيق  الشاملة،  االقتصادية 
املرتكزة  املطلوبة،  االصالحات 
على حتقيق الشفافية والعدالة 
وحسن النية يف التعاطي. وقد 
وعد وزير املال ان يكون هذا 
الوزارة  موقع  على  العرض 
اخلامسة  عند  غدا  االلكرتوني 

بعد الظهر.
الشؤون  وزير  عرض  ثم 
وضعت  اليت  اخلطة  االجتماعية 
املعيشية  األوضاع  ملعاجلة 
الضاغطة واالستجابة الحتياجات 
باألزمة  تأثرا  االكثر  االسر 
اليت  الشروط  كذلك  الطارئة، 
احلاجات  هذه  لتوريد  ستعتمد 
للصناعة  أولوية  إعطاء  مع 

الوطنية.
العليا  اهليئة  إعطاء  وتقرر 
بقيمة  خزينة  سلفة  لالغاثة 
لتغطية  لبنانية  لرية  مليار   75
اخلطة  هذه  تنفيذ  نفقات 
وزارة  تعدها  اليت  االجتماعية 
الشؤون االجتماعية، وذلك بعد 

موافقة جملس الوزراء عليها.
موقع  استحداث  سيتم  كما 
كافة  لعرض  خاص  الكرتوني 
اخلطة  بهذه  املتعلقة  املراحل 

االجتماعية.
احلسابات  إدراج  سيتم  كذلك 
املادية  للمساعدات  املدفوعة 
الدولة  إىل  الواردة  والعينية 
نتيجة وباء كورونا على املوقع 
من  استحداثه  مت  الذي  املوحد 
قبل وزارة اإلعالم وذلك الطالع 
التفاصيل  املواطنني على كل 

بشفافية ووضوح«.
حوار

عبد  الوزيرة  بني  دار  ثم 

الصمد جند والصحافيني حوار، 
»بعض  ان  خالله  اوضحت يف 
االستثناءات سيقر بالنسبة اىل 
مبوجب  سيتم  واألمر  التنقل 
قرار يصدر عن رئيس جملس 

الوزراء«.
االجراءات  كانت  اذا  وعما 
االمنية ستشدد على الطرقات، 
واالستثناءات  »نعم،  قالت: 
يتم حتضريها، وسيصدر قرار 
الوزراء  جملس  رئيس  عن 
حيدد القطاعات االساسية اليت 
ملدة  عملها  استمرار  يفرتض 

24/24 ساعة«.
اشارت  االعالم،  وخبصوص 
احلق  هلم  »االعالميني  ان  اىل 
مشكلة  وال  التنقل،  دائما يف 
يف هذا اخلصوص. لكننا نأمل 
اال حيدث ذلك اكتظاظا بل ان 
االعالمي  احلضور  تنظيم  يتم 

كما جيري حاليا«.
وعما اذا كانت التعيينات ستبت 
»من املفرتض  سريعا، قالت: 
املالية  وزير  يزودنا  ان 
للمرشحني،  الذاتية  بالسري 
يف  القرار  اختاذ  يتم  ان  على 
اخلميس  يوم  املوضوع  هذا 
على  ردا  واوضحت  املقبل«. 
الكافية  »املعطيات  ان  سؤال 
مل تكن متوفرة يف جلسة اليوم 
القرار  اختاذ  ارجاء  مت  لذلك 

بشأنها«.
عن  اخرى  جهة  من  وسئلت 
بها  البحث  يتم  اليت  الصيغة 
ال«كابيتال  خصوص  يف 
وزير  سحب  بعدما  كونرتول« 
»مل  أجابت:  مشروعه،  املالية 
يتم اليوم طرح املوضوع، ومل 

يتم التباحث فيه«.
آخر  سؤال  على  ردا  واضافت 
يف  سجال  حصول  شأن  يف 
ادى  ما  حوله  السابقة  اجللسة 
»ال.  اليوم:  حبثه  عدم  اىل 
وهي  نقاشات،  حتصل  دائما 
نقاشات داخلية والقرار سيتخذ 

قريبا ان شاء اهلل«.
صرف  طريقة  سرياقب  وعمن 
االغاثة  هليئة  مليار  ال75 
قالت:  الصحيحة،  بالطريقة 
لالغاثة  العليا  اهليئة  »ان 
الوزراء  جملس  رئيس  يرأسها 
امللف  هذا  سيتابع  الذي 
شخصيا وهو من سيوافق على 
هذه املبالغ، والصرف سيكون 
الفنية  اخلطة  اىل  استنادا 
الشؤون  وزير  يضعها  اليت 
االجتماعية، وهو يعرض اخلطة 
للموافقة  الوزارية  اللجنة  على 
رصد  يتم  ذلك  وعند  عليها، 
وكافة  الالزمة.  االعتمادات 
سيتم  ستصرف  اليت  املبالغ 
املوقع  على  بشفافية  عرضها 
سيتم  الذي  االلكرتوني 
فإن  وبالتالي  استحداثه، 
واضحة  ستكون  كافة  االمور 
مبالغ  وأي  املواطنني  امام 
االعالن  سيتم  صرفها  سيتم 
واىل  صرفها  وكيفية  عنها 
كل  »ان  اضافت:  جهة«.  اي 
االمور ستكون منظمة يف هذا 

االطار«.

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمعورية العماد عون يف قصر بعبدا
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أصدرت »كتلة املستقبل« بيانا 
بعض  يف  »تدور  فيه:  قالت 
والرئاسية،  احلكومية  الغرف 
حياكة خمطط غري بريء لتمرير 
مصرف  حلاكمية  جديدة  هيئة 
على  الرقابة  وجلنة  لبنان 
فريق  رغبات  تليب  املصارف، 
وضع  حاول  لطاملا  سياسي 
الوطين  املرفق  هذا  على  اليد 
ومن  احلساس.  واالقتصادي 
املثري لألسف والريبة يف آن، 
العملية بطريقة  أن جتري هذه 
التسلل أو التهريب حتت جنح 
انشغال  ظل  ويف  الكورونا، 
اللبنانيني مبخاطر الوباء واحلجر 
املعيشية  واملشكالت  املنزلي 
املتفاقمة، وعلى وقع قرارات 
عشوائية تتناول الشأن املالي 
اليت  والسياسات  واملصريف 
االنهيار  من  مزيد  يف  تساهم 
االقتصادي يف لبنان وختريب 
املؤسسات  مع  عالقاته 

الدولية«.
يف  مواقع  »هناك  أضافت: 
لبنان  مصرف  ويف  الدولة، 
تكون  بأن  نرضى  لن  حتديدا، 
لقمة سائغة ألي جهة سياسية 
مهما عال شأنها، وإن أي حماولة 

كتلة املستقبل: هناك مواقع يف الدولة 
ويف مصرف لبنان حتديدا لن نرضى 

بأن تكون لقمة سائغة ألي جهة

للتالعب فيها أو تقدميها هدايا 
جمانية هلذا الطرف أو ذاك لن 
متر مرور الكرام، وسيكون لنا 
مواقف  من  تستحق  ما  جتاهها 

وقرارات«.
بعض  كان  »وإذا  وتابعت: 
مبواقعهم  أدرى  السلطة  أهل 
فإننا  فيها،  التعيينات  وسبل 
باملواقع  جهتنا  من  أدرى 
اإلدارة  تعين  اليت  والكفاءات 
ومتثيلها، وتارخينا مشهود يف 
لبنان  مصرف  من  اجملال  هذا 
الدولة  يف  اإلدارات  كل  إىل 
اليت متيزت عرب من عني فيها 
باحلداثة والنجاح، رغم حماوالت 
والتحريف  والتخوين  التهويل 

والتعطيل«.
وختمت: »إن عدم وجودنا يف 
السلطة ال يعطي أيا كان إذن 
الكرامات  بانتهاك  ألحد  مرور 
واالعتداء  الصالحيات  وضرب 
على مواقع اآلخرين. لن نقول 
لكل  باملرصاد  سنكون  إننا 
ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن 
نتهاون جتاه أي إجراء أو إهانة 
اليت  الفئات  تصيب  أن  ميكن 
ولعل  اللبنانيني...  من  منثلها 

اللبيب من اإلشارة يفهم«. 

اعترب رئيس احلكومة دياب يف 
بعد  الصحافيني،  مع  دردشة 
جلسة جملس الوزراء، ان »ما 
طوارىء  حال  هو  حاليا  جيري 
يف اطار التعبئة العامة، ولكن 
حبسب  الطوارىء  حال  اعالن 
تستلزم  القانون  ينص  ما 
اجراءات تستدعي حظر التجول 
لسنا  وحنن  العام،  واالقفال 
يف هذا الصدد وجيب موافقة 
جملس النواب قبل 8 ايام«، 
مشريا اىل ان »حال الطوارىء 

دياب: حال الطوارئ ال ميكن تطبيقها 
يف لبنان وال خالف حول التعيينات

موادها  بها  يطالبون  اليت 
يف  تطبيقها  ميكن  ال  صعبة 

لبنان«.
واكد دياب ان »ال خالف حول 
طلبت  ولكنين  التعيينات، 
بسري  تزويدي  الوزراء  من 
على  مرشحني   3 لـ  ذاتية 
تسلم  ان  على  منصب  كل 
جدول  على  وتدرج  االثنني 
وكل  اخلميس،  جلسة  اعمال 
جدد  هم  تعيينهم  سيتم  من 

ومن اصحاب الكفاءة«. 

رفيق  مستشفى  عن  صدر   
التقرير  اجلامعي  احلريري 
املستجدات  آخر  عن  اليومي 
حول فريوس كورونا املستجد 
جمموع  »وصل  فيه:  وجاء 
خمربيا  ثبتت  اليت  احلاالت 
الكورونا  بفريوس  إصابتها 
واليت عزلت يف منطقة العزل 
اىل  املستشفى  يف  الصحي 
72 حالة، من ضمنها 6 حاالت 
نقلت من مستشفيات أخرى.

بفريوس  إصابات   3 متاثل 
أن  بعد  للشفاء  الكورونا 
 PCR ال  نتيجة فحص  جاءت 

مستشفى احلريري: 23 حالة شفاء منذ 
البداية و72 حالة يف العزل من ضمنها 

6 نقلت من مستشفيات أخرى
وختلصها  املرتني  سلبية يف 

من كافة عوارض املرض.
بلغ جمموع احلاالت اليت شفيت 
الكورونا  فريوس  من  متاما 

منذ البداية 23 حالة شفاء.
بالكورونا  املصابني  وضع 
حاالت   4 عدا  ما  مستقر 
ومجيعهم  حرج،  وضعها 
يف  الالزمة  العناية  يتلقون 

وحدة العزل.
على  اإلصابات  عدد  ملعرفة 
كافة األراضي اللبنانية يرجى 
متابعة التقرير اليومي الصادر 

عن وزارة الصحة العامة«. 

العامة  املديرية  عن  صدر 
اإلعالم  قسم   - الدولة  ألمن 
العامة  والعالقات  والتوجيه 
»أوقفت  التالي:  البيان 
الدولة  ألمن  العامة  املديرية 
العامة  النيابة  إلشارة  بناء 
التمييزية مثانية صرافني يف 
ع.ي   - )ع.ش  وهم:  البقاع 
- أ.ح - م.م - ح.ش - أ.ح 
يف  واثنني  م.أ(   - م.ص   -
عكار )أ.ع - م.ب ح( وثالثة 
ر.ر   - )ا.ع  لبنان  جبل  يف 
لقيامهم  وذلك  ي.ع(،   -
صرف  سعر  يف  بالتالعب 

امن الدولة: توقيف 13 صرافا يف 
البقاع وعكار وجبل لبنان لتالعبهم 

بسعر صرف الدوالر
الدوالر األمريكي واملضاربة، 
خمالفني التعميم الصادر عن 
مصرف لبنان بهذا اخلصوص 
صرف  سعر  وصل  حيث 
الدوالر عند بعضهم إىل حدود 
2950 لرية لبنانية، باإلضافة 
بالعمل  منهم  عدد  قيام  اىل 

بصورة غري قانونية.
ألمن  العامة  املديرية  ان 
الدولة ومن منطلق حرصها يف 
احلفاظ على االستقرار املالي، 
لن تتهاون بعد اليوم، مع أي 
صراف خيالف التعميم الصادر 

عن مصرف لبنان«. 

رئيس  نائبة  عن  صدر   
»التيار الوطين احلر« للشؤون 
البيان  خريش  مي  السياسية 
دار  مع  »تواصلت  اآلتي: 
هلم  وشرحت  الكرمية  الفتوى 
اإلساءة  ابدا  أقصد  مل  بأنين 
عندما  حممد  الرسول  اىل 
محلة  »تويرت«  على  نشرت 
كل يوم كتاب تشجع الناس 
الفرتة  هذه  القراءة يف  على 
وصودف  املنزلي،  احلجر  من 
انين كنت أقرأ كتابا لالستاذة 
هالة  التونسية  اجلامعية 
الوردي فنشرت صورة غالفه 
أروج  مل  أقل.  وال  اكثر  ال 
اي  عين  تصدر  ومل  للكتاب 
دعوة لالساءة للدين االسالمي 
عائلة  ابنة  وانا  اهلل،  ال مسح 

نائبة رئيس الوطين احلر: مل 
أقصد ابدا اإلساءة للرسول حممد 
وأؤكد حرصي على إحرتام اجلميع

االديان  احرتام  على  نشأت 
الكتاب  كان  فاذا  والتنوع، 
حتما  فأنا  ألحد  إساءة  ميثل 
ال أتبناها. ولكن لألسف شاء 
يف  التغريدة  تفسري  البعض 
غري حملها فشنت علي محلة مل 

ختل من اتهامات باطلة«.
من  إنطالقا  »إنين  اضافت: 
نوايا  وصدق  ضمري  راحة 
أن  ميكن  ملا  أسفي  عن  أعرب 
يعتربه البعض إساءة ال مسح 
الكريم،  اإلسالمي  للدين  اهلل 
وعليه أسحب تغريدتي وأمتنى 
أن يساهم ذلك يف وضع حد 
جلدل ال أريده، مؤكدة حرصي 
إطار  يف  اجلميع  إحرتام  على 
إحرتام احلريات العامة والتنوع 

يف اجملتمع اللبناني«. 

 أبدت دار الفتوى، يف بيان، 
»أسفها وشجبها للدعوة اليت 
وجهتها احدى السيدات التابعة 
لتيار سياسي يف لبنان لقراءة 
كتاب فيه إساءة خلامت األنبياء 
اهلل  صلى  حممد  واملرسلني 
هذا  مستغربة  وسلم«،  عليه 
خلفيات  عن  الناتج  »الرتويج 
السلم  على  خطرية  فكرية 

األهلي والعيش املشرتك«.
وطالبت دار الفتوى »اجلهات 
املختصة يف الدولة بوضع حد 

دار الفتوى: التعرض لالنبياء مرفوض 
ومدان واالعتذار واجب وأدا ألي فتنة

فيها  اليت  األمور  هذه  ملثل 
لألصول  واملخالفة  التجديف 
اليت يرعاها الدستور اللبناني، 
من  الذرائع  باب  ولسد 
حصول فتنة بني اللبنانيني«. 
التعرض لألنبياء  »أن  وأكدت 
ورساالتهم أمر مرفوض ومدان 
كما  اإلسالم،  يف  ومعيب 
يدينه العقل السليم والفطرة 
فاالعتذار  السليمة،  اإلنسانية 
واجب وأدا ألي فتنة قد تنتج 

عن هذا احلدث«. 

»تيار  عام  امني  غرد   
عرب  احلريري  امحد  املستقبل« 
»ليس  »تويرت«:  على  حسابه 
العربية  اململكة  على  غريبا 
الدائمة  مبادراتها  السعودية 
وترؤس  اإلنسانية،  خلدمة 
الشريفني  احلرمني  خادم 
االفرتاضية  االستثنائية  القمة 
ملكافحة  العشرين  جملموعة 
قمة  هو  كورونا  جائحة 
اكرب  مواجهة  يف  اإلنسانية 

خطر يواجه البشرية.«
بهاشتاغ:  التغريدة  وارفق 

#قمة_العشرين#. 

امحد احلريري: ليس غريبا على 
اململكة مبادراتها خلدمة االنسانية

علق رئيس جملس النواب نبيه 
بري على ما صدر عن جملس 
الوزراء و اجمللس االعلى »ما 
صدر عن جملس الوزراء وجملس 

بري : حال الطوارئ الصحية خطوة 
اجيابيه ويف االجتاه الصحيح

الدفاع االعلى من مقاربة حلالة 
طالبت  اليت  الصحية  الطوارئ 
بها منذ البداية، خطوة اجيابيه 

ويف االجتاه الصحيح«. 

حلركة  العام  االمني  استقبل 
جربي،  اهلل  عبد  الشيخ  األمة 
شريفة.  حسن  الشيخ  املفيت 
املكتب  عن  بيان صدر  وأفاد 
البحث  »ان  للحركة  االعالمي 
جهود  توحيد  ضرورة  تناول 
شتى  مواجهة  أجل  من  األمة 
تواجهها،  اليت  التحديات 
وخصوصا يف هذه املرحلة اليت 

جربي التقى شريفة: توحيد جهود 
وطاقات األمة ملواجهة التحديات

كورونا،  وباء  بانتشار  تتميز 
لكل  حد  وضع  يفرتض  الذي 
االنقسامات واحلروب العبثية.

ضرورة  على  اللقاء  وشدد 
واالجتماعي  الوطين  التضامن 
بأعلى قدر  لقطع هذه املرحلة 
واجلهوزية  املسؤولية  من 
أجل  من  الطاقات  وتوفري 

سالمة الناس واجملتمعات«. 

الوطنيني  حزب  جدد    
بـ  ثقته  بيان  يف  األحرار 
ووعيهم  اللبنانيني  »قدرة 
االنتصار  إىل  سعيهم  يف 
بالتضامن  كورونا،  وباء  على 
مالزمة  ويف  بينهم  ما  يف 
منازهلم وعدم التجمع والتجول 
واعتماد أقصى تدابري الوقاية 
الشخصية واجلماعية«، وقال: 
القاسية  الظروف  هذه  »يف 
على  بلبنان  تعصف  اليت 
الصعد كافة، يؤسفنا أال نرى 
من  مزيد  سوى  احلكومة  من 
يف  والعجز  والرتدد  التخبط 
الضرورية  اإلجراءات  اختاذ 
يتعلق  ما  يف  واإلصالحية 
والقضاء  واالقتصاد  باألمن 
ومالية  والتعليم  والصحة 
وأموال  واملصارف  الدولة 

املودعني«.

األحرار: ال تزال هذه احلكومة تعتمد 
سياسات احملاصصة وتقاسم النفوذ يف 

التعيينات واملراكز اإلدارية 
املصاعب  كل  »رغم  أضاف: 
هذه  تزال  ال  تواجهنا،  اليت 
سياسات  تعتمد  احلكومة 
احملاصصة وتقاسم النفوذ يف 
اإلدارية.  واملراكز  التعيينات 
يوم  كل  تثبت  حكومة  إنها 
إلرشادات  الكامل  انصياعها 
السياسية  اجلهات  وتوجيهات 

اليت شكلتها«.
»مواقفه  يعلن  أنه  وأكد 
البيانات  يف  الرمسية  وآراءه 
اليت تصدر عن رئيس احلزب 
للحزب  األعلى  واجمللس 
بواسطة أمانة اإلعالم حصرا«، 
بيانات  »كل  أن  إىل  الفتا 
جهات  عن  تصدر  ومواقف 
أخرى ال تعرب عن مواقف احلزب 
وسياسته. محى اهلل اللبنانيني 
للبنان  وأعاد  احملنة  هذه  يف 
الصحة والسالم والطمأنينة«.
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لـبنانيات

بريوت  أبرشية  راعي  وجه 
األرثوذكس  الروم  لطائفة 
املرتوبوليت الياس عودة كلمة 
مبناسبة عيد بشارة العذراء قال 
فيها: »نصلي اليوم من أجل أن 
يسمع لبنان واللبنانيون بشارة 
فتعود  الوباء،  انتشار  انتهاء 
عليه،  كانت  أفضل مما  احلياة 
أن  أهمية  مجيعا  تعلمنا  قد  إذ 
تكون لدينا بيئة آمنة ونظيفة، 
حالة  يف  نبقى  أن  تعلمنا  كما 
ال  اإلنسان  ألن  دائمة  توبة 
هذه  يغادر  وكيف  متى  يعرف 
األرض، وقد وعينا أن السبب 
قد يكون شيئا غري منظور وال 
التوبة،  هذه  حسابه.  حمسوب 
اليت نصلي أن تكون، وتبقى، 
تودي  أن  من  بد  ال  حقيقية، 
اليت  احلقيقية  احملبة  إىل  بنا 
اإلنسان،  أخينا  جتاه  نظهرها 
كل إنسان، كما إىل كل ما هو 
حولنا من كائنات خلقها اهلل من 

أجل أن نستفيد منها«.
الذي  الفريوس  »إن  أضاف: 
تعاني منه البشرية اآلن، جعل 
يف  سكون،  يف  كلها  األرض 
نظرنا  يف  ولعله  بالغ،  صمت 
تنبيههم  يف  البشر  خيدم 
الضجيج  يف  غرقوا  أنهم  إىل 
العاملي، ومل يبق لديهم الوقت 
لسماع صوت الرب وكلمته. من 
هنا، يا أحبة، يأتي عيد بشارة 
سيدتنا والدة اإلله، هذا العام، 
علنا  عاملي،  فرتة صمت  خالل 
بني  دار  الذي  احلوار  نسمع 
وبني  جربائيل  املالئكة  رئيس 
ونتعلم  مريم،  العذراء  سيدتنا 

كيف يكون املسيحي احلق«.
اهلل  ابن  جتسد  »لقد  وتابع: 
وقام،  ومات  وصلب  الوحيد، 
هذا  كل  خالصنا.  أجل  من 
اهتماماتنا  بسبب  ننساه 
الكثرية الدنيوية. هذه املسرية 
البشارة  عيد  يشكل  اخلالصية 
اليوم:  نرتل  حنن  انطالقها. 
وظهور  خالصنا،  رأس  »اليوم 
ألن  الدهور،  منذ  الذي  السر 
البتول،  ابن  يصري  اهلل  ابن 
وجربائيل بالنعمة يبشر. لذلك، 
وحنن معه، فلنهتف حنو والدة 
املمتلئة  أيتها  إفرحي  اإلله: 
ليست  معك«.  الرب  نعمة 
مصادفة، أن حيظى العامل أمجع 
بفرصة للهدوء والصمت، قبل 
اخلالصي.  اهلل  مشروع  انطالق 
أن نسمع دوي هذا  رمبا علينا 
عادت  »لقد  القائل:  الصمت 
اخلطايا.  من  وامتألت  األرض 
ألني  آخر  طوفانا  أرسل  لن 
اليوم  لكين  بذلك.  وعدت 
يف  هو  خالصكم  بأن  أذكركم 
املسيح يسوع الذي تنازل من 
وخيلص  بشرا  ليصري  جمده 
اجلميع«. يقول الرسول بولس: 
»اآلن، يف املسيح يسوع، أنتم 
الذين كنتم قبال بعيدين، صرمت 
 :2 )أف  املسيح«  بدم  قريبني 

.)13
القديس  »يقول  أضاف: 
آباء  أحد  باالماس  غريغوريوس 

عودة يف عيد بشارة العذراء:
 نصلي من أجل أن يسمع لبنان بشارة 

انتهاء انتشار الوباء

 2020 آذار   28 Saturday 28 March 2020الـسبت 

الكنيسة يف القرن الرابع عشر، 
أساقفة  رئيس  كان  الذي 
عن  عظته  يف  تسالونيكي، 
عجيب  هو  »كم  البشارة:  عيد 
أن  التمجيد،  ومستحق  وإهلي 
نرى اهلل نفسه، مقرتنا بطبيعتنا 
مل  أو  قبال،  تستطع  مل  اليت 
األول،  طبعها  حتفظ  أن  ترد، 
أسافل  إىل  بعدل  ذهبت  لذلك 
األرض. إن هذا السر ال يدرك، 
لقد  الدهور.  منذ  خفي  وهو 
كان خفيا قبل التجسد، وبعده، 
وسيبقى خفيا من ناحية كيفية 
سر  أن  يؤكد  ما  صريورته. 
عند  مدرك  غري  يبقى  التجسد 
البشر، وحتى املالئكة ورؤساء 
املالئكة، هو احلدث الذي نعيد 
رئيس  بشر  لقد  اليوم.  له 
املالئكة العذراء باحلبل، وعندما 
سألت عن الطريقة مل جيد أية 
طريقة ممكنة لتفسري الطريقة، 
»الروح  قائال:  اهلل  إىل  فالتجأ 
القدس حيل عليك وقوة العلي 

تظللك«.
كثرية  مرارا  أحبة،  وقال:«يا 
تظهر أمامنا األمور عسرة الفهم، 
عندئذ يكون علينا تفعيل إمياننا 
مريم:  العذراء  مثل  وأن جنيب 
»ليكن لي حبسب قولك«، أي 
فيما  يسوع  ربنا  علمنا  مثلما 
يقول  مشيئتك«.  »لتكن  بعد: 
القديس غريغوريوس باالماس: 
»اهلل، الذي جبلنا برأفته، تطلع 
أن  وبعد  للبشر،  مبحبته  إلينا 
وأخذ  نزل  السماوات،  أحنى 
القديسة،  العذراء  من  طبيعتنا 
أصعدها  باحلري  أو  وأعادها، 
والسماوي.  اإلهلي  العلو  إىل 
ذلك أنه يريد أن يتمم مشيئته 

اليت كانت قبل الدهور«.
البعض  »يتساءل  أضاف: 
يف  مريم،  العذراء  أهمية  عن 
القديس  جييب  السياق  هذا 
»اإلسم  قائال:  غريغوريوس 
مريم، الذي تفسريه »السيدة« 
إىل  إشارة  فيه  »األمرية«،  أو 
أما  للعذراء.  أساسية  صفة 
الصفة »العذراء« ففيها تأكيد 
طهارة  وعلى  العذرية،  على 
عيشها الكاملة. لقد كانت عذراء 
القوى  حاوية  وجسدا،  نفسا 
اجلسد  حواس  مع  النفسية، 
دنس.  كل  عن  منزهة  كلها، 
ونباهة...  باستمرار  ذلك  كل 
سيدة  العذراء  ثانية،  جهة  من 

ألنها صارت نبعا وأصال حلرية 
بعد  كله،  البشري  اجلنس 

والدتها العجيبة املفرحة«.
وتابع: »أما عن املولود فيقول 
القديس غريغوريوس باالماس: 
»يسوع معناه »املخلص«، وقد 
قال عنه إشعيا: »مشريا عجيبا، 
رئيس  مسلطا،  قويا،  إهلا 
السالم، آب الدهر اآلتي« )إش 
رئيس  يقول  واآلن   .)6  :9
املالئكة: »سيكون عظيما وابن 
سيجلس  هو  يدعى«.  العلي 
على عرش داود وسيملك على 
هو  يعقوب  ألن  يعقوب،  بيت 
أبو املؤمنني كلهم، وداود هو 
أول من ملك بطريقة تسر اهلل، 
فاملسيح مجع يف شخصه األبوة 

وامللك«.
وقال: »حنن كثريا ما نشك بكالم 
الرب، إال أن العذراء، كما يقول 
القديس غريغوريوس مل تسأل 
اإلميان  باب عدم  »كيف؟« من 
باب االستيضاح. هنا،  بل من 
يقول،  املالئكة  برئيس  كأننا 
غريغوريوس:  القديس  حسب 
نعمة،  وممتلئة  قديسة  »أنت 
وسيأتيك الروح القدس ليهيء 
وينجز العمل اإلهلي فيك بقداسة 
علوية إضافية. وستظللك قدرة 
وبفضل  ستقويك،  اليت  العلي 
ظلها وقوتها يتكون يف بطنك 
اإلنسانية،  بطبيعته  هو،  من 
قدوس، ابن اهلل، قدرة العلي. 
غري  شيء  فال  تستغربي،  ال 
حنن  هل  اهلل«.  عند  مستطاع 
نثق بهذا الكالم؟ أم إننا نسائل 
قدرة اهلل وحكمته عند مواجهتنا 
كما  نقول،  هل  مشكلة؟  ألي 
أنا  »ها  اإلله:  والدة  قالت 
حسب  لي  فليكن  للرب،  أمة 
مشككني:  نسأله  أم  قولك«؟ 
وهل  وكيف؟  هذا؟  تفعل  »مل 

تستطيع ذلك؟«.
وختم: »اليوم، حنن أمام درس 
حيث  احلقيقي،  اإلميان  يف 
تعلمنا العذراء مريم كيف جيب 
يؤمن  أن  احلق  املسيحي  على 
يصبح  وبهذا  به،  ويثق  باهلل، 

حامال املسيح يف داخله.
حياتكم،  الرب  بارك  أال 
بشفاعات والدة اإلله، ورئيس 
وسائر  جربائيل،  املالئكة 
القديسني الذين محلوا املسيح 
منارات  فأصبحوا  داخلهم،  يف 

تضيء املسكونة، آمني«. 

العمل  بأهمية  منهم  إميانًا 
وباء  إنتشار  ملواجهة  املشرتك 
املنت،  قضاء  يف  الكورونا 
هاغوب  النواب  السادة  إجتمع 
بو صعب،  إلياس  بقردونيان، 
كنعان،  إبراهيم  معلوف،  إدي 
إدي أبي اللمع، إلياس حنكش 
وسامي اجلميل، وبعد مداوالت 

أصدروا التوصيات التالية:
 

باهتمام  اجملتمعون  اطلع  أواًل- 
على مداوالت احلكومة ومقرراتها 
املستشفيات  بتجهيز  املتعلقة 
احلكومية ومنها مستشفى ضهر 
الباشق، وقرروا العمل واملتابعة 
مع وزارة الصحة و خلية األزمة 
مّد  لضمان  احلكومة  رئاسة  يف 
مستشفى ضهر الباشق احلكومي 
لتجهيزها  الالزمة  بامليزانية 
واملعدات  الطيب  بالطاقم 
مبا  الضرورية  العزل  ووحدات 
املصابني  استقبال  من  ميّكنها 
اكثر  األمور  تطورت  حال  يف 
وأيضا العمل على توفري العناية 

املطلوبة.
كما متنى اجملتمعون ايضًا على 
أماكن  وجتهيز  تأمني  احلكومة 
أخرى استباقيا يف حال تطورت 

األزمة بشكل متسارع اكثر.

لقاء الكرتوني لنواب املنت 
وجمموعة من التوصيات

 ثأنيًا- دعوة البلديات وفعاليات 
جهوزيتها  رفع  إىل  املنطقة 
تدابري  يف  والتشدد  العمالنية 
الوقاية، وأهمها ان تتكّفل كل 
خمصص  مركز  باختيار  بلدية 
كل  املصابة  احلاالت  لعزل 
بالتعاون  البلدي  نطاقها  ضمن 

مع القائمقام.
 

املنت  أهالي  مناشدة  ثالثًا- 
اإللتزام بأقصى معايري الوقاية 
اال  التجّول  وعدم  الذاتية 
ثبت  بعدما  القصوى  للضرورة 
ان احلد من االختالط هو املانع 

األساسي لتفشي الفريوس.
 

وزير  من  باحلاح  الطلب  رابعًا- 
املخربي  الفحص  توفري  الصحة 
 PCR للفريوس  الكاشف 
منطقة  وخمتربات  ملستشفيات 
منظمة  بتوصيات  عماًل  املنت 
الصحة العاملية اليت تعّول على 
استباقي  كتدبري  الفحص  هذا 
تكون  أن  على  االنتشار،  ملنع 
الوزارة  نفقة  على  الفحوصات 
وباء  اىل  الفريوس  حتول  بعد 

وتفشيه بوترية تثري القلق.
وقرر اجملتمعون ابقاء اجتماعاتهم 

مفتوحة

االعلى  عام  اجمللس  امني  تال 
حممود  الركن  للدفاع   اللواء  
االمسر مقررات اجتماع اجمللس 
الذي عقد يف  القصر اجلمهوري 
برئاسة  الرئيس  بعبدا   يف 
ان  اىل  مشريا  عون   ميشال 
عرضا  قدم  عون   الرئيس 
من   الوقائية  للتدابري  موجزا 
على  وشدد  كورونا ،  فريوس 
العامة  التعبئة  بني  التمييز 
رئيس   عرض  ثم  والطوارئ، 
ضرورة  دياب  حسان  احلكومة  
من  عالية  درجة  اىل  الوصول 
احلاضرين  واطلع  االلتزام، 
العامة  التعبئة  متديد  بضرورة 
 12 لغاية  اي  اسبوعني  ملدة 

نيسان 2020.
وقد عرض  وزير الصحة  الوضع 

اجمللس االعلى للدفاع:

متديد التعبئة العامة لـ 
12 نيسان املقبل

الصحي، وشدد على ضبط بقاء 
االهالي يف املنازل. كما عرض 
وزير اخلارجية معاناة املغرتبني 

يف اخلارج.
اىل  واالستماع  املداولة  وبعد 
وزراء املختصني وقادة  االجهزة 
االمنية ، ويف اطار مواجهة خطر 
كورونا يف التعبئة العامة، قرر 
انهاء اىل  جملس  اجمللس رفع 
العامة  التعبئة  لتمديد  الوزراء  
نيسان   12 االحد يف  يوم  اىل 
تفعيل  على  والتأكيد   ،2020
االجراءات يف مواجهة كورونا، 
االجهزة  من  ردعي  تشدد  مع 

كافة يف ردع املخالفات.
جملس  اىل  توصية  رفع  كما 
اوضاع  ملتابعة  الوزراء 

اللبنانيني يف اخلارج.

القوي  لبنان  تكتل  عضو  نشر 
النائب سيمون ابي رميا تغريدو 
على حسابه اخلاص على تويرت 

جاء فيها:
االول(  )امس  اليوم  »تفقدنا 
احلكومي  البوار  مستشفى 
االعمال  تقدم  على  لإلطالع 
للبدء قريبًا باستقبال املصابني 

ابي رميا تفقد تقدم االعمال 
يف مستشفى البوار احلكومي

محد  الصحة  وزير  مع  بكورونا 
لرئيس  تقدير  حتية  حسن. 
جملس اإلدارة د. أندره قزيلي 
والتمريضي  الطيب  والفريق 

الذين ادوا عماًل جبارًا.
املساهمني  لكل  كبري  وشكر 

مؤسسات وافراد.
كسروان-جبيل: متضامنون.«

»اجلمهورية  تكتل  عضو  رأى 
القوية« النائب بيار بو عاصي، 
خموال  واحدا  طرفا  »هناك  أن 
او  يتهم  أن  جمتمع،  كل  يف 
حياكم او ينفذ، ويف حالتنا هو 
الدولة اللبنانية، وهي الوحيدة 
شخصا  تتهم  ان  ميكنها  اليت 
احلكم،  وتنفذ  وحتاكمه  معينا 
املواطن  كما فعلت سابقا مع 
واملعاون االول يف قوى االمن 

الداخلي انطوان احلايك«.
 :mtvأضاف يف حديث عرب الـ
تتهم  الدولة  غري  جهة  »أي 
إعدام،  حكم  وتنفذ  وحتاكم 
ميكن ان نعتربها مافيا او جهة 
العدالة،  حتقق  جهة  ال  قاتلة، 
بكامت  أحدهم  يدخل  فعندما 
او  يغتال  او  ويقتل  للصوت 
بريئا،  لبنانيا  مواطنا  يصفي 
قبل  من  إدانته  تثبت  حتى 
القضاء اللبناني حصرا، يكون 
بظروف  القتل  على  أقدم  قد 
وزارة  وعلى  وجبانة،  وحشية 
ماري  بالوزيرة  ممثلة  العدل 
الداخلية  ووزارة  جنم،  كلود 
فهمي،  حممد  بالوزير  ممثلة 
اجلرمية،  هذه  مالبسات  كشف 
أمام  عنها  املسؤولني  وإحالة 

القضاء«.
مل  »اذا  عاصي:  بو  وختم 
بكشف  اللبنانية  الدولة  تقم 
انطوان  جرمية  عن  املسؤولني 
احلايك - ال مسح اهلل - نكون 
انتقلنا من جرمية منظمة بشكل 
من  دولة،  جرمية  اىل  واضح 
اللبنانية  الدولة  تواطؤ  خالل 
يف  جبنها،  او  تغاضيها  او 
النوع  هذا  يف  القاتل  كشف 

من اجلرائم.« 

بو عاصي: على وزيري 
الداخلية والعدل 
كشف مالبسات 
جرمية احلايك

رفيق  مستشفى  عن  صدر 
التقرير  اجلامعي  احلريري 
املستجدات  آخر  عن  اليومي 
حول فريوس كورونا املستجد 
جمموع  »وصل  فيه:  وجاء 
خمربيا  ثبتت  اليت  احلاالت 
الكورونا  بفريوس  إصابتها 
واليت عزلت يف منطقة العزل 
اىل  املستشفى  يف  الصحي 
72 حالة، من ضمنها 6 حاالت 

نقلت من مستشفيات أخرى.
بفريوس  إصابات   3 متاثل 
الكورونا للشفاء بعد أن جاءت 
سلبية   PCR ال  فحص  نتيجة 
يف املرتني وختلصها من كافة 

عوارض املرض.
بلغ جمموع احلاالت اليت شفيت 
متاما من فريوس الكورونا منذ 

البداية 23 حالة شفاء.
بالكورونا  املصابني  وضع 
مستقر ما عدا 4 حاالت وضعها 
حرج، ومجيعهم يتلقون العناية 

الالزمة يف وحدة العزل.
على  اإلصابات  عدد  ملعرفة 
اللبنانية يرجى  األراضي  كافة 
متابعة التقرير اليومي الصادر 

عن وزارة الصحة العامة«.

خرب سار: تزايد 
حاالت الشفاء من 
»كورونا« يف لبنان



Page 6صفحة 6     

لـبنانيات

 2020 آذار   28 Saturday 28 March 2020الـسبت 

اجلمهورية  تكتل  عضو  اعترب 
حبشي  أنطوان  النائب  القوية 
مفتوح  اهلندي  القنب  قطاع  ان 
للمنافسة واي أحد ميلك القدرة 
باالستثمار ميكنه املشاركة ودور 

الدولة هو املراقبة.
أسئلة  على  حبشي  وأجاب 
»حكي  برنامج  ضمن  املواطنني 
موقع  عرب  األسبوعي  سياسي« 
»القوات  موقع  »فيسبوك« 
اللبنانية«، مشريًا إىل ان الوضع 
للدولة  واملالي  االقتصادي 
اللبنانية سيء جدًا ولألسف هناك 
مستمرة  األمور  ان  على  دالئل 
كما كانت يف احلكم، ونتمنى ان 
رصدت  اليت  األموال  تستعمل 
لـ«كورونا« يف مكانها الصحيح 
ازمة صحية واجتماعية تعلو  فال 

على ما نعيشه«.
احلكومة  إىل  بالقول  وتوجه 
دياب،  حسان  ورئيسها 
ال  ناس  هناك  ان  »ألخربهم 
قبل  الغذاء  تأمني  يستطيعون 
املعقمات وأمتنى النظر اىل هذه 

احلاالت«.
 »mtv« وأضاف، »اتصلت بقناة
لنلحظ  اإلنسانية  محلتهم  ضمن 
اهلرمل،  بعلبك  قرى  مساعدة 
وعلينا ان نعلم ان على اجملتمع 
وعلى  يتضامن  ان  احمللي 
البلديات انشاء صناديق تضامن 
يف كل قرية ألننا قادمني على 
مرحلة اجتماعية اقتصادية صعبة، 
واملطلوب ان تقدم احلكومة حاًل 
الوضع  يدرس  وشاماًل  متكاماًل 
واملالي  والنقدي  االقتصادي 
والطويل،  املتوسط  املدى  على 
املودعني  أموال  اىل  اليد  ومد 
والنظام  بالدولة  الثقة  يفقد 

والسلطة«.
مجلة  ورده  ان  إىل  ولفت 
طالب  مغرتبني،  من  اتصاالت 
»أتوجه  مضيفًا،  طالب،  وغري 
ألطلب  اخلارجية  لوزارة  اليوم 
منها إجياد آلية مناسبة لعودتهم 
ألن ذلك حقهم وال حيق لوطنهم 
اقفال األبواب بوجههم، وإلجياد 
حلجرهم  الصحة  وزارة  مع  آلية 
يف  بقاءهم  ولكن  عودتهم  عند 

اخلارج ال جيوز«.
إطارًا  خنلق  ان  »جيب  وتابع، 
احمللي،  جمتمعنا  يف  تضامنيًا 
مالي  مبلغ  رصد  امكان  وأتابع 
اليت  احلملة  من  اهلرمل  لبعلبك 

.»mtv« اقامتها قناة
موضوع  إىل  حبشي  وتطرق 
مكافحة الفساد، معتربًا ان هناك 

قضاة  وهناك  فاسدين،  قضاة 
يتمتعوا  ان  »أمتنى  نزيهني، 
باجلرأة  النزاهة  جانب  اىل 
يوقفها  مل  اإليطالية  فاملافيا 
»طرحت  مضيفًا،  اجلريئني،  اال 
املعلومات  على  ألحصل  أسئلة 
وذلك  املختصة  الوزارات  من 
مل  وحيث  مواطن  أي  حق  من 
تقدمت  املعلومات  يعطونين 
لدى  عليها  للحصول  بدعوى 
قاضي األمور املستعجلة، وعندما 
مسؤولة  غري  اجوبة  جياوبون 
احزن  املعلومات  يعطوننا  وال 
احزن كنائب،  كمواطن قبل ان 
واعد مبتابعة هذا املوضوع حتى 

النهاية«.
وأضاف انه »عندما يتوقفون عن 
وعندما  االتصاالت  عقود  إخفاء 
يقول القضاء ان كل موطن له 
احلق بالوصول اىل معلومات عن 
كيفية متويل العقود نتوقف عن 

دفع اغلى فاتورة هاتف«.
واردف، »أداء احلكومة ميكننا ان 
عندما  كامل  بشكل  عليه  حنكم 
كاملة  وخطة  كاماًل  حاًل  تطرح 
وحتى اآلن ال دليل على ذلك«.

لدينا  لبنانية  »كقوات  وقال، 
ومسألة  ملف  لكل  مستشارين 
الكهرباء  مبلف  وبدأنا  ووزارة، 
اىل  االتصاالت  مبلف  وسنكمل 
للمعلومات  وفقًا  امللفات  مجيع 
اليوم  والوثائق  ستصلنا،  اليت 
تتوافر أكثر وأكثر بني أيادينا، 
وعشرات السنني من هدر للمال 
للشعب  واالستغالل  العام 
توثيقها  على  نعمل  اللبناني 

بالقضاء«.
وقت  »أكرب  ان  على  وشدد 
حمطة  موضوع  على  وضعته 
يعاني  اليت  ايعات  يف  التكرير 
منها املواطنون واملزارعون، وأحد 
املعلومات  اىل  الوصول  طلبات 
على  وحصلت  بها  تقدمت  اليت 
احملطة،  هذه  عن  كان  جواب 
الدرس،  قيد  اجلواب  ووضعت 
وال أحد ميلك تصورًا حلل سريع 
غري  أهلنا  ووضع  ايعات  حملطة 
به  نقوم  ان  جيب  وما  مقبول، 
به  والتوجه  املوضوع  هذا  محل 
اجمللس  لدراجة  وفقا  للقضاء 

األعلى لالمناء واالعمار«.
وتوجه حبشي لرئيس اجلمهورية 
احلكومة  ورئيسي  عون  ميشال 
بأنه  بري  نبيه  والربملان  دياب 
»كما نواجه كورونا علينا مواجهة 
حبد  تشكل  اليت  إيعات  حمطة 
منذ 7 سنوات  »كورونا«  ذاتها 
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 شر�ل طر�يه-أنطوان صاحب السيادة املطران رسالة
 إ�� اإل�ل��وس والعلماني�ن �� أبرشية أس��اليا املارونية 

 حول االجراءات املؤقتة �س�ب الكورونا ف��وس
 

 ٢٠٢٠آذار  ٢٥
 حباء،إخو�ي وأخوا�ي األ 

من ان�شار ال�ورونا ف��وس. ولكن  جل ا��ّد ا إ�� اعتماد نمط حياة مختلف من أ�ع�ش عاملنا اليوم �غّ��ات كث��ة تدعون
 .اإليمان والرجاء وا��بة ما زالوا حاضر�ن وفاعل�ن �� حياتنا وال يمكن ألحد أن يوقف ع�شنا ل�ذه الفضائل او أخذ�م منا

نه وكما تقول الرسالة إ��  أل � أبداً بي�نا وال يتغ�ّ  �سوع املسيح معنا و�اٍق  نبأ ايمانًا عميقاً من تغّ��ات، نحن نؤ و�الرغم من �ل امل
 .)٨: ١٣(عب  "يوم و��� األبدمس وال�و نفسه أ : "�سوع املسيح�نالع��اني

لقرار اتخذته ا���ومة  ع�� �سك�� أبواب الكنا�س �� أبرشي�نا ن�يجة ٢٠٢٠آذار  ٢٣لألسف، �� �ا أج��نا، و  ناوال�ل �علم أن
  دور العبادة.الكنا�س و قروا توقيف �ل التجمعات الدي�ية و�سك�� أبواب أاذ لفدرالية وح�ومات الواليات، ا

�ت لكم، كما ��، أملًا كب��ًا ووجعًا عميقًا خصوصًا عندما علمت أن الكث��ين من أبناء األبرشية علم تمامًا أن �ذه اإلجراءت سبّ أ
  .بالقداس �� كن�سة رعي��م دموع�م عندما علموا أن الكنا�س مغلقة ولم �عد باستطاع��م املشاركةا��مرت 

أطلب منكم اليوم أن تتف�موا �ذا املوضوع وتقدموا أملكم كت��ية للرب �� زمن الصوم املبارك، وأن يبقى ايمانكم كب��ًا 
دتنا له، بانتظار الوقت الذي زداد محب�نا للقر�ان املقدس وعبان تأحضور الرب �سوع فيما بي�نا و  اإلفخارس�يا، سّر  �سّر 

  .من جديد �عاود االحتفال به وتناوله

واالحتفال  ةة والرعو�ّ وأحب أن أؤكد لكم أن الك�نة �� األبرشية وأنا ��صيًا س�بقى حاضر�ن دائمًا ملواصلة خدمتكم الروحيّ 
قت الرا�ن املشاركة �� القداس لنص�� معًا، سيواصل الك�نة اإلحتفال نكم ال �ستطيعون �� الو أ. و�ما سرارالطارىء باأل 

 .ذين ��تمون و�عتنون ��ملااملصاب�ن بال�ورونا ف��وس و جل أمن صة بالقداس ع�� ن�تكم والصالة من أجلكم، وخا

 التداب�� الليتورجية املؤقتة املتعلقة باألسرار

 اآلحاد واألعياد ّيامألتفسيح من املشاركة �� القداس ا

بناًء ع�� املأمورة، ياد ام اآلحاد واألع، باست�ناء الك�نة �� األبرشية، معفي�ن من املشاركة �� القداس أيّ جميعاً  ركم بأنكمذّك أ
اصل االجتما�� أو شاشة بمتا�عة القداس ع�� وسائل التو  ، واإلستعاضة عن ذلك٢٠٢٠آذار  ٢٠التفسيح الصادر �� 

  ة.تخصيص وقت للصالة وقراءة الكتاب املقدس، وطلب �عمة املناولة الروحيّ و أالتلفزة، 

وجيب  قرية،   20 من  ألكثر 
حل  إلجياد  مجيعنا  نضغط  ان 
أوالدنا  ايعات دفاعًا عن  حملطة 
طوارئ  حال  وإلعالن  وعيالنا 
اىل  ايعات  من  املمتدة  للقرى 

الكنيسة«.
تكون  الطوارئ  خطة  ان  واعترب 
كهيئات  احمللي  بالتواصل  أواًل 
مواجهة  من  للتمكن  مدنية 
فعلي،  بشكل  »كورونا« 
وميكننا  األهمية  بالغة  والوقاية 

القيام بها بشكل كامل«.
»من  سؤال،  على  ردًا  وقال 
بعد  عن  التعليم  حتفيز  اجليد 
وأمتنى ان نذهب اىل تشريعه، 
امام جتربة لندرس  واليوم حنن 
مناهجنا،  ونراجع  االمر  هذا 
ووزير  احلكومة  لرئيس  واتوجه 
الرتبية ألخربهم أن هناك طالب 
اىل  الدخول  على  قادرين  غري 
دروسهم بسبب بطء االنرتنت، 
وجيب دراسة الوضع لعدم ظلم 
حل  وإجياد  لبنان  يف  الطالب 

ينصف اجلميع«.
»الكابيتال  إىل  حبشي  وتطرق 
»هناك  ان  معتربًا  كونرتول« 
من  وهناك  باملفاهيم  لغط 
يد  مد  وكأنه  املوضوع  يطرح 
واي  املودعني،  أموال  اىل 
مقبول  غري  احلكومة  تطرحه  أمر 
شاملة  خطة  ضمن  يكن  مل  ما 
التضحية  املواطن  خالهلا  يعلم 
وما  تكون  من  حساب  على 

نتائجها«.
ويف معرض رده على األسئلة، 
قال انه »مع القانون الذي صدر 
عن جملس النواب ال توظيف يف 
هذه املرحلة، وال أرى احلل قريبًا 
اجلواب يف كيفية معاجلة  وإمنا 
االجتماعية  االقتصادية  االزمة 
مل  اليت  احلكومة  من  ننتظره 

تفعل شيئًا حتى اآلن«.
وتوجه حبشي إىل أهالي بعبلك 
لبناني  مواطن  وكل  اهلرمل 
لتضامن  حباجة  »إننا  بالقول، 
العائلي  االنتماء  يتخطى 
والطائفي وحنن حباجة اىل وعي 

كامل لنبين من جديد«.
باحلجر  لاللتزام  وأضاف، 
وكبارنا  ذواتنا  لنحمي  املنزلي 
اىل  اجلنوب  اقصى  من  وقرانا 
انسجن  وكما  الشمال،  اقصى 
يف  سنة   11 مدى  على  قائد 
مساحة صغرية ومثله رفاق كثر 
حتملوا السجون، التزموا بيوتكم 
لننتصر على الوباء كما انتصرنا 

على وباء الوصاية السورية«.

حبشي: ملواجهة “كورونا” حمطة 
إيعات والتزموا بيوتكم لننتصر

سستعقد  انها  املالية     وزارة 
آذار    27 يف  للمستثمرين  تبيانًا 
حاملي  إلطالع  اجلمعة(  )أمس 
خطط  على  اليوروبوند  سندات 
ومبادئها  االقتصادية  احلكومة 
العام   هيكلة  الدين  إلعادة 
أصدرته   الذي  اإلعالن  بعد 
آذار   23 يف  اللبنانية   احلكومة 
املالية   سيقوم  وزير   ،2020
وزني  ومسؤولون يف  د.  غازي 
تبيان  باجراء  املالية  وزارة 
 27 اجلمعة  يوم  للمستثمرين، 
اذار )أمس اجلمعة( عند  الساعة  
بتوقيت  بريوت،  مساء  اخلامسة 
على  املباشر   تقنية  البث  عرب 
شبكة االنرتنت )webcast( إلطالع 
يف  اليوروبوند  سندات  حاملي 
لبنان على آخر التطورات املاكرو 
إقتصادية وتقديم حملة عامة عن 
تضعها  اليت  اإلصالحية  اخلطة 
املبادئ  اىل  باالضافة  احلكومة، 
التوجيهية اخلاصة بإعادة هيكلة 

الدين العام.
البث  متابعة  يرغب  من  على 
الرابط  على  التسجيل  املباشر 
https://webcast. التالي: 
/openbriefing.com/mofmar20

 27 يف  التسجيل  مهلة  تنتهي 
 4:30 الساعة  عند   2020 آذار 

مساء بتوقيت بريوت.
قبل  من  استفسار  ألي 
التواصل  يرجى  املستثمرين، 
التالي:  االلكرتوني  الربيد  عرب 

lb.bondholders@lazard.fr
قبل  وسائل  من  استفسار  ألي 

وزارة املال: تبيان للمستثمرين غدا )أمس( إلطالع حاملي 
سندات اليوروبوند على خطط احلكومة االقتصادية

عرب  التواصل  يرجى  االعالم ، 
hg@ التالي:  االلكرتوني  الربيد 

.highgate.ltd
للعموم  متاحة  الدعوة  وهذه 
بشكل جماني من دون أي تعرفة 

مادية.

لقوى  العامة  أعلنت  املديرية 
احملاضر  أن  الداخلي   األمن 
قرار  خمالفة  نتيجة  املنظمة 
بتاريخ  بلغت  العامة  التعبئة 
 ،19:00 الساعة  لغاية  اليوم، 

)امس االول اخلميس( 184.
احملاضر  عدد  بأن  وذكرت 
 2020-3-21 تاريخ  من  املنظمة 
حتى تاريخ 25-3-2020 كان قد 

بلغ 1350.
وكانت وزيرة اإلعالم منال عبد 
الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة 
جملس الوزراء ، أن اجمللس أقر 
 12 حتى  العامة  التعبئة  متديد 

قوى األمن: حصيلة خمالفات 
قرار التعبئة العامة اليوم )امس 

االول اخلميس( بلغت 184
نيسان املقبل، الفتة إىل أن من 
حركة  لضبط  االجراءات  ضمن 
التنقل سيتم اقفال املؤسسات 
مساء   7 الساعة  من  واحملال 
مع  صباحا  الـ5  حتى  يوم  كل 
استثناءات سيتم االعالن عنها.

واشارت اىل ان جملس الوزراء 
اكد متابعة جتهيز املستشفيات 
احلكومية من ضمن قرض البنك 
املساهمات  وبعض  الدولي 
خزينة  سلفة  واقر  والتربعات، 
للهيئة  لرية  مليار   75 بقيمة 
الدرس  ومتابعة  لالغاثة  العليا 

مبشروع الكابيتال كونرتول.
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والية  حكومة  رئيسة  أعلنت 
غالديس  ويلز  ساوث  نيو 
بريجييكليان أن الوالية سجلت 
بكورونا  أصابة   211 من  أكثر 
ساعة  والعشرين  االربع  خالل 
أمجالي  يرفع  مما  املاضية 
االصابات يف الوالية اىل 1029 

أصابة.

يعد  العدد  هذا  أن  واضافت 
االعلى الذي تسجله الوالية يف 
يوم واحد حلد االن. كما أكدت 
السلطات الصحية تسجيل أول 
يف  االطفال  بني  أصابة  حالة 
الوالية لطفل حتت العاشرة من 

عمره.

إصابة  حاليت  الوالية  وسجلت 
شهرين  عمره  لطفل  واحد 
وآخر لفتاة تبلغ من العمر سبع 
سنوات وكالهما خالط أشخاص 
مصابني بالفريوس ومت تأكيد 
الدكتورة  قالت  كما  إصابتهم 
كريي تشانت كبرية املسؤولني 

الصحيني يف الوالية.

وكان هؤالء من بني 1029 حالة 
منهم  الوالية  يف  تأكيدها  مت 
خارج  العدوى  التقطوا   ٥00
الوالية  رئيسة  وقالت  البالد. 
غالديس برجييكليان إن الناس 
اجلهود  من  املزيد  لبذل  حباجة 
إلبطاء عملية تفشي الفريوس 
سبعة  حبياة  أودى  والذي 
ومثانية  الوالية  يف  أشخاص 

على املستوى الوطين.

الوالية  رئيسة  ودعمت 
اجلديدة  الصارمة  اإلجراءات 
الوزراء  رئيس  أعلنها  اليت 
باألمس  موريسون  سكوت 
بعد  الوباء  احتواء  بهدف 
ضم  الذي  الوطين  االجتماع 
رؤساء  مع  الفيدرالية  احلكومة 

الواليات واملقاطعات.

الوالية  رئيسة  وقالت 
مل  أخذناها  اليت  »القرارات 
وأضافت  بسهولة.«  نأخذها 
علينا  جيب  الوقت  هذا  »يف 
أن  جيب  املزيد.  فعل  مجيعا 
تفعل  الناس  أن  من  نتأكد 
كان  سواء  فعله  ينبغي  ما 
الشخص مبفرده أو مع عائلته 

أو مع اآلخرين.«

امراة  باالمس  توفيت  وكانت 
عمرها يف  من  السبعينات  يف 
مستشفى بسيدني بعد اسبوع 
من عودتها من رحلة على منت 
اليت   Ruby Princess العبارة 

تسجيل أول أصابة لطفلني 
بكورونا يف نيو ساوث ويلز 

واإلصابات تتجاوز 1000

اثار رسوها يف سيدني الكثري 
اصابات  وجود  مع  اجلدل  من 

بني ركابها.

وزارة  باسم  املتحدثة  وقالت 
الصحة يف الوالية »هناك 10٧ 
نيو  يف  تشخيصهم  مت  حاالت 
بسفينة  مرتبطني  ويلز  ساوث 
روبي برينسيس و26 حالة من 

خارج الوالية.«

توفت  اليت  املرأة  وكانت 
واحدة من ثالث ركاب مت أخذ 
السفينة  على  منهم  العينات 
ولكن النتائج مل تظهر إال بعد 
وقالت  بالفعل.  مغادرتهم 
على  الوالية  إن  برجييكليان 
خطري  تفشي  تشهد  أن  وشك 
للوباء وجيب أن تتجنب األخطاء 
البلدان  فيها  وقعت  اليت 

األخرى.«

الوالية  رئيسة  ودعت 
بقواعد  لاللتزام  املواطنني 
وحذرت  االجتماعي  التباعد 
من  ستفعل  السلطات  أن  من 
على  الناس  محل  إجراءات 

االلتزام بالقرارات احلكومية.

ومرر برملان والية نيو ساوث 
قانون  أمس  مساء  ويلز 
كورونا  وباء  تفشي  ملواجهة 
يف البالد. وطبقا للقانون فإن 
القبض  إلقاء  ميكنها  الشرطة 
تشتبه  الذين  األشخاص  على 
أنهم خيرقون القرارات الصحية 
وتعيدهم إىل املنزل أو تودعهم 

أحد أماكن االحتجاز الرمسية.

وحصل مفوض مصلحة السجون 
يف الوالية على صالحيات متكنه 
املشروط  السراح  إطالق  من 
لبعض املدانني قبل انتهاء مدة 
جعل  حال  املقررة يف  العقوبة 

الوباء تلك اخلطوة ضرورية.

وبعد سلسلة من القرارات اليت 
تهدف إىل تقييد احلركة واحلد 
احلانات  فإن  التنقالت،  من 
اللياقة  ونوادي  والسينمات 
مغلقة  العبادة  ودور  البدنية 
يف مجيع أحناء البالد للحد من 

تفشي العدوى.

العامة  املواصالت  وستستمر   
االخنفاض  رغم  العمل  يف 
بسبب  الركاب  عدد  يف  احلاد 
من  العمل  إىل  الكثريين  جلوء 

املنزل.

SBS :املصدر

السنرتلينك  مكاتب  شهدت 
أمام  اآلالف  اليوم وقوف  صباح 
من  للتسجيل  أخرى  مرة  أبوابها 
اإلعانات  على  احلصول  أجل 
على  الثاني  ولليوم  االجتماعية. 
طوابري  مشاهد  تتكرر  التوالي 
مل  اليت  العمل  عن  العاطلني 
الكساد  منذ  أسرتاليا  تشهدها 

الكبري.
إىل  احلكومية  التقديرات  وتشري 
أن أكثر من مليون أسرتالي ميكن 
أن يفقدوا وظائفهم خالل األزمة 
الوباء  عن  الناجتة  االقتصادية 
الوزراء  رئيس  وقال  العاملي. 
إجراءات  إن  موريسون  سكوت 
احلكومة  تتخذها  اليت  اإلغالق 
تدفع البالد يف أزمة مل تشهدها 
جاء  الذي  الكبري  الكساد  منذ 
عام  األسهم  انهيار سوق  نتيجة 

.1929
قرارات  تؤثر  أن  املتوقع  ومن 
باألمس  بدأت  اليت  اإلغالق 
على  وسريع  مباشر  بشكل 
باملطاعم  اخلاص  الضيافة  قطاع 
واملقاهي واحلانات والذي يوظف 

٣00 ألف شخص.
األسهم  سوق  يف  النزيف 
بداية  منذ  يتوقف  مل  االسرتالي 
املؤشر  وصل  حيث  األزمة 
أقل  إىل   200  ASX املعياري 
تشرين  نوفمرب  منذ  له  مستوى 

الثاني 2012.
أن  بعد  اجلديدة  الطوابري  جاءت 
احلزمة  أمس  ليلة  الربملان  مرر 
ملواجهة  الثانية  االقتصادية 
مليار   ٨٤ بقيمة  الوباء  تفشي 
الربملان  ينعقد  أال  على  دوالر، 
عشر  احلادي  يف  إال  أخرى  مرة 
التزاما مبعايري  آب  من أغسطس 

التباعد االجتماعي.
وخالل اجللسة اليت شهدت حضور 
أقل عدد ممكن من النواب، أقر 
آالف  »عدة  أن  الوزراء  رئيس 
سيفقدون  األسرتاليني  من 
وظائفهم.« وقال موريسون أمام 
الربملان »يف اللحظة اليت نتحدث 
أمام  طوابري  يف  يقفون  فيها، 
مكاتب سنرتلينك، وهو أمر حيدث 
على نطاق مل يكن باإلمكان ختيله 

قبل بضعة أسابيع فقط«.
عملهم،  فقدوا  »لقد  وأضاف 
كثريون، وحنن نعلم أن كثريين 
آخرين سيلحقون بهم. هذه أكرب 
أمتنا  تشهدها  اقتصادية  صدمة 

منذ أجيال«.
وخرج موقع MyGov احلكومي عن 
على  القدرة  عدم  بسبب  العمل 
يف  القياسي  الزوار  عدد  حتمل 

يوم واحد.
ويشهد املوقع عادة دخول ستة 
وهو  يوميا،  عليه  شخص  آالف 
شخص  ألف   ٥٥ لدخول  مصمم 
باألمس  لكن  أقصى،  كحد  عليه 

اآلالف أمام السنرتلينك يف مشهد 
مل تَره أسرتاليا منذ الكساد الكبري

بلغ عدد الزوار حوالي 100 ألف 
أشخاص  بينهم  من  شخص، 
مرة  ألول  حسابات  ينشئون 
فقدوا  أن  بعد  السنرتلينك  على 

وظائفهم.
الناس  من  احلكومة  وطالبت 
سنرتلينك  يف  التسجيل  تأجيل 
وزارة  أعلنت  كما  أيام،  لعدة 
إضافة  عن  األسرتالية  اخلدمات 
٥000 شخص إىل قوة العمل يف 
سنرتلينك للتعامل مع الطلب غري 

املسبوق على خدمات الوزارة.
احلكومة  العمال  حزب  وطالب 
بتخصيص خط ساخن لألشخاص 
بسبب  عملهم  فقدوا  الذين 

فريوس كورونا.
جوش  اخلزانة  وزير  وقال 
تتوقع  الوزارة  إن  فرايندنبريغ 
خروج مليون شخص إضافيني من 
العاملني  فيهم  مبا  العمل  سوق 
بدوام مؤقت واحلرفيني ومقدمي 
قرارات  بعد  األفراد،  اخلدمات 
احلانات  مشلت  اليت  اإلغالق 
والنوادي الليلية ونوادي اللياقة 
البدنية واحلدائق الرتفيهية ودور 

العبادة والسينمات.
أكرب شركة   ALH وقامت شركة 
القمار  وصاالت  احلانات  إلدارة 
والبارات بتسريح مثانية آالف من 
ألف   1٥ عددهم  البالغ  موظفيها 

شخص.
 Helloworld شركة  سرحت  كما 
للرحالت 1٣00 موظف وخرج 2٧٥ 
أما  املبكر.  للمعاش  آخر  موظفا 
 Flight Centre الرحالت  عمالق 
فقد علق عملياته التجارية وقام 
العليا  القيادة  مرتبات  باقتطاع 
أرباح  توزيع  وعلق  بالنصف 
السيولة  على  للحفاظ  األسهم 

النقدية.
وقام كازينو كراون بإغالق صالة 
واملشروبات  والطعام  اللعب 
وقاعات املؤمترات امتثاال ألوامر 
اإلغالق. أما فيدرال جروب، وهي 
تازمانيا  للعمالة يف  مشغل  أكرب 
وحانات  بارات  تدير  واليت 
بتسريح  فقامت  وكازينوهات 

1٥00 عامل.
املزيد  تقوم  أن  املتوقع  ومن 
والطعام  الضيافة  شركات  من 
من  املزيد  بتسريح  واأللعاب 

العمال خالل األسبوع احلالي.
مل  إنه  اخلدمات  وزير  وقال 
يتوقع حجم اإلقبال اهلائل الذي 
تسبب فيه قرار االجتماع الوطين 
ورؤساء  الفيدرالية  للحكومة 
خطأي  واملقاطعات:  الواليات 
أنين مل أدرك احلجم اهلائل لتأثري 
القرار الذي مت اختاذه مساء األحد 
من قبل القادة الوطنيني، والذي 
أدى، حرفيا، إىل فقدان عشرات 
شخص  مليون  ورمبا  اآلالف 

لوظائفهم يف ليلة واحدة.«

لالجراءات  املخالفون  ينجو  لن 
أعلنت  اليت  اجلديدة  والقيود 
عنها احلكومة الفيدرالية ملواجهة 
من  كورونا  فريوس  انتشار 
عقوبة  أو  الباهظة  الغرامات 

السجن.
سكوت  الوزراء  رئيس  وكان 
موريوسن قد أعلن يوم األحد عن 
اجلديدة  االجراءات  من  سلسلة 
ضمن املرحلة األوىل من التدابري 
املتشددة ملواجهة االرتفاع الكبري 
البالد  يف  املصابني  أعداد  يف 

والذين بلغوا حنو 1900 حالة.
على  احلكومة  أبقت  وقت  ويف 
يف  مفتوحة  األساسية  اخلدمات 
إقفال  مت  البالد،  أحناء  مجيع 
الليلية واحلانات ومجيع  النوادي 
السينما  فيها  مبا  الرتفيه  أماكن 
النوادي  أغلقت  كما  والكازينو. 
ومت  العبادة،  ودور  الرياضية 
األماكن  يف  التجمعات  تعليق 
واملقاهي،  املطاعم  أما  الدينية. 
خدمات  على  عملها  فسيقتصر 

توصيل الطلبات للزبائن.
وأي انتهاك هلذه القوانني اجلديدة 
سيكلف صاحبها عقوبات صارمة 
الشؤون  يف  اخلبري  يؤكد  كما 
القانونية احملامي سيمون دياب. 
انشاء  مت  فكتوريا  والية  ففي 
قوة خاصة مكونة من ٥00 عنصر 
خطة  تنفيذ  من  للتأكد  شرطة 
إغالق اخلدمات غري الضرورية يف 
الوالية، وملراقبة تطبيق إجراءات 

العزل الذاتي للمسافرين. وتعمل 
ساوث  ونيو  كوينزالند  من  كل 

ويلز على خطة شبيهة.
ويف حني تصل العقوبة يف نيو 
اليت  للمؤسسات  ويلز  ساوث 
ختالف قرار اإلغالق إىل ٥٥ ألف 
دوالر، يشري دياب إىل أن »هذه 
العقوبة قد تبلغ 100 ألف دوالر 

يف والية فكتوريا«.
غرامات وعقويات شبيهة ستطبق 
الذين  األشخاص  حبق  أيضًا 
حبسب  كبرية  جتمعات  ينظمون 
الشؤون  يف  اخلبري  يؤكد  ما 
ساوث  نيو  »يف  القانونية: 
ويلز، الغرامة تبلغ ٥٥ ألف دوالر 
على أول يوم ينظمون فيه هذه 
التجمعات وأي جتمع آخر قد يواجه 
 2٧,٥00 بقيمة  غرامة  صاحبه 
وتصل  هذا  إضافية.«  دوالر 
الغرامة يف فكتوريا إىل 100 ألف 

دوالر.
كما أن عقوبة السجن تنتظر من 
حال  يف  التجمعات  هذه  ينظم 
وقف  السلطات  منهم  طلبت 
هذه النشاطات ورفضوا اخلضوع 
هلذه األوامر: »مدة هذه العقوبة 
تصل يف نيو ساوث ويلز إىل 6 
أشهر أما يف والية غرب أسرتاليا 
فتصل املدة إىل 12 شهر وتكون 
تسببت  حال  أقصى يف  العقوبة 
هذه التجمعات بانتقال الفريوس 

من شخص آلخر«.
SBS :املصدر

100 ألف دوالر غرامة ملن خيالف 
قوانني اإلغالق يف فكتوريا

قدمت سلطات والية نيو ساوث 
األسرتالية  الواليات  أكثر  ويلز، 
اقرتاحا  السكان،  عدد  حيث  من 
السجناء  سراح  إلطالق  للربملان 
بفريوس  لإلصابة  عرضة  األكثر 
على  خطورة  واألقل  كورونا، 
العفو  قانون  مبوجب  اجملتمع، 

املبكر.
سجون  يف  السجناء  عدد  ويبلغ 
ومل  سجني،  ألف   1٤ الوالية 
الذين  السجناء  عدد  يتبني 
التشريع  ستنطبق عليهم شروط 
لنيو  العام  النائب  اقرتحه  الذي 

ساوث ويلز، مارك سبيكمان.
ويتضمن قانون الطوارئ جمموعة 
من اإلصالحات اليت قال املتحدث 
العامة  السلطات  ستمنح  أنها 
ملواجهة  حتتاجها  اليت  السلطات 
األزمة الطارئة النامجة عن تفشي 

وباء كورونا.
»إن  بيان:  يف  سبيكمان  وقال 
فريوس  يشكله  الذي  التهديد 
وأن  بسرعة،  يتطور  كورونا 

والشركات  األسر  احتياجات 
والعمال واحلكومات تتغري بشكل 

يومي«.
وقبل أسبوع، طلب رئيس الوزراء 
األسرتالي سكوت موريسون من 
اخلارج  إىل  السفر  عدم  مواطنيه 
بتاتا، يف خطوة غري مسبوقة يف 
تاريخ البالد، ترمي إىل احلد من 

تفشي وباء كورونا.
األسرتالية  السلطات  وأغلقت 
السبت املاضي شاطئ بوندي يف 
أمام رواده، يف حماولة  سيدني 
كورونا،  فريوس  الحتواء  منها 
املصابني  حصيلة  ختّطت  الذي 
به يف أسرتاليا ألف شخص، يف 
حني بلغ عدد الوفيات ٥ أفراد.

الدوري  منافسات  وتوقفت 
األسرتالي لكرة القدم بسبب أزمة 
فريوس كورونا، الثالثاء، وقال 
منظمو املنافسات إن املسابقة مل 

يعد من املمكن أن تستمر.

املصدر: سكاي نيوز

خوفا من كورونا.. والية أسرتالية 
تدرس اإلفراج عن السجناء
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لتقديم  األسرتاليون  يستعد 
»تضحية كبرية« مع جمموعة من 
رئيس  قدمها  اليت  اإلجراءات 
الوزراء سكوت موريسون، ليل 
احلالي،  االسبوع  من  الثالثاء 
تذهب  أن  املرجح  من  واليت 

إىل أبعد من ذلك.
الوزراء  رئيس  اعلن  فقد 
للخدمات  كامل  إغالق  عن 
إقفال  مع  الضرورية  غري 
باستثناء  للجميع  املدارس 
والعاملني  املوظفني  أطفال 
والضروريني  االسياسيني 
التصدي  سياق  يف  وذلك 
من  واحلد  كورونا  لفريوس 

تفشيه وانتشاره. 
 ودخلت جمموعة من اإلجراءات 
اإلضافية حيز التنفيذ، منتصف 
االسبوع  من  االربعاء  ليل 
إغالق  ذلك  يف  مبا   ، احلالي 
اجملتمعية،  املراكز  الشركات، 
السباحة،  أحواض  املكتبات، 
املطاعم  الدباغة،  حمالت 
اجلاهزة  الوجبات  باستثناء 
املنتجعات   ،)Take Away(
أماكن   ،)spas( سبا  الصحية، 
تقديم خدمات اجلنس، صاالت 
تدابري  اىل  اضافة  العرض 

أخرى.
جتنب  إىل  الناس  وسيضطر 
وحفالت  امليالد  أعياد  حفالت 
وحفالت  )باربكيو(  الشواء  
حفالت  واقتصار  املنازل، 
أشخاص  مخسة  على  الزفاف 
أشخاص،   10 على  واجلنازات 
االبتعاد  مراعاة  جيب  حيث 
ترك  )اي  الصارم  االجتماعي 
شخص  بني  أمتار   4 مسافة 
األماكن  يف  وخاصة  وآخر 

املغلقة(.
االسرتاليني  منع  سيتم  كما 
من السفر إىل اخلارج يف أكثر 
التدخالت احلكومية تشددا يف 
يف  للمواطنني  اخلاصة  احلياة 

التاريخ احلديث.
سكوت  الوزراء  رئيس  وقال 
احلياة  طريقة  أن  موريسون 
ستة  ملدة  ستستمر   اجلديدة 
وستتطلب  األقل  على  أشهر 
منع  مع  كبرية«  »تضحية 
األصدقاء والعائالت من رؤية 
بعضهم البعض، مفصال »وهذا 
للكثري  الباربكيو  حفالت  يعين 

فريوس كورونا يشل اسرتاليا

موصيا بابقاء املدارس مفتوحة البناء املوظفني األساسيني والضروريني
موريسون يعلن عن قواعد إغالق جديدة دخلت حيز التنفيذ مع احتمال فرض املزيد يف املستقبل

من األصدقاء، أو حتى العائلة 
واألقارب  العائلة  ومشاركة 
حبفلة عيد ميالد أحدهم.. هذه 
بها  القيام  ميكننا  ال  األشياء 
اآلن.. وهذه تضحية كبرية«.

على  »جيب  واضاف 
األسرتاليني البقاء يف املنزل، 
اال يف حاالت التسوق للحصول 
على الضروريات واالنتقال من 
ميكنكم  ال  حيث  العمل،  وإىل 
العمل من املنزل والذهاب إىل 
الرياضة.  وممارسة  املدرسة 
عند  منازلكم  زوار  على  ابقوا 
األماكن  يف  األدنى..  احلد 
تتجمعوا  ال  املفتوحة  اخلارجية 

يف جمموعات«.
تذهب  أن  ميكن  ذلك،  ومع 
إىل  والقيود  الرتتيبات  هذه 
أبعد من ذلك يف األيام املقبلة 
 COVID-19 إذا مل تبدأ حاالت
يف التدني، حيث وصل العدد 
اإلمجالي لالصابات بالفريوس 
يف أسرتاليا حتى ليل الثالثاء  
أكثر  احلالي، اىل  من االسبوع 
مثاني  مع  اصابة   2000 من 

وفيات.
بدورها اعلنت اللجنة الرئيسية 
األسرتالية  الصحة  حلماية 
)AHPPC(، اليت تقدم املشورة 
بشأن  الوطين  الوزراء  جمللس 
مع  التعامل  يف  االسرتاتيجية 
التالية  اخلطوة  إن  الفريوس، 
ميكن أن تكون اإلغالق الكامل 
الضروري،  غري  للنشاط 
إذا  التالية،  »اخلطوة  وقالت 
لزم األمر، من املرجح أن تكون 
بعناية  األنشطة  جلميع  إغالًقا 
واخلدمات  الصناعات  باستثناء 

األساسية«.
وكشفت اللجنة عن ان »مجيع 
متفقة  واملقاطعات  الواليات 
باستثناء  املوقف،  هذا  مع 
عن  أعربت  اليت  فيكتوريا، 
أكثر  تدابري  اختاذ  يف  رغبتها 

تشددا يف الوقت احلالي.«
ويف بيان نشر يف وقت سابق 
أوعزت  األسبوع،  هذا  من 
يف  التفكري  اىل  أيضا  اللجنة 
املدارس اليت ال تزال مفتوحة 
»من املرجح  حتى اآلن، قائلة 
أن يكون إغالق املدارس أكثر 
فعالية عند االقرتاب من ذروة 
فرضه  ويتم  الوباء  تفشي 

لفرتة أقصر«.
هناك  كانت  »إذا  وقالت: 
رغبة قوية يف إغالق املدارس 
فمن  الالحقة،  املرحلة  يف  
ألطفال  خيار  توفري  الضروري 
األساسية،  اخلدمات  مقدمي 
مثل العاملني يف جمال الرعاية 
باملدرسة  لاللتحاق   ، الصحية 

أو احلصول على الرعاية«.
وتؤمن اللجنة أن إغالق املدارس 
وإغالق اجملتمع بالكامل جيب أن 
يكون احتياطًيا يف هذا الوقت 
مع مراجعة يومية دقيقة لعلم 

األوبئة.«
الدافع  إن  اللجنة  واوضحت 
اإلغالق  عمليات  من  ملزيد 
سيكون مستندا اىل أدلة قوية 

على انتقال املرض حملًيا.
يف  انه،  اللجنة  وتعتقد 
حاالت  تأتي  احلاضر،  الوقت 
األوىل  املرتبة  يف  االصابة  
من  العائدين  املسافرين  من 
الرحالت  سفن  أو  اخلارج، 
الفائقة  األحداث  أو  البحرية 
السرعة مثل حفل زفاف حديث 

أصيب فيه 36 ضيًفا.
على  باللوم  اللجنة  ألقت 
وعدم  البطيء«  »التنفيذ 
األسرتاليني  من  العديد  تقيد 

برتتيبات االبتعاد االجتماعي.
وقد أثار العديد من التغيريات 
اليت مت اإلعالن عنها، من قبل 
يوم  الوزراء،  جملس  رئيس 
احلالي  االسبوع  من  الثالثاء 
حول  اإلنرتنت  على  ارتباًكا   ،
مواعيد  مثل  تعسفية،  حدود 
تصفيف الشعر ملدة 30 دقيقة 

فقط.

االغالقات تتسبب باالرتباك
يف  يلوح   ، كوينزالند  ويف 
بشأن  رئيسي  قرار  األفق 
التقارير  تفيد  حيث  املدارس 
بأنه »ميكن إغالق نصفها« مع 
إبقاء طاقم موظفني اساسيني 
املوظفني  أطفال  لتعليم 
مثل  والضروريني  االساسيني 
جمال  يف  والعاملني  الشرطة 

الرعاية الصحية.
وقد مت تطبيق نظام مماثل يف 
إنكلرتا حيث أغلقت املدارس، 
ومع ذلك ظلت مفتوحة ألطفال 
»العاملني األساسيني«، وهي 

نسبًيا  وغامضة  كبرية  قائمة 
جمال  يف  العاملني  تشمل 
وموظفي  الصحية  الرعاية 
اخلدمة املدنية وموظفي السوبر 
التوصيالت  وسائقي  ماركت 
والصيادلة  الصحافة  وأعضاء 

وآخرين.
الوزراء مبمثلي  والتقى رئيس 
يوم  األسرتالي  التعليم  احتاد 
احلالي  االسبوع  من  األربعاء 
قد  ما  تفاصيل  الستخالص 
عن  تقارير  وسط  حيدث 
إىل  كوينزالند  معلمي  دعوة 

اإلضراب.
الثالثاء   قال موريسون، يوم 
أي  إن   ، احلالي  االسبوع  من 
أسرتاليا  يف  يعمل  شخص 
معلنا  »أساسًيا«،  عاماًل  يعترب 
ان »كل عمل، يتم القيام به 
يف اقتصادنا مع هذه القيود 
تطبيقها،  يتم  اليت  الصارمة 

يعترب ضروريا«.
وتابع مفصال »ميكن أن يكون 
ضرورًيا يف اخلدمة سواء كان 
هذا الشخص ممرضة او ممرضا 
أو طبيبا أو مدّرسا، أو موظفا 
لضمان  الليلة  يعمل  حكوميا 
قدرتنا على احلصول على قدرة 
للسنرتلينك،  مكاتبنا  يف  أكرب 
 8 الـ  الـساعة  حتى  والعمل 
الرتتيب  مبوجب  وذلك  مساء 

االتصال..  مراكز  يف  اجلديد 
هذه كلها وظائف أساسية«.

تكديس  »إن  يقول  واضاف 
أمر  للرفوف  األشخاص 
الذين  األشخاص  ضروري. 
أسرتهم  يف  املال  يكسبون 
عائلته  أفراد  أحد  عندما يكون 
يعد  ومل  وظيفته  فقد  قد 
فهذه  يكسب،  أن  بإمكانه 
االعمال  أساسية..  وظيفة 

والوظائف ضرورية«.

تتبع اجلوال
الرئيسية  اللجنة  دعت  كما 
حلماية الصحة األسرتالية أيًضا 
إىل إجراء تتبع حممول للحاالت 
األشخاص  امتثال  من  للتأكد 
تلك  مثل  العزل،  إلجراءات 
كونغ  هونغ  يف  املستخدمة 

وسنغافورة.
»الزيادة  أن  من  وحذرت 
املسافرين  حلاالت  املستمرة 
العائدين )مبا يف ذلك األمرية 
إجراءات  اختاذ  يتطلب  روبي( 
احلجر  فرض  بشأن  أقوى 
الصحي على أي مسافر عائد، 
وتتبع  للهاتف  تفحص  مع 
وإجراءات  احملمول  اهلاتف 

أخرى«.
واضافت تقول انه »جيب إيالء 
اهتمام مماثل الجراء اتصاالت 

احلجر  يف  اليت  باحلاالت 
هو  أهمية  األكثر  الصحي. 
التحقق من احلاالت املؤكدة يف 
ما  إذا كان اصحابها يف عزلة 
يف منازهلم. ليس من العملي 
إبقاؤهم مجيًعا يف املستشفى 
يومًيا  فحصهم  جيب  ولكن 
حتت  العزل  على  النص  مع 
عدم  حالة  يف  رمسي  اشراف 

االمتثال«.
جنوب  شرطة  استخدمت  وقد 
تتبع  تقنية  بالفعل  أسرتاليا 
املصابة  احلاالت  لتتبع  اهلاتف 
إصدار  على  القدرة  ولديها 
الذين  ألولئك  فورية  غرامات 
غري  مشسافرين  يعتربون 

أساسيني.
الشرطة  باسم  متحدثة  وقالت 
أسرتاليان«:  »ذا  لصحيفة 
عرب  التتبع  استخدام  »ميكن 
لتتبع  فعال  بشكل  اهلاتف 
الذين  األشخاص  حتركات 
لكنها  بالعدوى«،  أصيبوا 
مرات  عدد  عن  تكشف  مل 

استخدامه.
شرطة  مفوض  نائب  وقال 
إن  ناغنت  ريك  فيكتوريا 
املصابني سيخضعون للمراقبة 
 video( مصورة  مكاملات  عرب 
calls( وبشكل شخصي ملنعهم 

من نشر املرض.
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وباء  فإّن  الراهن،  التحدي  مستوى  إىل  واشنطن  ترتق  مل  إذا 
»فورين  جملة  حسب  أخرى،  سويس«  »حلظة  سيسجل  كورونا 
اإلمرباطورية  اضمحالل  إىل  إشارة  وذلك يف  األمريكية،  افريز« 
الربيطانية ونهاية نفوذ اململكة املتحدة كقوة عاملية، يف أعقاب 
فشل العدوان الثالثي الربيطاني الفرنسي االسرائيلي على مصر 

اثر تأميمها قناة السويس…
األمريكية،  لالدارة  السّيئ  األداء  ضوء  على  طرح  السؤال  هذا 
داخليًا وخارجيًا، يف مواجهة حرب وباء كورونا الذي اجتاح العامل، 
ومل ميّيز بني دولة وأخرى وشعب وآخر، األمر الذي جعل من هذا 
الوباء عدوًا للبشرية مجعاء.. على أّن هذا االستنتاج إمنا ينطلق 

من الوقائع التالية:
الصدمة  من  حبالة  وشعوبًا،  دواًل  امجع،  العامل  أصيب  اواًل، 
مع  األمريكية  اإلدارة  فيها  تعاملت  اليت  الطريقة  من  والذهول، 

انتشار وباء كورونا منذ البداية وحتى اآلن..
واالستغالل  باالستعالء  بداية،  األمريكي  احلكم  أداء  اتسم  لقد   
للوباء، ومن ثم االرتباك والعجز عن مواجهة انتشار الفريوس، 
اثر اجتياحه الواليات املتحدة وحتّول أمريكا إىل املرتبة اخلامسة 
عامليًا من حيث االنتشار وعدد اإلصابات، بعد إيطاليا وإسبانيا 
ومن املتوقع حسب التقارير الواردة ان  وكوريا اجلنوبية وإيران… 
تصبح أمريكا األكثر تضّررًا بعد حتّول والييت نيوروك وكاليفورنيا 
إىل واليتني منكوبتني وإعالن حالة الطوارئ يف الواليات األخرى 

نتيجة تفشي الوباء…
العاملي ملساعدة دول  القيام بدورها  ثانيًا، ختلي واشنطن عن 
أمريكا وينكشف  أن يتفشى يف  الوباء، قبل  العامل يف مكافحة 
الصني،  ضّد  الوباء  استغالل  عن  عدا  فهي  الفاضح،  عجزها 
الدول  مقّدمها  العامل، ويف  لدول  املساعدة  تقديم  عن  امتنعت 
احلليفة والصديقة للواليات املتحدة، مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا 
اجلنوبية، وامتنعت أيضًا عن إبداء اّي استعداد لتعاون طّب على 
املستوى الدولي يف إطار اجلهود اليت يبذهلا العلماء يف العديد 
تفرتض  حيث  للفريوس،  مضاد  لقاح  إىل  للتوصل  الدول  من 
مصلحة اجلميع يف ذلك، بل اّن املفاجأة كانت سعي ترامب إىل 

السطو واحتكار لقاح يعمل علماء أملان على إنتاجه..

ثالثًا، أكثر من ذلك، اّن احلكم األمريكي كشف للعامل والشعب 
بتقّدمها  تباهيها  رغم  الوباء  مواجهة  عن  أمريكا  عجز  األمريكي، 
العلمي، فظهر انها تفتقر للمعدات والقدرة على تلبية العديد من 
احتياجات الطبية، ناهيك عن تقديم املساعدة ملناطق األزمات يف 
العامل، وهو ما لفت اليه مرشد الثورة اإلسالمية يف إيران اإلمام 
علي اخلامنئي، وهذا ما دفع »فورين افريز« إىل وصف »صورة 

الوضع األمريكي بأنها قامتة«.. 
لقد تبنّي اّن أمريكا تفتقد إىل القدرة على تأمني األقنعة وأجهزة 
بعد  األمريكية،  للمستشفيات  املستلزمات  من  وغريها  التنفس 
أن كشف اّن املخزون االسرتاتيجي من هذه اإلمدادات الطبية ال 
حيتوي إال على واحد باملائة ورمبا يف أحسن األحوال عشرة باملائة 
من أجهزة التهوية املطلوبة للتعامل مع كورونا.. ما أشر إىل أّن 
ما كان يفرتض انه أكثر نظام طب متطّور يف العامل عاجز عن 

مواجهة األزمات، وانه سقط يف امتحان القيادة.. 
يف مقابل جناح الصني يف إثبات قدرة نظامها الطب، والنجاح 
يف التصّدي للوباء وتقديم املساعدة لدول العامل، على حنو أذهل 
شعوب وحكومات العامل قاطبة.. مما عزز من القناعة بأّن امتحان 
مواجهة وباء كورونا شكل مؤشرًا قويًا على مدى صعود الصني 
واحنسار  تراجع  مقابل  يف  الدولي،  املستوى  على  قائدة  كقوة 

القوة األمريكية..
إّن  العامل..  على  األمريكي  اهليمنة  نظام  سقوط  تأكيد  رابعًا، 
ظهور فشل الواليات املتحدة يف التصدي لوباء كورونا، اثر كثريًا 
على جهودها احلثيثة للحفاظ على دورها القيادي للعامل، عدا عن 
فشلها يف استعادة هيمنتها األحادية القطب، فالعجز األمريكي 
يف جمال مواجهة كورونا ُيضاف إىل عجز قوتها العسكرية وفشل 
حربها املالية واالقتصادية يف إخضاع العامل.. األمر الذي يقّدم 
دلياًل جديدًا على أّن اإلمرباطورية األمريكية االستعمارية تسري حنو 

االضمحالل، كما اإلمرباطوريات السابقة يف التاريخ..
انطالقا مما تقّدم، فإّن جناح الصني السريع يف السيطرة على 
انتشار الوباء، وتقديم املساعدة لدول العامل جعلها بنظر العامل 
الواليات املتحدة، األمر  القيادة على حساب  تتقّدم إىل صدارة 
الذي يؤكد اّن نتائج احلرب العاملية ضّد فريوس كورونا ستكون 
تسريع  يف  تسهم  الدولية،  العالقات  على  عميقة  تداعيات  هلا 
إعادة تشكيل النظام العاملي على قواعد التعددية القطبية، مبا 

يضع نهاية لنظام القطب األوحد.

أداء واشنطن السّيئ يف مواجهة كورونا

 هل يسجل نهاية نظام 
القطب األوحد؟

حسن حردان

يعّد بند حترير التعويضات يف  وزارة املهجرين  من أكثر البنود 
املثرية لإلستغراب، خصوصًا وأنه حيّفز األشخاص على عدم 
السابق  املوضوع  يف  تناولت  » النشرة «  الزميلة  العودة. 
اىل  حاليًا  وتتطرق  يف  الدكوانة ،  التعويضات  حترير  مسألة 

قضية حتريرها يف منطقة املسلخ واملدّور و الكرنتينا .

اىل  جملس  كتابًا  طعمة   السابق  نعمة  املهجرين  وزير  وّجه 
الوزراء  بتاريخ 2007/07/16 حتّدث فيه عن حترير التعويضات 
أن  اىل  املصادر  واشارت  والكرنتينا،  و املدور   املسلخ  يف 
»طعمة بّرر سبب الطلب يف هذه املنطقة اىل حاجة االهالي 
لتأمني مساكن هلم بدال عن تلك اليت هدمت، لعدم متكنهم 
من اعادة اعمارها يف نفس املكان بسبب تواجد  اجليش  يف 
مكانها لدواع أمنية، وبالتالي ال يوجد امكانات الخالء هذه  
العقارات  و البناء  عليها، اضافة اىل موانع عديدة أخرى حتول 
اعادة البناء اليت جرى ذكرها سابقًا«، الفتة اىل أن »طعمة 
كحد  االعمار  العادة  احملّدد  املبلغ  دفع  على  املوافقة  طلب 
والبالغ 30 مليون لرية وذلك عن كل وحدة سكنية  أقصى 

يتم التثبت من وجودها«.

تلفت املصادر اىل انه حّددت يف حمضر اجللسة الثالث عشرة 
الوحدة  معايري  للمهجرين  املركزي  للصندوق  املئتني  بعد 
السكنية اليت على أساسها سيتم حترير التعويضات وذكر ان 
عدد جممل العقارات حوالي 110، وميكن تصنيفها ذات معايري 
ومطبخ  غرفة  من  مؤلفة  ثابتة، وهي  اصحابها  وحقوق  ثابتة 
ثابتة،  أصحابها غري  وحقوق  ثابتة  وأخرى غري  ومنتفعاتهما، 
وهي مؤلفة مثال من غرفة سقفها »تنك«، أو غرفتني ومطبخ 

من خشب أو غرفتني ومنتفعاتها من التوتياء أو التنك.

تشري املصادر اىل أنه »يف اجللسة ذكر أنه مت دفع تعويضات 
حلوالي 60 اىل 70% من اصحاب احلقوق الثابتة، واملشكلة 
االن تكمن يف معاجلة اصحاب احلقوق غري الثابتة، واليت ال 
ما  لكن  متاما،  جرفت  عقاراتهم  الن  اغلبها  من  التأكد  ميكن 
زال حبوزة اصحابها مستندات مثل االفادة العقارّية او سند 
ملكّية او مستند املطالبة بدفع  الضريبة  على االمالك املبنّية 

او اشرتاك كهرباء او مياه وغريه«.

حبسب  أوضح  حممود  أمحد  العام  »املدير  املصادر:  تضيف 
العقار،  حمتويات  تبني  العقارية  االفادة  أن  اجللسة  حمضر 
تكّلف  و الدولة   »باطون«،  أم  »تنك«  أم  كان ختشيبة  سواء 
النظر  بغض  عليها  املبنية  االمالك  على  ضريبة  بدفع  هؤالء 
عن نوعية املادة املستعملة يف البناء، من هنا على الوزارة 
أن تعتمد هذه الوحدات السكنية«، الفتة اىل أن »حممود بّرر 
هذا االمر بالقول ان الوزارة تعاجل مشكلة تهجريّية ملساعدة 

ًأصحابها«.

حترير  على  املوافقة  متت  املصادر  وحبسب  احملّصلة،  يف 
أو  بطريقة  أنهم  حجة  طلباتهم حتت  ُقدمت  التعويضات ملن 

بأخرى ال يستطيعون العودة اىل عقاراتهم.

وهنا تتساءل املصادر »كيف ميكن حترير تعويضات ملن ميلك 
مسكنًا مرّكًبا وهو ال يعّد بناء، فهل يعقل أن ُيدفع مبلغ 30 
مليون أو رمبا أكثر ملن يسكن يف ختشيبات«؟، مضيفة: »هل 

ميكن أن تقارن التخشيبة بالشّقة الشرعية وحمتوياتها«؟.

واألهّم أيضًا أن املبالغ اليت صرفت دفعت حبسب املعنيني 
ملن ميلكون التخشيبات، واملخالفة يف املساهمة بعدم عودة 
ميلك  مبن  شرعّية  غري  مساكن  ميلك  من  ومساواة  املهجرين 

أخرى شرعية!.

هكذا ساوت وزارة املهجرين بني 
املالك الشرعي وغري الشرعي

باسكال أبو نادر
يبدو أن البعض يف  لبنان  مل يعتد التوقف عن السجاالت السياسية 
خطر  هناك  كان  ولو  حتى  اليومي  خبزه  فهي  الثمن،  كان  مهما 
وجودي يهدد حياة مجيع اللبنانيني دون استثناء، يتمثل ب فريوس 
انتشاره، وهو ما يدفعه إىل  الذي يتميز بسرعة  كورونا  املستجد 

تبديل مواقفه بني يوم وآخر بشكل ال يصدق.
قبل  اليت سارعت،  والشخصيات  القوى  يدفع بعض  الواقع،  هذا 
أيام، إىل رفض احلديث عن ضرورة عزل بعض املناطق اليت ينتشر 
الطوارئ ،  إعالن  حالة  عن ضرورة  احلديث  بدء  إىل  كورونا،  فيها 
رابطة عدم اختاذ هذه اخلطوة مبحاذير سياسية لدى كل من » التيار 
الوطين احلر « و » حزب اهلل «، مع العلم أن أمني عام احلزب  السيد 
حسن نصراهلل  كان قد دعا  احلكومة ، يف خطابه ما قبل األخري، إىل 
اختاذ أي خطوة تراها مناسبة، حتى ولو كانت الذهاب إىل إعالن 
حالة الطوارئ، بينما التيار يضع املوضوع يف عهدة  جملس الوزراء  

جمتمعًا.
احلّجة، اليت يسّوق هلا املزايدون، تكمن بأن يف هذه احلالة  اجليش  
عالقة  على  ليس  احلر«  »الوطين  وان  األمور،  زمام  يتسّلم  سوف 
جيدة مع قائد اجليش  العماد جوزيف عون ، بينما يف حالة التعبئة 
تبقى األمور على حاهلا مع رفع اجلهوزية لدى  األجهزة األمنية ، اليت 
تكلف من قبل جملس الوزراء باختاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، 
لكن يف املقابل هناك بعض النقاط األساسية اليت يتجاهلها هؤالء 

من أجل االستمرار يف هذا النهج.
من  األوىل  املادة  أن  قانونية  مصادر  توضح  السياق،  هذا  يف 
املرسوم االشرتاعي 52 الصادر يف 5 آب 1967، حّددت األسباب 
عند  العسكرية،  املنطقة  أو  الطوارئ  حالة  إعالن  إىل  تؤدي  اليت 
تعّرض البالد خلطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو 
أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام واألمن، أو عند وقوع أحداث 
تأخذ طابع الكارثة، يف حني أشارت املادة الثالثة إىل أنه فور إعالن 
حالة الطوارئ أو املنطقة العسكرية، تتوىل  السلطة  العسكرّية العليا 
القوى  األمن، وتوضع حتت تصرفها مجيع  على  صالحية احملافظة 

املسلحة.
املنطقة  أو  الطوارئ  حالة  إعالن  أن  إىل  املصادر  هذه  وتشري 
العسكرية، يقود حكمًا إىل توسيع صالحيات السلطات العسكرية، 
حبيث حيق هلا اختاذ مجلة من التدابري منها: حتري املنازل لياًل أو 
نهارًا، فرض اإلقامة اجلربية، منع االجتماعات املخلة باألمن، إعطاء 
األوامر يف إقفال قاعات السينما واملسارح واملالهي وخمتلف أماكن 
التجمع بصورة موقتة، منع جتّول األشخاص والسيارات يف األماكن 
ويف األوقات اليت حُتدد مبوجب قرار، منع النشرات املخلة باألمن 
واختاذ التدابري الالزمة لفرض الرقابة على خمتلف وسائل اإلعالم.

الطوارئ  حالة  اعالن  أن  املادة 65 من  الدستور   أكدت  ويف حني 
من املواضيع األساسية اليت حتتاج إىل موافقة ثلثي أعضاء جملس 
الوزراء، تلفت املصادر نفسها إىل أن املادة الثانية من املرسوم 
االشرتاعي املذكور أعاله تشري إىل أن على  جملس النواب  االجتماع 
للنظر بهذا التدبري يف مهلة مثانية أيام، حتى ولو مل يكن يف دور 
االنعقاد، أي أن هذا اإلعالن يتطلب موافقة جملس النواب، نظرًا 
احلريات  على  سيما  ال  خطرية،  تداعيات  من  يتضمنه  قد  ما  إىل 

العامة.
وبعيدًا عن التساؤالت عما إذا كان الواقع الصحي احلالي يتطلب 
أن  الفتًا  يكون  قد  العسكري،  الطابع  ذات  الطوارئ  حالة  اعالن 
األمانة جمللس النواب، املطالبة باالجتماع خالل 8 أيام للنظر بهذا 
النيابي  االربعاء  لقاء  تأجيل  الثانية،  للمرة   ، يوم  أعلنت  التدبري، 
املقبل يف  عني التينة  اىل موعد حيدد يف حينه، باإلضافة إىل اغالق 
مبنى مكاتب النواب وتأجيل اجتماعات اللجان على اختالفها ملوعد 

حيدد يف حينه.
من وجهة مصادر وزارية معنية، حتى اآلن ليس هناك ما يستدعي 
املتخذة  اإلجراءات  أن  سيما  ال  لبنان،  يف  الطوارئ  حالة  إعالن 
قادرة على  حتقيق  األهداف املطلوبة، بعد أن عمدت األجهزة األمنية 
املعنية، يف األيام املاضية، إىل تشديدها، خصوصًا أن املسؤولية 
األوىل تقع على عاتق املواطنني، الذين عليهم االلتزام بالتعليمات 
والتوجيهات اليت تصدر عن اجلهات املختّصة، لكنها تؤكد أن ليس 
هناك ما مينع الذهاب إىل هذا اخليار، يف األيام املقبلة، حبال كانت 

األوضاع الصحية تستدعي ذلك.
وتشري املصادر نفسها، عرب »النشرة«، إىل أن هذا األمر يفرض 
املزيد من األعباء على األجهزة العسكرية، باإلضافة إىل أنه سيكون 
على السلطات املعنية الرد على الكثري من األسئلة اليت قد تطرح 
يؤّمن  املثال ال احلصر، من  منها، على سبيل  الصعيد،  على هذا 
حاجيات املواطنني يف حال فرضت السلطات العسكرية منع التجول، 
لتؤكد أن هذا املوضوع صحي بالدرجة األوىل ال ينبغي التعامل معه 

من أي منطلق آخر.
جديدة  سجال  مادة  عدمه  من  الطوارئ  حالة  إعالن  احملّصلة،  يف 
بني القوى السياسية املختلفة، داخل احلكومة وخارجها، قد تفتح 
الباب إىل املزيد من التصعيد يف األيام املقبلة، لكن األكيد أنه يف 
احلالتني مسؤولية املواطن هي األساس، الذي عليه واجب أخالقي 

ووطين حبمايته لنفسه وعائلته وجمتمعه.

حالة الطوارئ مادة سجال 
جديدة: هل باتت ضرورية؟

ماهر الخطيب
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بعد أسبوعني على احلجر املنزلي، ما زالت احلكومة اللبنانية 
طوارئ  خطة  لوضع  جتهد  ومل  االجتماعية  األزمة  تتجاهل 
ملساعدة األسر واملياومني الذين توّقفت مداخيلهم. لكنها 
عمدت منذ مدة قريبة اىل فرض ضريبة جديدة ضمنيًا على 
صفيحة البنزين مع اخنفاض سعر برميل النفط عامليًا، فضاًل 
واالجور... فما  الرواتب  باستثناء  اإلنفاق  توقفها عن  عن 
الذي مينعها اليوم من استخدام هذا الوفر لتوزيع األموال 

على األسر احملتاجة إىل الدعم؟
»ضحايا فريوس كورونا أقل بكثري من املفلسني بسببه«، 
فاتورة  أن  فاملؤكد  االقتصاديني.  اخلرباء  ألحد  هنا  القول 
الفريوس على الصحة العامة يوازيها تعثر اقتصادي عاملي 
الفارق  البشر.  مليارات  ووظائف  على مصاحل  بثقله  يلقي 
هنا أن الدول الغنية، وبعض الدول النامية، سارعت إىل 
اختاذ إجراءات وإطالق حزم مالية لدعم االقتصاد ومساعدة 
العائالت واألفراد العاطلني من العمل بسبب احلجر املنزلي 
عرب حترير شيكات مالية وقروض بفوائد متدنية للشركات. 
غالبية  التزام  على  أسبوعني  مضي  وبعد  املقابل،  يف 
اللبنانيني منازهلم، وأسبوع على إعالن التعبئة العامة اليت 
ستستمر حتى 29 آذار، مع احلديث عن متديدها، مل تبادر 
احلكومة اللبنانية إىل اختاذ أي قرار ملعاجلة وضع املوظفني 
واملياومني. وحتى الساعة، ليس يف حوزة الدولة أي تصور 
جّدي أو خطة إغاثة لدعم األسر، ما يطرح سؤااًل رئيسيًا عّما 
بداية  منذ  أولويتها  املوضوع  احلكومة هذا  إيالء  حال دون 
األزمة، وكيف هلا أن تطلب ممن جينون مدخوهلم يومًا بيوم 
التوقف عن العمل يف ظل عدم تأمينها ألي من احتياجاتهم. 
وهي اليوم أمام خيارين ال ثالث هلما: إما تأمني مساعدات 
يف  العائالت  صمود  لدعم  فائقة  بسرعة  وعينية  مالية 
منازهلا، أو عودة احلياة اىل طبيعتها واللجوء اىل اسرتاتيجية 
»مناعة القطيع« اليت حاولت بريطانيا اعتمادها قبل أن تبّدل 

خطتها.
يبدو أن جلسة احلكومة املقبلة ستكون خمّصصة للبحث يف 
كيفية املساعدة ونوعها وآليتها، من دون إقرار أي خطط 
للتنفيذ الفوري. فمسألة املساعدات »ليست سهلة«، على 
ما يقول وزير االقتصاد راوول نعمة للزميلة »األخبار« يف 

ظل »افتقاد الدولة للمال«. 
علينا  املستحقة  والفاتورة  الفيول  سعر  اخنفاض  ولكن 
هلا  يسمحان  لنفقاتها،  الدولة  خفض  جانب  اىل  للخارج، 
بتقديم مساعدات للسكان. على أن املشكلة الفعلية، وفقًا 
حتديد  لنا  تتيح  حقيقية  لداتا  »افتقادنا  تكمن يف  لنعمة، 
ذلك  على  زد  العام،  القطاع  خارج  من  املياومني  العمال 
أن الطلبات املقدمة اىل وزارة الشؤون االجتماعية، واليت 
تصل اىل 140 ألف عائلة يف قائمة األسر األكثر فقرًا، غري 
كافية. فقد يصل عدد األسر احملتاجة إىل مساعدة اىل حنو 

400 ألف عائلة«.
أعلن  املاضي،  االحد  يوم  »تويرت«،  على  له  تغريدة  يف 
»املساعدات  أن  مشرفية  االجتماعية  رمزي  الشؤون  وزير 
أسبوع،  منذ  احلكومة  عليها يف  العمل  بدأ  اليت  االجتماعية 
ستكون يف غضون أّيام قليلة قيد التوزيع على املواطنني 
احملتاجني، بالتعاون مع الوزارات املعنّية واجليش اللبناني 

والبلديات والتنسيق معها«.
 وبالفعل جرى توزيع بعض احلصص الغذائية يف طرابلس 
لكن كالم مشرفية  اجليش.  بواسطة  املاضي  االثنني  يوم 
أي  وجود  بعدم  القائل  االقتصاد  وزير  مع كالم  يتعارض 
الشؤون  لوزارة  العام  املدير  كالم  مع  وكذلك  بعد،  خطة 
القاضي عبد اهلل أمحد، إذ قال أمحد إنه أجنز مسودة خطة 
طوارئ ملساعدة من 100 اىل 120 ألف أسرة حمتاجة )قد ال 
تكون فقرية إال أن األزمة مّست بوضعها االقتصادي(، وهي 
خطة ختتلف عن تلك اليت تدعم األسر األكثر فقرًا، واليت 
تقتصر على حنو 43 ألف عائلة. هذه املسّودة سيقدمها اىل 
»وتتضمن  حّد،  أقصى  يف  يومني  بغضون  الشؤون  وزير 
توزيع حصص غذائية بقيمة 10 مليارات لرية شهريًا على 
هذه العائالت عرب اعتماد الالمركزية يف التوزيع واالستعانة 

بالبلديات واملخاتري«. 
الــحكومة.  على  تعرض  لن  اخلطة  أن هذه  يــعين  تقّدم  ما 
وحتى إن أقرت هذه اخلطة يف جلسة جملس الوزراء اخلميس 
املقبل، فإن تنفيذها وفقًا للمدير العام للشؤون »حيتاج اىل 
10 أيام حتى تتم املصادقة على اللوائح من عدة مصادر 
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هامش  لتقليل 
واحلرص  اخلطأ 
كل  استفادة  على 
منها  احملتاجني 
تأمني  مع  بالتوازي 
الغذائية  احلصص 
عني  ملتطو ا و

لتوزيعها«.
 ملاذا ال يتم اعتماد 
املالية  املساعدات 
الغذائية؟  من  بداًل 
مساعدات  »إعطاء 
مالية صعب من كل 
املطلوب  النواحي. 
للشق  االستجابة 
باملواد  املتعلق 
وحنن  الغذائية، 
كجهة معنية نعمد اىل 
شرائها بكميات كبرية 
قبل  من  وتوضيبها 
خيفف  ما  متطوعني، 
لنا  ويسمح  التكاليف 

األدنى لألجور، أي مبلغ 675 لرية لبنانية، اىل الـ400 ألف 
عائلة اليت حتّدث عنها وزير االقتصاد؟ جمموع مبلغ مماثل 
مليون   180( أكثر  ال  لرية شهريًا  مليار   270 إىل  سيصل 

دوالر(، لكنه يقي األسر األكثر حاجة شّر اجلوع. 
الفضيحة الكربى، وفق أحد االقتصاديني، أن الدولة »أنفقت 
ما بفوق 240 مليار دوالر على مدى ربع قرن )حنو 40 يف 
املئة منها خدمة دين عام( ليتبنّي أنها مل توفر أي شبكة 
اللحظات  يف  واجتماعية  واقتصادية  ومالية  صحية  أمان 
احلامسة، وال اهتمت بإنشاء صندوق ضمان اجتماعي حقيقي 
أو ضمان بطالة. حتى أموال الصندوق البلدي املستقل اليت 
ميكن أن توزع عائداته ملساعدة األسر عرب حصص غذائية، 
تصرف حنو 50% من أمواله قبل أن تصل اىل الصندوق«. 
على  أموال،  من  تبّقى  ما  أن  اىل  التطرق  دون  من  ذلك 
قلتها، كانت حتى يوم االحد املاضي عالقة وال تصل اىل 
البلدية  االدارية  الشؤون  مكتب  يعلن  أن  قبل  البلديات، 
البلدي  العمل  ومكتب  أمل  حركة  املركزي يف  واالختيارية 
وبعد  بري،  نبيه  النواب  جملس  رئيس  أن  اهلل  حزب  يف 
تواصله مع وزيري الداخلية والبلديات واملالية، »تقرر البدء 
املستقل  البلدي  الصندوق  من  البلديات  مستحقات  بدفع 
اعتبارًا من يوم اإلثنني املاضي اضافة اىل السماح للبلديات 
حيث  واملساهمات  املساعدات  بتقديم  البلدية  واالحتادات 
حتى  والبلديات،  االحتادات  بعض  بدأ  وقد  احلاجة«.  تدعو 
يفعل  كذلك  غذائية،  بتوزيع حصص  أمواهلا،  حترير  قبيل 

بعض اجلمعيات واملؤسسات.

ضريبة على الودائع الكربى
منذ تفّجر األزمة املالية - النقدية - االقتصادية يف لبنان، 
 ،)haicut( الودائع  قص  عن  اقتصاديون  خرباء  يتحدث 
األزمة.  من  اخلروج  خطة  بنود  كأحد  خاصة،  منها  الكبرية 
من  االستفادة  عرب  منها  كبري  جزء  ُبين  اليت  الودائع  هذه 
التسهيالت املصرفية، ميكن تعريضها لضريبة على الثروة، 
ولو ملرة واحدة فقط. ومع مكوث غالبية الطبقة العاملة يف 
املنازل جراء احلجر املنزلي، بات احلديث عن فرض ضريبة 
على أصحاب الودائع الكبرية يأتي من بعض املصرفيني، 

على قلتهم.
جان   »FFA Private Bank« جملموعة  التنفيذي  الرئيس   
حسان  احلكومة  رئيس  من  كل  اىل  بتغريدة  توجه  رياشي 
دياب ووزيري املال غازي وزني واالقتصاد راوول نعمة، 
قائال إن على احلكومة اللبنانيية أن تؤمن مساعدات مؤقتة 

للعائالت اليت خسرت مدخوهلا بسبب أزمة كورونا.
 واقرتح رياشي فرض ضريبة بنسبة 1% على الودائع اليت 
تفوق املليون دوالر، وهي طريقة سهلة وسريعة للتنفيذ 
وميكن أن جتمع أكثر من 800 مليون دوالر. واقرتح أن يتم 
املواد  للعائالت شراء  ليتاح  كوبونات  على شكل  توزيعها 

الغذائية والدواء، او ان تدفع للعائالت نقدًا.

بنفسها  األسر  توجه  عن  خمتلف  األمر  األسر.  عدد  بزيادة 
لشراء هذه املواد«. من جهتها، تقوم اهليئة العليا لالغاثة 
بتوفري حنو 10 آالف حصة غذائية لتوزيعها على العائالت، 
لكنها، وفق املصادر، مل حتدد آلية التوزيع بعد ويف أي 
مناطق. ويفرتض أن يطرح املوضوع على طاولة جلنة إدارة 
أن  اىل  املصادر  وتلفت  احلكومي.  السراي  يف  الكوارث 
اندلع بعد حديث وزير الصحة عن  »اخلالف الطائفي الذي 
عزل منطقتني، يتجدد حاليًا من خالل النقاش الدائر حول 
آلية توزيع احلصص وملن ويف أي مناطق، فيما يدور خالف 
البلديات  توّلي  باجتاه  السياسيني  بعض  نتيجة ضغط  آخر 
انتخابيًا  استخدامها  هلم  يتاح  حتى  العمل،  هذا  مبفردها 

وملصاحل خاصة«.

    سيقدم املدير العام لوزارة الشؤون خطة طوارئ اىل الوزير  
تتضمن توزيع حصص غذائية

لبنان عن سداد  أن توقف  االقتصاديني يؤكد  اخلرباء  أحد 
إيراداتها  احنسار  ورغم  نفقاتها،  الدولة  وخفض  ديونه 
 750 حدود  اىل  تصل  كثرية  نفقات  »يوفران  الضريبية، 

مليون دوالر سنويًا.
 هذا الوفر ميكن أن يستفاد من جزء منه لتوزيع بطاقات 
شهريًا،   $250 مبيزانية  عائلة  ألف   300 حنو  على  ائتمان 
ليختار الفرد بنفسه آلية صرف هذه األموال. وهذه الطريقة 
بل  املنزل،  يف  واجللوس  عمله  ترك  على  الفرد  حتث  ال 
الظروف  هذه  وطريقة ملساعدته يف  له  تكون جمرد حمفز 

االقتصادية الصعبة«. 
وقد يكون احلّل أيضًا على شكل فرض ضرائب على أصحاب 
تسهيالت  من  استفادوا  الذين  املودعني  وكبار  الثروات 
إنعاشها،  يف  املساهمة  مسؤولية  عليهم  وترتتب  الدولة 
احملتاجة  األسر  الضريبة ملساعدة  هذه  إيرادات  واستخدام 

إىل الدعم حاليًا.
 لكن االمتناع عن تقديم أي مساعدات وعدم وضع مقومات 
صمود املواطنني يف سّلة أولويات احلكومة يشيان مبشكلة 
فعلية يف طريقة العمل. أما تربير ما سبق بـ«إفالس الدولة 
لتربير  أخرى  اسرتاتيجية  سوى  فليس  مواردها«،  وشّح 
الفشل يف وضع خطة اقتصادية اجتماعية، أو أصاًل غياب 

أي نية لذلك.
املستغرب هنا، أن دولة مفلسة دفعت ما يفوق 100 مليون 
دوالر لشراء مبنى »تاتش« قبل أشهر، لكنها تشهر إفالسها 
ما إن يتعلق األمر مبساعدة املواطنني الذين ال حيظون بأي 

تأمينات صحية واجتماعية.
بفاتورة  املواطنني  كاهل  تثقل  اليت  نفسها  الدولة  هي   
أخريًا فرض  العامل، واليت قررت  األعلى يف  اتصاالت من 
صفيحة  سعر  تثبيت  عرب  اللبنانيني  على  إضافية  ضريبة 
البنزين رغم اخنفاض سعر برميل النفط بشكل دراماتيكي. 
وما الذي حيول اليوم دون استخدام هذه األموال لدفع احلّد 

شبح الجوع يخيـّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة ماليًا؟
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مـقاالت وتـحقيقات

شهد العامل، يف األيام القليلة املاضية، ما ُوصف بـ«بارقة األمل«، 
بعدما وجدت دراسة فرنسية جديدة ُنشرت نتائجها يف »اجمللة الدولية 
»هيدروكسي  بني  اجلمع  أّن  على  دلياًل  امليكروبات«،  ملضادات 
كلوروكوين« )وهو دواء شائع ملكافحة املالريا معروف حتت االسم 
التجاري Plaqenuil( واملضادات احليوية »أزيثروميسني« )املعروف 
أيضًا باسم Zithromax أو Azithrocin(، ميكن أن يكون عالجًا فّعااًل 
ـــ 19(،  للمرض الذي يتسّبب به فريوس »كورونا« اجلديد )كوفيدـ 

ويقّلل مدة بقاء الفريوس يف جسم املرضى.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب كان أّول املتلّقفني هلذه الدراسة، 
إىل حّد أنه سارع خالل مؤمتر صحايف، اجلمعة املاضي، إىل اعتبار 
أّن هذا العالج »سيغرّي قواعد اللعبة« يف معركة بالده ضد فريوس 
»كورونا«. تصريح مل يلبث أن حتّول إىل نوع من املبالغة، عندما 
أبدى مدير »املعهد الوطين للحساسية واألمراض امُلعدية« أنتوني 
فاوتشي ــــ الذي كان حاضرًا يف املؤمتر الصحايف ــــ رأيًا مغايرًا، 
موضحًا أّن الدراسة مل تتضّمن سوى أدلة »ال ميكن االعتماد عليها« 

لدعم االّدعاء بأن األدوية واعدة.
انعكس هذا االنقسام بني ترامب وفاوتشي على قنوات التلفزة 
األمريكية اليت سخرت بغالبيتها )ما عدا »فوكس نيوز«( من طرح 
ترامب، مثرية خماوف من أن يؤّدي ذلك إىل تهافت الناس على 

شراء الدواء، خوفًا من انقطاعه يف ما بعد.
يف هذه األثناء، كان مدير »املعهد الوطين للحساسية واألمراض 
عن  تنتج  أن  ميكن  اليت  األضرار  من  احلّد  إىل  يسعى  امُلعدية« 
من  يعّد  الذي  فاوتشي،  فأنتوني  األمريكي.  الرئيس  تصرحيات 
أهم األطباء يف الواليات املتحدة، يعمل حاليًا من ضمن اجملموعة 
الرئيسية اليت شّكلها ترامب ملكافحة فريوس »كورونا« يف بالده. 
وهو مل يهدأ، يف األيام األخرية، متنّقاًل من قناة تلفزيونية إىل 
أخرى، للرّد على األسئلة بشأن الدواء. وبعكس ترامب املتسّرع، 
حذرين  نكون  أن  »علينا  بالتالي:  فاوتشي  جواب  تلخيص  ميكن 
عندما نقول عن عالج إنه فّعال إىل حّد ما«. وإذ أشار إىل أن »هذا 
العالج مل يتم التحّقق منه يف جتربة سريرية تقارنه بأي شيء«، 
أضاف: »لقد مّت تقدميه إىل بعض األفراد، وشعر األطباء أنه قد 

ينجح«.
    يعتقد ترامب بأّن العالج سيخّفف من عبء األزمة الحالية على 

اقتصاد بالده
من جهة أخرى، ال يزال هذا العالج حباجة إىل موافقة »إدارة الغذاء 
إجراء دراسات  FDA. وهذه األخرية تطلب  ـــ  والدواء األمريكي« 
سريرية، حتى على األدوية اليت مت اعتمادها ملعاجلة حاالت أخرى. 
عقود،  منذ  موجود  دواء  الـ«كلوروكوين«  أّن  آخر، صحيح  مبعنى 
وقد أثبت فّعالية يف معاجلة أمراض مثل املالريا والتهاب املفاصل 
الروماتويدي املزمن، إال أّن فاوتشي، وغريه من األطباء، حيّذرون 
من أّن الدواء قد حيمل آثارًا جانبية خطرية، مبا يف ذلك الوفاة، إذا 
مت تناوله بشكل غري صحيح. بل حتى عند تناوله، بشكل صحيح، 
ميكن أن يسّبب أمورًا، مثل عسر يف املعدة أو ضرر دائمًا للنظر.

مع ذلك، يبين الرئيس األمريكي آمااًل كبرية على »الكلوروكني« 
العالج  بأّن هذا  »إحساسه«،  بناًء على  للمالريا. ويعتقد،  املضاد 
سيخّفف من عبء األزمة احلالية على اقتصاد بالده، كما سيخّفض 
من كلفة اخلطط »اهلائلة« اليت ُوضعت ملواجهة الفريوس. فاألرقام 
اآلتية من الواليات تنبئ بكارثة على وشك احلدوث، وال سيما أّن 
األطقم الطبية تعاني من نقٍص فادح يف معدات الوقاية، كما أّن 
عدد األسّرة اجملّهزة بأجهزة تنفس أقّل بكثري من احلاجة املطلوبة، 
يف األيام املقبلة. وما يزيد الطني بّلة، عدم قدرة الواليات املتحدة 
على إجراء اختبارات اإلصابة بفريوس »كورونا«، بالشكل الكايف، 
حتى إّن مدة االنتظار للحصول على نتائج الفحوصات تصل أحيانًا 
جدًا،  سيئًا  احلالي  األسبوع  يكون  أن  ويتوّقع  أيام.  مخسة  إىل 
أرقام  جدًا يف  كبريًا  ارتفاعًا  قد تشهد  البالد  هذه  أّن  وال سيما 
تفّشي  مركز  نيويورك  مدينة  أصبحت  وقد  والوفيات.  املصابني 
ألف إصابة مؤّكدة فيها، فضاًل عن  أكثر من 20  بوجود  املرض، 

أكثر من 150 وفاة.

 »هايدروكسي كلوروكني«:
من عالج »حمتمل«... إىل مادة 

للسخرية من ترامب
علي عواد

 2020 آذار   28 Saturday 28 March 2020الـسبت 

الدولة إىل وجود مستشفيات  تنّبهت  الـ«كورونا«،  يف زمن 
جتهيز  خطة  مهملة.  بقيت  لطاملا  املناطق  يف  حكومية 
إلدارة  الوطنية  العمليات  غرفة  عن  الصادرة  املستشفيات 
الكوارث احلكومية، السبت املاضي، مشلت أحد عشر مستشفى 
احلاالت  الستقبال  حاليًا  جُتهز  كافة،  احملافظات  يف  حكوميًا 

املصابة بالفريوس.
مستشفيات  اختريت  الغربي،  والبقاع  والنبطية  اجلنوب   يف 
صيدا والنبطية وبنت جبيل ومشغرة الستقبال املصابني. لكن 
الئحة املختربات املعتمدة إلجراء الفحص، مل تشمل أّي خمترب 

يف هذه املناطق.
»البطولة« يف  دور  تلعب  أن  مستشفياتها  من  الدولة  تريد 
مواجهة الوباء بـ... 75 مليون لرية قّدمتها اهليئة العليا لإلغاثة 
لكل منها، ما دفع بعضها إىل االعتماد على مبادرات بلدية 
وأهلية. مستشفى صيدا احلكومي الذي أعلنت بلدية املدينة 
احلاالت  الستقبال  الثاني  الطابق  جهوزية  أعلن  دعمه  نيتها 
األول  الطابق  جتهيز  على  العمل  يستمر  حني  يف  احملتملة، 
وأحد قسَمي الطوارئ، بانتظار حتويل مبالغ إضافية ومعدات 
من الوزارة، وال سيما أجهزة التنّفس وأدوات الوقاية اخلاصة 
بالطاقم التمريضي والطيب، فضاًل عن استحداث مصعد خارجي 
خاص بقسم »كورونا«. يف وقت أن مستشفى محود اجلامعي 
أول  ليكون  بالفريوس  املصابني  باستقبال  اليوم  سيبدأ 
مستشفى خاص يف اجلنوب والنبطية ينضم إىل خطة الطوارئ 

الوطنية.
اللمسات األخرية توضع على مستشفى بنت جبيل احلكومي. 
إن  لـ«األخبار«  قال  فرج  توفيق  الدكتور  املستشفى  مدير 
خاص  قسم  إىل  ُحّول  سريرًا(   24 )يضم  املبنى  طوابق  أحد 
باحلجر، إىل جانب غرفة عزل )بالضغط السليب( تضم سريرًا 
وخارج  مستقالن.  ومدخل  مصعد  للطابق  واسُتحدث  واحدًا. 
املستشفى، قدمت الوحدة اإليطالية العاملة ضمن اليونيفيل 
كبديل  فيها  املشتبه  احلاالت  الستقبال  أولية  رعاية  غرفة 
من  إضافية  معدات  استالم  ُينتظر  فيما  الطوارئ،  قسم  عن 
طاول  احلكومي«  جبيل  »بنت  اإلهمال ضد  أن  علمًا  الوزارة. 
البنية الوظيفية وأّثر على عدد من املمرضني واألطباء، ما دفع 
وزير الصحة محد حسن إىل منح فرج موافقة استثنائية للتعاقد 

مع ممرضني جدد.
مدير مستشفى مشغرة احلكومي الطبيب عباس رضا ال يشعر 
بأنه قادر على تلبية »نداء كورونا« باإلمكانات املتواضعة اليت 
منذ  املستشفى،  احلكومية.  للمستشفيات  الدولة  خّصصتها 
تشييده وجتهيزه عرب جملس اجلنوب عام 2017، ُترك فريسة 
لإلهمال، والوزارات املتعاقبة مل تشمله باملليارات اليت كانت 
غرفه  وضع  إىل  أدى  ما  األخرى،  املستشفيات  على  توزعها 
واألشعة  الوالدة  حبديثي  والعناية  العمليات  وغرفة  األربعني 

واملخترب يف »العزل«.

    تريد الدولة من مستشفياتها أن تلعب دور »البطولة« يف مواجهة 
الوباء بـ... 75 مليون لرية

اخلارجية فقط.  العيادات  ُشّغل قسم  احلي«،  »باللحم  فيما، 
وبعدما أخرج وزير الصحة املستشفى من »احلجر«، ينتظر رضا 
األشعة  وجهاز  التنّفس  كأجهزة  الالزمة  التجهيزات  اكتمال 
النّقال وجتهيز غرفة عزل الضغط السليب، ومسح وزير الصحة 
له بالتعاقد مع مثانية ممرضني وعدد من األطباء الذين بدأوا 
بتجهيز األقسام. رضا أكد أن الـ 75 مليون لرية غري كافية 
للتشغيل واالستمرار، فقد »اشرتينا لباس املمرضني الواقي 
بـ 35 دوالرًا لكل قطعة ودفعنا سعر كل كمامة أربعة دوالرات 
الليطاني  لنهر  الوطنية  املصلحة  بأن  علمًا  دوالر«!  ونصف 
للعناية  تعقيم  مواد  عبارة عن  للمستشفى  عينية  قدمت هبة 

الشخصية وعيادة جاهزة لزوم العزل للمرضى قبل دخوهلم.
أزمة املستشفيات احلكومية املهملة يف األطراف، ترافقها أزمة 
مستشفيات منسية كليًا يف ظل رفض عدد من املستشفيات 

اخلاصة االنضواء يف املهمة. 
واستجابة خلطة الطوارئ الصحية، حّرك رئيس بلدية السكسكية 
علي عباس ملف مبنى مستشفى السكسكية احلكومي الذي متلكه 
وزارة الصحة واملقفل منذ سنوات. عباس قال لـ«األخبار« إنه 
تواصل مع وزارة الصحة عارضًا استخدام املستشفى كمركز 
للرعاية األولية ملرضى »كورونا« أو ألي استخدام آخر تفرضه 
تكن  مل  حال  »ويف  سريرًا.   21 يضم  أنه  سيما  وال  احلاجة، 
الوزارة قادرة على تشغيله، نطلب السماح لنا كبلدية بتشغيله 

بدعم من املؤسسات الدولية املاحنة«.

 كورونا »ينتشل« مستشفيات 
اجلنوب والبقاع الغربي من 

اإلهمال
آمال خليل

يف  »كورونا«  بفريوس  اإلصابات  ألعداد  الالفت  معاالرتفاع 
درجة  احلكومة  رفعت  املاضية،  القليلة  األيام  خالل  لبنان، 
يف  حرص  دياب  حسان  رئيسها  أن  ورغم  واالستنفار.  التأهب 
دعوته اللبنانيني إىل االلتزام بتدابري التعبئة العامة على تسمية 
»احلظر الذاتي«، إاّل أن اإلجراءات املتشددة اليت شهدها اليومان 
املاضيان، تشري إىل حظر جتول إلزامي. سواء عرب تسيري دوريات 

أو إقامة حواجز وتسطري خمالفات حبق »امُلتمردين«.
املنزلي  باحلجر  االلتزام  صعيد  على  مطلوبًا  التشّدد  كان  ولئن 
ليصل  »القفز«  كورونا  عّداد  يواصل  حيث  الراهنة،  املرحلة  يف 
إصابة فيما  املاضي، إىل 267  االثنني  اإلمجالي،  احلاالت  جمموع 
بلغ عدد املصابني احلاليني 255 حالة مع تسجيل شفاء 8 حاالت 
ووفاة 4 مصابني، فإّن النقاش املرتبط بـ »تأهيل« امُلستشفيات 
رفيق  ُمستشفى  مالمسة  مع  وخصوصًا  ضروري،  من  أكثر  بات 
احلريري احلكومي طاقته االستيعابية القصوى )حتى يوم أمس، بلغ 
عدد امُلصابني يف امُلستشفى 59 بينهم 9 نقلوا من ُمستشفيات 
إفساحًا  سريريًا  امُلتعافني  »تسريح«  إىل  أخريًا  وجلوئه  أخرى(، 
حالة   15 من  أكثر  تسريح  )مت  حرجًا  األكثر  احلاالت  أمام  للمجال 

ُشفيت من العوارض(.
حاليًا، هناك أربعة ُمستشفيات فقط جُمّهزة الستقبال امُلصابني، 
ديو،  أوتيل  بريوت،  يف  األمريكية  )اجلامعة  خاّصة  منها  ثالثة 
احلريري  رفيق  ُمستشفى  يزال  ال  فيما  جبيل(،  يف  واملعونات 
اجلامعي هو امُلستشفى احلكومي الوحيد اجمُلّهز. على األقّل، هذا 
الصادر  الكوارث  الوطنية إلدارة  العمليات  تقرير غرفة  ما يقوله 
»تعمل  حكوميًا  ُمستشفى   11 وجود  إىل  الفتًا  املاضي  االثنني 
لتكون جاهزة خالل أسبوع«. وهذه امُلستشفيات هي: اهلراوي، 
فتوح كسروان، النبطية، حلبا، بشري، طرابلس، صيدا، اهلرمل، 

بعلبك، بنت جبيل، ومشغرة.
امُلستشفيات  هذه  تفتح  أن  املتوّقع  من  الوعود،  صدقت  وإذا 
وبالتالي  األعداد  تزايد  توّقع  مع  امُلقبل،  األسبوع  مطلع  أبوابها 
زيادة الضغط على امُلستشفيات اجملّهزة عمومًا وُمستشفى رفيق 

احلريري خصوصًا.
ومبعزل عن ُمستوى التجهيزات اليت يتم حتضريها، فإنه ال ميكن 
التعويل عليها يف ظّل األزمة النقدية واملالية، ويف وقت ال يزال 
واقع امُلستلزمات الطبية مأزومًا. وانطالقًا من هذا الواقع، يأتي 
الرتكيز على أهمية االلتزام باحلجر املنزلي لتدارك تعرية النظام 

الصحي.
تتجه  العامة،  التعبئة  إجراءات  تطبيق  يف  التشّدد  إىل  وسعيًا 
اإلشراف  من  احمللية  والسلطات  البلديات  »متكني«  إىل  احلكومة 
من  للبلديات  ُمستحّقة  أموال  حتويل  عرب  االلتزام،  على  واحلرص 
غرفة  تقرير  ووفق   .2018 عام  منذ  امُلستقل  البلدي  الصندوق 
العمليات الوطنية إلدارة الكوارث، بلغت نسبة االلتزام باإلقفال 
يف مجيع األقضية 90%، باستثناء حمافظة الشمال، حيث بلغت 

نسبة االلتزام الـ%80.
أّما القطاعات امُلخالفة فاختلفت مع اختالف كل حمافظة. يف اجلنوب، 
مثاًل، ضّم »قطاع« املخالفات حمال االكسربس والصّرافني، ويف 
الشمال سجلت املخالفات يف أسواق اخلضار يف طرابلس. أّما يف 
والزفاف  التزيني  حمال  قبل  من  مفتعلة  املخالفات  فكانت  عكار 

واهلواتف.
إىل ذلك، بلغ عدد اخلاضعني للحجر الصحي يف احملافظات 618 
 175 خيضع  حيث  باألعداد  األوىل  املرتبة  عكار  وحتتّل  شخصًا، 
للحجر، تليها جبل لبنان )151(، ومن ثم اجلنوب )121(، فالنبطية 

)90( والشمال )49( والبقاع )27( وأخريًا بعلبك اهلرمل )5(.
أّما على صعيد اإلصابات، فال تزال بريوت حتتل املرتبة األوىل حيث 
سجلت حتى اآلن 49 إصابة ومن ثم املنت )43( وكسروان )37(. 
وعلى رغم التطمينات واألجواء اإلجيابية اليت حياول وزير الصحة 
العامة محد حسن بّثها إال أن ارتفاع عدد احلاالت اجملهولة املصدر 

إىل 42 حالة ال يشي إال بضرورة املزيد من احليطة واحلذر.

سباق بني ارتفاع اإلصابات 
وجهوزية امُلستشــفيات احلكومية

هديل فرفور
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 آذار   28 Saturday 28 March 2020الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتـحقيقات

يف امَلعنّية والعسكرّية السياسّية الُسلطات قيام عدم حال يف
لبنان،بفرضَمنعالتجَوالالتاموالكاملبالُقّوة،فإّنناسنَواجهقريًبا
واإلستشفائي، الطّب امُلستوى على األوىل َموُصوفتني: كارثتني

والثانيةعلىامُلستوىاحلياتيوامَلعيشي.وهذههياألسباب:
عندمانتحّدثعنمئةإصابةُمثبتةبكورونا،أوعنمئتنيومخسني
إصابةُمثبتة،أوعنأّيرقمآخر،فهذااليعينأّنهذاالرقميعكس
إمجالياحلاالتامُلنتشرةيفربوعنا،ألّنهوحبسبماتأّكدعلمًيايف
اخلارج،يفُمقابلكلإصابةُمثبتة،ُتوجدالعديدمناإلصاباتغري
امَلعروفةبعد)بسببعدمُظهورالعوارضعليها،خاللفرتةحضانة
الوباءاليتُيكنأنمتتّدلفرتةتصلإىلأسبوعنيمامليكنأكثر!(،
أّنه ُيدرك أن ُكثر،قبل بأشخاص امُلصاب الشخص إختلط وكّلما
آخرين ألشخاص الفريوس نقله خطر كان كورونا، بوباء ُمصاب
كبرًيا،وكّلماكانالرقماحلقيقيامَلخفيكبرًياأيًضا.وبالتالي،إّن
عدَدامُلصابنييفلبنانمليعدصغرًياعلىاإلطالق،وهوُمرّشح
القليلة لإلزديادسريًعاوبشكلدراماتيكيخاللالساعاتواألّيام
امُلقبلة،بشكلسَيضَغطبُقّوةعلىالِقطاعالطّبيفمرحلةأوىل،
وبشكلُينذربتخّطياإلصاباتامُلرتقبةُقدرةامُلستشفياتاللبنانّية
علىالتعاملمعها–كماحصليفإيطاليامثاًل،وذلكيفحالعدم

إبطاءُسرعةإنتشارالوباء.
وبالتالي،مليعدجائًزااإلكتفاءبالدعواتإىلضرورةتقّيدامُلواطنني
بالبقاءيفمنازهلم،والاإلكتفاءببعضاإلنذاراتوببعضاإلجراءات
العقابّيةالطفيفةحبّقامُلخالفني،ألّنهويفُمقابلإلتزامالعديدمن
مسؤولّية وعدم وجهل تهّور فإّن امُلتخذة، باإلجراءات امُلواطنني،
وقّلةأخالقالعديدمناألشخاصاآلخرين،وقّلةدرايتهمحلجماملخاطر
امُلدقة،تسّببخبروقاتواسعةلقرارالبقاءيفاملنازل،وأسفر
ُحكًماعنمزيدمناإلنتشارلوباءكوروناالذييتسّللبنيامُلواطنني
امُلسارعة بطريقةخبيثةوغريمرئّيةوالَمسوسة.وبالتالي،جيب
اليومقبلالغد-وقبلفواتاآلوان،إىلفرضاحلظرالكاملللتجوال
بالُقّوة،وإىلتنظيمحركةعددَمدودمنامُلواطننيعلىالطرقات،
منبنيالذينَيعَملونيفوظائفحيوّيةوضرورّيةلُصمودامُلواطنني
يفمنازهلم،أيلتأمنيالطبابةوالتغطيةاإلعالمّية،ولتأمنياملآكل
واملشربواألدويةوأدواتالتنظيفوالتعقيم،إخل.وبعضاملواد

األّولّيةالضرورّيةاألخرىمثلالغازوالبنزينواملازوت،إخل.
وإضافةإىلاخلطرالكبريامُلتمّثلبضرورةضبطسرعةإنتشاركورونا
يفربوعنا،حتىالنصلإىلمرحلةُمرعبةيعجزفيهاالقطاعالطّب
عنتوفريالعالجواإلهتماملكّلامُلصابني،حبيثيوتالقسمالكبري
منهمأمامأعيننا،مندونأننكونقادرينعلىالتصّرف،ُيوجد
خطركبرياليقّلُخطورة،يفحالعدمإلتزامالبقاءيفاملنازل.

وهوعلىامُلستوىاحلياتيوامَلعيشي.
فإذاكانصحيًحاأّنالكثريمنالعاملنيوامُلوّظفنيفقدواأعماهلم،
امُلوّظفني من أو اليومّيني الُعّمال من رزقهم-أكانوا باب وخسروا
الذينجرىإقفالُمؤّسساتهمومعاملهمومتاجرهمومراكزعملهم،
فإّناألصّحأّنعدمالسيطرةعلىالوباء،َيعينُحكًمااإلستمراريف
متديدفرتةالبقاءيفاملنازل،مّرةتلواألخرى!وبالتالي،امُلعادلة
ا،وجنح اوكليَّ بسيطة،إذاإلتزماللبنانّيونبالبقاءيفاملنازلجديَّ
اجلسمالطّبيفالسيطرةعلىإنتشارالوباء،ُيكنناأننأملبعودة
بقيت حال يف أّما َمعقولة، زمنّية فرتة يف طبيعتها إىل احلياة
توّقف أّن يعين فهذا امُلصابني، أعداد تصاعد وإستمّر اخُلروقات
الدورةاإلقتصادّيةسيبقىقائًماوسيتمّددمنتاريخإىلآخر!من
امُلوّظفني فئة غري الُصمود-من على امُلواطنني ُقدرة وألّن هنا،
الرمسّينييفالسلكنيامَلدنيوالعسكري،ومنغريفئةالذينال
تزالأعماهلمقائمة،بشكلُمباشرأوعرباإلنرتنت،َمدودة،جيب
التكاتفجلعلفرتةتوّقفاألعمال،وبالتاليغيابالرواتبواألجور
،قصريةقدرامُلستطاع.وعلىمنيصرخأّنهإنمليارسعمله
الُيكنهإطعامأطفاله،أنيعرفأّنهإنملنتمّكنمنختّطيالفرتة
الصعبةخاللهذيناألسبوعنيامُلقبلنيأوالثالثةأسابيعامُلقبلة،
لنيتمّكنمنالعملالاليوموالغًداوالبعدشهر،ورمباالحتى

بعدسنة!.
إذاامَلطلوبفرضالبقاءيفاملنازلبالُقّوة،معإستثناءاتَمدودة
وَمضُبوطةوفقلوائحومواعيددقيقة،للتغلبعلىالوباءوحصره
امُلستشفيات ُقدرة على لإلبقاء وذلك ُمكنة، فرتة أقصر خالل
واجلسمالطّبعلىالتعاملمعاإلصاباتبكورونا،ولتقصريالفرتة
الزمنّيةاليتسيخسرفيهاالكثريمناللبنانّينيرواتبهمودخلهم.
ومباأّنُقدراتالدولةاملالّيةهييفأسوأأّيامهاحالًيا،والُيكن
األقّل على جيب فإنّه للُمواطنني، مالّية ُمساعدات توّقع بالتالي
أنواع ُمتلف وِسداد دفع َمواعيد ُتؤّجل رمسّية قرارات إصدار
الفواتريوالَسنداتواإلستحقاقات،ملنهوغريقادرعلىالدفع.
البلدي، التعاملعنُقربمعنطاقها واألهّمجيبعلىكلبلدّية
ملّديدامُلساعدةللعائالتاألكثرحاجة،بالتنسيقمعبعضاألغنياء
وامُلقتدرينيفكّلمنطقة،ألّنصرخات»مليعدلدينااملال«بدأت
تعلويفأكثرمنمكان،وهيستتوّسعوتنتشرأكثرفأكثرمعُمرور

ناجي س. البستاني
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»مل يعّد لدينا املال«...  إفرضوا َمنع 
التجَوال بالُقّوة!

فيشغل العامل، دول معظم عاملٌي وباٌء جيتاح أن يعين ماذا
شعوبها،ويثقلأعباءاقتصاداتها،وينهكأنظمتهاالطبية،ويقتل
مواطنيهاويهددهمباهلالكمجاعات،ثمتستمردوٌلبضغوطاتها

الصراعية،مستغلًةالوباءملآربسياسية؟
مشاهدغريمألوفةتلكاليتنراهاكليوم،كأنهاصدمةأعادت
إنساناأللفيةاجلديدةإىلاحلقائقاألوىل.خوفمنكلشيء،
مناآلخروماحيملهمنشٍرغريمقصود.خوٌفمنجمهوٍلغري
مرئيمعلوماألثر.فريوسكورونااملستجدقاتلسريعاالنتقال،

يالحقاألرواحيفاألرض.
مناملشاهدالصادمةظهورنزعةبقاءفرديةأنانيةبوضوحيف
التموينية،ليسعلى املواد أتفه تقاتلعلى الغربية. األسواق
الغذاء،بلعلىأوراقاحلمام.أناومنبعديالطوفان.يففيلم
يدور املاضي العامل اجلوائز أكرب حصد الذي الشهري »جوكر«
وقوانينهم قيمهم املتحضرون، الناس »هؤالء التالي: احلوار
جمردمهزلة...يتخلونعنهاعندأولمشكلة.سأريك،عندماتعم
الفوضى،سيقضونعلىبعضهمالبعض«.هذهاملشاهدحتدث
الشارع، يف يسقطون ألشخاٍص تنتشر مصورة مقاطع اآلن.

يصورهمأشخاصآخرون،خيافونالعدوىفاليقرتبون.
ُيرتك ذلك ورغم املائة. يف 3 من أقل الفريوس فتك نسبة
إنسانيقعيفالطريقمندونمساعدة.انتصارساحقللفردية
علىالتعاونوالغريية؛فرديةعّززتهاثقافةليرباليةزرعتطوال
معنا تولد اإلنسانمل جديدةمنصنع غريزة باتت حتى عقود
اجتماعي،ال األخرى؛غريزةاستهالكوحشيةوانعزال كالغرائز

يكنحتميلأيفريوسبيولوجيذنبها.
ذلك من أسوأ تصرفه فبعضها الدول، أما األفراد. حالة هذه
بكثري.ليسأكثرتعبريًاعنعنصريٍةمقيتةخروجدونالدترامب،
رئيسأقوىدولالعامل،علىاملألبتوصيفالفريوسالذييهدد
احلضارة رئيس ترامب، حبسب الصيين«. بـ«الفريوس العامل
القائدةللبشرية،واليتتّدعيتفوقًاعسكريًاواقتصاديًا،واألهم

قيميًاوأخالقيًا،فإنلكوروناجنسيةصينية.
دعوٌةصرحيةلوصمأكربدولةيفالعاملوسكانهاالذينيشكلون
مخسسكانالعاملتقريبًابـ«عار«الوباءالذياليكنأنيكون
أمراض مع الغابرة العصور إنسان لسلوك ماثل سلوك عارًا.
تلكالعصور،حنيكانالناسيعتقدونأناملصابمبرضمعٍد
ملعونومنحوسوجيبإبعادهأوقتلهحتى.ملتكنزلةلسان،
فاألمرمنصوصببصمةحسابهالرمسيعلىموقع»تويرت«،وهو

يكررالعبارةاملشينةكليوم.
وتناغمهامع الساليف أوروبيًاعلىهواها تالُم اليت يفصربيا
روسيا،يتخاذلاالحتاداألوروبيمعتلكالدولةالضعيفةاليت
الذي األمر الفريوس، ملواجهة للمساعدة احلاجة بأمس هي
دفعرئيسهاألكسندرفوتشيتشإىلاخلروجعلىاملألغاضبًا،
ليعلنأن»التضامنالعامليغريموجود«،والتضامناألوروبي
»قصةخرافيةعلىالورق«،شاكيًامنعاالحتاداألوروبيبالده
لدول يكفي ما وجود عدم حبجة الطبية، املعدات استرياد من
االحتاد،مستذكرًاأنزعماءاالحتادكانوايصدروناألوامرلصربيا
بعدمشراءالبضائعمنالصني.فوتشيتشاعتربأنالصنيأمله

الوحيد،وأنرئيسهاشيجينغصديقوأخمقربلصربيا.
يفإيران،تعانياجلمهوريةاإلسالميةمنحصاٍرأمريكيوعقوبات
قبلانتشارالفريوسفيها،وهيعقوباتتطالمتلفنواحي
احلياةونشاطالدولة.ماولةخنقواسعةالنطاقوشديدةالضغط
علىكلمصادراحلياةفيها،منجتارةالنفط،إىلمنعالتعامل
معالشركاتوالدولة،وتهديداملستثمريناألجانبالذينتفاءلوا
باالتفاقالنوويمعالدولالست،وصواًلإىلاملعداتالضرورية
قتل ماوالت واألدوية. الطبابة ومعدات النقل حركة لتشغيل
الضغط زيادة هو بفظاعته املدهش لكن كورونا، سبق بطيء
األمريكيعلىإيرانونظامهاالطبيفوقتانفالشالفريوس

يفالبالداليتتشكلواحدةمنأكثرالدولتضررًامنه.
استمرالتهديداألمريكيللشركاتوالدولالراغبةيفمساعدة
طهران.إمعاٌنتاميفقتلشعببأكملهألغراضسياسية.إنه
منوذجفريدمناستغاللاألوبئةللكسبالسياسي،وجتاهلتام

ألبسطمعايرياإلنسانية.
ورغمأنإيرانصامدةبقدراتهاالذاتية،وختوضمعركةكورونا
ببسالة،فإنالضغوطعليهامنبابتسييسالفريوسامتدت
إىللبنان.هناك،حُيسبوزيرالصحةعلىأنهمقّربمنحزب
من آتية بالفريوس اإلصابات بعض كانت أن وصودف اهلل،
إيران،ليتمبعدذلكهجومداخليمنحلفاءأمريكاعلىاحلزب
والوزير،وصواًلإىلاحلديثعن»فريوسإيراني«.هكذابكل
بساطة،متجتنيسالفريوسمنقبلاملدرسةالسياسيةنفسها؛
كّل يف الناس بني واملساواة باحلرية يوميًا تتغنى اليت تلك

األرض،ومتارسعنصريةقلنظريها.
واإليرانيني الصينيني املسؤولني ذلكفرصتصديق يعزز أال

والروسحنييتحدثونعنهجومبيولوجيأمريكيعليهم؟

نورالدين إسكندر

كورونا ألغراض 
سياسية.. القتل البطيء

الذينغّطوها باللبنانيني قبلاشهرقليلةكانتالشوارعتضج
الطاقم عن والتخلي املبادرة باستالمهم املطالبة بأعدادهم
من جديد بطاقم عنه واالستعاضة القديم-احلالي، السياسي
الشعب.ولكن،عنداولاستحقاقرمسي،شاءانيكونقاتاًل
اثبات يف اللبنانيون فشل وباءالكورونا، وهو جدًا، وسلبيًا
انفسهموقدرتهمعلىتولياملسؤولّية،وبرهنوا)شرحيةكبرية
منهمكيالنشملاجلميع(،اّنهممناصحابالكالمالبعيدعن
االفعال،وانهميستهرتونحتىبصحتهموبصّحةمنحيّبونمن

اقربالناساليهم،فكيفيكنائتمانهمعلىالوطن؟!.
منالسخريةفعاًلانيدعونااملسؤولوناىلاحلفاظعلىحياتنا،
انفسنا النقاذ الواجبة التعليمات اتباع بإلزامنا يقوموا وان
وامليطنيبنامنوباءقاتل،مليرحمدولةوالشعبًايفالعامل
امجع.ملنّتعظماحصليفدولاخرىاكثرتطورًامنا،وملجند
يفاالرتفاعاهلائللضحاياهذاالوباءمنحاالتوفاةومصابني،
مايستدعيمناالوعيوالتنبهاىلانمانواجههليسعدوًاعاديًا،
وليسهناكمناسرتاتيجيةناجعةملاربتهاالباالبتعادعنهوعدم
التعرضله،وهذااليكنحصولهاالعربمالزمةاملنزلوعدم
اخلروجااليفحالالضروراتالقصوى،اّياكثرحتديدًالشراء

املوادالغذائيةوالدواء.
التقصري الّن الدولةعلىتقصريها، يلوم لناكلمن فليسمح
يفهذهاحلالةمشرتك،ولوسّلمناجداًلانجملسالوزراءتأّخر
يفاختاذالتدابرياالحرتازّيةالالزمة)علمًااندواًلعديدةغربّية
هي فما كورونا(، ملواجهة لبنان به قام الذي بالعمل اشادت
ذريعتناالجتذابهذاالفريوسالقاتلالينا؟هلاجربتنااحلكومة
علىفتحابوابمنازلناودعوةالناس.هلاجربتناعلىاخلروج
واالختالطبأناسالنعلممااذاكانوامصابنيامال؟هلاجربتنا
يدين غسل من املناسبة الوقائّية االجراءات اختاذ عدم على
قبل الفريوس معها حتمل قد اليت املشرتيات وكل وتعقيمها

الدخولاىلاملنزل؟
العديدمن زلناافضلبكثريمن الرغممنكلذلك،ال وعلى
الدولاملتحّضرةاليتباتتتتوّسلاحلصولعلىبعضاملعّدات
ووسائل والكّمامات كالقفازات للحماية االساسية واالجهزة
التعقيم،كماانناملنستفدمن»النعمة«اليتعشناهاجلهة
جلهة كورونا مع معركتنا يف بدأناه الذي املنخفض املستوى
اعداداملصابنيوالوفيات،فأصّريناعلىاننزيدهادونمّنةمن
احدالعتبارنااننااقوىمنالفريوس،وقادرونعلىالتحّديبقوة

ساعدنابداًلمنرجاحةعقلنا.
يكناننلوماحلكومةعلىعدمتوافراملساعداتاملادّيةواالجهزة
الطّبيةاللوجستّيةواملستحضراتالالزمةملقاومةالوباء،ولكنمن
الوقاحةفعاًلاننلومهاعلىعدماعالنحالالطوارئ،فهلحنن
شعبجاهلاىلحّدانُيفرضعلينابالقوةاالعتناءبأنفسنا؟اّي
عقلنا اين وعّزتنا؟ وعلمنا كربياؤنا اين االمر؟ هذا يتقّبل عقل

وحّبناللحياة؟
حيسبللحكومةقيامهاببادرةجيدةمتّثلتيفزيادةسرعةوكمّية
على اخلليوي شركيت الزامها كما املنزلي، االنرتنت استهالك
جمانًا، اخلليوّية للهواتف االنرتنت وحجم االيام من باقة تقديم
وهيمناملراتالنادرةجدًااليتنشهدفيهامثلهذهاخلطوة،
بها واملعمول املطلوبة التقديات عن بعيدة تزال ال انها ولو
يفمتلفاحناءالعامل،امناالجيباغفالماحصل،وذلكحلّث
الناسعلىمالزمةمنازهلمواستعمالالتكنولوجياللتعويضعن

النقصاملفروضبسببكورونا.
فلنكّفعنالبحثعّمننلقياللومعليه،الّنهاذاكاناآلخريالم
بنسبة10يفاملئة،فنسبةالـ90يفاملئةالباقيةتقععلينا،واذا
ملنكرتثحننلصحتناوحياتنا،فبأّيحقنلوماآلخرينعلىعدم
اكرتاثهم؟النفعلتعبئةعامةاوحتىحلالطوارىءاذاملنتحمل

مسؤولّيةمحايةانفسناومنحنب.

طوني خوري

كورونا: هل اللبنانيون 
على قدر املسؤولية؟

الوقت،يفظّلعجزُمتزايدمنقبلالكثريينعنشراءاحلّداألدنى
منضرورّياتالبقاءأحياء!.

باختصار،أوقفواإنتشاركورونايفأسرعوقتُمكن،عربفرض
منعالتجوالبالُقّوةاحلازمة،وإالسينتشرالوباءيفكلمكانومعه
حاالتالوفاة،وستنتشرمعهأيًضاحاالتالَعوزواجُلوع...ومنثم

سنِصل-المسحاهلل،إىلحالالفوضىالشاملةوالقاتلة!.
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167حالة سّجلها عّداد كورونا، االحد املاضي، مع 
توقعات بأن يالمس الرقم عتبة الـ180 حالة ظهر 
االحد املاضي، مع احتساب احلاالت اجلديدة يف 
تقرير وزارة الصحة العامة. الرسم البياني لتطور 
األعداد املصابة، يشري إىل أن املرحلة املقبلة من 
املواجهة األسوأ آتية. وما يعّزز هذه الفرضية بدء 
وزارة الصحة العامة التحضري للدخول يف مرحلة 
االنتشار السريع، وهي املرحلة الرابعة واألخرية. 
املطلوب اليوم، حبسب املعنيني، هو أخذ توصية 
فالسيناريو  وإال  اجلّد  حمل  على  املنزلي  احلجر 

اإليطالي!
»حنن اآلن نتهيأ للمرحلة الرابعة من اخلطة الوطنية، 
املصدر  معلومة  غري  إصابة  حاالت   6 رصد  بعد 
إىل  اليوم  حيّدد  ما  هو  اجملتمع  والتزام   )...(
أين نتجه يف تطور األمور«. بهذا التصريح، الذي 
أطلقه عقب لقائه مع جلنة الصحة النيابية، أعلن 
الوصول  قرب  العامة، محد حسن،  الصحة  وزير 
إىل مرحلة جديدة من املواجهة مع الكورونا: مرحلة 
ناقوس اخلطر، مع  السريع. دّق حسن  االنتشار 
تعّذر فّك »شيفرة« بعض اإلصابات اليت ال تزال 
بال مصدر إىل اآلن، واملتوّقع أن تزيد يف املرحلة 
التصريح.  عن  البعض  تكّتم  بسبب  املقبلة، 
أخرى،  ناحية  من  أنه  إال  ذلك،  يفعل  إذ  وهو 
األسوأ«  »السيناريو  إىل  الوصول  توقيت  يرهن 
األول  الدفاع  »خط  اليوم  هم  فهؤالء  بالناس. 
واألخري«، حبسب حسن. فإما االلتزام بـ«التعبئة 
احلالية«،  الثالثة  املرحلة  »أمد  وإطالة  العامة«، 
الرابعة  »رّبانية« واهلرولة حنو املرحلة  أو تركها 
اليت ستكشف بال شّك عري النظام الصحي وعجزه 
عن استيعاب صدمة االنتشار، وخصوصًا يف ظّل 
البطء يف جتهيز املستشفيات احلكومية والنقص 

يف املعدات الطبية.
فما  حسن،  تصريح  إىل  حتتاج  الوقائع  تكن  مل 
سنصل  بأننا  ينذر  األرض  على  اليوم  جيري 
مرتوكًا  »األمر  فيه  سيصبح  الذي  املكان  إىل 
كورونا  عّداد  يواصل  األرقام،  ففي  للسماء«. 
ليصل  جديدة  إصابات   10 تسجيل  مع  الصعود 
مع  خمربيًا.  مثبتة  إصابة   167 حدود  إىل  العدد 
أن  احلكومي  بريوت  مستشفى  مصادر  توقعات 
يالمس الرقم عتبة الـ180 حالة مع صدور تقرير 

وزارة الصحة.
وما يعزز هذا اخلوف ثالثة عناصر رئيسية: أوهلا 
استهتار ناس كثر بضرورة العزل املنزلي وثانيها 
التكتم الذي متارسه بعض اجلهات واملستشفيات 
على بعض احلاالت املصابة ومصادرها، وثالثها 
»النزوح الداخلي« من املناطق اليت تسجل أعداد 
أقّل  أخرى  مناطق  إىل  يومية  بوترية  إصابات 

انتشارًا.
وحدهم.  الناس  ليست مسؤولية  ذلك، هي  مع 
املعنية  واجلهات  أيضًا  الوزارة  مسؤولية  هي 
انتشار  تواكب سرعة  اإلجراءات كي  يف تسريع 
الفريوس، وتتخذ القرار بفرض إجراءات قاسية 
اختذت  اليت  التفسري،  طرق  عن  النظر  بصرف 
أخريًا منحى طائفيًا، وال سيما يف ما خيص قرار 
عزل املناطق اليت تشهد تسجيل إصابات بوترية 
متسارعة وحملية املصدر. ويف هذا اإلطار، تفيد 
ال  العزل  »اقرتاح  أن  الصحة  وزارة  مصادر يف 
يزال خيارًا قائمًا اليوم إذا ما استمر الوضع على 
ما هو عليه«. وهو تاليًا اقرتاح »تفرضه املعطيات 
العلمية، وال عالقة هلا باحلجر على مناطق معينة 

من دون أخرى«.
صحيح أن الوزير ال يزال يعيد تأكيد أن األمور ال 
تزال حتت السيطرة، إال أن لسان حال املتابعني 
للملف داخل الوزارة نفسها يشري إىل »أننا دخلنا 
املرحلة األخرية«. وينطلق تربير هؤالء من فحوى 
املاضي،  االحد  النيابية،  الصحة  جلنة  اجتماع 
للمواجهة،  املفرتضة  اخليارات  طرح  والذي 
وإعالم  احلكومية  املستشفيات  جتهيز  من 
وقد  التجهيز.  بضرورة  اخلاصة  املستشفيات 
أشار رئيس جلنة الصحة النيابية، عاصم عراجي 
يف  حكوميًا  مستشفى   12 جتهيز  جيري  أنه  إىل 
املناطق، على أن تصبح جاهزة يف غضون أيام. 

عّداد كورونا يواصل ارتفاعه:

لبنان خيشى السيناريو اإليطالي
راجانا حمية

حال  األعداد يف  زيادة  خيار  اللجنة  درست  كما 
االنتشار، لتشمل املستشفيات احلكومية املتبقية 
حبيث يصبح العدد حبدود 29 مستشفى حكوميًا، 
إضافة إىل 10 مستشفيات خاصة كمرحلة أوىل، 
أخرى  األمر على مستشفيات  احتمال فرض  »مع 
إذا ما دعت احلاجة«، حبسب عراجي. ويف إطار 
العمليات  غرفة  احتسبت  الشاملة،  الطوارئ  خطة 
املفرتض  األسّرة  عدد  الكوارث  إلدارة  الوطنية 
جتهيزها »وهي 1879 سريرًا و336 عناية فائقة 
و215 سرير طوارئ يف املستشفيات احلكومية، 
و9523 سريرًا و 1972 عناية فائقة و878 طوارئ 

يف املستشفيات اخلاصة«.
أما بالنسبة إىل أجهزة التنفس، فأشار حسن إىل 
أنه يوجد اليوم »1185 جهازًا )165 يف احلكومي 
و1020 يف اخلاص(«، فيما تنتظر الوزارة اليوم 
إضافة 110 أجهزة »عرب جملس اإلمناء واإلعمار«. 
أي ما يساوي 1300 جهاز، مستخدم منها اليوم ما 
ال يقل »عن 600 جهاز«. أما ما بقي فهو حبدود 
الكورونا«،  ملرضى  »فهي خمصصة  جهاز،   700
أجهزة  أن  إىل  تشري  التقديرات  أن  وخصوصًا 
سنحتاج  اليت  الفائقة  العناية  غرف  التنفس يف 
»هي حبدود 35%، أي ما بني 500 إىل  إليها، 

600 جهاز«.

 دعت بعض البلديات عرب مكبّرات الصوت لعدم 
تأجري عائالت سورية نازحة!

هي أرقام »مطمئنة« حبسب حسن، لكن إىل اآلن. 
تأمني  إىل  حنتاج  »فنحن  التفشي  حال  يف  أما 
هذا  ويف  عراجي.  حبسب  األجهزة«،  من  املزيد 
الصدد، طمأن الوزير إىل أن إجياد مصادر جديدة 
لن يكون صعبًا »وقد توجهنا بطلبيات إىل أكثر 
من دولة للحصول على أجهزة بهبات أو بشراء«، 
وخصوصًا أن مصادر التمويل بدأت تتوّفر. وهي 
إضافة إىل قرض البنك الدولي البالغ 40 مليون 
دوالر لتجهيز املستشفيات، »أّمنت وزارة الدفاع 
إطار  املعدات يف  لشراء  دوالر  مليون   20 مبلغ 
اهليئة  من  أخرى  ماليني  و10  كورونا  مكافحة 
للمستشفيات«.  لوجستية  ألمور  لإلغاثة  العليا 
ويف سياق متصل، ويف إطار املواجهة والتخفيف 
وزارة  أصدرت  احلكومي،  بريوت  مستشفى  عن 
الصحة، االحد املاضي، تعميمًا يسمح لألشخاص 
عليهم  تظهر  مل  من  أو  سريريًا  تعافوا  الذين 
عوارض مرضية عند التشخيص أو ذوي العوارض 
متاحًا  املنزلي«  »العزل  خيار  يكون  أن  اخلفيفة 
هلم. ويف هذا اإلطار، جرى إخراج 3 مصابني من 
ليستقر  املنزلي،  احلجر  إىل  أمس،  املستشفى، 
العدد على 16 حالة. كما ُسّجلت حالتا شفاء من 
الفريوس، ما يرفع احلاالت اليت شفيت متامًا إىل 

5 حاالت.
بلديات ضدّ الكورونا!

بعد  الصعداء  تتنّفس  البلديات  بعض  تكد  مل 
األهالي  قبل  من  تام  شبه  التزام  »حتصيل« 
بعد  لالستنفار،  األخرية  عادت  املنزلي،  باحلجر 
انتشار شائعات عن توجه عدد كبري من النازحني 
من  هاربني  البلدات،  من  عدد  إىل  السوريني 
مناطق الشمال اليت تشهد انتشارًا للكورونا. وقد 
للنزوح  املناطق  من  عدد  يف  البلديات  تصّدت 
فيه  حّذرت  بيانات  وأصدرت  للنازحني،  احملتمل 
من تأجري منازل لوافدين جدد، داعية إىل التبليغ 
كانت  ولئن  الصحية.  حالتهم  من  للتأكد  عنهم 
تلك البيانات تستهدف محاية البلدات من »دخول« 
حمتمل للفريوس عرب اهلاربني من مناطق تشهد 
إليه  تتنبه  مل  ما  أن  إال  اإلصابات،  تسارعًا يف 
البلديات يف حربها ضد الكورونا هو أنها كانت 
»تستهدف« العائالت السورية، من دون األخرى 
اللبنانية اليت تدخل القرى... بال »تصريح« مرور، 
كما جيري مع السوريني اليوم. فمعادلة البلديات 
السوري،  عنوانها  اليوم  باتت  بلداتها  حلماية 
الصوت  مكربات  عرب  البلديات  بعض  دعت  حيث 
جتول  منع  أو  نازحة  سورية  عائالت  تأجري  لعدم 
السوريني أو إغالق مداخل خميماتهم يف البلدات 

اليت جلؤوا إليها وإبقائهم داخلها!

القضائية  التشكيالت  ترقد 
الرف،  على  احلاضر  الوقت  يف 
كورونا  وباء  انتشار  قلب  بعدما 
األحوال رأسًا على عقب. مل يعد 
مثة حمل لالستحقاقات السياسية 
واالقتصادية وال النزاعات احمللية 
وقف  سبل  على  تتقدم  جيعلها 

تفشيه.
كورونا  بوباء  االهتمام  يكتِف  مل 
بتأجيل اخلوض يف أحد أبرز ملفات 
دياب  حسان  الرئيس  حكومة 
لتلميع صورتها، هي التشكيالت 
القضائية. بل فتح إعالنها التعبئة 
العامة يف البالد، واحلجر الصحي 
متامًا،  وشّلها  كلها  املرافق  على 
بيوتهم،  يف  اللبنانيني  وعلى 
غري  إضافية  مشكالت  على  بابًا 

 كـورونا يـنوِّم الـتشكيالت 
القضائية... والتوقيع امللزم

نقوال ناصيف

1983، تشري اىل أن إصرار جملس القضاء األعلى 
بالنصاب املوصوف على التشكيالت وفق الصيغة 
اليت يقرتحها، جيعل قراره »نهائيًا وملزمًا«. مفاد 
للسلطات  دة«  مقيِّ »صالحية  للمجلس  أن  ذلك 
املرسوم  أن  بيد  قراره.  على  املوافقة  تلزمها 
االشرتاعي نفسه، يف املادة ذاتها، يؤكد صدور 
التشكيالت مبرسوم بناًء على اقرتاح وزير العدل. 
الوزير املختص وتوقيعه على  عنى ذلك موافقة 
املرسوم. األمر الذي يؤول حتمًا اىل تعليق صدور 
التشكيالت، ما مل تقرتن بتوقيع الوزير ومن بعد 
رئيس اجلمهورية الذي ال يقل حتّفظًا عن بعض ما 
ورد يف التشكيالت. مل يرتدد يف القول بأنه لن 

يوقعها على حنو ما هي عليه.
  كورونا يبلبل عمل املحاكم والتحقيقات والتوقيفات

للوزير بذلك كما للرئيس قبله - وكالهما ليسا 
صندوقي بريد - حق االعرتاض على التشكيالت، 
اإلصرار  حق  األعلى  القضاء  جمللس  ما  مقدار 

عليها.
جملس  نظر  وجهة  مع  املتعاطف  البعض   -  2
الرئيس  توقيع  بأن  يعتقد  األعلى،  القضاء 
دة«  املقيِّ »الصالحية  دامت  ما  شكليان  والوزير 
قدر  إظهار  وتوّخت  القضاء،  جملس  اىل  ُأعطيت 
معني من استقاللية السلطة القضائية عن سواها 
من السلطات املوازية. بإزاء هذا الرأي، مثة آخر 
ليست  دستورية  صالحية  عن  يتحدث  مناقض، 
يوقعه  عادي مل  مرسوم  أهمية متنع صدور  أقل 
رئيس الدولة. ال يصح إّذاك إهمال هذه الصالحية 
أو جتاوزها. وهي ذات قواعد خمتلفة عما تورده 
مبهل  الرئيس  بتقييدها  الدستور  56 يف  املادة 
الصادرة عن  والقرارات  املراسيم  لتوقيع  ملزمة 
املهل هذه تصدر  إذا مل حيرتم  الوزراء.  جملس 
مع  نفسها  احلال  ليست  إمضائه.  بال  املراسيم 
الرئيس،  توقيع  أن  يعين  ما  العادية.  املراسيم 
ما  على  مبوافقته  بالضرورة  مقرتن  الوزير،  كما 
سيمهره. سبق لعون أن امتنع عن توقيع مراسيم 
اىل  أن صار  اىل  ومناقالت عسكرية،  تشكيالت 

األخذ بوجهة نظره.
3 - مثة وجهة نظر تقول باجتهاد إداري مستقر 
يقضي بقبول القاضي، بداعي »املصلحة العامة«، 
بعدم إصدار السلطات اإلدارية قرارات من شأنها 
اإلضرار باملصلحة العامة تلك. عدم اإلصدار هذا 
يقتضي أن يقرتن مبراقبة القضاء - الرقيب على 
كل اإلعمال اإلدارية - بغية التحقق من عدم جتاوز 
حّد السلطة ومن وجوب »املصلحة العامة«. خمرج 
كهذا يتيح جتميد التشكيالت يف الوقت احلاضر 
تفاديًا الشتباك الصالحيات بني اجمللس والوزيرة، 
ويفسح يف اجملال أمام تعاونهما على تصويب ما 
يقتضي بعيدًا من التشّبث بوجهات نظر متعارضة. 
أنه  مفادها  بالغة،  سلبية  على  ينطوي  أنه  بيد 
يعنيه  ما  بكل  قدمه،  على  القديم  إبقاء  يتيح 
القضاء.  مناصب  وتوّزع  وتقاسم  حماصصة  من 
على األصح ذلك ما تتوخاه القوى السياسية غري 

املتحّمسة لتشكيالت جملس القضاء األعلى.

حمسوبة تأثرت للفور بالتعبئة العامة.
أبرز األولويات اجلديدة اليت تعكف عليها وزيرة 
العدل ماري كلود جنم مع جملس القضاء األعلى 
ونقابة احملامني، إجياد حلول ملشكالت مستجّدة، 
املوقوفني  ومصري  احملاكم  جلسات  تعليق  منها 
ناهيك  السبيل.  ختلية  طلبات  تنفيذ  وتسهيل 
النيابات العامة ومل  بأوضاع أفراد اّدعت عليهم 
سريان  وتاليًا  التحقيق،  قضاة  أمام  بعد  ميثلوا 
املهل القانونية لوجودهم لدى الضابطة العدلية، 
يف انتظار اختاذ قضاة التحقيق قرارات ختليتهم 
أن  بيد  حقهم.  يف  توقيف  مذكرات  إصدار  أو 
واستجوابهم.  أمامهم  هؤالء  مثول  يوجب  ذلك 
احلاجة  تأكيد  على  العدل  وزيرة  حيمل  ما  ذلك 
مع  هذه  املشكالت  ملعاجلة  طريق«  »خريطة  اىل 
وإجياد  املعنية،  والقانونية  القضائية  املرجعيات 

اآللية املناسبة هلا.
تبعًا لذلك كتبت جنم اىل املدعي العام التمييزي 
تدابري  تقرتح  أمس،  عويدات،  غسان  القاضي 
وإجراءات لتخفيف االكتظاظ يف أماكن التوقيف، 
تأمني  »مع  كورونا،  فريوس  انتشار  من  واحلد 

حسن سري العدالة يف القضاء اجلزائي«.
من أبرز ما اقرتحته:

- حصر االحتجاز حباالت الضرورة القصوى وفقًا 
لسلم تصنيف اجلرائم بني أساسية متّس النظام 
العام توجب االحتجاز، وأخرى ال ترقى اىل هذه 

املرتبة وال تستتبع تشّددًا يف التوقيف.
- التأكيد على الضمانات املمنوحة للمحتجزين.

بالتواصل  اإلحضار  أو  املثول  حاالت  استبدال   -
االلكرتوني السمعي - البصري ما أمكن، عرب قسم 
أمكنة  بتجهيز  العدل  لوزارة  التابع  املعلوماتية 
يتناوب قضاة التحقيق على إجراء جلساتهم فيها 

يف هذه الفرتة االستثنائية.
القضائية  بالتشكيالت  االهتمام  حجب  أن  غري 
يف  الناشئة  الصعوبات  متامًا  يعّطل  مل  موّقتًا، 
 16 يف  األعلى  القضاء  جملس  أعاد  طريقها. 
قد  كان  اليت  الصيغة  وفق  عليها  إصراره  آذار 
األخري  اجتماعه  يف  وقرر  آذار،   5 يف  اقرتحها 
حتفظات  رغم  بها  التمسك  األسبوع  هذا  مطلع 
الوزيرة، وصّوت عليها بغالبية سبعة من أعضائه 
العشرة. ُيرجع هذا اإلصرار املشكلة اىل أصلها 
مع  أيضًا  بل  الوزيرة فحسب،  مع  يبدأ  الذي مل 
يرفض  الذي  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
القضائية ما مل يصر  التشكيالت  توقيع مرسوم 
إياه جملس  »تصحيحها«. موقف ال يشاركه  اىل 
القضاء األعلى، بينما ال تبدو وزيرة العدل بعيدة 
تشكيالت  اىل  استنادًا  الرئيس  نظر  وجهة  من 
املعايري  بعض  تناقض  »شوائب«  فيها  وجدت 
اليت توافقت وجملس القضاء على وضعها، قبل 

خوضه يف التحضري للتشكيالت.
يضع  املقرتحة  التشكيالت  على  اخلالف  استمرار 

يف طريق األفرقاء املعنيني أكثر من مالحظة:
من  اخلامسة  املادة  يف  )أ(  الفقرة  إن   -  1
أيلول   16 الصادر يف   150 االشرتاعي  املرسوم 
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ُأقيمَ قداس وجناز لراحة نفس املرحومة مارلني عبداهلل امَلّلو، زوجة 
يـّة فجر 

ِ
فادي امَلّلو، مـُنـَسِّق تيار املرده يف أسرتاليا، التي واَفتها امَلن

يوم اإلثنني الفائت، وذلك قبل ظهر يوم األربعاء املاضي يف كنيسة 
على  الحضور  إقتصـَر  حيث  سيدني،    - بانشبول  يف  نقوال  مار 

العائلة واألقارب وامُلَقرَّبني من األصدقاء.
األب  وعاونه  قرعان  جان  الدكتور  األب  اإللهية  الذبيحة  ترأس 
رأسهم  وعلى  مار شربل  دير  رهبان  إىل  إضاَفًة  البابا،  رومانوس 

رئيس الدير األب شربل عبود .
وقد وصف األب قرعان، يف عـِظتـِه، الفقيدة باألم والزوجة امِلثالية 
التي ما بـَِرحـَت وحتى أيامها األخرية تخدم عائلتها وتُربـّي أوالدها 

على محبة املسيح واالقتداء به وبتعاليمه .
الكنيسة،  باب  على  ِبمارلني  التعازي  العائلة  تقبَّلت  القداس  بعد 
ومن ثم إىل مثواها األخري، يف مقابر روكوود، وسط جو من األسى 

والحزن الشديدَين .

 مـارلني امللـّو  إلـى مـثواها األخـري
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من هو ستيف كريستو؟ كيف   •
اخللفية؟  لقرائنا؟  نفسك  تقدم 

التعليم؟ األسرة إخل.
أب  عاًما،    42 العمر  من  أبلغ 
 14 سّن  يف  توأمني  البنتني 
زوجيت  من  متزوج  ربيعا، 
جوزفني حيث مضى على زواجنا 

15 عاًما.
وأعيش  غيلدفورد  يف  أقيم 
يف هذه املنطقة منذ 18 عاًما. 
جمتمع  مع  قوية  عالقات  لدي 
أنين  حيث  احمللي  كامربالند 
القوى  أللعاب  معتمد  مدرب 
حالي  وسكرتري  أسرتاليا  يف 
 Everley Park نادي  ومدرب 
ونظًرا   .Little Athletics Club
فإن  باجملتمع   الرتباطاتي 
ملا  شاملني  ووعًيا  فهًما  لدي 
واطالعا  احمللي  جمتمعنا  حيتاجه 
كامربالند  منطقة  حاجات  على 

وسكانها.
ولدت يف أسرتاليا من والدين 
يونانية  قربصية  أصول  من 
 1976 عام  أسرتاليا  إىل  هاجرا 

كالجئني من قربص.
حاصل على شهادتي الثانوية، 
لبلدية  رئيسا  أصبح  أن  وقبل 
مكتب  يف  عملت  كامربالند، 
الفيدرالي  الربملان  يف  عضو 
مع حزب العمال األسرتالي لعدة 

سنوات.

أن لديك طموحا  متى شعرت   •
للعمل يف احلياة العامة؟ وكيف 

كانت البداية؟
كأشخاص لدينا احلق يف أن حنيا 
وخاصة  وسعيدة،  كرمية  حياة 
أحتدر  والطموحني.  الصغار 
الطبقة  من  وخلفية  عائلة  من 
الرئيسي  دافعي  كان  العاملة. 
أسلوب  حتسني  يف  املساهمة 
فأنا  وظروفهم،  العمال  حياة 
عمل  يوم  مبفهوم  بشدة  أؤمن 

عادل مقابل أجر يوم عادل.

مرة  ألول  انتخابك  مت  متى   •
لعضوية البلدية؟

لعضوية   مرة  ألول  انتخابي  مت 
 ،2017 عام  كامربالند  بلدية 
العمال  حزب  الئحة  على  وذلك 

رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو لـ »امليدل إيست هريالد«:
انضممت حلزب OLC  ألمثـّل حبرية جمتمعنا احمللي بعيدا عن التوجيهات والضغوطات
من مشاريعنا مركز غرانفيل املتعدد األغراض بكلفة 22 مليون دوالر وحوض سباحة جديد يف وينتوورثفيل
اجلالية اللبنانية والعربية محلت لنا الثقافة والروابط العائلية وخلقت الكثري من فرص العمل

األسرتالي.
ملاذا قررت االنتقال إىل حزب   •

OLC؟
حزب  مغادرة  قرار  يكن  مل 
كانت  لقد  سهاًل.  العمال 
يقرب  ما  منذ  تراودني  الفكرة 
من عامني. سأذكر منذ البداية 
اإلطالق  على  مهتًما  أنين لست 
لقد  العمال.  حزب  بانتقاد 
السنوات  من  العديد  أمضيت 
لي  أتاح  مما  احلزب  مع  اجليدة 

الكثري من الفرص.
مساهمًا  كنت  فقد  ذلك،  ومع 
والعمل  الرتويج  يف  جدًا  قويًا 
حلزب العمال، وعائليت  ذهبت 
املساعدة  يف  ذلك  من  أبعد 
النهاية،  يف  تستطيع.  حيث 
كان قرار املغادرة بالنسبة لي 
قراًرا شخصًيا بسبب ما شعرت 
به من هيمنة متزايدة ألشخاص 
وسياسات ذات ميول يسارية.

لقد نشأت على القيم احملافظة 
وضد  احلياة  حلق  مؤيد  وأنا 
املتأخرة  املراحل  يف  اإلجهاض 
اخلواطر  ومراعاة  للحمل 

السياسية اىل حد اجلنون.
هذه هي اجملاالت اليت شعرت 
احلزب  بإمكان  كان  أنه  فيها 
باإلضافة  أفضل.  قيادة  إظهار 
قيم  أن  شعرت  ذلك،  إىل 
بقوة  مدعومة  تكن  مل  األسرة 

كما كان ميكن أن تكون.
ومتثيل  االنضمام  قررت  هلذا 
املعروف  احمللي  جمتمعنا  حزب 

.OLC باسم
جيًدا  معروف    OLC حزب  ان 
باراماتا  بلدييت  مناطق  يف 
منطقيت  يف  خاصة  وكامربالند 
غرانفيل،  وجنوب  غرانفيل 
يهتم  البلدية،  مستوى  وعلى 
التصاقا  األكثر  بالقضايا 
بالشعب وحاجاته واالكثر تأثريا 

على السكان احملليني.
لدّي   ،OLC حزب  يف  وكعضو 
مطلق احلرية يف متثيل اجملتمع 
احلقيقي  التمثيل  احمللي 
وحتسينات  ترقيات  وتقديم 
لضواحينا دون قيود االضطرار 
إىل االمتثال لتوجيهات املكتب 
الرئيسي، واليت غالًبا ما تكون 

بعيدة عن أي متاس واتصال مع 
احتياجات جمتمعنا.

عن  موجزا  باعطائنا  لك  هل   •
تاريخ   حزب  OLC .. كم عدد 
األعضاء الذين ميثلونه يف بلدييت 

كامربالند وباراماتا؟
قبل  من   OLC حزب  تأليف  مت 
بول  املخضرم  البلدية  عضو 
يف  عليه  مضى  الذي  غارارد، 
توىل  عاًما،   45 البلدي  العمل 
رئاسة  مرات   6 خالهلا، سابقا، 
 OLC بلدية باراماتا. لدى حزب
بلدية  ثالثة ممثلني يف جملس 
منصب  يف  أنا  كامربالند.. 
البلدية  وعضو  البلدية  رئيس 
آدي سركيس يف منصب نائب 
الرئيس اضافة اىل عضو البلدية 
رئيس احلزب بول غارارد.. اما 
يف جملس بلدية باراماتا فلدى 
نائب  هما  ممثالن   OLC حزب 
غارارد  ميشيل  البلدية  رئيس 
وعضو البلدية أندرو ويلسون.

بلدية  كم عدد أعضاء جملس   •

والعربية يف  اللبنانية  اجلاليات 
بلدية كامربالند؟

اللبنانية  اجلالية  مساهمات 
كمربالند  بلدية  يف  والعربية 
منها  اكتسب  وقد  هائلة، 
أخالقيات  الواسع  اجملتمع 
والعالقات  اجلاد  العمل  وثقافة 
والتقاليد.  الوثيقة  األسرية 

على  البلدي،  املجلس  بعضوية  كريستو  ستيف  السيد  فاز 
انه يف  العمال، يف كامربالند عام 2017، غري  الئحة حزب 
أيلول من العام املاضي، تركه لينضم اىل حزب OLC ويتم 

انتخابه رئيسا للبلدية.
بدأ السيد كريستو حياته العامة بانضمامه اىل حزب العمال 
عديدة  لسنوات  خدمته  يف  وخربته  وطاقته  جهده  واضعا 

جيدة »أتاحت لي الكثري من الفرص«، كما قال.
ويف سؤال لـ »الهريالد« عن سبب مغادرته حزب العمال عزا 
السيد ستيف كريستو ذلك اىل  »ما شعرت به من هيمنة 
ميول يسارية«.. معددا  ذات  متزايدة ألشخاص وسياسات 
بعض املجاالت التي كان بامكان الحزب »إظهار قيادة أفضل«، 

حسب قوله.
وعن الدافع وراء انضمامه اىل حزب OLC  قال رئيس البلدية 
ان ذلك يعود »الهتمامه بالقضايا األكثر التصاقا باملواطنني 
املحليني.. كعضو يف  السكان  على  تأثريا  واالكثر  وحاجاتهم 

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

steve.christou@cumberland.  
nsw.gov.au. اذا كانت لديهم 
صغرية  أو  كبرية  مسألة  أي 

تتعلق بالبلدية.
• منذ أن مت انتخابك رئيسا لبلدية 
اإلجنازات  هي  ما  كامربالند، 
اليت حققتها؟ وماذا على جدول 

أعمالك لألشهر املقبلة؟
اليت  القليلة  السنوات  يف 
بلدية  يف  كعضو  قضيتها 
غرانفيل  أن  الحظت  كامربالند، 
تشهد  اخلصوص،  وجه  على 
يره  مل  االستثمار  من  مستوى 

الكثري من السكان من قبل.
األغراض  متعدد  مركز  لدينا 
يسري  دوالر  مليون   22 بتكلفة 
إلكماله  الصحيح  الطريق  على 
املقرر  من  انه  كما  العام،  هذا 
غرانفيل  وتطوير  حتسني  اجاء 
بارك بكلفة 10 ماليني دوالر.. 
مقرات  نقل  إىل  نتطلع  حنن 
ومبنيني  للبلدية  رئيسية 
أوبرن  يف  حاليني  إداريني 
مركزي  مكان  إىل  ومرييالندز، 

واحد يف غرانفيل.
تشمل أولوياتي الرئيسية تطوير 
إىل  وحتويلها   Wentworthville
فبعد  وحيوي..  نشط  جمتمع 
احلديث  من  عديدة  سنوات 
عنها، قدمنا أخرًيا حوض سباحة 
عاًما جديًدا لسكان وينتورثفيل، 
قبل  البناء  أعمال  بدأت  حيث 

بضعة أسابيع.

قيود االضطرار إىل االمتثال لتوجيهات مكتب رئيسي غالبـًا 
ما تكون بعيدة عن أي تماس مع احتياجات مجتمعنا«.

وأشاد السيد كريستو برئيس الحزب، عضو بلدية كامربالند 
يف  عاما   45 عمره  تاريخا  »له  ان  وقال  غارارد  بول  السيد 

العمل البلدي توىل خالله رئاسة بلدية باراماتا 6 مرات«. 
يف  ومساهماتها  والعربية  اللبنانية  الجالية  يف  رأيه  وعن 
بلدية كامربالند قال السيد كريستو »ان مساهماتها هائلة، 
العمل  وثقافة  أخالقيات  الواسع  املجتمع  منها  اكتسب  وقد 
إىل  باإلضافة  والتقاليد.  الوثيقة  األسرية  والعالقات  الجاد 
املصالح  من  الكثري  لدينا  العربي،  املجتمع  وبفضل  ذلك، 
والشركات املحلية يف املنطقة التي توفر فرص عمل للعديد 

من سكاننا«.
وللتعرّف أكثر على االنجازات التي قامت بها البلدية خالل 
تسلمه  رئاستها التقت امليدل ايست هريالد السيد ستيف 

كريستو وكان له معه هذا الحوار:

باإلضافة إىل ذلك، أريد أن أرى 
كامربالند حتقق مكانة املدينة اليت 
تستحق، وقد أصبح ذلك حقيقة 
العام  يف وقت سابق من هذا 
كمربالند،  بلدية  أصبحت  عندما 

بلدية مدينة كامربالند.
»مدينة«  حالة  تبدو  ال  قد 
لكنها  العديد،  اهتمام  تثري 
تعين الكثري عندما حتاول جذب 
األنشطة التجارية إىل املنطقة.

حد  إىل  جديدة  بلدية  بصفتنا 
يف  حًقا  بدأنا  فقد  معقول، 
فيما  األهداف  بعض  حتقيق 
اليت  التحتية  بالبنية  يتعلق 

يريدها اجملتمع وحيتاجها.
إىل  العودة  على  نركز  اننا 
خدمات  مثل  األساسيات 
ممرات  النفايات،  من  التخلص 
الطرق  إصالح  إعادة  املشاة، 

وتصريف مياه األمطار.
نقوم  أن  اجملتمع  منا  يتوقع 
وهذا  جيد  بشكل  باألساسيات 

ما نركز عليه.

• ما هي رسالتك للمجتمع األوسع 
بشكل عام وللمجتمعات اللبنانية 

والعربية بشكل خاص؟
إن كامربالند هي يف وضع فريد 
لتحقيق تقدم حقيقي على مدى 
االثين عشر شهًرا املقبلة ويف 
التأكد  أريد  القادمة.  السنوات 
األساسيات  على  حصولنا  من 
بشكل صحيح، وتقديم خدمات 
يف  جملتمعنا  اجلودة  عالية 

اجملاالت اليت يتوقعها.
انين أقوم شخصيا باالطالع على 
األعمال اليت ُتنجز يف اجلوار  كل 
أسبوع. هناك بعض املناطق يف 
كامربالند مل تكن لديها ممرات 
غري  لي  يبدو  هذا  للمشاة. 
عادي ألن ممرات املشاة حاجة 

أساسية.
تغيريا  السكان  يرى  أن  آمل   

حنو األفضل.
كبلدية، نركز بشكل كبري على 
خدمة اجملتمع. لدينا برنامج كبري 
يساعد  اجملتمعية  للمشاركة 
اتصال  على  إبقاء سكاننا  على 
متنوع  جمتمع  حنن  وتواصل.. 

ونرى ان يف التنوع قوتنا.

املحلي  املجتمع  تمثيل  يف  الحرية  مطلق  لديّ   OLC حزب 
التمثيل الحقيقي وتقديم ترقيات وتحسينات لضواحينا دون 

الزميل انطونيوس بو رزق يحاور رئيس بلدية كامربالند ستيف 
كريستو يف مكتبه يف البلدية

املنطقة  هي  ما  كامربالند؟.. 
بلدية  تغطيها  اليت  اجلغرافية 
نسبة  هي  وما  كامربالند؟ 

اللبنانيني والعرب فيها؟
كامربالند  بلدية  جملس  يتألف 
أحد  استقال  عضوا.   15 من 
الوالية،  منتصف  يف  أعضائه 
لذا يوجد حالًيا 14 عضًوا منتخًبا. 
سيعود  املقبلة  االنتخابات  يف 
اجمللس البلدي اىل العدد الذي 
كان عليه سابقا أي 15 عضوًا. 
يف  أجنحة  او  مناطق   5 هناك 
وميثل  كامربالند  بلدية  جملس 

كل جناح 3 مستشارين.
اللبنانية  اجلالية  وتشكل 
حكومة  مناطق  يف  كبرية  نسبة 
ما  متثل  حيث  احمللية  كامربالند 
جمموع  من   ٪  23 من  يقرب 

السكان.
مساهمات  تقّيمون  كيف   •

وبفضل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
العديد  لدينا  العربي،  اجملتمع 
من املصاحل والشركات احمللية 
فرص  توفر  اليت  املنطقة  يف 

عمل للعديد من سكاننا.

عالقتك  لقرائنا  تصف  كيف   •
مع اجلالية اللبنانية والعربية يف 

املنطقة؟
مع  جدا  قوية  عالقة  لدي 
والعربية  اللبنانية  اجلاليات 
وثيقة  حتالفات  شكلت  حيث 
مع العديد من جمموعات اجملتمع 
احمللي.. وان بابي مفتوح دائًما 
ألي عضو يف اجملتمع قد حيتاج 

إىل مساعدتي.
على  املواطنني  أشجع  انين 
على  مباشرة  بي  االتصال 
عرب  مراسليت  أو   0419651187

الربيد اإللكرتوني على:

أقيم  يف فيلدفورد منذ 18 عاما مما أتاح لي 
االطالع على حاجات منطقة كامربالند وسكانها
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• Who is Steve Christou? How 
would you introduce yourself to 
our readers? Background? Edu-
cation? Family Etc.
I am 42 years old a father of twin 
daughters aged 14 and been 
married to my wife Josephine 
for 15 years. I reside in Guild-
ford and have been living in this 
area for 18 years.  I have strong 
ties to the local community as 
I am an accredited Athletics 
Australia Coach and the current 
Secretary and Coach of Everley 
Park Little Athletics Club.  Given 
my ties to the community I have 
a thorough understanding and 
awareness of what our local 
community needs.
I was born in Australia with my 
parents being of Greek Cypriot 
background.  
My parents came to Australia in 
1976 as refugees from Cyprus. 
I’m high school educated and 
prior to becoming the Mayor of 
Cumberland, I worked for a Fed-
eral Member of Parliament with 
the Australian Labor Party for a 
number of years.  

• When did you feel that you had 
the ambition to work in Public 
Life? How did it all start?
As people we all have the right 
to live a decent and happy life, 
especially the little people and 
the battlers. I come from a very 
working class family and back-
ground. My main drive was to 
contribute and improve to work-
ing people’s way of life and con-
ditions. I strongly believe in the 
concept of a fair day’s work for 
a fair day’s pay. 

• When were you first elected as 
councillor? Were you an inde-
pendent candidate or represent-
ing a political party?
I was first elected as a Council-
lor in 2017, as a member of the 
Australian Labor Party. 

• Why did you make the change 
over to the OLC Party? 
The decision to leave the Labor 
Party was not an easy one.  It 
had been playing on my mind 
for close to two years. I will state 
from the outset that I am not in-
terested at all in criticising the 
Labor Party. I had many good 
years with the party and it af-
forded me a lot of opportunities. 
That said I was a very strong 
contributor to the Labor cause 
and my family and I went above 
and beyond in assisting where 
we could. In the end the decision 
for me to leave was a personal 
one due to what I felt was the in-
creasing domination of very left-
leaning people and policies. 
I was raised with conservative 
values and am very pro-life. I am 
against late term abortions and 
political correctness gone mad.
These are areas where I felt the 
party could have shown better 
leadership. Additionally I felt 
that family values were not sup-
ported as strongly as they could 
have been. 
In regards to where I am headed 
from here, I represent the Our 
Local Community Party other-
wise known as OLC. 
Our Local Community party is 
very well known in the Council 
areas of Parramatta and Cum-

berland especially so in the 
Granville and South Granville 
areas.  
At a council level, issues are 
more grass roots so as a repre-
sentative you are closer to the 
ground and the issues affecting 
your local residents. 
As a member of OLC I am free 
to truly represent the local com-
munity and provide upgrades 
and improvements for our sub-
urbs without the constraints of 
having to obey the directives of 
head office, who are often out 
of touch with our community 
needs.

• Give us a brief history of OLC 
and how many members repre-
sent the Party on Cumberland 
and Parramatta Councils?
The OLC party was formed by 
Councillor Paul Garrard, a 45 
year veteran of Local Govern-
ment and former 6 time Lord 
Mayor of Parramatta. OLC has 
three representatives on Cum-
berland Council.  Myself as 
Mayor, Councillor Eddy Sarkis 
as Deputy Mayor and Council-
lor Paul Garrard. In Parramatta 
Council OLC has two represen-
tatives Deputy Mayor Michelle 
Garrard and Councillor Andrew 
Wilson.

• How many councillors on Cum-
berland Council? What geo-
graphical area does Cumberland 
Municipality cover? And what is 
the ration of the Lebanese and 
Arabic Communities in relation 
to the whole area? 
Cumberland Council ordinar-

ily would have 15 Councillors. 
One Councillor resigned mid 
term so at present there are 14 
elected representatives. At the 
next elections we will go back to 
a representation of 15 Council-
lors. There are 5 Wards of Cum-
berland Council and each ward 
is represented by 3 Councillors. 
The Lebanese community make 
up a large proportion of the 
Cumberland LGA representing 
roughly 23% of the Cumberland 
City area.

• How would you assess or 
evaluate the contributions of 
the Lebanese and Arabic Com-
munities within the Cumberland 
Municipality?
The contributions of the Leba-
nese and Arab community to the 
Cumberland Municipality have 
been enormous. 
These communities have 
brought with them an ethic and 
culture of hard work, close family 
ties, and traditions. Additionally, 
thanks to the Arab community 
we have many local businesses 
in the area that provide jobs for 
many of our residents.

• How would you describe for 
our readers your relationship 
with the Lebanese and Arabic 
Speaking Communities in the 
area?
I have a very strong relationship 
with the Lebanese and Arab 
communities.  I have formed 
close alliances with many local 
community groups. My door is 
always open to any member of 
the community who may need 

my help.  
I encourage people to call me di-
rectly on 0419 651 187 or email 
me at steve.christou@cumber-
land.nsw.gov.au. No problem is 
too great or too small.

• Since you were elected Mayor 
of Cumberland Council, what 
have been your achievements 
and what is on your agenda for 
the coming months?
In my few years as a Councillor 
with Cumberland, I’ve noticed 
that Granville in particular, is ex-
periencing a level of investment 
that many residents have never 
seen before. 
We have the $22 million-dollar 
Multipurpose centre that’s on 
track for completion this year. 
There’s a $10 million upgrade 
planned for Granville Park. We 
are looking at relocating Coun-
cil’s headquarters and two ex-
isting administration buildings 
in Auburn and Merrylands, into 
one central hub in Granville. 
My key priorities include devel-
oping Wentworthville into a vi-
brant energetic community. 
After many years of talking 
about it, we’re finally deliver-
ing a new public pool for the 
residents of Wentworthville, 
with construction starting a few 
weeks ago.
Additionally, I wanted to see 
Cumberland achieve the city 
status it deserves and that be-
came a reality earlier this year 
when Cumberland Council, be-
came Cumberland City Council. 
A ‘city’ status may not sound 
like much, but it means a lot 

when you’re trying to attract 
businesses to the area.
As a reasonably new Coun-
cil, we’re really starting to kick 
some goals when it comes to 
delivering infrastructure that the 
community wants and needs. 
But we’re also focussed on get-
ting back to basics - services 
like waste disposal, footpaths, 
resealing roads and stormwater 
drainage.  
The community expects that we 
do the basics well and that’s 
what we are focussed on doing.

• What it your message to the 
wider community in general 
and to the Lebanese and Arabic 
Communities in particular?
Cumberland is in a unique po-
sition to achieve real progress 
over the next 12 months and in 
the years ahead. I want to ensure 
we get the basics right, deliver-
ing quality services to our com-
munity in the areas they expect.   
I make a point of seeing what 
works are happening in our 
neighbourhood each week. 
There are some areas in Cum-
berland that have never had 
footpaths. That strikes me as 
quite extraordinary – footpaths 
are a basic need. 
I hope residents are seeing a 
change for the better.
As a Council, we are very com-
munity focussed. We have a 
large community engagement 
program that helps keep our 
residents connected. 
We are a diverse community 
and we see diversity as our 
strength.

Steve Christou became a member of Cumberland City Council on the Labor Party ticket in 2017, but in September last 
year, he abandoned the Labor Party to join the OLC Party and be elected as Mayor.
Steve began his public life when he joined the Labor Party, and devoted  his efforts, energy and experience to serving 
the ALP for good many years, «giving me a lot of opportunities,» he said.
In a question from the «Herald» about the reasons behind quitting the Labor Party, Mr Christou attributed this to «the 
growing dominance of certain people within the Party and the left-leaning policies that I felt», listing some areas that 
the Party could have «shown better leadership», he said.
On the motivation behind his joining the OLC Party, the mayor reiterated his interest in «the issues most relevant to 
the people and their needs ... “As a member of the OLC Party, I am absolutely free to provide a real representation and 
offer improvements to our suburbs without restrictions and without having to comply with the directives of a head of-
fice which is often out of touch with the needs of our community. ”
Mr. Christou praised the OLC Party’s President, member of the Cumberland City Council, Mr. Paul Garrard, and 
said that «he has a 45-year history in municipal work during which he took over the presidency of Parramatta City 
Council 6 times.»
On his opinion of the Lebanese and Arabic Speaking communities and their contributions to the municipality of Cum-
berland, Mr Christou said, “Their contributions are enormous, and the broad community has acquired the ethics, 
culture of hard work, close family relations and traditions. In addition, thanks to the Arabic speaking community, we 
have in our region many local businesses and companies that provide employment opportunities for many of our resi-
dents. ”
The Middle East Herald had this interview with his worship to explore further the accomplishments of Cumberland 
City Council during his term as Mayor..

CUMBERLAND MAYOR STEVE CHRISTOU TO THE MIDDLE EAST HERALD: 
I joined OLC Party to freely represent our local community
Among our projects a $22 million Multi-Purpose Centre in Granville and a new Public Pool at Wentworthville
The Lebanese and Arabic Communities brought Ethics, Culture and strong Family ties

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

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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مجهورها  مشاركة  علوش،  كندة  السورية  الفنانة  قررت 
يف حتدى امللل للقضاء على الوقت أثناء العزل الطوعي 
املنزلي للحد من تفشي فريوس كورونا، ويقوم التحدي 

على نشر صورة نادرة من الطفولة.
هند  الفنانة  لدعوة  استجابة  التحدي  يف  شاركت  كنده 
صربي، ونشرت علوش عرب حسابها الشخصي على موقع 
والدها،  جبانب  طفولتها  من  نادرة  صورة  انستقرام، 
هندوش  بدتو  امللل  حتدي  قائلة:  الصورة  على  وعلقت 
من  صورة  وننشر  بالبيت  وحننا  وقتنا  نسلي  ،مشان 
الطفولة، صورة مع بابا غري مفهومة متامًا بالنسبة الي ال 

من حيث األزياء وال الريأكشن الغريب”.
وأضافت كندا أنها تنقل حتدي امللل إىل كال من الفنانة 
رانيا يوسف و الفنان آسر ياسني والفنان ظافر عابدين 
والفنان حممد عبدالرمحن، للمشاركة يف حتدي نشر صور 

هلم يف سن الطفولة.
موقع  عرب  متابعيها  خماوف  مؤخرا  أثارت  كندة  أن  يذكر 
تويرت، بعدما تراجعت عن موقفها الذي يقلل من خطورة 
خائفة،  صارت  أنها  صراحة  وأعلنت  كورونا،  فريوس 
ستكون  أنها  يبدو  تفاصيل  انتظار  متابعيها  من  وطلبت 
مرعبة، وحاول عدد كبري منهم معرفة سبب الرتاجع ولكن 

كندة مل ترد.
علوش غردت يوم 5 آذار اجلاري مطالبة كل حمبيها بالتزام 
االحتياطات املتعلقة بعدم تفشي مرض كورونا ولكن بنفس 
الوقت قللت من خطورته، واحملت إىل وجود تضخيم لألزمة 
وقالت عرب حسابها مبوقع تويرت: اذا أنا باخد االحتياطات 
ماعندي  األحوال.. بس  بكل  والنضافة  بالتعقيم  املتعلقة 
هوس وهلع ورعب الكورونا الي حاسة انو جزء كبري منو 
بروباغندا وضجة إعالمية ومو شايفة انو الزم نوقف حياتنا 
او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهرتة ؟

موقفها  عن  كندة  تراجعت  اجلاري  األسبوع  مطلع  ولكن 
وسأوافيكم  خايفة..  أنا  رأيى  غريت  أنا  قائلة:  وغردت 

بالتفاصيل.. كورونا
وسبق أن تراجعت كندة عن تفاؤهلا بالعام 2020 مؤكدة أن 
التوتر يعم العامل كله، والبداية صعبة للغاية، ومتنت أن 
يتوقف الناس عن استخدام القسوة وإساءة الظن لبعض 

وإصدار أحكام مسبقة.
كندة غردت عرب حسابها املوثق مبوقع تويرت قائلة: حاسة 
العامل واقف على شعرة، توتر بكل مكان بني البالد والعباد 
بتمين من قليب هالسنه تكون أحسن من العشر سنني الي 
قبال تفاءلت انو رقم 2020 حيمل خري بس ميكن هبل إلنو 

البداية متعسرة.
يكون  بتمين  الكفاية  فيه  مبا  صعبة  احلياة  وأضافت: 
واحكام  قسوة  تبطل  الناس  انو  وحبلم  لطيف  حضوري 

مسبقة وإساءة لبعضن البعض.

اليت سادت  السلبية  األجواء  هنا شيحة  املصرية  الفنانة  رفضت 
انتشار  معدل  ارتفاع  استمرار  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
فريوس كورونا، وأكدت أن اإلنسان ميوت عندما يتخلى عن أحالمه 
وأمنياته، وإنها ال زالت متمسكة بالبحث عن البهجة وحب احلياة.

ونشرت هنا صورة جديدة هلا عرب حسابها مبوقع إنستقرام وعلقت 
عليها قائلة: احلي حاجة يف الدنيا هي أحالمنا وأمنياتنا الن من 

غريها مفيش حياة.
أضافت: احلياة موجودة لتحقيق األحالم واخليال .. ولوال اخليال 

واألحالم ألصبحت احلياة مستحيلة وال تعاش.  
واختتمت رسالتها بقوهلا: لسه بدّور علي البهجة وحب احلياة .. 

 كلنا هذا األنسان الباحث عن احلب واألمل والسعادة.
موقع  على  متابعيها  خماوف  أثارت  شيحة  هنا  الفنانة  أن  يذكر 
ألزمة  لتعرضها  يلمح  غامضا  منشورا  نشرت  بعدما  إنستقرام، 
دعوات  بقبول  واكتفت  تفاصيلها  عن  الكشف  رفضت  كربى، 

مجهورها بالنجاة من كل األزمات.
هنا شاركت متابعيها على حسابها مبوقع إنستقرام صورة حديثة 
هلا بدون مكياج تقريبا، وبعيدة عن اطالالتها الساحرة املعتادة، 
أن  وعسى  بعد..  ومن  قبل  من  هلل  احلمد  قائلة:  عليها  وعلقت 

تكرهوا شيئا وهو خري لكم.
بتعليق  للمرض  هنا شيحة  لتعرض  السعدني  أمحد  الفنان  وأملح 
متابعيها  بعض  ليخمن  حبيبيت،  يا  عليكي  الف سالمه  فيه:  قال 
إصابتها بفريوس كورونا، رغم أن الصورة املنشورة التقطت من 
داخل منزهلا وال توجد أية إشارة لتواجد هنا يف املستشفى أو حتت 

إشراف طيب.

هنا شيحة متمسكة باألمل:
لسة بدور على البهجة وحب احلياة

كندة علوش تتحدى امللل بـ »دوالب الذكريات« وتنشر صورة نادرة مع والدها

كندة علوش بصورة نادرة من طفولتها مع والدها
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

العامل يعيش حبالة افالس ليس له 
مثيل منذ اكثر من ٣٠عاما

تأمالت وإعداد
الشاعر توفيق أحمد

رحلت عنك وهذا القلب ما رحال
واليوم عدنا كما شاء احلنني إىل

إىل أين؟
الشعرية  األعمال  يف  قراءتي  خالل  من 
للشاعر توفيق أمحد أجد اجلواب يف قصيدة 

له عنوانها هي األرض وقال فيها:

هي بنت هذا البحر أعرف أنها
كانت جتدد يف هواي هواها
أنثى هلا عينان من قمٍح ولي

قمران يكتشفان وقع خطاها..
لكّن الشاعر باكرني يف بداية البيت الثاني 
ألنه على عجلة من أمره فاألمر مثني الحيتمل 

الغموض  واإلبهام 
لالذقية سر بي إّنين عجل

من رام امرا مثينا رامه عجال
ويأتي هذا التأكيد يف البيت األخري لكشف 
الشاعر  داخل  رسخت  اليت  العشقية  احلالة 
دون أن ختضع لالنتظار واجلمود ألن ما قاله 
الشاعر بعد العنوان) إىل الالذقية البحر الذي 
تأكيد  ( والبحر بكل  البحر  يرقد على ضفة 
يرمز إىل احلركة والتفاعل  فما بالنا ببحرين 

يلتقيان بينهما برزخ اليبغيان؟
تشكلت قصيدة الشاعر فنيا على إيقاع البحر 
البسيط الذي منحها ليونة الرقص والقدرة 
على التحليق الشعري  يف الضوء  متوقدة 
األداء عالية اجملاز لكن ما أعطاها  مجالية الرمت 
النظرة  واملوقف، هي عروس  هو مشولية 

البحر واألنثى املختلفة والتاريخ اجمليد
يقول نزار قباني :

إني أحبك كي أبقى على صلة
باهلل باألرض بالتاريخ بالزمن

أما الشاعر توفيق أمحد فقال:

ويوم خط حضارات الدنى قلم
كانت بدفرته التاريخ مكتمال

وأعود إىل قصيدة هي األرض للشاعر ذاته
لي يف هواها أن أقول رأيتها

ورأيت أمجل ما رأيت اهلل 
بالشعر  وكفى  بالشعر  الشعر  أفسر  وهنا 

دليال
ال أضيف جديدًا بعد قول الشاعر اجلميل صقر 
عليشي يف كتاب فارس وختوم / إن من أهم 
البساطة  أمحد  توفيق  الشاعر  ما مييز جتربة 
وليس  روحه  عن  بعيد  فالتعقيد   ، والرقة 
بالعمق/  ليوحي  املياه  يعكر  أن  ديدنه  من 
لكنين أؤكد أن العمق ضارب يف  الشفيف  
العذب حتى آخر  قرار  حيث الثمني املوحي 

للشاعر
يف قصيدة على ذراها أصلي مل يعمل الشاعر 
توفيق أمحد على توصيف املدينة من اخلارج 
إلبراز مجالية املكان لكنه كان أسري املكان 
مبناخه التارخيي بكل جتلياته ، كان العاشق 
الصويف يف تأمله وانتمائة اىل طبيعتها بكل 

تأمالت يف قصيدة على ذراها أصلي

 2٠2٠ آذار   28 Saturday 28 March 2020الـسبت 

الكربى  املفاجأة  العاملي كانت  بعد دراسات عاملية لالقتصاد 
انها وجدت ان الناتج القومي العاملي ٨٥ تريليون دوالر سًنويًا، 
أما الدين الكوني العاملي )اي بلدان العامل امجع سنويا( فأكثر 
بثالثة أضعاف هذا املبلغ أي الناتج القومي العاملي، هذا يعين 
ان الديون تتضاعف سنويا ثالثة أضعاف على كل بلد من بلدان 
العامل دون استثناء.. هذه هي املشكلة الكربى اليت يتخبط فيها 
العامل بأسره واليت من املمكن أن ختلق حربا عاملية ثالثة، ان مل 
تتدارك سريعًا  من قبل اجلمعية العمومية لألمم املتحدة والبنك 
الدولي اجلبار املمول الوحيد ألكرب دول العامل، وصندوق البنك 
 ١٧٧ العام  الدين  عليها  الصني  املثال  سبيل  وعلى  الدولي، 
باملئة، والواليات املتحدة االمريكية ١١٠ بامًلئة ،هذا يعين ان 
على  بعض الدول  من ٢٠٠ اىل ٣٠٠ بامًلئة ديونا سنويًا  مقابل 
الناتج القومي، ومن املمكن جدا أن تبدأ احلرب بني العمالقة 
على الساحة الدولية اي الواليات املتحدة االمريكية  والصني، 
وهذه احلرب من املمكن أن تقلب املوازين بني االثنتني..فمن 

املنتصر حربيًا واقتصاديًا وماديًا.
كما نرى يف أوائل سنة ٢٠٢٠ ابتدأت اسعار السلع االستهالكية 
باالرتفاع بشكٍل جنوني، هذه هى اوىل العالمات اليت ترمز اىل  
االنكماش االقتصادي أو بداية اضمحالل اقتصادي عاملي، وقد 
البلدان  تبدو عالمات هذا اجلمود االقتصادي تظهر يف بعض 
مثل امريكا واوروبا والعديد من البلدان األخرى، ومن املمكن 
أن نشهد شلال صناعيا وجتاريا، مما جيعل الطلب يتزايد على 
مجيع أنواع السلع االستهالكية واملواد الغذائية املستوردة من 
اخلارج.. وهذا الشيء من املمكن جدا أن يهدم ويكسر العديد 
من املصانع والتجار واملزارعني احملليني، مما يؤدي إىل زيادة 
الدولي  للبنك  جنوني،  بشكل  العاملية،  االقتصادات  ديون 
املواد  أسعار  وزيادة  خميف،  بشكل  الفائدة  معدل  وارتفاع 
دول  افالس  املمكن  ومن  ذلك،  وغري  السلع  وأسعار  األولية 
لتصبح حتت خط الفقر وزيادة الفقر واجلوع واملوت.. املهم أال 
نقلق الن احلياة احلديثة والعوملة وزيادة اللوازم املعيشية كل 
سنة تفرض عبئا كبري جدًا على شراء املنتجات اجلديدة واحلديثة 
وهذا النمط من احلياة  يزيد الديون على كل عائلة وكل بيت، 

وعلى كل إنسان من والدته إىل موته.
 املخرج الوحيد حلمايتنا من هذه السياسات املربجمة ولتخطى 

مجيع هذه األمور واخلروج من هذه الضائقة املخيفة، هو:
 أواًل: علينا تشجيع بعضنا بعًضا صناعيًا وزراعيًا وجتاريًا وعمليًا  

وسياحًا.
ثانيا: علينا دعم صناعة البلد الذي نعيش فيه وتشجيع املزارعني 

على مجيع األصعدة وكل شيء خيتص بالزراعة احلديثة.
ثالًثا: علينا دعم وتشجيع مجيع املعامل الصناعية احمللية والوطنية 
وتشجيع اليد العاملة فيها وشراء مجيع مواد  البناء األولية من 

مصانع وطنية مهما كان نوعها من األلف إىل الياء.
رابعا: جيب فرض ضرائب عالية جدًا على مجيع أنواع البضائع 
املستوردة، مهما كانت، حلماية األسواق احمللية واليد العاملة 
وديون  عام  عجز  حتت  الدولة  تصبح  ال  كي  البلد،  واقتصاد 

مرتاكمة.
تسلم  لكي  السليم  والنمط  الكامل  احلياتي  الرتابط  هو  هذا 
كل دولة من االنهيار والفقر والذل والفناء، فيجب علينا بان 
نشبك األيادي النظيفة والقلوب البيضاء، متحدين معًا من غري 
اي عنصرية دينية أو حزبية أو عرقية، لكي نعيش حياة افضل 
إىل  احلياة  عجلة  ونسرع  قدمًا  ولكي منضي   أبهر،  ومستقبال 
نضمن  حتى  والقطاعات  اجملاالت  مجيع  يف  واالرقى  األفضل 
لنا وجلميع اوالدنا وأحفادنا جمتمعا ناضجا وحياة كرمية وبيئة 
مثقفة مثمرة، ونتجه دائمًا إىل األمام لكي ال تتوقف عجلة احلياة  
وال يتوقف القلب النابض للصناعة الوطنية واالزدهار السليم 

واالستقرار الدائم. 

ماتثريه تلك الطبيعة من حياة

اجلنة  مع  القصيدة  يف  ينمو  والشاعر 
والغصون وحبات القمح والعصافري والذرى 
تشيخ  ال  لغة  عرب  القروية  واألنثى  واخلبز 
والتنضب فجاء البيت قبل األخري منّوًا بذات 
الشاعر وبهاء املدينة إىل  أعالي اجلمال ، 
منّوًا اكتمل بعد صعود الذرى ألن النداء جاء 
يف األثر كما شبهه الشاعر / إنك يف الوادي  

املقدس/
واحلرف يشرب من راحاتها لغًة

والبحر ُيلبس من أثوابها دوال....
شربنا من الشعر ولبسنا من البحر البسيط 

قصيدة  برياع الشاعر الفذ توفيق أمحد
على ذراها أصلي

إىل الالذقية :
ذاكرة التاريخ ..

والبحر الذي يرقد على ضفة البحر
رحلت عنك وهذا القلب ما رحال

واليوم عدنا كما شاء احلنني إىل
لالذقية سر بي إنين عجل

من رام أمرا مثينا رامه عجال
وجنيت هذه يف األرض ال بدل
عنها ومن يبتغي عن جنة بدال

هذي الغصون بقايا من ثياب أبي
من كل حبة قمح عانقت رجال

إرثي بها مل يزل جذرا ومعتقدا
وكل صوت نبيل كنته املثال

سافرت منها ليبقى الوجد يسكنين
وقل إىل زحل بل جاوزت زحال

وكل العصافري أعطتين جواحنها
وقلن خذنا إىل شطآنها رسال
على ذراها أصلي صاعدا جبال
كأنين فيه موسى يصعد اجلبال

ويف الشواطئ أرمي بعض أشرعيت
وأنثين بهدوء واهلا مثال

وأفتح البحر عن جنية خلعت
من سندس السحر فوق الشاطئ احللال

وأنظم الشعر طوق اليامسني على
فالحة زندها ال يعرف امللال

من خبز تنورها من قمح بيدرها
من حب زيتونها كم جائٍع أكال
الالذقية قل يوم الزمان صحا
كانت بأهدابه اإلشراق والكحال
ويوم خط حضارات الدنى قلم

كانت بدفرته التاريخ مكتمال
وشٌم على جبهة األحرار أحرفها
جتيب باللغة اخلرساء من سأال

ومسريٌة كم بصمٍت أجنبت بطال
واليوم تارخيها يسرتجع البطال
واحلرف يشرب من راحاتها لغة
والبحر يلبس من أثوابها دوال

خدني إليها ..خذوا قليب وأمتعيت
فهل رأيتم غريقا يشتكي البلال ؟
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تتـمات
مئات االسرتاليني يصلون...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
فأجابه »نعم«..ثم هز كتفيه وقال »تلك ليست مشكليت«.

وُيطلب من الوافدين اجلدد إىل أسرتاليا أن يعزلوا أنفسهم ملدة 14 
يوًما بعد دخول البالد وُيظر على املواطنني األسرتاليني السفر إىل 

اخلارج يف الوقت احلالي باستثناء بعض احلاالت.
ويف حني مت وضع الفتات يف مطار سيدني إلخبار الناس بوجوب 
االبتعاد عن بعضهم البعض مسافة 1.5 مرت، كان أولئك الذين يف 
الطوابري تقريًبا يقفون باكتظاظ كاخلد إىل الفك، حيث قال الطيار 
أنه ال توجد خطوط مرسومة على األرض تشري إىل املكان الذي جيب 

أن يقف فيه الناس، كما توجد يف مطارات نيوزيلندا.
وقال الطيار  »أنا غاضب فقط بالنظر إىل أن فريوس كورونا انتقل 
اىل بلدنا من املسافرين القادمني من اخلارج - عرب سفينة سياحية أو 
طائرة.. حنن هنا والشرطة الفيدرالية ال نلعب أي دور على اإلطالق 
يف احلفاظ على املسافة بني األشخاص«، مضيفا »إن ذلك جمرد 
مثال آخر على عدم قيام الناس بدورهم يف التباعد االجتماعي، فاذا 

مل يصل هذا  فسنكون مجيعنا يف حالة عزل«.
وقال متحدث لصحيفة »ديلي ميل أسرتاليا«: »حنن ندعم الوكاالت 
احلكومية الفيدرالية وحكومات الواليات أثناء قيامها بإجراء تقييمات 
الذاتي  بالعزل  يتعلق  فيما  للركاب  إعالمية  محالت  ونشر  صحية 

واإلبتعاد االجتماعي.«
ويأتي ذلك مع جتاوز عدد حاالت اإلصابة بالفريوس 2675 وعدد 
القتلى 12 بعد وفاة ثالثة أشخاص يف فيكتوريا خالل الـ 24 ساعة 

املاضية.

قمة العشرين عرب الفيديو..
.تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العشرين  جملموعة  الطارئة  القمة  انعقدت  تارخيها،  يف  مرة  ألول 
ترتأسها  اليت  االفرتاضية  القمة  أن  الكرملني  وذكر  الفيديو،  عرب 
العام، ُخصصت ملكافحة وباء كورونا وتأثريه على  السعودية هذا 

االقتصاد العاملي.
ووفق بيان القمة، مت االتفاق على توسيع إنتاج املواد الطبية بأسعار 

مناسبة ملكافحة فريوس كورونا. 
وأضاف البيان أن وزراء الصحة يف الدول العشرين سيعملون على 

وضع تدابري مشرتكة ملكافحة فريوس كورونا.  
وحبسب ما ورد يف البيان، فإن القادة العشرون اتفقوا على حشد 

كل اجلهود بالتعاون مع املنظمات الدولية حملاربِة الفريوس.
وخالل القمة دعا الرئيس الروسي إىل إنشاء صندوق خاص لالقرتاض 

من دون فوائد لدعم جهود مكافحة اجلائحة.
وأشار بوتني إىل أن البحوث املشرتكة جلميع دول جمموعة العشرين 

ستسرع بشكل كبري يف تطوير لقاحات للفريوس التاجي.
أما الرئيس الصيين فدعا إىل إلغاء الرسوم التجارية والضريبية خالل 

فرتة مكافحة كورونا.
التحرك  » جيب  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  قال  بدوره 
املالية  األزمة  خالل  احلال  كان  كما  كورونا  أزمة  ملواجهة  بسرعة 

العاملية«.
النطاق  على  اجملال  هذا  التعاون يف  أهمية  على  أردوغان  وشدد 
وحتمل  عاملي  نطاق  على  التعاون  إظهار  »علينا  قائاًل:  العاملي 

املسؤولية يف هذه املرحلة«.
كما أّكد على عدم امتالك أي طرف من األطراف الدولية حق تطبيق 

سياسات فردية ملكافحة انتشار فريوس كورونا التاجي.
من جهته، قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
جيربيسوس لزعماء جمموعة العشرين اليوم اخلميس إن جائحة فريوس 
إنتاج أدوات  كورونا »تتزايد بوترية متسارعة« وحثهم على تعزيز 

احلماية للعاملني بالقطاع الصحي.
وقال لزعماء اجملموعة وفقًا لنص كلمته الذي نشرته املنظمة التابعة 
حظر  ورفع  االنتاج  زيادة  إىل  مجيعا  دولكم  »ندعو  املتحدة  لألمم 

التصدير وضمان العدالة يف التوزيع.

نصف مليون مصاب..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إىل  العامل  أحناء  كورونا يف مجيع  بفريوس  املصابني  عدد  وصل 
أكثر من  االول اخلميس، فيما سجلت  نصف مليون مصاب، امس 
15 ألف وفاة يف أوروبا جراء اإلصابة بكوفيد - 19، ويف اإلمجال، 
سجلت 15500 وفاة يف أوروبا، أغلبها يف إيطاليا )8165( وإسبانيا 
)4089(، وهما البلدان األكثر تضررا بكوفيد-19، وكذلك يف فرنسا 
)1331(. وبتسجيلها 268191 إصابة مؤكدة، تعد أوروبا القارة اليت 

ينتشر فيها الوباء بأسرع وترية.
وقد تداعت أنظمة الرعاية الصحية يف أوروبا ونيويورك حتت وطأة 
رعاية املصابني، مع ارتفاع حصيلة القتلى يف إسبانيا إىل أكثر من 

4000 شخص.
ويف أمريكا، حصلت حزمة إنقاذ اقتصادي غري مسبوقة تبلغ 2.2 
واألمريكيني  واملستشفيات  الشركات  ملساعدة  دوالر  تريليون 
ومن  الشيوخ،  جملس  موافقة  على  األزمة،  جتاوز  على  العاديني 

املتوقع التصويت عليها يف جملس النواب، اجلمعة )امس(.
يف املقابل، خيضع ما ال يقل عن 2.8 مليار شخص، أي أكثر من 

ثلث سكان األرض، لقيود صارمة على السفر.
أدهانوم  تيدروس  العاملية،  الصحة  منظمة  رئيس  أطلق  بدوره، 

غيربيسوس، على الفريوس »العدو العام رقم 1«.

الواليات املتحدة
ويف الواليات املتحدة، اليت ارتفع عدد الوفيات فيها إىل 1050، مع 
ما يقرب من 70 ألف مصاب، بدا الضرر الناتج عن اإلغالق االقتصادي 
واسع النطاق واضًحا، حيث بلغ عدد األشخاص املتقدمني للحصول 
على إعانات البطالة األسبوع املاضي أكثر من أربعة أضعاف الرقم 

القياسي القديم، الذي مت تسجيله يف عام 1982.
وبرزت نيويورك كنقطة ساخنة عاملية للفريوس، وقال حاكم نيويورك 
أندرو كومو، إن العدوى تتضاعف كل بضعة أيام تقريًبا، فيما حتول 
مركز املؤمترات يف املدينة إىل مستشفى مؤقت، وشهدت الوالية 

350 حالة وفاة.
أما إسبانيا فباتت أكثر دول أوروبا اليت يتفشى فيها املرض بشكل 
أسرع. وأعلنت وزارة الصحة، امس االول اخلميس، تسجيل ما يقرب 
من 8600 إصابة جديدة و655 حالة وفاة، ليصل إمجالي احلاالت إىل 
أكثر من 56 ألف إصابة وأكثر من 4000 حالة وفاة - يف املرتبة 

الثانية بعد حصيلة القتلى يف إيطاليا بنحو 7500.
ويف إيطاليا، قالت وكالة احلماية املدنية، اخلميس )امس االول(، 
إن عدد وفيات وباء فريوس كورونا زاد 662 يف يوم واحد مما رفع 

اإلمجالي إىل 8165.
كما أوضحت أن العدد اإلمجالي حلاالت اإلصابة املؤكدة ارتفع إىل 
80539 من 74386 يف أكرب عدد من احلاالت اجلديدة يف يوم واحد 

منذ 21 مارس/آذار.
وبلغ عدد املتعافني على مستوى البالد 10361، امس االول اخلميس، 
ارتفاعا من 9362 يف اليوم السابق، لكن عدد من هم يف العناية 

املركزة زاد إىل 3612 مقابل 3489 يف اليوم السابق.
لتقديم  يومًيا  اإليطالية  للحكومة  واملمرضات  األطباء  ويتوسل  هذا 
املواطنني  الطبية، وحثوا  والنظارات  والقفازات  األقنعة  املزيد من 

على تفهم مدى أهمية تدابري اإلبعاد االجتماعي املرهقة.
هذا وكان لدى أملانيا عدد كبري من اإلصابات جتاوز 39 ألف حالة، 
إىل  واسع  نطاق  على  ُنسبت  واليت   - وفاة فقط  حالة   222 ولكن 

اختبارات مبكرة وعدوانية، من بني عوامل أخرى.
ومع ارتفاع عدد الوفيات يف أوروبا إىل أكثر من 12 ألفا، أطالت 
إسبانيا حالة الطوارئ اليت ستسمح هلا بفرض عمليات إغالق أوسع 
»عملية  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أطلق  نطاقا، يف حني 

الصمود«، املدعومة من اجليش ملكافحة الوباء.

حديث عن امكانية تقديم..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مبراقبة ذلك.
4- وغردت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد منّوهة باستثناء اإلعالميني 

من هذا املنع مع إبراز البطاقات الصحفية..
5- وقّرر جملس الوزراء إعطاء اهليئة العليا لالغاثة سلفة خزينة بقيمة 
احملتاجة  للعائالت  العائدة  النفقات  لتغطية  لبنانية  لرية  مليار   75

واالسر األكثر تأثرًا باألزمة الطارئة.
بالصحة  املتعلقة  القضايا  ملتابعة  جلانًا  الوزراء  جملس  وشكل   -6

واملساعدات والطالب واللبنانيني العالقني يف اخلارج.
7- تكليف وزير املالية اختاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان 
ومع اجلهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق حماسبية مرّكزة، 
املالي  بالوضعني  آلت  اليت  الفعلية  األسباب  تبنّي  ان  شأنها  من 
الدقيقة  األرقام  تبيان  إىل  إضافة  الراهنة،  احلالة  إىل  والنقدي 
ومستوى  واخلسارة  الربح  وحساب  املركزي  املصرف  مليزانية 

االحتياطي املتوّفر بالعمالت األجنبية.
وبالنسبة للتعيينات يف املراكز  املالية والذي طرح من خارج جدول 
االعمال، قالت وزيرة اإلعالم ان وزير املال غازي وزني مل يرسل 
السرية الذاتية لكل مرّشح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل امللف 
إىل األسبوع املقبل، على أمل أن نستلم ملفات املرشحني مزّودة 
بالسرية الذاتية لكل منهم حتى نوّزعها على السادة الوزراء إلقرار 

التعيينات حبسب الكفاءة.
أما بالنسبة إىل الدعوة إلعالن حالة الطوارئ، فأكد الرئيس حسان 
دياب أن احلالة اليت منر بها ال تسمح للحكومة بإعالن حالة الطوارئ. 
ويف حال عثرنا على ثغرة يف القانون تسمح بذلك، على هذا القرار 
أن ينال أغلبية ثلثي جملس الوزراء، وعرضه يف ما بعد على جملس 

النواب خالل فرتة 8 أيام منذ اإلعالن.
الجلسة

انتشار  عن  باحلديث  الوزراء  كجلس  جلسة  عون  الرئيس  واستهل 
وباء كورونا الفتا اىل ضرورة جتهيز املستشفيات احلكومية يف كل 
املناطق اللبنانية، واشار اىل انه سجل يف قضاء املنت 53 إصابة 
وال يوجد مستشفى حكومي باستثناء مستشفى ضهر الباشق. من 
ان  علما  املستشفى،  هلذا  الالزمة  التجهيزات  تأمني  ضرورة  هنا 
راجع يف املوضوع مع وزيري  ابراهيم كنعان كان  نائب املنطقة  
الصحة واملالية لتأمني االعتمادات الالزمة لذلك، وذلك من ضمن 
قرض البنك الدولي الذي حرر قسم منه ويستكمل الباقي فضال عن 
املساعدات واملساهمات اليت وصلت وتصل. وعلم ان الرئيس عون 
الدولي  النقد  بيانا مشرتكا صدر عن صندوق  لفت اىل ان هناك 
والبنك الدولي يف ما خص الدول اليت تعاني وضعا ماليا صعبا حول 
اعفائها من ديونها. وعندها اكد وزير املال انه سيجري االتصاالت 

الالزمة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خبصوص ذلك.
ثم عرض وزير الصحة محد حسن للمعطيات املتوفرة حول الوضع

التطبيق
وفد بدأ تطبيق قرار االقفال بدءًا من يوم امس وقد حدد رئيس 
االفران  وهي  لياًل.  التجول  حظر  من  االستثناءات  بقرار  احلكومة 
الطبية  املستلزمات  تنتج  اليت  واملصانع  والصيدليات  واملطاحن 

واالعالميني، اي انه حتى السوبر ماركت ستقفل ابوابها من السابعة 
مساء حتى اخلامسة صباحًا. وستساهم البلديات يف تطبيق القرار، 
حبيث متنع جتول او مغادرة اي مواطن بلدته مساء اىل بلدة اخرى. 
كما اصدر وزير الداخلية جدوال تفصيليًا عممه على اجلهات املعنية.

وبناء ملا تقرر  واضافت املعلومات ان وزير الداخلية حممد فهمي – 
يف جملس الدفاع، سيصدر قرارا بزيادة أعداد ونوعيات املؤسسات 
والتشدد يف  قباًل.  مستثناة  وكانت  التام  االقفال  اليت سيشملها 
كانت  اليت  اخلروقات  ملنع  املتخذة  والعسكرية  االمنية  االجراءات 

حتصل.
وبعد اجللسة، رأس وزير الداخلية حممد فهمي اجتماعا يف مكتبه لقادة 
األجهزة األمنية، ُخصص للبحث يف تشديد اإلجراءات اليت ستباشر 
العمل  التشدد يف ضبط  فيها  مبا  والعسكرية،  االمنية  القوى  بها 
يف املؤسسات الكربى واملصانع وختفيف عدد املوظفني والعمال، 
وحصر العمالة بثلث قدراتها الراهنة، منعا لالختالط املباشر يف ما 
املواطنني  على  التشديد  إىل  إضافة  الوباء،  النتشار  وجتنبا  بينهم 

االلتزام بالتدابري الصحية اثناء التنقل على الطرقات.
جملس  عن  صدر  ما  على  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  ق  علَّ و 
الوزراء واجمللس االعلى للدفاع بالقول: »ما صدر من مقاربة حلالة 
اجيابية ويف  البداية، خطوة  منذ  بها  اليت طالبت  الصحية  الطوارئ 

االجتاه الصحيح«.
وعلى الصعيد الصحي، أكّد جملس الوزراء على متابعة جتهيز كافة 
املستشفيات احلكومية على األراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك 
الدولي وبعض املساهمات والتربعات. كما أخذ جملس الوزراء علمًا 
اخلاصة  املستشفيات  من  لعدد  مستحقاٍت  املالية  وزارة  بتسديد 

قيمتها 20 مليار لرية لبنانية.
اللبناني  املال  وزير  وهو  الدولي،  البنك  يف  املسؤول  ان  وعلم 
بوزير املال  والرئيس دياب وابلغهما  أزعور اتصل  السابق جهاد 
عن إمكانية تقديم مساعدة من صندوق النقد الدولي مبا يوازي 500 

مليون دوالر.
ولياًل، قال الوزير ناصيف حيت: ال عودة للطالب الراغبني من اماكنهم 
يف اخلارج مباشرة قبل الـTest، ألنه ال مُيكن الصعود إىل الطائرة. 

وستذهب طائرات إىل اخلارج إلعادة هؤالء الراغبني.
وأّكد ان هناك مشكالت لدى اجلالية اللبنانية يف اخلارج.

وستبحث اللجنة اليت شكلت لرفع نسبة التحويالت إىل اخلارج للطالب 
احملتاجني. )التفاصيل ص 3(.

التعيينات
أن  التعيينات املدرج على جدول األعمال، ومبا  وبالنسبة إىل ملف 
قد  كنا  كما  مرّشح،  لكل  الذاتية  السرية  يرسل  مل  املالية  وزير 
اتفقنا، سنقوم بتأجيل امللف إىل األسبوع املقبل، كما قالت وزيرة 
اإلعالم، على أمل أن نستلم ملفات املرشحني مزّودة بالسرية الذاتية 
لكل منهم حتى نوّزعها على السادة الوزراء إلقرار التعيينات حبسب 

الكفاءة.
ان  االلكرتوني،  »االنباء«  الصدد ذكرت مصادر ملوقع   ويف هذا 
الوزير جربان باسيل ُيصّر على تسمية مجيع نواب احلاكم املسيحيني 
شرط ان يكونوا من حصة التيار الوطين احلر، كذلك نائب احلاكم 
السين  باسم  ايضا  مطالبا  االرثوذكسي،  احلكومة  ومفوض  األرمين 
لنادين حبال، ويصر على ان يكون االسم الدرزي من بني األمساء 
»املردة«  تّيار  رئيس  اغضب  الطرح  وهذا  حلفاؤه.  يقرتحها  اليت 
سليمان فرجنية ما دفعه لالستنجاد بالثنائي الشيعي للحصول على 

حصته يف التعيينات.
ونقل النائب قاسم هاشم عن الرئيس نبيه بّري قوله: »ان إشكالية 

نواب احلاكم هي عند باسيل وليس عندي«.
وأّكد الرئيس دياب: »ال خالف حول التعيينات، ولكنين طلبت من 
الورزاء تزويدي بسري ذاتية لثالثة مرشحني على كل منصب على 
وكل  اخلميس،  جلسة  أعمال  جدول  على  وتدرج  االثنني  تسلم  ان 
من سيتم تعيينهم يف جلسة اخلميس املقبل هم جدد ومن أصحاب 

الكفاءة«.
وكان مصدر عادي يف »تيار املستقبل« صّرح بأن »خمطط وضع اليد 

على إدارات الدولة ومرافقها من فريق سياسي واحد لن مير«.
وقال: كالمهم ان ال اسم أو مقرتح لديهم لنواب حاكم مصرف لبنان 
واالدعاءات  احلكومة  تشكيل  رافقت  اليت  التصريات  بسيل  يذكر 
هي  وها  الوزارية،  التشكيلة  يف  هلم  متثيل  لغياب  رّوجت  اليت 
التشكيلة تتحدث عن نفسها ووالءاتها وسياساتها اليت تكتب باحلرب 

الربتقالي.
وكانت كتلة املستقبل، قالت انه تدور  يف بعض الغرف احلكومية 
والرئاسية، حياكة خمطط غري بريء لتمرير هيئة جديدة حلاكمية مصرف 
لبنان وجلنة الرقابة على املصارف، تليب رغبات فريق سياسي لطاملا 

حاول وضع اليد على هذا املرفق الوطين واالقتصادي احلساس.
وأكدت اننا سنكون باملرصاد لكل ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن 
نتهاون جتاه أي إجراء أو إهانة ميكن أن تصيب الفئات اليت منثلها 

من اللبنانيني... ولعل اللبيب من اإلشارة يفهم.
هذا  ان  علم  لالغاثة،  العليا  »هيئة  إىل  الـ75  املبلغ  وحول حتويل 
املبلغ سيكون مبثابة أمانة لدى اهليئة والتصرف به سيكون من قبل 
وزارية. االجتماعية وجلنة  الشؤون  ووزارة  دياب شخصيا  الرئيس 

سالمة
وبعيدًا عن هذا التوجه كشف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة آلية 
إعطاء القروص بصفر فائدة ملدة 5 سنوات لألفراد واملؤسسات، 

وفقا لتعميم مصرف لبنان، امللزم مع فرتة مساح ثالثة أشهر.
وأّكد سالمة ان القروض للمعاشات، يدفعها مباشرة للموظفني، لئال 
تذهب خارج الغرض منها، معتربا ان املصارف عليها ان تتعاطى مع 

العميل، إذا كان لديه تعثر..
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مـنوعات
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سباق دولي إلنتاج لقاح كوورنا.. 5 أنباء سارة

كورونا  لفريوس  لقاح  إنتاج  أجل  من  ودول  شركات  تتسابق 
 8 خالل  ملحوظا  وتقدما  جناحا  حيقق  البعض  أن  ويبدو  اجلديد، 
أسابيع من بدء العمل على اللقاحات، حيث بدأت التجارب األوىل 

على البشر بعد أن انتهت التجارب املخربية.
وحاليا، تعمل منظمة الصحة العاملية مع العلماء يف مجيع أحناء 
العامل، على تطوير ما ال يقل عن 20 لقاحا خمتلفا ضد فريوسات 
كورونا، وبعضها دخل بالفعل مرحلة التجارب السريرية يف وقت 
قياسي، وحتديدا بعد 60 يوما فقط من التوصل إىل التسلسل 

اجليين للفريوس.
وقالت املديرة الفنية لربنامج الطوارئ يف منظمة الصحة العاملية، 
ماريا فان كريخوف، يف مؤمتر صحفي مبقر املنظمة يف جنيف يوم 
اجلمعة من االسبوع املاضي، »إن تسريع هذه العملية مثري حقا 
مع  بدأ  الذي  العمل  على  بناء  به،  القيام  ميكننا  ما  حيث  من 
فريوس سارس، والذي بدأ مع متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

»مريس«، ويتم استخدامه اآلن لفريوس كوفيد19-«.
أن  من  حذروا  العاملية  الصحة  منظمة  يف  مسؤولني  أن  غري 
اللقاحات ال تزال بعيدة عن إتاحتها لالستخدام العام، فيما يقول 
التجارب السريرية وموافقات السالمة الالزمة  علماء بارزون إن 
للحصول على لقاح عملي يف السوق قد يستغرق ما يصل إىل 18 

شهرا، حبسب ما ذكر موقع »سي أن بي سي« اإلخباري.
الصحة  منظمة  يف  الطوارئ  لربنامج  التنفيذي  املدير  وأوضح   
التجارب ضرورية، مضيفا أن هناك  إن  رايان،  العاملية، مايك 
»اللقاح  هو  السيئ  الفريوس  من  أخطر  فقط  واحدا  شيئا 

السيئ«.
وقال رايان »جيب أن نكون حذرين للغاية يف تطوير أي منتج 
التجارب  أن  مضيفا  العامل«،  سكان  معظم  يف  حبقنه  سنقوم 
الواليات  يف  األسبوع  هذا  بدأت  لقاح  على  األوىل  البشرية 

املتحدة.
ونوه إىل أن هذا األمر شكل »سرعة غري مسبوقة«، وقال إن 
ذلك مل يكن ليحدث أبدا لو مل تشارك الصني والدول األخرى 

التسلسل اجليين لفريوس كورونا اجلديد مع بقية دول العامل.
وكانت هيئة مراكز الصحة الوطنية قامت باملتابعة السريعة مع 
باستخدام  لقاح  لتطوير  »موديرنا«  احليوية  التكنولوجيا  شركة 

التسلسل اجليين لفريوس كورونا اجلديد.
معهد  يف  االثنني،  يوم  البشر،  على  التجريبية  املرحلة  وبدأت 

كايزر الدائم للبحوث الصحية يف سياتل بواشنطن.
اللقاح على 45 شخصا من  اختبار   ويف املرحلة األوىل، سيتم 
 18 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  احلوامل،  غري  واإلناث  الذكور 
الصحية  املراكز  موقع  على  التجربة  لتفاصيل  وفقا  عاما،  و55 

اإللكرتوني.
حال  يف  أنه  من  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  مسؤولون  وحذر 
التوصل إىل لقاح، سيواجه قادة العامل عوائق لوجستية ومالية 

وأخالقية أخرى.
وقال ريان إنه »حتى لو حصلنا على لقاح فعال، جيب أن يكون 
هذا اللقاح متاحا للجميع.. وجيب أن يكون هناك وصول عادل 
العامل لن يكون  أن  للجميع«، مضيفا  اللقاح  ومنصف إىل هذا 

حمميا من فريوس كورونا ما مل يتم تطعيم اجلميع.
وتابع متسائال »كيف نضمن حصولنا على ما يكفي من هذا اللقاح 
هذا  توزيع  من  نتمكن  أن  نضمن  وكيف  املناسب؟  الوقت  يف 
اللقاح على السكان يف مجيع أحناء العامل؟ وكيف نقنع الناس 

بتناول اللقاح اجلديد؟«
تيدروس  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  إن  ريان  وقال 
بشأن  عامليني  قادة  مع  بالفعل  يتواصل  غيربيسوس  أدهانوم 

هذه القضايا.
يشار إىل أن غيربيسوس كان قد صرح بأنه »ال ينبغي أن يكون 
الذين ال  أولئك  أجل  وإمنا من  أجل من ميلكون  اللقاح من  هذا 
يستطيعون حتمله أيضا.. حنن حباجة لإلجابة على هذا السؤال يف 

أقرب وقت ممكن«.
يشار إىل أنه وفقا للبيانات اليت مجعتها جامعة جونز هوبكنز، فقد 
أصاب الفريوس أكثر من 284 ألف شخص يف مجيع أحناء العامل، 

وقتل حوالي 12 ألفا.

سباق دولي النتاج لقاح كورونا.. 
و30 جتربة قيد التطوير

لقاح قادر على القضاء على الفريوس، لكنها أكدت أنها لن تعلق 
أو  الشركة  اليت تتعلق باالستحواذ املفرتض على  التكهنات  على 

عقاقريها.
)الرنال   MRNA مثل  تستعملها  اليت  التكنولوجيا  أن  واعتربت 
املرسال(، هي احلل األسرع واألكثر فعالية ملواجهة سيناريوهات 

التفشي، مثل فريوس كورونا.
وأشارت رئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال فون دير لني، يف 
الشركة  مع  تتعاون  املفوضية  أن  إىل  »تويرت«،  تغريدة هلا على 

األملانية، موضحة أن بروكسل منحت الشركة 80 مليون يورو.
وأضافت أن الشركة »تعمل على تطوير تكنولوجيا واعدة ستحمي 

األرواح يف أوروبا والعامل«.
دونالد  األمريكي،  الرئيس  أن  ذكرت  قد  إعالمية  تقارير  وكانت 
ترامب، عرض مبلغا كبريا من املال على الرئيس التنفيذي للشركة 
اجلاري،  مارس  مطلع  االثنني  مجع  لقاء  خالل  مينيشيال،  دانيال 
مقابل نقل أعمال الشركة إىل الواليات املتحدة، لكن الشركة نفت 

األمر.

عالج كيزر األمريكي
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  للبحوث  »كيزر«  معهد  أجرى 
االثنني، أول جتربة سريرية على بشر الختبار لقاح مضاد لفريوس 

»كوفيد- 19«.
اللقاح يف  من  جرعات  املعهد حبقن  من  أمريكيون  باحثون  وقام 
فريق  »حنن  جاكسون:  ليزا  الباحثة  وقالت  متطوعني.   4 أجسام 
فريوس كورونا يف الوقت احلالي، وما من شخص إال ويريد أن 

يقوم مبا بوسعه خالل فرتة الطوارئ احلالية«.
ونشرت وكالة أسوشيتيد برس فيديو يظهر إحدى املتطوعات وهي 
فريوس  لعالج  املطور  اللقاح  من  احملتملة  األوىل  اجلرعة  تتلقى 

كورونا، يف جتربة سريرية حملاولة إجياد حل هلذا الوباء.
من جانبها، قالت املتطوعة بعد تلقيها أول جرعة: »أمتنى أن نتوصل 
للقاح فعال سريع، وأن نتمكن من إنقاذ األرواح ليتمكن اجلميع من 

العودة حلياتهم الطبيعية يف أسرع وقت«.
وذكر الباحثون يف املعهد أنه مت تطوير اللقاء يف وقت قياسي، 

مشريين إىل أن النتائج ستعلن يف وقت الحق هذا األسبوع.
وقالت الوكالة األمريكية إن جتربة االثنني »ليست سوى البداية«، 
يف سلسلة من الدراسات اليت ستجرى من أجل التأكد من أن الدواء 

ناجح وآمن.

عالج أسرتالي
حصل باحثون اسرتاليون على الضوء األخضر من أجل إجراء التجارب 
السريرية على عالج ابتكروه لفريوس كورونا. ويتمثل دواء هؤالء 
الباحثني بعقاقري استخدمت سابقا لعالج املالريا واإليدز يف حنو 50 

مستشفى بأسرتاليا.
ويتوقع أن تبدأ التجارب السريرية يف نهاية آذار اجلاري، أي بعد 

3 أيام فقط على صدور هذا العدد.
ديفيد  جامعة كوينزالند،  السريرية يف  األحباث  مركز  مدير  وقال 
بهذه  عالجهم  مت  كورونا  لفريوس  مرضى  هناك  إن  باترسون، 
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.
»نيوز«  موقع  مع  مقابلة  يف  باترسون  الربوفيسور  وقال 

األسرتالي:«نريد أن نعطي األسرتاليني أفضل عالج«.
إحصاءات فريوس كورونا عرب العالم )حتى يوم االحد املاضي(

املصابون:307,725، املتعافون: 95,797، الوفيات:13,054

فريوس  الحتواء  العامل  دول  شتى  تبذهلا  اليت  اجلهود  جبانب 
كورونا، هناك جهود علمية متسارعة من أجل إنتاج لقاح رمبا ينهي 
هذا الوباء الذي أصاب أكثر 200 ألف إنسان وقتل 8 آالف آخرين.

وبدأت املعلومات تتكشف عن تطوير عقاقري ملواجهة »كوفيد 19«، 
دخل بعضها مرحلة التجارب السريرية، وهي مرحلة متقدمة قبل أن 

يتم إقرارها.
وتقول صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية يف تقرير هلا، الثالثاء، 
لقاح  إنتاج  أجل  من  العامل  حول  يعملون  العلماء  مئات  هناك  إن 

مضاد للفريوس.
ويدل هذا الرقم على ارتفاع كبري، إذ قالت منظمة الصحة العاملية 
يف فرباير املاضي إنه جيري تطوير 20 لقاحا، مما يعكس اهتمام 
ملعضلة  حل  إجياد  يف  أيضا  والدول  األدوية  وشركات  العلماء 

كورونا.
الفريوس  تهاجم  أدوية  إنتاج  إىل  العلماء  من  الكثري  ويسعى 
نفسه، يف حني تسعى جمموعة حبثية يف والية كاليفورنيا إىل نهج 
خمتلف، يقوم على حتصني الربوتينات يف خاليانا اليت يعتمد عليها 

الفريوس حتى يتكاثر.
 ،Avigan ومن جانبها، أعلنت بكني رمسيا أنها قررت استخدام الدواء
الذي طورته اليابان لعالج اإلنفلونزا يف معاجلة األشخاص املصابني 

بفريوس كورونا.
وجاء ذلك بعد أن وجدت أن الدواء فعال من خالل جتارب سريرية 

أجرتها منظمتان طبيتان يف البالد.
وقال مدير املركز الوطين لتطوير التكنولوجيا احليوية يف الصني، 
تشانغ شني مني، يف مؤمتر صحفي، الثالثاء، إن الدواء كان ناجعا 
يف مكافحة األعراض اليت يسببها الفريوس مثل االلتهاب الرئوي، 

وليس له آثار جانبية.
آثار  أن يؤكد عدم وجود  الصيين  الضروري للمسؤول  وكان من 
جانبية، اليت رمبا تكون مدمرة أحيانا وتعيق إقرار أي دواء بسرعة. 
وأضاف أن االختبارات أجريت يف مدينيت ووهان وشنزن وشارك 

فيها 240 مريضا و 80 مريضا على التوالي.
وقال إن األمر استغرق بني 4-11 يوما حتى تغريت نتائج املصابني 

من فريوس كورونا من إجيابية إىل سلبية بعد تلقيهم العقار.

عقار بالكنيل
»بالكنيل«،  دواء  أن  الفرنسية  الدوائية  سانويف  جمموعة  أعلنت 
الدواء املضاد للمالريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج »واعدة« يف 

معاجلة مرضى بفريوس كورونا املستجد.
ماليني  الفرنسية  السلطات  إىل  تقدم  ألن  مستعدة  إنها  وقالت 
بالفريوس.  مصاب  ألف   300 ملعاجلة  كافية  منه،  اجلرعات 
كلوروكني«  »هيدروكسي  جزيئات  من  مكون  عقار  و«بالكنيل« 
الذاتية  املناعة  وأمراض  املالريا  معاجلة  عقود يف  منذ  ويستخدم 

مثل الذئبة والتهاب املفاصل.
 قال مدير املعهد االستشفائي اجلامعي يف مرسيليا، الربوفسور 
سريرية  جتربة  أجرى  إنه  املاضي(  االثنني  يزم  راؤول،  ديدييه 

أظهرت أن هذا العقار ميكن أن يساهم يف القضاء على كورونا.
وحبسب الدراسة اليت أجراها راؤول على 24 مريضا بفريوس كورونا 
املستجد، فقد اختفى الفريوس من أجسام ثالثة أرباع هؤالء بعد 

ستة أيام على بدء تناوهلم العقار، وفق »فرانس برس«.

عالج أملاني يف اخلريف
قالت شركة »كيور فاك« األملانية، اليت أصبحت حتت األضواء يف 
األيام املاضية، إن اللقاح الذي تطوره حاليا سيكون جاهزا قبل 

حلول اخلريف املقبل.
وأضافت الشركة يف بيان، أن جهودها منصبة حاليا على تطوير 
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ثقافة ومـجتمع

أكد استطالع للمنتدى العربي العاملي للثقافة 
أكثر  من  السعودي،  الشعب  إّن  والسالم، 
الشعوب العربية إقبااًل على شراء الكتب خالل 
يف  مؤخرًا  أقيمت  اليت  الدولية،  املعارض 
العواصم العربية املختلفة، فيما يليه الشعب 

املصري.
وأوضح املنتدى يف بيان له، إن نسبة األمية 
يف السعودية ال تتعدى الـ4% وهي تكشف 
عن مدى االهتمام بالتعليم، حيث إن اململكة 
تعد من أقل الدول العربية اليت توجد بها أمية 

القراءة والكتابة.
الدولية  التقارير  أن  إىل  البيان  وأشار 
من  يعانون  الذين  عدد  أن  أكدت  األخرية، 
األمية  حول العامل - فوق 15 عامًا- يبلغ 757 
مليون شخص، بينهم 115 مليونًا يف مرحلة 
الشباب، و59 يف املائة من هؤالء من اإلناث؛ 
األمية  من  يعاني  العربي  العامل  أن  موضحًا 
بشكل جيب الوقوف أمامه، خاصة أن التقارير 
أكدت أن 20% من الشعب العربي، يعاني من 
األمية »القراءة والكتابة«، فضاًل عن أن نسبة 
القراءة يف العامل العربي ضعيفة، وحتتاج إىل 
جهود اجلهات واملؤسسات املعنية، للرفع من 
مستوى التوعية على أهمية القراءة يف حياة 

الشعوب وتقدم األمم.
منها،   3 عدا  العربية  الدول  كل  واستبِعدت 
من مؤشر قياس »أكثر الشعوب تعلمًا حول 
إسرائيل يف  حلت  فيما  العام،  هلذا  العامل« 
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أكـثر الـشعوب الـعربية ثـقافة

ملستويات  دولية  اختبارات  يف  والـ50 
ملحوظًا  تقدمًا  حققت  قطر  أن  أي  التعليم، 
جاءت  إذ  وتوافره،  الكمبيوتر  استخدام  يف 
تراجعت  ولكنها  عامليًا،  السابعة  املرتبة  يف 
املرتبة  التعليم وحلت يف  نظام مدخالت  يف 
56. وتراجعت أكثر يف مدى توافر املكتبات 
لتحل يف املركز رقم 58، بينما حققت ترتيبًا 
متوسطًا يف توافر الصحف، وجاءت يف املرتبة 
37. كما حلت يف املركز الـ50 يف اختبارات 

دولية خاصة بالتعليم.
وحقق املغرب أفضل نتيجة بني الدول العربية 
يف معيار نتائج االختبارات الدولية، حيث جاء 
يف املرتبة 40 عامليًا، كما حصل على أفضل 
ترتيب بني الدول العربية يف نظام مدخالت 
التعليم وخمرجاته، أي أنه حقق أفضل نتيجة 
نتائج  معيار  يف  الثالث  العربية  الدول  بني 
االختبارات الدولية، حيث جاء يف املرتبة 40 
عامليًا، كما حصل على أفضل ترتيب بني الدول 
وخمرجاته  التعليم  مدخالت  نظام  يف  العربية 
وحصل على املركز 35، ولكنه تراجع بسبب 
معياري توافر الصحف واملكتبات، حيث حصل 
وكذلك  كليهما،  يف   60 رقم  الرتتيب  على 
املعلوماتية  والثقافة  الكمبيوتر  توافر  معيار 

الذي احتل املركز 50 به.
عامليًا،   52 املرتبة  حلت يف  اليت  تونس  أما 
مدخالت  نظام  يف  متوسطًا  ترتيبًا  فحققت 
التعليم وخمرجاته، حيث جاءت يف املرتبة 36، 

املرتبة الـ 19 عامليًا واألوىل شرق أوسطيًا.
ويف  عربيًا،  األوىل  املرتبة  يف  قطر  فحّلت 
املرتبة اخلامسة واألربعني عامليًا، تليها تونس 
يف املرتبة الثانية عربيًا، والثانية واخلمسني 
عامليًا، ثم املغرب يف املرتبة الثالثة عربيًا، 

والثامنة واخلمسني عامليًا.
سينرتال  جامعة  تعده  الذي  املؤشر  خيتار 
األمريكية، أفضل 61 دولة فقط  كونيتيكت 
حول العامل، كـ«أكثر شعوب األرض تعلمًا«، وال 
يقتصر على قياس عدد املتعلمني يف الدول، 
واملتعلمني،  التعليم  سلوكيات  يقيس  وإمنا 
واملوارد اليت تدعم هذه السلوكيات، بهدف 
الدول،  القدرات املعرفية لتلك  دعم وتنمية 
أفضل،  معريف  اقتصاد  إىل  تدفعها  واليت 
معايري،  خلمسة  وفقًا  نتائجه  املؤشر  ويعلن 

وهي مدى توافر وجودة كّل من:
املعايري اليت يعتمدها املؤشر

الكومبيوتر والثقافة املعلوماتية.
املكتبات.
الصحف.

نظام مدخالت التعليم وخمرجاته.
ونتائج االختبارات الدولية اخلاصة بالتعليم.

الدول العربية األكثر تعلمًا
يف  قطر  جاءت  فقد  السابقة،  للمعايري  تبعًا 
وثقافة  الكمبيوتر  عامليًا يف  السابعة  املرتبة 
الصحف،  توافر  يف  والـ37  املعلوماتية، 

وكذلك يف مدى توافر املكتبات برتتيب 36.5. 
ولكنها تراجعت بسبب معيار توافر الكمبيوتر 
والثقافة املعلوماتية، حيث جاءت يف املركز 
58. وكذلك بسبب اختبارات التعليم الدولية 
تقييم  وضعها  بينما   ،57 فيها  حققت  اليت 

توافر الصحف يف املرتبة 44.

دول أخرى شملها التصنيف
الشعوب األكثر تعلمًا

نظام  جدًا يف  متقدمة  مرتبة  إسرائيل  حققت 
يف  جاءت  حيث  وخمرجاته،  التعليم  مدخالت 
املرتبة الثانية حول العامل، وعلى نفس املؤشر 

الفرعي حققت تركيا املرتبة 22 عامليًا.
التقييم  يف  الـ50  املرتبة  يف  تركيا  وحلت 
قطر،  عن  مرتاجعة  العام،  للمؤشر  النهائي 
فيما  درجتني،  بفارق  تونس  على  ومتقدمة 

استبعدت إيران من املؤشر متامًا.
ويف املرتبة األوىل عامليا جاءت فنلندا، تلتها 
دول: النرويج، آيسلندا، الدمنارك، السويد، 
الواليات  وجاءت  الرتتيب،  على  سويسرا 
املتحدة يف املرتبة رقم 7. ويف حني استبعد 
املؤشر باقي الدول العربية من التصنيف، أي 
جاءت يف مراتب أقل من الدول اليت صنفها، 
أفريقيتني صغريتني،  دولتني  املؤشر  مشل 
وهما موريشيوس اليت حلت يف املرتبة 48، 
وبتسوانا اليت حلت يف املرتبة 61 عامليًا. فيما 

حلت جنوب أفريقيا يف املرتبة 56 عامليًا.
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صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

القلب  أمراض  أخصائي  ماميدوف،  ميخمان  الربوفيسور  كشف 
واألوعية الدموية، األعراض اليت تشري إىل احتمال حدوث نوبة 

قلبية قريبا.
فاكيت«  أي  »أرغومينيت  لصحيفة  حديث  يف  األخصائي  يقول 
ويشري  خالل شهر.  أحيانا  القلبية  النوبات  حاالت  بعض  تتطور 
إليها التعب واالرهاق والنعاس الدائم. ويعود السبب يف هذا، 
إىل أن األوعية الدموية تكون يف حالة توتر مستمر لفرتة طويلة، 
وهذا يكون عادة ناتج عن تضيقها. ويؤدي هذا التضيق إىل عدم 
حصول اخلاليا واألنسجة على كمية األكسجني الالزمة، ما يسبب 

ظهور أعراض من جانب اجلهاز العصيب.
ويضيف، »العالمة األخرى- مشكالت يف التنفس،  عند اضطراب 
تظهر  القلب،    – احلالة  هذه  ويف  اجلسم،  أعضاء  أحد  عمل 
الغازات  تبادل  عملية  وتضطرب  الرئتني،  وظائف  مشكالت يف 

وتصبح عملية التنفس متقطعة«.
وقبل بضعة أيام من حدوث النوبة القلبية، ليس مستبعدا ظهور 
الربد.  بأمراض  بأنه مصاب  يفكر  الشخص  ما جيعل  قشعريرة، 
ولكن عندما تكون هذه القشعريرة مرتبطة مبشكلة يف القلب فإن 

درجة حرارة اجلسم تبقى طبيعية. حبسب األخصائي.
ومن بني األعراض غري النمطية الحتشاء عضلة القلب، ظهور أمل 
يف البطن أو يف منطقة األضالع يف اجلهة اليمنى وسعال مع بلغم 
رغوي وردي اللون. وتتضمن آالم البطن احلادة ظهور احلموضة 
والغثيان والتقيؤ وانتفاخ البطن وهذه تالحظ عند النساء بصورة 

خاصة.
ويؤكد الدكتور، على أنه عند ظهور هذه األعراض جيب فورا طلب 
املساعدة الطبية.  وإذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية 
أمراض  أخصائي  أو  الطبيب املعاجل  غري منطية ، فعليه مراجعة 

القلب واخلضوع لفحص روتيين.
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ينصح األطباء املختصون يف أمراض القلب والشرايني، بضرورة 
متابعة  نسبة الكوليسرتول يف الدم، ملا تشكله زيادة نسبته من 

خطر على الصحة.
ومن األعراض  املبكرة اليت تشري إىل ارتفاع  نسبة الكوليسرتول 
بالدم، هي اآلالم الشديدة يف الصدر والشعور بالغثيان واإلرهاق 

الشديد  وضيق يف التنفس. 
ويؤكد اختصاصيون ضرورة إجراء حتاليل دورية يف حال  ارتفاع 
وجود  تاريخ  ومع  الوزن  كبرية يف  زيادة  وحدوث  الدم  ضغط 

عائلي الرتفاع الكوليسرتول بالدم وكذلك للمدخنني.
بالدهن  يقوم  الكبد  شبيهة  مشعية  مادة  هو  الكوليسرتول 
»د«  اخلاليا  وفيتامني  أغشية  لتكوين  ضروري  وهو  بإنتاجها، 
يف  الضار  نسبة  الكوليسرتول  زيادة  ومع  اهلرمونات،   وبعض 
والشرايني  بالقلب  صحية  عديدة    مشاكل  يف  يتسبب  اجلسم 

واألوعية الدموية.
وأوضح األطباء أنه للوقاية  من ارتفاع الكوليسرتول جيب تغيري 
واالنتظام  يف  الدهنية  األطعمة  عن  باالبتعاد  الغذائي  النمط 

ممارسة الرياضة وجتنب التدخني.

قوائم  يف  متقدمًا  مكانًا  اآلن  حتتل  اليدين  تعقيم  سوائل 
التسوق، فاجلميع يبحث عن طرق للوقاية من فريوس كورونا، 
فما هي الطريقة الصحيحة الستخدام هذه املعقمات، وهل هي 

أكثر فاعلية حقًا من املاء والصابون؟
من  يقلل  خاطئ  بشكل  اليدين  تعقيم  سوائل  استخدام 

فاعليتها
يزيد  العامل،  أصقاع  انتشار فريوس كورونا يف خمتلف  مع 
سوائل  وأهمها  احلماية«  »وسائل  على  بوضوح  اإلقبال 
والفريوسات  البكترييا  تعمل على قتل  اليت  اليدين،  تعقيم 
السوائل  هذه  استخدام  لكن  الحقًا.  األمراض  تسبب  اليت 

بشكل خاطئ يبطل مفعوهلا متامًا.
الكمية تلعب الدور احلاسم يف فاعلية سوائل التعقيم اليت 
حتتوي على الكحول، فالتعقيم هنا يشمل فقط أجزاء اجلسم 
اليت وضع عليها السائل أو اجلل اخلاص بالتعقيم، بالتالي 
فإن االكتفاء بكمية قليلة يعين أنها ستتطاير سريعًا وال تؤدي 
النظافة  غابريل، خبري  النتيجة املطلوبة، كما يوضح هينريك 

واملايكروبيولوجي يف هامبورغ.
من املهم أيضًا قراءة تعليمات االستخدام، إذ أن فرتة فاعلية 
املنتج والكمية اليت جيب استخدامها، ختتلف من شركة ألخرى، 

وفقًا جمللة »فوكوس« األملانية.
التعقيم ليست احلل السحري  يؤكد اخلرباء أيضًا أن سوائل 
سبيل  على  األطباء  عمل  يف  ضرورة  تشكل  فبينما  دائمًا، 
يؤدي نفس  والصابون،  باملاء  اليدين  أن غسل  إال  املثال، 
الغرض. هنا جيب أيضًا االلتزام بغسل اليدين بكمية كافية 
من الصابون ملدة 30 ثانية على األقل ثم غسلها حتت املاء 
على  غالبًا  تتجمع  البكترييا  أن  إذ  جيدًا،  وجتفيفها  اجلاري 

األماكن املبللة.
وبعد  للمنزل  العودة  مبجرد  اليدين  غسل  تنس  ال  وأخريًا: 
األدوية  استخدام  وقبل  الطعام  طهي  وقبل  القمامة  ملس 
أومستحضرات التجميل وأيضًا بعد العطس أو السعال، عالوة 

على التعود على عدم ملس العينني أواألنف.

إنه فريوس كورونا  والعامل أمجع،  السوريون  يواجه  حتدٍّ جديد 
19( أو ما أمسته سابقًا منظمة الصحة العاملية متالزمة  )كوفيد – 
التنفسية، حيث تصّدر هذا الفريوس وسائل  الشرق األوسط 

اإلعالم وأحاديث الناس يف خمتلف بلدان العامل.
درءًا ملخاطر كورونا وللمساهمة يف الوقاية من انتشاره وانتقاله 
من شخص إىل آخر، أصدرت منظمة الصحة العاملية جمموعة من 

التوصيات النموذجية وهي:
    تنظيف اليدين باستمرار بفركهما مبطهر كحولي والغسيل 

الدائم باملاء والصابون.
    جتنب مالمسة الوجه بأيٍد متسخة وُينصح بارتداء الكمامات 
األماكن  يف  األوبئة  من  للحماية  املخصصة  الوجه  أقنعة  أو 

املزدمحة.
الفم واألنف عند السعال والعطس وذلك مبرفقك      تغطية 
املثين أو مبنديل ورقي، والتخلص من املنديل وغسل يديك بعد 

ذلك فورًا.
    جتنب االقرتاب من األشخاص املصابني باحلمى والسعال.

    عند زيارة أسواق املنتجات احلية، يرجى جتنب اللمس املباشر 
للحيوانات احلية واألسطح اليت تالمسها.

    جتنب تناول املنتجات احليوانية النيئة أو غري املطهوة جيدًا، 
وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو احلليب اخلام بعناية تامة 

لتفادي انتقال امللوثات من األطعمة غري املطهوة.
األطعمة  وتناول  الرياضة  مبمارسة  املناعي  اجلهاز  تعزيز      
النظيفة والصحية واإلكثار من شرب املياه، كما ينصح بتناول 
الفواكه كاملوز )حيتوي على نسبة عالية من فيتامني B6 الذي 

يساهم بالوقاية من العدوى( واخلضروات بشكل يومي.
إجراءات بسيطة، لكن هلا أهمية كبرية يف احلفاظ على صحتنا 
للمساهمة بالوقاية من فريوس كورونا الذي انتشر يف عدد من 

البلدان وتفشى بها حتى ُأعلنت حالة الطوارئ يف مواجهته.
وكخطوة أوىل ومهمة يف سورية عملت عدة مؤسسات وشركات 
على تكثيف توعية موظفيها بأهمية اتباع توصيات منظمة الصحة 

شركات ومؤسسات سورية كربى ُتساهم يف 
الوقاية من فريوس كورونا

العاملية، منها شركة سرييتل اليت وضعت خطة منظمة للمساهمة 
يف الوقاية من هذا الفريوس من خالل تكثيف تعقيم مكاتبها 
حرارة  قياس  ألجهزة  استخدامها  إىل  إضافة  خدمتها،  ومراكز 
سلوكيات  حول  والتوعية  وزبائنها،  موظفيها  على  للكشف 

الوقاية.
وقائية  إجراءات  العالي  والتعليم  الرتبية  وزارتي  اتبعت  كما 
صارمة كإغالق املدارس واجلامعات والعمل على تعقيم وحدات 
الطلبة  بني  الفريوس  هذا  انتشار  من  للوقاية  الطالب  سكن 
وللحفاظ على شبابنا بعيدًا عن أي خطر قد يصيبه، إضافة إىل 
اليت  األخرى  املؤسسات  من  العديد  وغريها  احلدودية  املنافذ 

اتبعت نفس اإلجراءات.

هكذا تستخدم سوائل تعقيم 
اليدين بشكل صحيح

كيف نتعرف على النوبة القلبية 
قبل حدوثها بشهر

نصائح جيب اتباعها لتفادي 
ارتفاع نسبة الكولسرتول بالدم
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Coronavirus Australia: COVID-19 cases in NSW, Victoria, Queen-
sland, SA, WA, Tasmania, ACT and NT

NSW and Queensland 
have both reported re-
cord numbers of new 
coronavirus cases, with 
at least 13 people cur-
rently fighting for life in 
intensive care units.
NSW and Queensland 
have both reported a 
record number of new 
coronavirus cases over-
night — 136 and 60 — 
while Victoria saw an-
other 59 and Western 
Australia another 20.
The ACT is the latest to 
add to its total reporting 
an additional 13 cases.
As of Monday morning, 
total confirmed cases — 
based on a tally of num-
bers provided by health 
authorities in each state 
and territory — stands at 
1642.
There are 669 in New 
South Wales, 355 in Vic-
toria, 319 in Queensland, 
100 in South Australia, 
140 in Western Austra-
lia, 22 in Tasmania, 32 
in the Australian Capital 
Territory and five in the 
Northern Territory.
At least 69 have fully re-
covered.
Seven people have died 
— one in Western Aus-
tralia and six in New 
South Wales.
NSW Chief Medical Offi-
cer Dr Kerry Chant said 

this morning 10 people 
are currently in intensive 
care. “It is incredibly im-
portant that the commu-
nity adhere to the social 
distancing measures,” 
she said.
“I would particularly like 
to urge young adults, 
whilst you may not be 
the group that (is at risk), 
it is really important that 
you play your role in 
adhering to the social 
distancing measures be-
cause we need to protect 
the most vulnerable at 
this important time.”
In Queensland, one pa-
tient is currently in inten-
sive care on a ventilator, 
with Chief Medical Offi-
cer Dr Jeannette Young 
describing their status 
as “unwell”, while in WA 
two people are in critical 
condition.
Victorian Premier Dan-
iel Andrews said people 
were still not getting 
the message. “We had a 
case last week where a 
group of people, a dozen 
or so, went to a dinner 
party,” he told reporters 
this morning.
“As best we can tell the 
dinner party started with 
one person who had the 
coronavirus. By the end 
of the dinner party al-
most everybody at the 
dinner party had the cor-

onavirus.”
Mr Andrews said the vi-
rus “spreads rapidly” 
and “if people simply be-
have as normal, if they 
don’t take this seriously, 
if they act selfishly, then 
people will die”.
“I can’t be any clearer 
than that,” he said.
It comes after Prime 
Minister Scott Morrison 
was forced to announce 
drastic new lockdown 
measures as the number 
of coronavirus cases in 
Australia continues to 
rise exponentially.
“Many of the cases that 
we have seen in the last 
few days have been from 
international travellers,” 
Chief Medical Officer 
Professor Brendan Mur-
phy said last night.
“We’ve seen some ir-
responsible behaviour 
from people who were 
told to quarantine and 
have not. And they have 
spread the virus. We now 
have to be absolutely rig-
id. If you come back from 
anywhere, a cruise ship, 
a plane, and you come 
back to this country, you 
go home and you quar-
antine for two weeks, no 
exceptions. You are put-
ting your fellow Austra-
lians at risk if you break 
that rule.”

Prof Murphy said it was 
possible to “control and 
contain, bend and flatten 
the curve”, but “every 
single Australian has to 
play their role in doing 
this.”
“We have to save our 
vulnerable Australians 
from what could be, and 
we’ve seen this in other 
countries, fairly devas-
tating impacts if we get a 
widespread pandemic in 
this country.”

DEATH TOLL
Australia’s first coro-
navirus fatality was on 
Sunday, March 1.
He was a 78-year-old 
Perth man who was 
among 163 Austra-
lians evacuated from 
the Diamond Princess 
cruise ship in Japan and 
quarantined at Howard 
Springs in the Northern 
Territory.
The second death came 
on Tuesday, March 3. The 
95-year-old woman was 
a resident at the Doro-
thy Henderson Lodge in 
Macquarie Park, in Syd-
ney’s north.
Two other residents of 
the same nursing home 
later died — an 82-year-
old man on Sunday, 
March 8, followed by a 
90-year-old woman on 

Saturday, March 14.
On Friday, March 13, a 
77-year-old woman died 
in a Sydney hospital af-
ter recently arriving from 
Queensland. She had 
developed symptoms 
on the plane, was taken 
to hospital and died the 
same day.
An 86-year-old man died 
in a Sydney hospital on 
Tuesday, March 17, mak-
ing him the state’s fifth 
death and the country’s 
sixth.
On Thursday, March 19, 
an 81-year-old woman 
died in hospital, bringing 
the death toll to seven. 
NSW Health said she 
had close contact with 
another confirmed case 
at Ryde Hospital.

CORONAVIRUS IN AUS-
TRALIA
People in their 50s make 
up the greatest propor-
tion of confirmed cases, 
followed by those in their 
30s, 40s, 20s and 60s.
Far fewer people aged 
over 70 or under 20 have 
been diagnosed with the 
coronavirus.
Where authorities have 
been able to determine 
the source of the in-
fection, three times as 
many cases came from 
overseas travel as local 

transmission. The US 
and Italy have now over-
taken China as the most 
common source coun-
try.
The first case of COVID-
19 was detected on Jan-
uary 25 in Victoria.
The patient was a man 
from Wuhan, Hubei prov-
ince — where the Chi-
nese virus emerged late 
last year — who flew to 
Melbourne from Guang-
dong on January 19.
Three more cases were 
detected the same day in 
NSW.
All three were men who 
had recently returned 
from China — two had 
been in Wuhan and one 
had direct contact with a 
confirmed case from the 
virus epicentre.
Since then, the number 
of cases has risen expo-
nentially.
NSW quickly became 
ground zero for the Aus-
tralian outbreak, and 
now makes up nearly 
half of all cases in the 
country.
Experts fear that if Aus-
tralia follows the same 
trend as similar coun-
tries where infections 
have doubled around ev-
ery six days, there could 
be as many as 6000 by 
early April.

COVID-19 as seen under an electron microscope. Picture: National Institutes of Health/AFPSource:AFP Highest total cases by country outside of China (Chinese Cases  81,439 )
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What can and can’t Austra-
lians do in this uncertain 
new world of coronavirus 
chaos? It seems many 
people still aren’t quite 
sure.
You can no longer head 
to the pub with mates for 
a beer or go to the movies 
with your kids to watch the 
new Trolls film under mon-
day’s strict new coronavi-
rus measures. 
But you can still head to a 
busy indoor shopping cen-
tre to get groceries along-
side hundreds, if not thou-
sands of other people.
Art galleries, libraries and 
theatres are closing in 
droves because they ei-
ther fall into the ‘entertain-
ment venue’ category, are 
deemed non-essential or 
can’t comply with social 
distancing recommenda-
tions.
And yet you’re still able 
to go to a confined hair-
dressing salon for a trim 
or pop into a small cloth-
ing boutique for a bit of 
retail therapy.
Multiple state borders 
are closed, global travel 
is strongly discouraged 
and within weeks, Qantas 
and Virgin Australia will 
suspend all international 
flights. Domestic travel is 
now also not advised.
However, public transport 
systems nationally contin-
ue to operate, and people 
are free to walk the streets 
as normal.

Coronavirus in Australia: Confusion over shutdown rules as people strug-
gle to figure out what they can and can’t do

The rapid escalation of so-
cial distancing measures 
over the past 10 days – 
beginning with outdoor 
gatherings, extending to 
indoor gatherings and 
now seeing the closure 
of pubs, clubs and other 
venues – has led to con-
flicting advice and plenty 
of questions.
Here’s what you can and 
can’t do in this brave, new 
coronavirus world.
As of midday on Monday, 
the following facilities 
were forced to close:
• Pubs, registered and li-
cenced clubs (excluding 
bottle shops attached to 
these venues) 
• Hotels (excluding ac-
commodation) 
• Gyms and indoor sport-
ing venues 
• Cinemas, entertainment 
venues, casinos, and 
night clubs 
• Restaurants and cafes 
will be restricted to take-
away and/or home deliv-
ery 
• Religious gatherings, 
places of worship or fu-
nerals (in enclosed spaces 
and other than very small 
groups and where the one 
person per four square 
metre rule applies). 
What about businesses 
that don’t fall into those 
categories?
Sunday night, Mr Morri-
son said: “Other facilities 
are not impacted, but will 
be considered under (fu-

ture) restrictions, if nec-
essary.”
Hairdressing salons are 
small, and it seems diffi-
cult, if not impossible to 
stay 1.5-metre away from 
your stylist while they’re 
washing your hair. What 
about those?
Mr Morrison was asked 
about some of those types 
of business – including 
hairdressers and beauti-
cians – last night.
“The only ones that can’t 
remain open and provide 
those services are the 
ones that I’ve listed to you 
this evening,” he said. 
“Only those ones. Only 
those ones.”
Shopping centres – large 
indoor spaces that are 
often full to the brim with 
people – can continue to 
operate, as they’re seen 
as providing an essential 
service. Supermarkets, 
bakeries, grocers and 
butchers are often located 
within them and providing 
a steady supply of food is 
critical.
But health authorities urge 
people to keep a safe dis-
tance from others, avoid 
unnecessary trips and 
maintain good hygiene, 
like washing your hands, 
not touching things you 
don’t have to and cough-
ing into your elbow.
Or, better still, stay home 
if you’re unwell – regard-
less of the setting.
On the function of broad-

er businesses, New South 
Wales Premier Gladys Be-
rejiklian had this advice 
this morning.
“If your industry, busi-
ness or venue is not on 
that list you can continue 
to operate, however we do 
recommend where possi-
ble that people work from 
home to reduce the social 
interaction and ensure so-
cial distancing is respect-
ed and maintained,” Ms 
Berejiklian said.
On the topic of social dis-
tancing, if you observe 
the 1.5 metre rule, can 
you still go to the beach 
or to a local park?
Technically, yes – pro-
vided it’s fewer than 500 
people as per the existing 
rule.
That’s why there was an-
ger about the thousands 
of people cramming Bon-
di Beach at the weekend 
– there’s a ban on non-
essential outdoor gath-
erings of more than 500 
people.
But some state leaders are 
taking a more hard-line 
stance than others when 
it comes to doing virtually 
anything that’s not abso-
lutely necessary.
“Stay in your suburb,” 
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk told 
reporters this morning.
“It is not about packing up 
the car and going to the 
beach for a picnic or going 
for a swim at the beach. 

It’s not about going camp-
ing, packing the family up 
and going camping.
“This is about staying in 
your suburb. I need ev-
eryone to listen to advice 
and stay in your suburb. 
Queensland has the best 
weather and it will be hard 
for people, but we have to 
do it because we are try-
ing to flatten the curve.”
Queensland’s Chief 
Health Officer, Dr Jean-
nette Young, said keeping 
a 1.5-metre distance from 
others is essential, but it’s 
the bare minimum people 
should be doing.
“We must minimise the 
number of interactions 
that which have with oth-
er people in a day,” Dr 
Young said.
“It just makes sense – if 
you come across 100 
people in a day, you have 
100 times the chance of 
getting coronavirus than 
if you come across one 
person in a day. So social 
distancing is also limit-
ing your series of interac-
tions.”
Victorian Premier Daniel 
Andrews was even harsh-
er in his advice, telling 
people today that having 
a backyard barbeque with 
mates “is not essential”.
“It’s not needed,” Mr An-
drews said. “All it will do 
is spread the virus.”
Mr Andrews spoke of a 
coronavirus case in Victo-
ria where 12 people went 

Bondi Beach closed again yesterday. Picture: Gaye GerardSource:News Corp AustraliaPeople are seen in long queues outside the Centrelink office in Marrickville, Sydney.

to a dinner party where 
one attendee had the dis-
ease.
“As best we can tell, the 
dinner party started with 
one person who had the 
coronavirus. By the end 
of the dinner party almost 
everybody at the dinner 
party had the coronavi-
rus.
“This virus spreads rap-
idly. If people simply be-
have as normal, if they 
don’t take this seriously, 
if they act selfishly, then 
people will die.”
In summary, examining all 
of the advice and formal 
restrictions, the best bet 
seems to be to stay home, 
limit your social interac-
tions and only head out 
and about when you ab-
solutely need to.
In a stirring address to 
parliament this morning, 
the Prime Minister con-
ceded that the restrictions 
will “change how we all 
live our lives”.
“No more going to the pub 
after work. No more going 
to the gym in the morning. 
No more sitting down at a 
cafe for lunch.
“These chains are vital to 
slow the spread of this vi-
rus. As the virus spreads 
– and it will – govern-
ments around Australia 
will not be complacent 
and may need, and are 
likely to need, to impose 
further restrictions on our 
daily lives.”
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Australians are set to make 
a “significant sacrifice” 
with a host of measures 
introduced today, but it’s 
likely to go even further.
A full community lock-
down of non-essential ser-
vices with school closures 
for all but the children of 
the most critical workers 
could be the next step in 
fighting Australia’s c...
A full community lock-
down of non-essential ser-
vices with school closures 
for all but the children of 
the most critical workers 
could be the next step in 
fighting Australia’s coro-
navirus pandemic unless 
the disease epidemiology 
improves.
At midnight today a raft 
of further measures will 
come into effect including 
the closure of businesses 
and community centres, 
libraries, swimming pools, 
tanning shops, food courts 
except for takeaway, spas, 
spin facilities, sex prem-
ises, and galleries among 
other measures.

Coronavirus Australia: New lockdown rules introduced 
Wednesday with prospect of more to come

People will have to avoid 
birthday parties, barbe-
cues and house parties, 
with weddings limited to 
five people and funerals 
limited to 10, where strict 
social distancing must be 
observed.
Australians will also be 
banned from travelling 
overseas in the most dras-
tic government interven-
tion into citizens’ private 
lives in recent history.
Prime Minister Scott Mor-
rison said the new way 
of life will be with us for 
at least six months and 
would require a “signifi-
cant sacrifice” with friends 
and families banned from 
seeing each other.
“So that means barbecues 
of lots of friends, or even 
family, ¬extended family 
coming together to cele-
brate one-year-old birthday 
parties, and those sorts of 
things, we can’t do those 
things now. These will be 
a significant sacrifice,’’ he 
said.
“Australians should stay 

at home, unless shopping 
for essentials, travelling to 
and from work – where you 
cannot work from home, 
going to school and ex-
ercising. Keep visitors to 
your home at a minimum. 
In outdoor spaces do not 
congregate in groups.”
However restrictions 
could go further in the 
coming days if cases of 
COVID-19 do not begin to 
plateau. The total number 
of Australian cases is now 
more than 2000 with eight 
deaths.
The Australian Health Pro-
tection Principal Commit-
tee (AHPPC), which ad-
vises the National Cabinet 
on strategy in dealing with 
the virus said the next step 
could be a full lockdown of 
non-essential activity.
“The next step, if required, 
is likely to be a carefully 
considered closure of all 
activity except essential 
industries and services,” 
it said.
“All states and territories 
are in agreement with the 
above position, except Vic-
toria, who expressed the 
desire for even stronger 
measures at this time.”
In a statement published 
earlier this week, the com-
mittee also outlined the 
thinking on schools, which 
remain open for now.
“School closures are likely 
to be more effective when 
approaching the peak of 
the epidemic and enforced 
for a shorter period.”

“If there is a strong desire 
to close schools at this 
later stage, it is essential 
that an option is provided 
for children of essential 
service providers, such 
as health care workers, to 
attend school or be other-
wise cared for,” it said.
“AHPPC believes that 
school closures and full 
community lockdown 
should be held in reserve 
at this time with close dai-
ly review of the epidemiol-
ogy.”
The committee said a trig-
ger for further lockdowns 
would include strong evi-
dence of local transmis-
sion of the disease. At 
present, it believes cases 
are primarily coming from 
travellers returning from 
overseas, cruise ships 
or superspreader events 
such as a recent wedding 
where 36 guests were in-
fected.
It also blamed the “slow 
implementation” and re-
laxed approach of many 
Australians to social dis-
tancing for the stronger 
restrictions that needed to 
be introduced.
Many of the changes an-
nounced on Tuesday 
sparked confusion online 
over arbitrary limits, such 
as hairdresser appoint-
ments lasting just 30 min-
utes.

CLOSURES SPARK CON-
FUSION
In Queensland a key deci-

sion on schools is loom-
ing with reports they could 
“half shut” with a skel-
eton staff kept on board to 
teach the children of criti-
cal workers such as police 
and healthcare workers.
A similar system has been 
implemented in England 
where schools closed last 
week, however remained 
open to the children of 
“essential workers” – a 
relatively large and vague 
list including healthcare 
workers, civil servants, 
supermarket staff, deliv-
ery drivers, members of 
the press and pharmacists 
among others.
The PM will meet Austra-
lian Education Union rep-
resentatives on Wednes-
day to nut out details of 
what might happen amid 
reports Queensland teach-
ers could call for a strike.
On Tuesday, Mr Morrison 
said anyone with a job in 
Australia was considered 
an “essential” worker. 
“Every single job that is 
being done in our economy 
with these severe restric-
tions that are taking place 
is essential,” he said.
“It can be essential in 
a service whether it’s a 
nurse or a doctor or a 
schoolteacher, or a public 
servant who is working to-
night to ensure that we can 
get even greater capacity 
in our Centrelink offices, 
working until 8:00 under 
the new arrangement in 
the call centres, these are 

all essential jobs.
“People stacking shelves, 
that is essential. People 
earning money in their 
family when another mem-
ber of their family may 
have lost their job and can 
no longer earn, that’s an 
essential job. Jobs are es-
sential.”
MOBILE TRACKING
The AHPPC has also called 
for mobile tracking of cas-
es to be undertaken to en-
sure people are complying 
with isolation measures, 
such as that used in Hong 
Kong and Singapore.
“The continued growth of 
cases in returned travel-
lers (including the Ruby 
Princess) necessitates 
even stronger action on 
enforcing the quarantine 
of any returned traveller, 
with phone checks, mobile 
phone tracking and other 
measures,” it warned.
“Similar attention needs to 
be given to case contacts 
in quarantine. Of most im-
portance is the checking 
on the actual confirmed 
cases, if they are in isola-
tion in their homes. It is 
not practical to keep them 
all in hospital but they 
must be checked daily 
with provision for formal 
supervised isolation for 
any noncompliance.”
South Australia police has 
already used phone track-
ing technology to trace in-
fected cases and has the 
power to issue spot fines 
for those not deemed to be 
non-essential travellers.
A police spokeswom-
an told The Australian: 
“Phone tracking can be 
effectively used to track 
movements of where peo-
ple have been that have 
become infected,” but did 
not reveal how often it had 
been used.
Victoria Police Deputy 
Commissioner Rick Nu-
gent also said those in-
fected would be monitored 
via video calls and in per-
son to stop them spread-
ing the disease.

The PM said Australia’s way of life will drastically change. Picture: Sam Mooy/Getty 
Images.Source:Getty Images

It’s got to be a man if a haircut is taking less than 30 minutes, many joked online. Picture: 
THIERRY ROGE / various sources / AFPSource:AFP

Outdoor personal trainer Amy Mitchell was still teaching yoga, how-
ever that may have to change due to the latest interventions. Picture: 
Darren Leigh RobertsSource:News Corp Australia
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The electorate of East 
Hills has secured on mon-
day $300,000 in funding 
for a total of 17 projects 
through the NSW Govern-
ment’s 2019 Community 
Building Partnership Pro-
gram.
Member for East Hills 
Wendy Lindsay MP said 
the State Government 
funds will deliver much-
needed improvements 
to local facilities includ-
ing schools, community 
buildings, sporting fields 
and community transport.
“This is fantastic news for 
East Hills.”
“This grassroots funding 
will directly help create 
a more vibrant and in-
clusive local community 
with positive social and 
recreational outcomes,” 
Ms Lindsay said.
“I congratulate all the 
organisations that were 
successful in their appli-
cation and look forward to 
seeing how these projects 
make a real difference for 
community groups in the 
area.”
Some of the successful 
projects in the East Hills 
electorate for the 2019 
round include:
-   Artificial playing field 
at Georges Hall Public 
School

-   Fundings towards the 
purchase and modifi-
cation of a wheelchair 
accessible vehicle for 
Bankstown Canterbury 
Community Transport
-   New shelter and smart-
board for Australian 
Foundation for Disability 
at Condell Park
-  Upgrade of Milperra 
Community Hall’s out-
door area
- Upgrade of the toilet fa-
cilities at Revesby Angli-
can Church
For the full list of suc-
cessful projects in East 
Hills, visit https://pre-
view.nsw.gov.au/projects/

communi ty -bu i ld ing-
partnership/2019-com-
munity-building-partner-
ship-grants
Now a decade old, the 
Community Building 
Partnership program has 
funded more than 13,800 
community projects since 
it commenced in 2009.
Applications for the 2020 
Program open in May.
For more information 
about the NSW Govern-
ment’s Community Build-
ing Partnership Program, 
visit www.nsw.gov.au/cbp

‘MEDIA: Jennifer Mehan-
na I 9772 2774

FUNDING ANNOUCED – 2019 COMMUNITY 
BUILDING PARTNERSHIP PROGRAM

Member for East Hills Wendy Lindsay MP

 

RE: COVID-19 UPDATE 

AFIC notes the Federal Government’s announcement in response to the COVID-19. 
Australia’s Lockdown is being tightened and new restrictions have been added to slow 
down the spread of the Coronavirus. We note specifically the inclusion of restrictions in 
relation to funerals and weddings, effective as of midnight of Wednesday 25th March 
2020, with a limit of 10 attendees for funerals and 5 for weddings while maintaining the 
social distancing requirements. In relation to weddings we note that the 5 is inclusive of 
the couple, the celebrant and their witnesses, in effect this means that there can be no 
guests at weddings from this point on. 
 
With respect to Funerals, we acknowledge that these restrictions will have a profound 
impact on people during their time of grief and it will place a level of hardship on 
individuals that will be deeply personal and tragic.  We accept, however, the need for 
such restrictions and the sacrifices that must be made to protect the living in these very 
difficult and trying circumstances.  We ask all members of the community to support 
these measures and assist the funeral services, and the families of the deceased, in 
complying with the new requirements. 
  
AFIC President, Dr Rateb Jneid, said “We are certainly living during some very challenging 
times and I know how personal and tough it would be not to attend a loved one’s funeral. 
But we, as a community, have a duty of care towards one another and it is important that 
we play a role in being responsible citizens and reducing the spread of this virus”  
 
AFIC once again urges all members of the community to adhere to the restrictions on, 
limit all non-essential public exposure and to maintain social distancing. We also ask our 
members particularly during these tough times to seek one another’s support and look 
out for each other.  
 
Dr Jneid added “We will continue to make Dua to Allah SWT to grant us ease during these 
very hard times and protect us all”   
 
 
End. 

24 March 2020 

 



العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

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

روحانية وفلكية

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

هاتف: 000 449 0400

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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