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إعادة النظر خبطة عودة املغرتبني ..وختفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز املالية

سـحب بـند الـتعيينات املـالية ورفـض مـبدأ املـحاصصة

دياب :ال تشبهنا كحكومة تكنوقراط وظروف البلد االستثنائية

عما إذا كان
بصرف النظر ّ
وراء االكمة ما وراءها،
يف ما خص طلب الرئيس
حسان دياب سحب بند
جدول
من
التعيينات
كان
الذي
االعمال،
مدرجًا عليه ،العتبارات
(هوية
التكنوقراطية
واالستثنائية
احلكومة)
وعدم
البلد)
(ظروف
االقتناع (فالتعيينات ال
تشبهنا كحكومة تكنوقراط)
يتقدم «املعيار
ورفض ان
ّ
معيار
على
السياسي
الكفاءة» ..ومن زاوية ان
«املسار العام ال يتوافق مع
تطلعاتنا» ،بصرف النظر
عن االكمة ،وما يقال عن
تدخالت وتباينات سياسية،
تعدت اإلطار احمللي إىل ما
هو أبعد ،جلهة التغطية
أو
للحكومة،
الدولية
جلهة عدم اغضاب الشارع

املغرتبني ،يف ضوء رفض
عدد من الدول استقبال
الطواقم الطبية واالدوية،
على منت الطائرات اليت
ستقلهم إىل لبنان ،وال
ميكن إعادة أكثر من أربعة
آالف ،من خطة العشرة
آالف ،على ان يتم فحص
مجيع الوافدين قبل التقرير
باملباشرة بنقل أي جمموعة
ثانية.
فماذا دار يف اجللسة؟ علم
ان الرئيس ميشال عون

اإلسالمي ،وشارع النائب
السابق سليمان فرجنية،
أو ربط املساعدات املالية،
املالي
الفريق
بإبقاء
احلالي ،الذي يتواصل مع
املؤسسات املالية الدولية،
فض ًال عن االعتبار املالي،
فكيف «ميكن أن نعني يف

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

التتمة على الصفحة 21

الرئيس العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
مواقع برواتب مرتفعة،
وخيالية والبلد مير بأزمة
مالية كبرية» ..و»االحرى
مشروع قانون لتخفيض
رواتب هذه املواقع»..
بصرف النظر عن كل
ذلك ،أتاحت هذه اخلطوة
الفرصة إىل التقاط انفاس

مـعاملة جيدة

سياسي ،يسمح بالعمل
على حتقيق انفراجات ،ولو
حمدودة ،يف ما خص:
 -1املعركة اجلارية بوجه
الكورونا ،بعد تشكيل
جلنة وزارية ،نقابية (صحة
وعدل وأمن) لتطوير اخلطة
الوقائية وخطة االستجابة
ملواجهة فريوس كورونا
وأماكن
السجون
يف
التوقيف عامة.
 -2مواجهة االزمة املالية
واالقتصادية املتفاقمة،
سواء ما خص املصارف
«جس
واالسعار واالجور أو
ّ
نبض» حاكم املصرف
املركزي جلهة ختفيض
وخمصصات
رواتب
املصرف املركزي وهيئة
الرقابة على املصارف
وهيئة االسواق املالية.
 -3إعادة النظر خبطة إعادة

آخر األرقام وأحدث التطورات يف العامل

اصابات كورونا تتجاوز املليون

املصابني
عدد
جتاوز
بفريوس كورونا حول
العامل املليون ،بينما ال
يزال العامل حيبس أنفاسه،
مع الزيادة اليت ال تتوقف

يف أعداد ضحايا فريوس
من
املستجد،
كورونا
مصابني ووفيات ،وتسجيل
أرقام قياسية كل يوم يف

التتمة على الصفحة 21

إعفاء قائد حاملة طائرات
أمريكية بسبب «رسالة كورونا»

أعلنت البحرية األمريكية،
امس االول اخلميس ،أنها
أعفت قائد حاملة الطائرات
«ثيودور روزفلت» ،بريت
كروزير ،بعدما كتب خطابا
تسرب للعلن يطلب فيه
من البحرية اختاذ إجراءات
أقوى للسيطرة على تفشي

فريوس كورونا على منت
حاملة الطائرات.
ويأتي ذلك بعد إعالن
البنتاغون إصابة  93شخصا
بفريوس كورونا املستجد،
على منت حاملة الطائرات
«ثيودور روزفلت».

التتمة على الصفحة 21

السلطات السورية تعزل منطقة السيدة
زينب بسبب أزمة كورونا
كشفت السلطات السورية
عن تسجيل  6إصابات
جديدة بفريوس كورونا
املستجد يف البالد لريتفع
العدد إىل  16إصابة منها
حاليت وفاة ،معلنة عزل
زينب
السيدة
منطقة
ً
مشرية إىل أن السبب هو
«االكتظاظ السكاني».
وكانت احلكومة السورية
قررت حظر التجول بني
احملافظات السورية اعتبارًا
من السادسة من مساء
يوم الثالثاء املاضي وحتى
تاريخ  16نيسان اجلاري.
كما كلفت وزارة الداخلية
وضع التعليمات التنفيذية

للمباشرة بهذا القرار.
واستثنى قرار احلكومة
مجيع الفعاليات املستثناة

من تدابري حظر التجول
استمرار
يضمن
مبا

التتمة على الصفحة 21

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

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

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

0412 224 604

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

Message from Mayor Steve Christou
• Meals on Wheels
• Feeding animals stationed at Central Gardens
and Auburn Botanical Gardens
• Public health ofﬁcers for any complaints; and
• Safety maintenance for roads, footpaths
and parks.

Coronavirus: update
on Council’s services
In the last week, the Coronavirus health crisis has
escalated. This pandemic is impacting on nearly
every aspect of our lives so I want to give you an
update on how we are responding.
As a Council, we have closed or suspended nonessential Council events, programs and services in
an effort to stop the spread of the virus.

In terms of Council-run childcare centres, these will
remain open, for as long as this is supported with
government guidance, and our Centres are needed,
especially by our emergency services workers and
other residents working in essential services.
During these times of reduced service levels,
Council will continue to accept development
applications via email and online requests for
planning certiﬁcates. Arrangements are also being
made for the Cumberland Local Planning Panel to
meet through teleconferencing.
Supporting small business owners

We have closed our parks, playgrounds, outdoor
exercise equipment, sports grounds and public
toilets.
Council’s face-to-face Customer Service function
has been suspended, however, I’d like to
emphasise that residents can continue to contact
Council by telephone or online. Public libraries,
swimming pools, and community centres have
also closed.
Essential services continuing are:
• Waste collection

Our Council has 76,000 business and residential
ratepayers. Council is pursuing additional
measures to provide relief for residential and
business ratepayers. Please watch this space for
further updates.
I want to thank our residents for being patient with
us during these challenging times.
Please listen to the advice of health authorities.
Practise good hygiene, don’t move around unless
you have to and keep a distance of 1.5 metres or
more from people where possible.
If you are over the age of 70, please stay inside.
Call Council’s Seniors and Disability Team on
02 8757 9041 if you know someone who needs
help and for more information.
For the latest Council updates on Coronavirus,
go to: www.cumberland.nsw.gov.au/covid19

For small businesses in our local community,
Council is currently offering a number of programs
including the following:
• Supporting Shop Local initiatives.

• City sweeping
• Customer Service (by telephone or email).
Residents can contact Council 02 8757 9000;
email council@cumberland.nsw.gov.au
or provide feedback online at
www.cumberland.nsw.gov.au

 الهاتف ؛ و/ التجارية الفردية من خالل ندوة عرب اإلنرتنت والفيديو
• يتم تنظيم ندوة إدارة األزمات عرب اإلنرتنت بالتعاون بني
. وبلديتناCumberland Business Chambers
 تتابع. مصلحة ومسكن تدفع رسوم االرض76000 لدى بلديتنا
 يرجى.البلدية تدابري إضافية لتوفري مساعدة لدافعي هذه الرسوم
.متابعة هذه املساحة لالطالع على مزيد من التحديثات
أود أن أشكر مواطنينا للتحلي بالصرب علينا خالل هذه األوقات
.الصعبة
 ممارسة النظافة.يرجى االستماع إىل نصيحة السلطات الصحية
 مرت1.5  وإال فعليك أن تبقى على مسافة، ال تتجوّل، الصحية الجيدة
.أو أكثر من الناس قدر اإلمكان
 اتصل. فريجى البقاء يف الداخل،  عامـًا70 إذا كان عمرك يزيد عن
 إذا02 8757 9041 بفريق املعاقني وكبار السن يف البلدية على رقم
.كنت تعرف شخصـًا ما يحتاج إىل مساعدة وملزيد من املعلومات
:ْ زُر،للحصول على آخر تحديثات البلدية حول فريوس كورونا
www.cumberland.nsw.gov.au/covid19
تابع قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا للحصول على تحديثات
.الفيديو حول آخر املستجدات
Sydney cumberlandcitycouncil بلدية كامربالند
 يرجى االتصال بي، إذا كان لديك أي مشاكل ترغب يف مساعدتك
: أو الربيد اإللكرتوني0419 651 187 :على الهاتف
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

• Council’s Scheduled Business Workshop and oneon-one Business Advisory Services will continue
through webinar and video/phone; and
• Crisis Management Webinar is being organised
as a collaboration between Cumberland
Business Chambers and our Council.

Follow our Social Media Channels for video
updates on the unfolding situation.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

 حتديث على خدمات البلدية:فريوس كورونا
)Meals on Wheels( • وجبات على عجالت
Auburn Botanical  وCentral Gardens • إطعام الحيوانات يف
Gardens
 و.• مراقبو الصحة العامة ألية شكاوى
.• صيانة سالمة الطرق وممرات املشاة والحدائق
 ستظل هذه،من حيث مراكز رعاية األطفال التي تديرها البلدية
 وهناك حاجة إىل، طاملا هذا مدعوم بتوجيهات حكومية،املراكز مفتوحة
 خاصة من قبل العاملني يف خدمات الطوارئ لدينا واملواطنني،مراكزنا
.اآلخرين الذين يعملون يف الخدمات األساسية
 ستواصل البلدية،خالل هذه األوقات من انخفاض مستويات الخدمة
قبول طلبات التطوير عرب الربيد اإللكرتوني وعرب اإلنرتنت للحصول
 كما يجري اتخاذ الرتتيبات الالزمة لالجتماع.على شهادات التخطيط
مع لجنة التخطيط املحلية يف كامربالند من خالل عقد املؤتمرات
.الهاتفية

دعم أصحاب األعمال الصغرية

تقدم البلدية حاليـًا عددًا من الربامج للمصالح الصغرية يف مجتمعنا
:املحلي بما يف ذلك ما يلي
.• دعم املبادرات املحلية للتسوق
• ستستمر ورشة العمل املجـَدوَلة للبلدية والخدمات االستشارية

 يؤثر. تصاعدت األزمة الصحية لفريوس كورونا، األسبوع املاضي
 لذا أود أن أقدم، هذا الوباء على كل جانب من جوانب حياتنا تقريبـًا
ً
.تحديثا حول كيفية استجابتنا
لكم
 قمنا بإغالق أو تعليق أحداث وبرامج وخدمات البلدية غري،كبلدية
.الضرورية يف محاولة لوقف انتشار الفريوس
لقد أغلقنا الحدائق واملالعب ومعدات التمارين يف الهواء الطلق
.واملالعب الرياضية واملراحيض العامة
، ومع ذلك،تم تعليق وظيفة خدمة العمالء يف البلدية وجهـًا لوجه
أود أن أؤكد أنه يمكن للمواطنني االستمرار يف االتصال بالبلدية
 كما تم إغالق املكتبات العامة وأحواض.عرب الهاتف أو عرب اإلنرتنت
.السباحة واملراكز املجتمعية

:الخدمات األساسية املستمرة هي

• جمع النفايات
• تكنيس املدينة
 يمكن.)• خدمة العمالء (عن طريق الهاتف أو الربيد اإللكرتوني
؛ او بالربيد02 8757 9000 :للمواطنني االتصال بالبلدية على
 أو تقديمCouncil@cumberland.nsw.gov.au :اإللكرتوني
www.cumberland.nsw.gov. مالحظاتهم عرب اإلنرتنت على
au

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

جملس الوزراء اقر االستمرار بتنفيذ سد بسري وطلب ختفيض الرواتب يف املصرف املركزي وهيئة الرقابة

عون :عودة اللبنانيني تتطلب تنظيما ودياب سحب بند التعيينات
يف
الوزراء
جملس
اقر
جلسته اليت عقدها قبل ظهر
امس االول اخلميس يف
قصر بعبدا برئاسة رئيس
ميشال
العماد
اجلمهورية
عون« ،االستمرار يف مشروع
سد بسري ،نظرا اىل اهميته
االسرتاتيجية لتأمني املياه
ملنطقة بريوت الكربى».
واطلع اجمللس من وزيرة العدل
الدكتورة ماري كلود جنم على
واملبادرات
«التطورات
املتخذة من الوزارة لتسهيل
االجراءات القضائية املتعلقة
بتخلية سبيل املوقوفني ،بغية
تسريع هذه االجراءات واحلد
من االكتظاظ يف السجون».
كما قرر «الطلب اىل وزير
املالية الدكتور غازي وزني
مراسلة حاكم مصرف لبنان
بهدف البحث يف امكانية
ختفيض الرواتب واملخصصات
يف املصرف املركزي وهيئة
الرقابة على املصارف وهيئة
االسواق املالية».

رئيس الجمهورية

وكان الرئيس عون شدد يف
مستهل اجللسة على «ضرورة
االستمرار يف اجناز اخلطة
االقتصادية املالية ،على الرغم
من الوضع الصحي املستجد»،
معتربا ان «عودة اللبنانيني من
اخلارج تتطلب تنظيما دقيقا،
ألن التزايد املطرد لألعداد
يفرض اجراءات استثنائية
تؤمن سالمة العائدين كما
سالمة حميطهم».

رئيس الحكومة

من جهته ،سحب رئيس
جملس الوزراء الدكتور حسان
دياب بند تعيني نواب حاكم
مصرف لبنان ورئيس وأعضاء
جلنة الرقابة على املصارف من
جدول االعمال «الن ما حصل
خيالف قناعاتي ومنطلقاتي
وتوجهاتي .هذه التعيينات،
حتصل،
اليت
بالطريقة
ال تشبهنا مجيعا كحكومة
تكنوقراط».
وقال« :أرى ضرورة وضع آلية
شفافة هلا الطابع القانوني،
رمبا إعداد مشروع قانون
لتعديل القانون املعمول به
حاليا ،أو عرب قرار من جملس
الوزراء على غرار اآللية
اليت اعتمدها يف التعيينات
اإلدارية ومن دون اي تدخل
سياسي».
واشار الرئيس دياب اىل ان
«آلية اعادة اللبنانيني من
اخلارج قد تغريت بفعل رفض
عدد من الدول استقبال
الطواقم الطبية واالدوية على
منت الطائرات اليت ستقلهم
اىل لبنان ،ولن ميكن اعادة
اكثر من  % 25من الرقم
الذي تضمنته اخلطة اي 10
آالف ،على أن يتم فحص
مجيع الوافدين قبل التقرير

باملباشرة بنقل أي جمموعة
ثانية».
وكان سبق اجللسة لقاء بني
رئيسي اجلمهورية وجملس
الوزراء ،مت يف خالله البحث
يف املواضيع املدرجة على
جدول االعمال.

عبد الصمد نجد

إثر اجللسة ،تلت وزيرة االعالم
الدكتورة منال عبد الصمد جند
البيان التالي:
«عقد جملس الوزراء جلسته
فخامة
برئاسة
االسبوعية
رئيس اجلمهورية وحضور
دولة رئيس جملس الوزراء
والوزراء الذين غاب منهم
وزير االشغال العامة والنقل
ميشال جنار ووزيرة العمل مليا
ميني.
يف مستهل اجللسة شدد فخامة
الرئيس على ضرورة االستمرار
يف اجناز اخلطة االقتصادية
املالية على الرغم من الوضع
واعترب
املستجد.
الصحي
فخامته ان عودة اللبنانيني من
اخلارج تتطلب تنظيما دقيقا
ألن التزايد املضطرد لألعداد
يفرض اجراءات استثنائية
تؤمن سالمة العائدين كما
سالمة حميطهم.
دولة
حتدث
ذلك،
بعد
الرئيس فقال :من الواضح
أن املصاعب اليت تواجه
البلد تتزايد وتكرب ،وتهدد
اللبنانيني مبستقبلهم وصحتهم
ومعيشتهم .قدر هذه احلكومة
أن حتمل أعباء هذه التحديات
دفعة واحدة ،وأن ختوض هذه
األمواج العاتية من املشكالت،
وأن تتحمل املسؤولية من
أجل ختفيف األضرار عن
هذه
واللبنانيني.
لبنان
التحديات الوطنية ،تفرتض
من املسؤولني ،خصوصا من
القوى السياسية ،حدا أقصى
من احلجر الصحي على املصاحل
واحلسابات واملزايدات ،ألن
الوضع يف البلد وعلى كل
املستويات ،ال حيتمل مزيدا
من التناحر السياسي وتناتش
احلصص ،خصوصا أنه مل يعد
هناك شيء يف البلد ميكن
تناتشه.
بكل أسف ،مل نشعر أن
هناك وعيا وطنيا أو ختل عن
السلوك السابق الذي يتحمل
مسؤولية رئيسية وأساسية
يف االنهيار الذي نعيشه ،أو
ارتقاء إىل مستوى املخاطر
الوطنية .هناك من يعتقد أن
شيئا مل حيصل ،وأن انتفاضة
اللبنانيني يف  17تشرين
وحياولون
انتهت،
األول
طمس حقيقة أن البلد يعيش
السياسات
كل
تداعيات
املاضية .حنن لطاملا قلنا
ورددنا أننا ال نريد منافسة
أحد يف السياسة ،وأنه ليست
لدينا طموحات سياسية ،وأننا
نريد العمل بصمت كي ننقذ
البلد من االنهيار الشامل.

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمعورية العماد عون يف قصر بعبدا
لكن ،وبكل أسف ،هناك
من يصر على عرقلة احلكومة
ورميها باحلجارة ،ألنه يعتقد
أن جناحها يؤدي إىل كشف
عورات السياسات السابقة،
وأن البلد ال ميكنه أن يعيش من
دون الدوران يف فلكهم .يف
كل األحوال ،يبدو أن فريوس
كورونا كان مرضا منتشرا
يف خمتلف مفاصل احلياة يف
لبنان قبل أن يتحول إىل وباء
مرضي يف الصحة .حظ هؤالء
املتحاملني أننا يف هذه احلكومة
مصرون على مواجهة األوبئة
املالية والصحية واالجتماعية
واملعيشية .وهي أوبئة تكاد
مكافحتها تكون مستعصية،
وجتذرها.
عمقها
بسبب
ومسؤوليتنا حتتم علينا أن
نستمر يف مهمتنا وأن نتحمل
وأن نصرب ...فنحن حكومة
مواجهة التحديات ...نعم
حكومة مواجهة التحديات.
اضاف الرئيس دياب :على
كل حال ،حنن يف اليوم
الـ 18إلعالن التعبئة العامة،
لكن هناك خرقا كبريا وخطريا
ملفاعيل هذا اإلعالن .هناك
عدم انضباط يف بعض
مناطق
وهناك
املناطق،
بكاملها ال تلتزم بالتدابري
واإلجراءات املعلنة .هذا األمر
يشكل ثغرة فاضحة النتشار
الوباء وسقوط حالة االحتواء
اليت مارستها احلكومة .لذلك،
إذا مل تطبق هذه اإلجراءات
بصرامة ،فإننا قد نضطر إىل
اختاذ قرارات أكثر تشددا،
وأن نفرض تدابري قاسية،
ألننا لن نسمح باستمرار هذا
االستخفاف الذي ميكن أن
يكون قد أدى إىل حصول
إصابات قد تنتشر سريعا
بني اللبنانيني ،خصوصا يف
املناطق اليت ال تلتزم مبفاعيل
إعالن التعبئة العامة.
على سبيل املثال ال احلصر،
فقد مت تسجيل إصابة كورونا
واتضح أن حاملها اختلط بعدد
كبري من الناس يف جتمع يف

طرابلس ،وهذا قد يتكرر
يف عدة مناطق ،واهلل يسرت
اللبنانيني مجيعا.
وكما قال معالي وزير الصحة:
حنن ما زلنا يف عني العاصفة..
وما زلنا يف دائرة اخلطر.
أما بالنسبة خلطة إعادة
اللبنانيني من اخلارج ،فيبدو
أن لدينا عقبات يف اإلجراءات
اليت كنا وضعناها لضمان
األمان الصحي للعائدين .كان
يفرتض أن تذهب طواقم
طبية من لبنان إىل الدول اليت
يريد اللبنانيون مغادرتها،
وإجراء االختبارات الصحية
هلم فيها .لكن تبني مساء
أمس أن هذا غري ممكن ،ألن
تلك الدول ال تسمح بدخول
الطواقم الطبية واألمنية مع
األدوية والفحوصات املخربية
إليها .لذلك حنن مضطرون
إىل تغيري يف اآللية اليت
كنا توافقنا عليها يف جلسة
الثالثاء املاضي ،حيث سنسمح
للراغبني باملغادرة بالصعود
إىل الطائرة مع ضوابط
صحية صارمة ،على أن حتصل
االختبارات هلم يف مطار
بريوت ،ويف ضوء نتائج هذه
االختبارات سيتم حتديد مسار
العائدين ،إما إىل املستشفى
أو إىل احلجر الصحي ملدة 14
يوما .على أن يكرر االختبار بعد
أسبوع من وصوهلم ،ما عدا
الدول اليت جتري فحوصات
«( »PCRيف املطار او يف
املستشفيات وسيتم البت
باملوضوع خالل اجتماع سيعقد
مساء اليوم) هذا التغيري يف
اآللية سيتطلب جهدا كبريا،
وبالتالي سيؤدي إىل ختفيض
عدد رحالت الطريان إىل  3أو
 4رحالت يف اليوم.
كان التوجه أن تتم إعادة
زهاء  1500شخص يف اليوم
على مدى أسبوع ،وبسقف 10
آالف شخص .أما اليوم ،ويف
ضوء املعطيات اجلديدة ،فال
نستطيع إعادة أكثر من 25
 %من الرقم الذي تضمنته

اخلطة يف اليوم األول ،على
أن يتم فحص مجيع الوافدين
قبل التقرير باملباشرة بنقل
أي جمموعة ثانية.
كما أنه إذا تبني يف اليوم
التالي وجود عدد كبري من
املصابني من رحالت اليوم
األول ،فسيتم توقيف الرحالت
اجلديد.
الواقع
لدراسة
حنن اآلن أمام مهمة صعبة
ومعقدة ،لذلك علينا أن نقوم
بها بعناية شديدة ،ألن أي خلل
أو مسايرة أو تراخي سيؤدي
إىل انهيار كل اإلجراءات اليت
اختذناها ،وبالتالي انتشار
الوباء بشكل سريع وخطري.
أما بالنسبة للطالب الذين ال
يستطيعون العودة اآلن ،فإن
على املصارف أن تقدم هلم
التسهيالت .من غري املقبول
أال تساعد املصارف الطالب
وأهاليهم على مواجهة هذه
املرحلة الصعبة .على القطاع
املصريف أن يتحسس األوضاع
وأن يساعد الناس.
أما بالنسبة لبند تعيينات 4
نواب حلاكم مصرف لبنان
ورئيس وأعضاء جلنة الرقابة
على املصارف وعددهم ،5
وأعضاء هيئة األسواق املالية
وعددهم  ،3وعضو أصيل
لدى هيئة التحقيق اخلاصة،
ومفوض احلكومة لدى مصرف
لبنان .عندما بدأنا التحضري
للتعيينات املالية ،وضعت
إطارا حمددا هلا يندرج يف
سياق رؤييت ورؤية احلكومة
والوزراء هلذه التعيينات،
انطالقا من أن حكومتنا
هي حكومة تكنوقراط وأننا
نريد تقديم منوذج جديد من
األداء يف السلطة التنفيذية،
وأعتقد أننا مجيعا نتطلع ألن
تكون هذه احلكومة استثنائية
بأدائها ورؤيتها وقراراتها
وأيضا يف تعييناتها ،خصوصا
أن الظروف اليت مير بها البلد
هي ظروف استثنائية على كل
املستويات ،وأن التحديات
الصعبة اليت تواجه احلكومة ال

تسمح بأي دعسة ناقصة.
كان املفروض أن يستند
االختيار يف التعيينات على
املعايري األكادميية والكفاءة
العلمية واخلربة فقط وليس
وفقا حلسابات احملاصصة
السياسية.
بكل أسف ،ما حصل خيالف
قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي.
هذه التعيينات ،بالطريقة اليت
حتصل ،ال تشبهنا مجيعا
وأنا
تكنوقراط،
كحكومة
غري مرتاح إطالقا أن يتقدم
املعيار السياسي على معيار
الكفاءة .هذا غري منصف لنا
وال لفكرة حكومة التكنوقراط
وال للمرشحني ،وال للناس
الذين اقتنعوا أننا نريد تغيري
للسلطة
النمطية
الصورة
التنفيذية .هذا ال يعين أن
بعض املرشحني للتعيني ال
يتمتعون بالكفاءة .أبدا ،هناك
مرشحون يتمتعون بسري ذاتية
ناصعة ومميزة ،لكن املسار
العام ال يتوافق مع تطلعاتنا.
ليس هناك جمال للخطأ،
اليوم يفرتض أن تكون
هذه التعيينات خصوصا يف
مصرف لبنان ،مبنية على
الكفاءة واخلربة ،خصوصا أننا
على وشك الدخول يف مرحلة
حساسة ودقيقة تتضمن إعادة
هيكلة الدين العام وهيكلية
القطاع املصريف ،كما إعادة
هيكلة مصرف لبنان .فهل ميكن
أن نعرب هذه املرحلة بنجاح من
دون تعيني أشخاص لديهم
املعرفة واخلربة املالية إلدارة
هذه امللفات؟ القانون احلالي
حيدد آلية التعيني بأنها تنطلق
من ترشيح وزير املالية ،وقد
جتاوزها الوزير غازي وزني
مببادرة منه وبناء على رغبيت،
يف حماولة لتوسيع دائرة
اخليارات ومنحها الشفافية.
لذلك ،أرى ضرورة وضع آلية
شفافة هلا الطابع القانوني،
رمبا إعداد مشروع قانون
لتعديل القانون املعمول به
حاليا ،أو عرب قرار من جملس
الوزراء على غرار اآللية اليت
اعتمدها يف التعيينات اإلدارية
ومن دون اي تدخل سياسي.
كما أن هناك مسألة غري عادلة
وطنيا .كيف ميكن أن نعني يف
مواقع برواتب مرتفعة وخيالية
أحيانا ،بينما البلد مير بأزمة
مالية كبرية ،وأزمة اجتماعية
خطرية ،وأزمة صحية خميفة؟.
هناك مسؤولية وطنية حتتم
علينا أخذ هذا املوضوع بعني
االعتبار .لذلك ،األجدى بنا
أن نقدم مشروع قانون
لتخفيض رواتب هذه املواقع
وكل املناصب األخرى ذات
الرواتب املرتفعة .البلد ليس
يف وضع عادي ،وكل ما كان
سائدا يف املاضي مل يعد
ممكنا اعتماده حاليا .علينا أن
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لـبنانيات

رمحة :دياب حمق بدعوته العتماد الكفاية
واجلدارة بالتعيينات واخلروج من منطق احملاصصة

اعترب النائب السابق إميل رمحه،
يف تصريح له ملس االول ،إن
«موقف رئيس احلكومة الدكتور
حسان دياب أصاب يف كالمه
خالل جلسة جملس الوزراء
اليوم بدعوته إىل اعتماد
الكفاية واجلدارة يف مجيع
التعيينات املالية واالدارية،
واخلروج من منطق احملاصصة
السياسية اليت غالبا ما تأتي
على حساب الشفافية رغم ما
يتمتع به املرشحون لتولي هذا
املنصب أو ذاك من مؤهالت.
فكل تعيني يرتكز إىل وساطة
سياسية سيكون مشوبا بعيب
ارتهان املوظف املعني للجهة
السياسية اليت رشحته .مهما
كانت قدرات هذا املوظف
ودرجته العلمية وخربته».

وأضاف« :الرئيس دياب على
حق عندما يقول أنه مل يعد جائزا
االستمرار يف النهج السابق بعد
انتفاضة الناس خالل األشهر
اليت
والتداعيات
املاضية،
خلفها وخيلفها وباء الكورونا
على امتداد الوطن».
وتابع« :الف صحيح أن هناك
رواتب مرتفعة وغري منطقية
ملوظفني ،خصوصا يف هذه
األحوال الصعبة اليت تعاني
منها البالد على الصعيدين
املالي واالقتصادي».
وختم« :ان أهمية كالم رئيس
احلكومة ،هو صدوره خالل جلسة
جمللس الوزراء برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
وعلى إثر اخللوة اليت مجعتهما
قبل انعقادها».

اخلارجية تقدمت بشكوى أمام جملس األمن بشأن
اخلرق اإلسرائيلي للسيادة اللبنانية

تقدمت وزارة اخلارجية واملغرتبني
بشكوى أمام جملس األمن
الدولي يف نيويورك بشأن اخلرق
للسيادة
اخلطري
اإلسرائيلي
اللبنانية ،حيث قامت ثالث
طائرات إسرائيلية بقصف مواقع
سورية ،انطالقا من األجواء
اللبنانية ،األمر الذي يشكل

تهديدا للبنانيني اآلمنني .ويأتي
هذا اخلرق يف وقت يواجه العامل
أمجع خطر تفشي وباء الكورونا.
وناشـدت الـوزارة «مـجلس األمن
الدولي وضع حد نهائي للخروق
اإلسرائلية ،إذ تتمادى إسرائيل
بانتهاك السيادة اللبنانية بشكل
يومي جوا وبرا وحبرا».

هاشم:استمرار املصارف يف التكاذب والنفاق جيب ان
يكون بندا أساسيا على طاولة جملس الوزراء
اعترب عضو كتلة «التنمية
الدكتور
النائب
والتحرير»
قاسم هاشم يف تصريح
انه»،اذا كانت احلكومة مهتمة
بالتعيينات اليوم ،يبقى االهم
وقضاياهم
الناس
هموم
احلياتية واستمرار املصارف يف
اعتماد التكاذب والنفاق الذالل
الناس وسرقة أموال املودعني،

وهذا ما جيب ان يكون بندا
أساسيا على طاولة جملس
الوزراء على أهمية التعيينات
لوضع حد جلشع وتفلت القطاع
املصريف ،النه ليس هناك من
ذريعة للتهرب من إعطاء املودع
جزءا من حقه او دفع الرواتب
الصحابها عندما تكون بالعمالت
األخرى».

تقرير مستشفى احلريري 46 :حالة شفاء تام و54
اصابة يف العزل و 10حاالت مشتبه بإصابتها

صدر عن مستشفى رفيق
احلريري اجلامعي التقرير اليومي
عن آخر املستجدات حول فريوس
الكورونا  19-Covidوجاء فيه:
«وصل جمموع احلاالت اليت
ثبتت خمربيا إصابتها بفريوس
الكورونا واليت عزلت يف منطقة
العزل الصحي يف املستشفى
 54إصابة...مت استقبال 10
حاالت مشتبه بإصابتها بفريوس
كورونا نقلت من مستشفيات
أخرى.
متاثلت  3إصابات بفريوس
الكورونا للشفاء بعد أن جاءت
نتيحة فحص ال  PCRسلبية
يف املرتني وختلصها من كافة
عوارض املرض.
بلغ جمموع احلاالت اليت شفيت
متاما من فريوس الكورونا منذ
البداية  46حالة شفاء.
بناء لتوجيهات منظمة الصحة

العاملية ووزارة الصحة العامة
مت إخراج حالة مصابة بفريوس
الكورونا من املستشفى إىل
احلجر املنزلي ،وذلك بعد تأكيد
الطبيب املعاجل على شفاء
املريض سريريا وإبالغه بكافة
التدابري واإلرشادات املتعلقة
باحلجر املنزلي جلهة التعامل
مع اآلخرين والنظافة الشخصية
وكيفية تناول الطعام وكيفية
التخلص من القمامة ومراقبة
احلرارة يوميا.
إن مجيع املصابني بفريوس
الكورونا يتلقون العناية الالزمة
يف وحدة العزل ووضعهم
مستقر ما عدا إصاباتني
وضعهما حرج.
ملعرفة عدد اإلصابات على كافة
األراضي اللبنانية يرجى متابعة
التقرير اليومي الصادر عن
وزارة الصحة العامة».

سحب بند التعيينات من جدول
أعمال جملس الوزراء

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية لالعالم» يف القصر اجلمهوري عن سحب
بند التعيينات من جدول أعمال جملس الوزراء.

جعجع :كما انتصر أهالي زحلة عام  1981سينتصر الشعب على هذه السلطة اجلائرة
أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
كلمة وجهها إىل أهالي زحلة
يف ذكرى شهداء زحلة الـ،39
أن «الشعب اللبناني يعاني،
وأهالي زحلة شأنهم شأن باقي
اللبنانيني يعانون أيضا ،فإىل
جانب «كورونا» يعانون من أزمة
اقتصادية مالية خانقة وهذه ما

كانت لتكون مشكلة لو أننا كان
لدينا سلطة تبحث عما ميكنها
القيام به من أجل اخلروج من
األزمة فكل دول العامل تتعرض
ألزمات يف تارخيها كما أن كل
اجملتمعات تتعرض للمشاكل ،إال
أن الفرق بيننا وبني دول العامل
واجملتمعات األخرى هو أنها لديها
سلطات او تقوم بتغيري سلطات

جتمع العلماء :لاللتزام بإجراءات كورونا واالسراع يف تأمني
صمود اللبنانيني يف منازهلم واصدار عفو خاص للمساجني

حض جتمع العلماء املسلمني،
يف بيان« ،الشعب اللبناني
على االلتزام الصارم باجراءات
مواجهة وباء الكورونا اليت
تقرها احلكومة والبقاء يف
املنازل وعدم اخلروج منها إال
للضرورة القصوى».
ودعا احلكومة اىل «االسراع
يف تأمني صمود اللبنانيني
يف منازهلم بتحويل قرارات
املساعدة للعائالت األكثر فقرا،
وإيصال األموال واملساعدات
إليهم» ،مشيدا يف هذا االطار
األهلي
اجملتمع
«مببادرات
للمواطنني
العون
لتقديم
احملتاجني إليها».
كما دعا احلكومة اىل «معاجلة
مسألة املساجني وذلك عرب
إصدار عفو خاص عن الذين بقي
هلم من حمكوميتهم سنة أو أقل
والذين يتوقف اخالء سبيلهم

على دفع أموال ميكن للدولة
إعفائهم منها ،وندعو جملس
النواب إلقرار قانون العفو
العام بأسرع وقت ممكن».
واكد التجمع «أهمية املسارعة
يف التحقيق مبوضوع األموال
املهربة من قبل املصارف
إىل اخلارج ،وإعادتها إىل
لبنان باعتبارها ملك للمودعني
بإعطاء
املصارف
وإلزام
ودائعهم
املودعني
صغار
وحجز أموال كبار املودعني»،
مستنكرا «السجال السياسي
حول تعيينات مصرف لبنان
وندعو لاللتزام مبعايري الكفاءة
ونظافة الكف ال احملسوبيات
واالنتماءات احلزبية».
وطالب الدولة برفع شكوى
جمللس االمن عن انتهاك
األجواء اللبنانية للقيام بالغارات
الصهيونية على سوريا.

بو عاصي يف ذكرى حرب زحلة:

ستبقى حمفورة حبروف من نور ودم ودموع
كتب عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي
على صفحته «فيسبوك» يف
ذكرى حرب زحلة يف  2نيسان
 ،1981بعنوان «يوم انتصرت
زحلة للبنان»« :مل أكن قد
جتاوزت السادسة عشرة من
عمري حني مسعت حكايات
األبطال جيتازون جبال الثلج
سريا على األقدام ،من عيون
السيمان ،ليدافعوا عن زحلة.
ماذا يبقى من لبنان ان مل تعد
زحلة لبنانية؟ ماذا يبقى من
هوييت ان متزقت هوية زحلة؟
حبقد احملتل الغاصب احلاسد
مزق النظام السوري أوصال
زحلة ومل يتمكن من تشويه
هويتها».
أضاف« :سار األبطال يف جرود
الثلج ،على طريق الشهادة،
على جبال ومنحدرات حلم الوطن

ودافعوا عن زحلة ،عن أهلها،
مع أهلها ،يف وجه حقد الطغاة
والغزاة .صمدت زحلة بأبنائها
أوال وانتصرت بكل من دافع
عنها وأحبها .مل تنتصر زحلة
لنفسها بل انتصرت للبنان،
لبنان اهلوية ،لبنان الوطن،
كل الوطن .منذ ذلك احلني،
منذ تلك التضحيات ،أصبحت
زحلة رمزا للبنان ،جلميع
اللبنانيني .منذ ذلك احلني
وكل لبناني صميم ينتمي اىل
زحلة كما انتماؤه لذاته وجذوره
ولبنان».
وختم« :منذ ذلك اليوم قررت
االنتماء اىل املقاومة اللبنانية
وما زلت .مل اكن قد جتاوزت
بعد الست عشرة سنة2 .
نيسان  1981سيبقى حمفورا
حبروف من نور ودم ودموع يف
ذاكرتنا اجلماعية ،كالبطولة».

البعريين :هل يدرك من يتقامسون احلصص ان
مثة عائالت ما عاد لديها وجبة طعام لتتقامسها؟

أسف عضو كتلة «املستقبل»
النائب وليد البعريين ،يف
تصريح« ،ان خيتلف من يف
احلكومة على التعيينات ويتلهون
باحملاصصة ،بدل الرتكيز يف
هذه املرحلة على مشاكل الناس
وهمومهم».
من
يدرك
«هل
وسأل:
يتقامسون احلصص ان مثة
عائالت لبنانية ما عاد لديها
وجبة طعام لتتقامسها؟ وهل

يدركون قبل أن يعينوا مناصب
يتقاضى اصحابها املاليني ان
مثة شبابا ال يتقاضون لرية
واحدة؟».
وختم البعريين متمنيا «لو كان
النقاش يف احلكومة على سبل
حتسني أوضاع اللبنانيني ،وسبل
معاجلة البطالة اليت باتت تطال
اكثر من نصف شباب البلد،
بدل التلهي خبالفات التحاصص
وتوزيع املناصب».

وتأتي بأخرى من أجل أن تبدأ
بإجياد حلول للمشاكل املوجودة،
إال أنه يف لبنان ،فأبدا ولألسف،
لدينا سلطة جائرة متحكمة
بأرقاب البالد والعباد وحتى
هذه اللحظة مل تتخذ أي عربة من
كل انتفاضة الشعب اللبناني
منذ  17تشرين األول حتى اآلن
ومل تتوقف عند أي صعوبة من
اليت يعاني منها الشعب وتكمل
مسارها وكأن شيئا مل يكن ولو
أنه يف الوقت الراهن بأوجه
جديدة كنا قد تأملنا خريا بهم».
ولفت جعجع إىل أنهم «مستمرون
يف العمل من وراء الستار ،وكل
األخبار واملعلومات املسربة تدل
على أن العمل ال يزال مستمرا
على ما جرت العادة يف كواليس
السلطة .ومن املفرتض أن
تصدر تعيينات يف مراكز مالية
مهمة يف األيام املقبلة ويتعاطون
معها على ما جرت العادة عندهم
ويقومون باقتسام احلصص
لريوا ما لـ»التيار الوطين احلر»
وما لـ»حزب اهلل» وما لـ»حركة
أمل» وما لـ»فليتان وعلتان»
وكأن شيئا مل يكن ،فقسم من
هذه السلطة ال يهمه أمر لبنان
بأسره أما القسم اآلخر فال يعري
أي أهمية ملصري الشعب اللبناني
وبالتالي هذا ما جيعل الوضع
الذي حنن فيه اليوم صعبا إىل
هذه الدرجة».
وأشار جعجع إىل أننا «يف ذكرى
 2نيسان علينا أن اختاذ العرب
منها ،فأهالي زحلة مل ينتصروا
على جيش األسد من خالل ميزان
قوى معني ،فهم مل يكن لديهم
دبابات ورامجات توازي نصف
ربع ربع من كانوا يهامجونهم،
إال أنهم انتصروا على جيش
وصالبتهم
بإميانهم
األسد
ومتسكهم بالقضية والتزامهم
بها ومبدينتهم وأرضهم حتى
النهاية .وبالفعل هذا ما
مكنهم من االنتصار باملعركة.
وحنن اليوم أيضا علينا أن
نبقى ملتزمني بأرضنا وإمياننا
وقناعاتنا حتى النهاية من
أجل التخلص من الوضع الذي
نعيشه ،فما من سلطة جائرة
استطاعت االستمرار وهكذا هذه
السلطة اجلائرة لن تتمكن من
االستمرار وكما انتصر أهالي
زحلة على جيش األسد يف العام
 1981سينتصر الشعب اللبناني
على هذه السلطة اجلائرة عاجال أم
آجال ليحل مكانها سلطة وطنية،
فعلية ،مستقيمة ،حرة وتعمل
ملصلحة الشعب اللبناني».
وقال« :ان حماوالت إعادة جيش
األسد إىل لبنان من «الشباك»
اليت يقوم بها البعض إن حبجة
املصاحل االقتصادية املشرتكة
أو عودة النازحني خبيثة وتضرب
بعرض احلائط تضحيات أهالي
زحلة كما الكثر من أهالي املناطق
اللبنانية األخرى وبتضحيات
كامل الشعب اللبناني أيضا».
وكان جعجع قد استهل كلمته
بالقول« :عموم أهالي زحلة،
أساقفة املدينة األجالء ،النواب
احملرتمون وأود أن أخص بالذكر
النائب جورج عقيص والنائب
سيزار معلوف ،اجمللس البلدي،
املخاتري ،أعيان وشخصيات
املدينة ورفيقاتي ورفاقي يف

حزب «القوات اللبنانية» ،يف كل
عام كنا نلتقي يف ذكرى شهداء
زحلة يف الثاني من نيسان فهذا
تاريخ ال ميكن أن ميح من ذاكرة
أي أحد منا ،وها حنن هذا العام
نلتقي أيضا ولو عن بعد ،ليس
ألننا مخولون أو ألننا نريد البقاء
يف املنزل مرتاحني أو ألننا ال
نريد تكفل عباء التنقل من مكان
إىل آخر بل ألن لدينا مهمة نقوم
بها فهذه السنة نناضل كما
فعلنا يف العام .»1981
وتابع« :كما ناضل أهالي
زحلة يف العام  1981بوجه
دبابات ومدافع ورامجات األسد
يناضلون اليوم أيضا من خالل
البقاء يف منازهلم يف مواجهة
«كورونا» وخبثه وانتشاره،
وكما انتصروا على جيوش األسد
يف ذاك العام هم ينتصرون يف
اجلولة األوىل من املعركة ضد
«كورونا» واقصى متنياتنا مجيعا
ومتنياتي الشخصية هي أن
يستمروا يف هذه املواجهة حتى
النهاية ليتمكنوا من الفوز يف
اجلوالت الثانية والثالثة والرابعة
واألخرية على «كورونا» إن شاء
اهلل».
وأكد جعجع أن «أهالي زحلة
خصوصا وتقريبا مجيع أهالي
املناطق اللبنانية األخرى دفعوا
غاليا مثن إخراج جيش األسد من
لبنان وقد حصل ذلك وأخرج
من الباب ليس لكي حياول
البعض اآلن إعادته من النافذة
ساعة حبجة املصاحل االقتصادية
املشرتكة وساعة أخرى حبجة
إعادة النازحني السوريني ،يف
حني أنه ليس هناك شخص
واحد يف الكون كله ال يعرف أن
األسد ال يريد عودة النازحني،
وأكرب دليل على ذلك هو أنه مل
يعمل على إعادتهم ليس فقط
من لبنان وإمنا أيضا من الدول
األخرى كرتكيا واألردن ،بالرغم
من ان االتصاالت مل تنقطع يوما
منذ بداية األزمة حتى هذه اللحظة
بني األسد واحلكومة األردنية.
والدليل على أن األسد ال يريد
عودة النازحني السوريني هو
القرار الذي أصدره منذ قرابة
العشرة أيام بإقفال احلدود كما
تفعل باقي الدول ،إال أن أحد
أهم البنود اليت وردت يف هذا
القرار هو عدم عودة النازحني
السوريني يف لبنان إىل سوريا
يف الوقت الذي قامت دول
العامل كلها بإقفال حدودها
بوجه اآلخرين بعد أن نادت
على مواطنيها املوجودين خارج
أرضها إىل العودة يف أسرع
وقت ممكن من أجل أن يكونوا
يف مأمن يف دولتهم ولاللتقاء
مع عائالتهم بعكس نظام األسد
الذي بقراره أكد انه ممنوع على
أي نازح سوري العودة إىل
وطنه».
وختم جعجع« :القوات اللبنانية»
يف زحلة ودير األمحر وبشري
وجبيل
والبرتون
والكورة
وكسروان واملنت الشمالي
وبريوت وعاليه والشوف وجزين
والبقاع الغربي مرجعيون حاصبيا
وبنت جبيل ،فنحن أينما كنا
قوات لبنانية ليس جملرد أن
نكون قوات لبنانية وإمنا حنن
كذلك لنقوم بإنقاذ لبنان».
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لـبنانيات

حممد املشنوق اقرتح انشاء الصندوق السيادي إلدارة أمالك الدولة كحل ألزمة املخاوف على أموال املودعني يف املصارف
صدر عن الوزير السابق حممد
املشنوق ،بيان،اقرتح فيه
السيادي
الصندوق
انشاء
إلدارة أمالك الدولة كحل ألزمة
املخاوف على أموال املودعني
يف املصارف .وجاء فيه:
«يف ضوء التطورات اليت
نشأت يف أعقاب انتفاضة 17
تشرين األول  ،2019واألزمة
املالية واالقتصادية اخلانقة
اللبنانيون،
يعيشها
اليت
املودعني
مبخاوف
وشعورا
يف املصارف وفقدان الثقة
باإلجراءات املتخذة حتى اآلن
واليت قد تتخذ يف املستقبل،
وانطالقا من أن الثقة تكتسب
مبقدار صدقية الدولة يف معاجلة
األزمة ومحاية املودعني بصورة
خاصة من خسارة ودائعهم
ومحاية الذين متكنوا من سحب
ودائعهم وختزينها يف منازهلم،
فإننا نقرتح حال يؤمن جمموعة
أهداف ويقلص قلة الثقة
وخماوف اللبنانيني على جنى
العمر.
إن هذا احلل ينطلق من دراسة
لواقع متفاقم تعيشه الدولة
منذ عشرات السنني وهو واقع
أمالك الدولة األمريية واخلاصة
والعامة واملشاعات اليت تشكل
نسبة عالية من مساحة لبنان
« »10452كلم مربع ويقدرها
اخلرباء يف حدود  60باملئة من
املساحة الكلية لدولة لبنان
الكبري.
إن الوضع املتفاقم يف هذه
األمالك يشمل الربية منها
والبحرية واملناطق الداخلية
واجلبلية وهي تتوزع على خمتلف
األقضية باستثناء العاصمة
بريوت .لقد جرت خمالفات
خطرية نالت من أمالك الدولة
الشواطئ
على
واعتداءات
واألمالك البحرية واستغالل
كامل ملناطق ومشاعات حتت
سلطة البلديات وبطرق غري
قانونية.
هذه االستباحة دفعت الدولة
واحلكومات على مدى العقود
املاضية إىل القيام مبسح كامل
لألراضي اللبنانية متهيدا الختاذ
قرارات ملعاجلة هذا الواقع
املتفاقم .ولقد تبني لنا أن 50
يف املئة من األراضي اللبنانية
قد جرى مسحها وتسجيلها
قانونيا بينما هناك  30باملئة
من األراضي اللبنانية مت مسحها
ولكن مل يتحقق ضمها قانونيا
إىل القسم املمسوح سابقا.
ويبقى  20باملئة من األراضي
اللبنانية حتتاج إىل املسح
ومعظمها يف املناطق النائية.
ليس اهلدف من هذا املشروع
التنازل املطلق عن أمالك الدولة
أو بيعها كاملة للمواطنني
اللبنانيني .ولكن املطلوب هو
فرز حوالي  10باملئة من هذه
األمالك إىل مساحات صغرية
مرت
«2000/1000/750/500
مربع» .وفق ختطيط مدني
منوذجي واختيار املواقع اليت
ميكن العيش فيها أي بارتفاعات
ال تزيد عن  2400مرت مع احلرص
دائما على تفادي احملميات
والغابات
األثرية
واملناطق
واملوارد املائية واألنهار.

املساحات املعروضة سيكون
عددها مليون قطعة تقريبا
يف  1000كلم مربع مبقياس
مرت
«2000/1000/750/500
مربع» موزعة على كل االقضية
بعد حسم املساحات املقتطعة
للطرقات واحلدائق والساحات
العامة ومناطق اخلدمات.
احلل هو أن تعرض الدولة على
أصحاب الودائع يف املصارف
فرصة شراء قطعة أرض أو
أكثر من املساحات املعروضة
مبا ميكن املواطن وعائلته أو
شركاؤه من الشراء واالستثمار
ضمن تسهيالت بالدفع ووفق
شروط حتددها الدولة ونلتزم
بتطبيقها تأمينا إلنعاش هذه
املناطق وتأمني النهضة فيها
من خالل مشاريع إنتاجية وفق
تصنيف املناطق زراعية سكنيا،
صناعيا أو سياحيا.
إن أهم نقطة يف هذا احلل
أن األموال اليت ستدخل إىل
الدولة لن تذهب كما العادة يف
بند خاص يف وزارة املال بل
ستذهب إىل صندوق سيادي
بإدارة اجمللس الوطين إلدارة
أمالك الدولة وسوف تؤمن
مليون قطعة أرض من األحجام
املختلفة دخال قد يتجاوز 50
مليار دوالر «50 x 1000000
ألف  50 = $مليار» يف الصندوق
السيادي.
وبكل حتفظ وبسبب اختالف
املناطق واالرتفاع واملساحات
والتصنيف السكين والصناعي
والزراعي والسياحي واالسعار
الدخل
فان
التشجيعية
ّ
يقل عن
للصندوق السيادي لن
 25مليار.$
ما هي إجيابيات هذا احلل؟
هناك عدد كبري من اإلجيابيات
اليت سيشعر بها اللبنانيون.
ونعدد ذلك على سبيل املثال
ال احلصر.
 - 1عودة الثقة لدى املواطنني
اللبنانيني باحلكومة وأركان
الدولة بعد شعورهم بأن
ودائعهم مل تهدر ومل تبتلعها
املصارف أو قرارات تسديد
الديون الدولية والسندات.
أمالك
إدارة
ضبط
-2
الدولة ووضع حد للمخالفات
واالعتداءات بعد حصر هذه
األمالك وحتديد هذه االعتداءات
على أمالك الدولة األمريية
واخلاصة والعامة واملشاعات
وسيؤمن ضبط هذه املخالفات
وفرض العقوبات على املخالفني
واملعتدين دخ ًال كبريًا يذهب هو
أيضًا إىل الصندوق السيادي.
 -3إطالق عملية النهوض إمنائيا
يف املناطق من خالل التصنيف
اجلديد وإقامة بلدات وقرى
منوذجية ومنشآت مفرزة تؤمن
عشرات آالف من الوظائف
وفرص العمل.
 -4تعزيز مبدأ ختفيف االختناق
السكاني يف مناطق واخللو
السكاني أو املرتاجع يف مناطق
أخرى .وهذا يساعد على تطبيق
أكثر عد ً
ال لالمركزية اإلدارية كما
نراها وهي ستؤدي إىل اإلمناء
املتوازن املرجتى يف األقضية
األكثر فقرا يف لبنان.
 -5تعزيز النمو السكاني

يف مجيع املناطق ومن خالل
التوازنات السكانية املناطقية
من خالل حصر سكان هذه
املناطق من «محلة سجلها»
إىل شراء األراضي يف القضاء
نفسه تفاديًا ألية مزايدات
طائفية ومذهبية.
 -6إفساح اجملال للمواطنني
أصحاب السجالت يف العاصمة
واملقيمني فيها لإلفادة من هذا
العرض وحصر ذلك بنسبة 20
باملئة من اجملموع العام لقطع
األراضي املفرزة واحملددة يف
كل قضاء.
إن هذا احلل يشمل جانبا
إصالحيا يف عملية إدارة
وترتيب األراضي اللبنانية وقد
شكلت عدة حكومات جلانًا للقيام
بذلك ولكن املناخ السياسي
العام قطع الطريق على حتقيق

اإلجنازات.
ولعل اجلانب املشرق هنا هو أن
املديرية العامة للشؤون اجلغرافية
يف وزارة الدفاع وجملس االمناء
العامة
واملديرية
واالعمار
للشؤون العقارية متلك جمموعة
كبرية من الدراسات والبيانات
واخلرائط األرقام اليت ستعجل
يف تنفيذ اإلجراءات التطبيقية
هلذا املشروع.
كذلك فإن مصرف لبنان ميتلك
كل البيانات وأرقام اإليداعات
يف املصارف واليت ثبت فيها
أن هناك  %95من املودعني
ميلكون ما يقل عن  200ألف
دوالر يف املصارف وهم
يتدرجون اعدادًا من املواطنني
الذين وطنوا رواتبهم يف
املصارف مما جيعل ودائعهم
ال تزيد عن بضعة ماليني من

اللريات اللبنانية ووصو ً
ال إىل
الذين ميلكون  75أو  100أو
 200مليون لرية لبنانية وهذا
سيجعل أصحاب الودائع بأمان
واىل ضمانات إذا أرادوا شراء
مساحة أرض إلقامة مشاريع
فردية أو مشرتك ،وذلك يف
ضوء تسعري اجمللس السيادي
لقيمة األمتار املربعة يف
املناطق وذلك من قبل هيئات
موثوقة على أن جيري تقديم
حسم خاص للذين يتقدمون
للشراء جيري اعالنه من قبل
هذه اهليئة كي يشعر املواطنون
يف أنهم مقدمون على مشروع
قابل للتطوير واالستثمار اجليد.
ال ندعي أن هذه املقدمة تغطي
مجيع جوانب املشروع احلل وهي
حتتاج أو ً
ال إىل اقتناع جبدوى

هذا احلل والقدرة على تنفيذه
واالنطالق حنو األهداف اليت
سيحققها اجمللس السيادي
والصندوق السيادي وتقديم
الضمانات املطلوبة من لبنان
من املؤسسات الدولية او
الدول املاحنة.
املرفقات:
 الواقع واملخاطرعلى االمالك. اوضاع املصارف واملودعني. اخلطة الشاملة لرتتيباستعماالت االراضي اللبنانية.
أهم القوانني املصرفية
ّ
واملالية.
 املديرية العامة للتنظيمُ
املدني.
 وضع اليد على امللكية مبرورالزمن.
 البنك الدولي وموقفه مناالوضاع يف لبنان».

الوفاء للمقاومة مثنت جدية احلكومة يف مقاربة امللفات االستشفائية
وشددت على ضرورة محاية أموال املودعني :ملء الشواغر حق دستوري
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»،
بعد ظهر امس االول ،اجتماعها
الدوري مبقرها يف حارة حريك،
برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها.
وعلى األثر ،أصدرت بيانا قالت
فيه« :غمرة من اللطف اإلهلي
يستنزهلا بعض صدق يف
النوايا وبعض جدية يف مالقاة
هموم الناس ،حتمي بلدنا
املنهك وتقضي حوائج أبنائه
رغم إقامة البعض على نكده
وإصراره على التنكر إلجنازات
اآلخرين والتعاطي بسلبية مع
كل خطوة أو إجراء يتعارض
مع ما اعتاد عليه يف زمن
الصفقات والرشاوى وتقاسم
احلصص واملغامن».
أضافت« :إن االنصاف يقتضي
اإلقرار بأن احلكومة الراهنة،
وضمن الصالحيات اليت مينحها
هلا الدستور ووسط تعقيدات
النظام الطائفي ،تتخذ أفضل
اإلجراءات املمكنة واألقل كلفة
يف التصدي للملفات الداهمة أو
املوروثة ،وهذا ما ملسناه إبان
مواجهة أزمة كورونا املنهجية
املتدرجة يف التعامل معها لتاليف
خماطرها وتداعياتها .وكذلك،
إبان التشاور الختاذ املوقف
املناسب للبنان إزاء استحقاق
تسديد سندات اليوروبوند.
كما ملسناه يف حتسسها وجع
رغم
ومبادرتها،
اللبنانيني
ملساعدة
املالية
الضائقة
األسر األشد فقرا والشرائح
املتضررة ،ومسارعتها إىل
وضع خطة تتيح للمغرتبني من
اللبنانيني عودة آمنة إىل وطنهم
ملن يرغب منهم وسط تهديد
الكورونا الذي جيتاح العامل هذه
األيام».
وتابعت« :حمليا ،يبقى أن
العديد من امللفات ينتظر
معاجلة احلكومة ووضع احللول
هلا ،وهي ملفات نشط نواب
كتلة الوفاء للمقاومة يف
إثارتها وحض احلكومة على
املسارعة إىل إجياد احللول

السريعة هلا ،ومنها على سبيل
املثال ال احلصر :ملف التحويالت
املالية للطالب اللبنانيني يف
اخلارج وملف ارتفاع أسعار
املواد والسلع بشكل جنوني
يف احملال واألسواق وسبل
مالحقة املتالعبني واحملتكرين
عرب الوزارات املختصة وحتريك
القضاء املعين ،وملف اكتظاظ
السجون باملوقوفني وملف
املستحقات املالية للبلديات
ومستحقات املدارس اجملانية،
وملف احتساب رواتب األساتذة
اإلقفال
فرتة
املتعاقدين
وملف
للمدارس،
القسري
تأمني التجهيزات الطبية الالزمة
للمستشفيات وللمراكز الصحية
اليت مت إعدادها يف خمتلف
املناطق اللبنانية للتعامل مع
إصابات الكورونا واحلجر الصحي
وكذلك
للمصابني،
الالزم
ملف بعض االدوية االساسية
لالمراض املستعصية وشروط
الضمان املستجدة للحصول
عليها».
وأردفت« :أما يف الشأن
مناسبة
فتحضر
اإلقليمي،
يوم األرض يف  30آذار هذا
العام والشعب الفلسطيين
ومقاومته
رفضه
يواصل
لالحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه
االستيطانية ،ويؤكد عرب كل
الوسائل واإلمكانات واألساليب
املتاحة متسكه بوحدته وبوحدة
أرضه وإصراره على حترير
كل شرب منها وانتزاع حقوقه
املشروعة ،ويف مقدمتها حق
العودة وتقرير املصري».
وقالت« :حنيي يف هذه
املناسبة كل أبناء الشعب
ونشد
املقاوم
الفلسطيين
على أيديهم ،وجندد مساندتنا
العادلة
لقضيتهم
ودعمنا
ونضاهلم املشروع .ومع دخول
العدوان األمريكي  -السعودي
على اليمن وشعبه املظلوم
السنة السادسة ،يتأكد وجوب
إدانة ووقف هذا العدوان الذي
فشل فشال ذريعا يف إخضاع

إرادة اليمنيني وحتقيق أهدافه
يف السيطرة والتحكم بواقع
ومستقبل الشعب اليمين وأجياله
احلرة والشريفة ،وتسبب يف
املقابل باستنزاف املنطقة كلها
وهدر إمكاناتها وتهديد أمنها
واستقرارها ومنح األجنيب املزيد
من الفرص البتزازها والتدخل
يف شؤونها».
واعتربت أن «صمود الشعب
اليمين وثباته يف الدفاع عن
سيادته وكرامته هما مبعث
فخر واعتزاز لدى الشعوب احلرة
واألبية يف هذا العامل» ،وقالت:
«مع سقوط النموذج احلضاري
الغربي وانكشاف زيفه عموما،
ال سيما خالل مرحلة االنتشار
والعجز
للكورونا
الوبائي
الفاضح يف التصدي له ،فضال
عن السقوط األخالقي الذي
تتبدى من خالل تغليب املصاحل
االقتصادية على حق اإلنسان
يف الصحة واحلياة ،جيدر
جتديد اإلدانة لالدارة األمريكية
بسبب إصرارها على مواصلة
فرض العقوبات على اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية وحرمان
الشعب اإليراني من حقه يف
احلصول على التجهيزات الطبية
الضرورية والالزمة حلماية حقه
اإلنساني يف احلياة».
وأعلنت أنها «عرضت يف
جلستها اليوم جململ هذه
امللفات والقضايا وخلصت إىل
ما يأتي:
 -1تقدر الكتلة جهود احلكومة
وجديتها الواضحة يف مقاربة
امللفات االستشفائية واحلياتية
للبنانيني يف هذه املرحلة
الصعبة وتدعوها إىل إجناز
خطتها لالنقاذ النقدي واملالي
واالقتصادي وتضع يف اعلى
املالي
التدقيق
اولوياتها
واحملاسيب للمصرف املركزي،
وذلك من أجل ضبط االهتمامات
واخلطوات الالحقة.
وتشدد الكتلة مرة أخرى على
ضرورة ضمان ومحاية أموال
الفلتان
وضبط
املودعني

املمنهج لسعر صرف الدوالر
وتقويم أداء املصرف املركزي
واملصارف عموما وتنظيم آلية
السحوبات اليت تؤدي احلقوق
وحتفظ الكرامات ومتنع حصول
مشاكل ال قدرة ألحد على
ضبطها.
إن االزدحام الذي شهدته
فروع املصارف القليلة اليت
فتحت يف املناطق ال يتناسب
مع خطة التعبئة العامة ملواجهة
الكورونا اليت تتطلب النأي عن
التجمعات .وكان على املصارف
وإداراتها أن تلحظ ذلك حني
قررت فتح بعض الفروع من
دون غريها .ولذلك ،ندعوها
اليوم إىل إعادة النظر يف هذا
اإلجراء وفتح كل الفروع ،حفاظا
على الصحة العامة وانسجاما مع
اإلجراءات االحرتازية املقررة من
احلكومة وتسهيال خلدمة الزبائن
واحرتاما لوقتهم.
 - 2إن ملء الشواغر يف اإلدارة
هو حق دستوري للحكومة
وواجب عليها لتسيري أمور
املواطنني والدولة ،ومن البدعة
اعتباره افتئاتا على حق من سبق
يف احلكم أو احلكومات بأي حال
من األحوال.
ان احلكومة اليوم أمام حتد صارخ
ميس رؤيتها االصالحية ،وعليها
ازاء ملف التعيينات املالية
املطروحة أن جتهد العتماد آلية
نوعية من أجل اختيار أصحاب
الكفاءة واخلربة والنزاهة ،بعيدا
عن احملاصصة املعتادة ،وذلك
لضمان رقابة دقيقة على أداء
املؤسسات النقدية واملصرفية
يف البالد.
 - 3على قاعدة التعاون
اإلجيابي ،سيالحق نواب كتلة
الوفاء للمقاومة امللفات اليت
طالبوا احلكومة مبعاجلتها وإجياد
احللول هلا ،وسيطرحون ما
لديهم من مقرتحات عملية مع
الوزراء املختصني بغية تلبية
للمواطنني
احملقة
املطالب
وتوفري اخلدمات املمكنة هلم
ودفع األضرار احملتملة عنهم».
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مـقاالت

رؤساء املصارف والصرافون والتجار وحاكم مصرف لبنان يطوّقون اللبنانيني احملجورين يف زمن الكورونا
بقلم جورج عبيد
يف عشرين نوفمرب أي تشرين الثاني من سنة
املصري الراحل أنور
 1977ألقى الرئيس
ّ
املصري كلمة مما
قبة الربملان
ّ
السادات حتت ّ
جاء فيها« :ستدهش إسرائيل عندما تسمعين
مستعد أن أذهب إىل
أقول اآلن أمامكم إنين
ّ
بيتهم إىل الكنيست ذاته ومناقشتهم»،
استتبعها بزيارته الشهرية إىل القدس ولقائه
مناحيم بيغن وغولدا مائري .خالل اللقاء انتحت
مائري جانًبا بالسادات ،واسدت إليه نصيحة
«أخوية» ،جاء فيها« :يا صديقي ال تذهب
ّ
بعيدا يف التنازالت ،أترك بعض النقاط عالقة
ً
بيننا للتفاوض ،حتى ال يقال ّ
بأنك تنازلت
وفرطت بسيادة بلدك».
بسرعة
ّ
ينطبق كالم غولدا مائري مع أنور السادات
ّ
املصريف يف لبنان وعلى
على عالقة القطاع
رأسه مصرف لبنان وحاكمه رياض سالمة مع
ً
حسنا ،بتقديم
األمريكيني .فالرجل أبلى بالء
ما طلبوه منه من معلومات دقيقة عن لوائح
املصارف واملودعني وأرقام اإليداعات يف
املصارف حتى بلغنا ذروة االنكشاف أمام
األمريكيني يف هذا اخلصوص .بعد ذلك
األمريكية
انربى أحد املسؤولني يف اإلدارة
ّ
شاكرا إياه وقائ ًال له لقد قدمت لنا أكثر مما
ً
طلبناه.
من عاد إىل التاريخ املعاصر القريب ،أي حلظة
األول من آب سنة  ،1993أدرك
تعيينه يف
ّ
املعاني الكامنة خلف التعيني ،فهي منتمية
كونها
ال حمال إىل تسوية الطائف ،اليت
ّ
األمريكيون مبعاونة السعوديني والسوريني.

كانت عينا األمريكيني ويف مدى التسوية
شاخصتني يف لبنان إىل قطاعني أساسيني
اللبناني الستبقاء «القبضة
هلا وهما :اجليش
ّ
عليه» مبقاييسهم حتت ستار تسليحه،
مجعية املصارف ،حتت
ومصرف لبنان مع
ّ
ّ
التحكم بسعر صرف الدوالر واستقراره.
ستار
عملية تطويعه،
يف
ا
كثري
ينجحوا
مل
اجليش
مع
ً
ّ
ّ
تسلم العماد إميل
سيما يف الفرتة اليت
ال
ّ
ّ
ثم ُأسلست األمور هلم يف خالل
قيادته،
ود
حل
ّ
قيادتي العماد ميشال سليمان والعماد جان
قهوجي .وخالل عهد سليمان مل تكن قبضتهم
كاملة فالرئيس إميل حلود كان القائد األعلى
ّ
املسلحة والرئيس األعلى جمللس
للقوات
والعصي على سياساتهم املزدوجة
الدفاع
ّ
فعملية
واملرتجحو ما بني اإلغراء واإلرهاب.
ّ
ّ
نهر البارد اليت قادها اللواء الشهيد فرنسوا
ّ
مترد بالكامل
احلاج ،رمحه اهلل ،كانت
حمطة ّ
التكفريية
على تلك القبضة الداعمة للقوى
ّ
الفلسطينية.
والسلفية يف لبنان واملخيمات
ّ
ّ
أما مصرف لبنان مع رياض سالمة ،فوضعه
ّ
مع املصارف خمتلف .فمنذ سنة  1993كان
املطلوب من رياض سالمة تأمني االستقرار
النقدي يف لبنان مقابل فوز األمريكيني
ّ
واإليداعية،
ة
والصرفي
ة
املصرفي
باللوائح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التحكم بهذا القطاع ،بالتعاون
ليتسنى هلم
مع الرئيس الراحل رفيق احلريري والرئيس
السابق للحكومة فؤاد السنيورة وقد كان
وزير املال بالوكالة ،وهو «صديقهم» األكثر
قربى منهم ،ورياض سالمة احلائز على جوائز
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نعرتف باملتغريات وأن نتعامل
على أساسها .لكل هذه
األسباب أسحب بند التعيينات
املالية من جدول األعمال.

املقررات

بعد ذلك انتقل جملس الوزراء
اىل درس جدول اعماله وقرر
اآلتي:
استمع جملس الوزراء اىل
عرض قدمه وزير الطاقة
واملياه حول تطور االشغال يف
مشروع «سد بسري» وتقرر
تأكيد متابعة السري بتنفيذه
حبسب القرارات احلكومية
واملراسيم والقوانني املقررة
سابقا والعقود املوضوعة
يف هذا الشأن ،وذلك نظرا
الهميته االسرتاتيجية جلهة
تأمني املياه ملنطقة بريوت
الكربى.
كما تقرر تشكيل جلنة من
واملياه،
الطاقة
وزارات:
البيئة ،الداخلية والبلديات،
وجملس
والثقافة
الزراعة
لتواكب
واالعمار،
االمناء
تطور االعمال يف املشروع
والتحقق من مدى انسجامها
مع شروط البيئة والتعويض
االيكولوجي ،وذلك حبسب
املعايري الدولية.
 املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل اعفاء املستلزمات
واملعدات الطبية واالستشفائية
واملخربية املنحصر استعماهلا
بالوقاية من فريوس كورونا
ومعاجلة حاالت االصابة منه.
كما مت طرح موضوع اعفاء
املواد االولية املستعملة هلذه
املستلزمات ،وارجىء البت

باملسألة اىل االسبوع املقبل.
 اطلعت وزيرة العدل اجمللسعلى التطورات واملبادرات
املتخذة من الوزارة لتسهيل
االجراءات القضائية املتعلقة
بتخلية سبيل املوقوفني،
وبآلية االستجواب االلكرتوني،
بغية تسريع هذه االجراءات
واحلد من االكتظاظ يف السجون
ملواجهة احتمال االصابة بوباء
كورونا.
 تقرر تشكيل جلنة طوارىء،تضم وزراء :العدل ،الداخلية
والبلديات والصحة العامة،
ونقابتا احملامني يف بريوت
االطباء
ونقابة
والشمال
يف لبنان ،تكون مهمتها
تطوير اخلطة الوقائية وخطة
االستجابة ملواجهة فريوس
كورونا يف السجون واماكن
التوقيف كافة.
اىل ذلك ،تقرر الطلب اىل
وزير املالية مراسلة حاكم
مصرف لبنان بهدف البحث
يف امكانية ختفيض الرواتب
واملخصصات يف املصرف
املركزي وهيئة الرقابة على
املصارف وهيئة االسواق
املالية.

حوار

ثم دار بني الوزيرة عبد
الصمد جند والصحافيني احلوار
التالي:
سئلت :كيف سيتم ختفيض
الرواتب املرتفعة للمناصب،
أليس هناك من قرار للمجلس
باملوضوع؟
اجابت« :هذا املوضوع ال يصدر
بقرار من جملس الوزراء ،بل
وفق مشروع قانون ،وهو امر

مت االتفاق عليه .امنا حاليا
سيكون هناك متن من وزير
املالية على حاكم مصرف
لبنان يف هذا اخلصوص».
سئلت :هل سيشمل كل
موظفي الدولة؟
اجابت« :نعم ،سيتم البحث
يف كل الرواتب العالية جدا
تباعا ،الن احلديث مل ينحصر
باملؤسسات املالية فقط،
بل يف كل املؤسسات ذات
الرواتب املرتفعة جدا .امنا
اليوم البحث كان يف امللف
املالي ،لذلك مت التطرق اىل
املناصب يف مصرف لبنان».
سئلت :اال حيتاج اقرار آلية
التعيينات اىل وقت ،فيما
حنن على ابواب استحقاقات
مالية وهناك حاجة اىل القيام
بتعيينات لنواب حاكم مصرف
لبنان؟
اجابت« :نعم ،لكن االنتظار
ووضع آلية مدروسة يبقى
افضل من التسرع واختاذ
قرارات ال تشبهنا وال تعكس
اي شفافية وموضوعية يف
اجراء التعيينات».
سئلت :متى سيتم العمل
يف آلية وزارة العدل الخراج
االكتظاظ
ملنع
السجناء
بالسجون؟
اجابت« :ان وزيرة العدل
تضع كل اخلطوات التنفيذية
وهي يف طور اطالعنا عليها
قريبا».
سئلت :ملاذا رفضت الدول
الطبية
الطواقم
استقبال
واالدوية؟
اجابت« :هذا امر يعود اىل
الدول واالعتبارات اليت تضعها
وال دخل لنا يف ذلك».

منهم ومن مؤسسات يف قلب أمريكا.
أول عهد الرئيس العماد إميل حلود
يف ّ
أطال اهلل بعمره ،حاول رياض سالمة رفع
سعر صرف الدوالر ،كمحاولة لتطويق العهد
ّ
تواله رفيق
حملي
يف مراحله األوىل بإيعاز
ّ
أمريكي مل تكن السفارة
احلريري ،وبرضى
ّ
األمريكية آنذاك بعيدة عنه .فما إن أدرك
ّ
ّ
املخطط ّ
حتى أرسل وراءه ومل
الرئيس حلود
ّ
مؤنًبا وقائ ًال
شخصية به،
يكن على معرفة
ّ
له« :يا رياض هذه اللعبة ال تلعبها معي،
معك  24ساعة لتعيد سعر صرف الدوالر
ّ
وإال فملفاتك
إىل طبيعته ،إىل ما كان عليه،
جاهزة والقضاء موجود ».خرج من عنده وأعاد
ّ
كل شيء حتى طبيعته.
تكرر منذ ما قبل  17تشرين
السيناريو عينه
ّ
األول  ،2019أي منذ أن أخذ األمريكيون
ّ
املالي يف لبنان
القرار بكسر االستقرار
ّ
والعراق ،متصاحًبا مع قرارهم بكسر االستقرار
حجة دعم العهد حلزب اهلل،
السياسي ،حتت ّ
ّ
األمريكيون
مهد
مقابل معاقبة األمريكيني هلمّ .
ّ
األمريكي
لعملية الكسر خالل وجود السفري
ّ
ّ
السابق يف لبنان ديفيد ساترفيلد ،بتحشيده
والنفطية
واالقتصادية
املصرفية
القطاعات
ّ
ّ
ّ
وما إىل ذلك وعلى رأسها مصرف لبنان،
وحتفيزه هلا للتعاون باجتاه تطويق العهد
اجلمهورية العماد ميشال عون،
برئاسة رئيس
ّ
خفية للرئيس السابق سعد
ة
سياسي
وبرعاية
ّ
ّ
احلريري وقد كان يف السلطة ،وأخرى مباشرة
من فؤاد السنيورة ووليد جنبالط ومسري جعجع
بري
وتظهر بعض املعطيات ّ
بأن الرئيس نبيه ّ
ّ
قمنا بتحليل
اجلو .لقد
بعيدا عن هذا
مل يكن
ً
ّ
مرة يف هذا املوقع ،مضيئني
غري
الرؤى
تلك
ّ
على أدوار ديفيد شينكر خلف ساترفيلد ومن
ثم ورقة جيفري فيلتمان ،ودور السفرية
ّ
السابقة مارغريت ريتشارد ...إنفجار ثورة
بعيدا عن
األول  ،2019ليس
 17تشرين
ً
ّ
األمريكية-
احلرب على سوريا ضمن املؤامرة
ّ
والرتكية ،مستهلكة يف ذلك احلني
السعودية
ّ
ّ
التكفريية ،وقد دعمها من لبنان من
القوى
ّ
الثالثية آنذاك ،عبد
جزءا من املعادلة
كانوا
ً
ّ
خدام وقد تويف اليوم وحكمت الشهابي
احلليم ّ
وغازي كنعان ،أي سعد احلريري وليد جنبالط
الثالثية مسري
فؤاد السنيورة ،ومن خارج تلك
ّ
يتورعون
جعجع فارس سعيد ...وهم اآلن
ّ
ّ
بالعفة ّ
سيد بها
وحياضرون
يعلمونها ملن هو ّ
وهو الرئيس حسان دياب ،وأمواهلم انسابت
إىل جيوبهم بعرق اجلبني (ما هيك؟؟)
ّ
املالية على لبنان وحراك
ظل احلرب
ويف
ّ
ملدة
الشارع والتهابه أغلقت املصارف
ّ
وسربت خالله األموال إىل
هربت
ّ
أسبوعني ّ
ّ
نفذه أرباب املصارف
أمريكي
اخلارج بقرار
ّ
بدعم من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ثم بدأ
ورئيس
مجعية املصارف سليم صفريّ .
ّ
التالعب بسعر صرف الدوالر بغية استكمال
مشروع تطويق العهد وجتويفه ضمن تعاون
وحتالف متني ومكني بني ما أمسيناه آنذاك
ّ
املثلث األسود رياض سالمة وسليم صفري
وميشال ّ
الصرافني.
مكتف الواقف خلف نقيب
ّ
أساسا
ثم ،استقال سعد احلريري وهو الداعي
ً
ّ
لعدم برت التحالف مع قطاع الصارف ،وقد بدت
ّ
املؤثرة
املصارف مع بعض القطاعات القوة
والضاغطة على سريورة الدولة .وبفعل
ضغط الشارع استقال سعد احلريري بطريقة
غري الئقة ،وانتقل لبنان باجتاه تأليف حكومة
جديدة كان احلريري خالهلا وبدعم من مافيا
ّ
املرشحني لرئاستها،
املصارف ،حيرق أوراق
الثالثي ما بني الرئيسني
حتى جنح التالقي
ّ
بري والسيد حسن نصراهلل
ونبيه
ميشال عون
ّ
اإلجهاضي-التطويقي ،وخلفه
مسعاه
بإجهاض
ّ
األمريكي ،واالتفاق على تأليف حكومة
السعي
ّ
األكادميية الراقية الدكتور
ة
الشخصي
برئاسة
ّ
ّ
حسان دياب ،وقد كان نائًبا لرئيس اجلامعة
ّ
األمريكية يف بريوت ،وانطلقت احلكومة بعد
ّ
ّ
بتأخر بسيط يف عملية تأليفها بعمل
ذلك ولو

وتغيريي ران حنو
وإصالحي
جدي
اجلدة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتوقف الضغط حلظة لتعثري احلكومة
مل
واستكمال مشروع إسقاط العهد ،ورياض
ً
حمدثا
املالي،
سالمة ال يزال يتالعب باألمن
ّ
باحلياة املالية الندوب والعطوب ،فجعلها
ً
مرسوما بتحديد سعر
مثخنة باجلراح .أصدر
ً
صرف الدوالر على ال  1950ل.ل ،وبقي
يرتفع ّ
حتى بلغ سعره ال 3000ل.ل ،وحنن
يف زمن الكورونا فريوس هذا الوباء بل
الزلزال اخلطري ،مستغلينه بصلف هو وسليم
صفري وقطاع الصرافني لتكثيف الضغط
وتوسيعه ،فيما الناس يف البيوت حمجورين
خائفني خاشني حائرين ومضطربني ،ينظرون
بقلق وخوف حنو املسقبل ورياض سالمة ال
ّ
تنبث له شفة ،وسليم صفري يسخر ويضحك
سرهً ،
ظانا أن تقدميه الشيك بقيمة ستة
يف ّ
سيمر مرور الكرام ،فيما هو
ماليني دوالر
ّ
وقطاعه وكما ذكر السيد حسن نصراهلل أمني
عام حزب اهلل ،قد جنى األرباح باملليارات،
فكيف يسمح لنفسه أن يت ّربع ومبشهد
احتفالي خبمسة ماليني دوالر؟! واملريب،
ّ
ويف هذه الظروف ،إغالق أبواب املصارف
بوجوه الناس اخلاشية واملضطربة ،وسعر
بوحشية غري م ّربرة.
صرف الدوالر يرتفع
ّ
ّ
أمريكي ،فمعركتهم على
يتم بتأثري
وكل هذا ّ
ّ
الرغم من كورونا فريوس مل تنته يف املشرق
ّ
بالكلية
املصريف مكشوف
إىل اآلن ،والقطاع
ّ
ألي مودع
ا
واحد
ا
فلس
أن
بالكلية) أي
(نعم
ً
ّ
ّ
ً
ّ
األمريكي
البنك
معرفة
دون
من
يصرف
ال
ّ
الفدرالي .أموال البنوك واملودعني باتت يف
ّ
األمريكية
أمريكا حتت رقابة وزارة اخلزانة
ّ
الفدرالي بعينه.
والبنك
ّ
ّ
تلك القراءة غري منحصرة يف القطاع املصريف،
ّ
أن
بل ممدودة حنو
كل القطاعات .ذلك ّ
وحش الغالء يفرتس بأنيابه الناس يف
منازهلا يف زمن الصوم الكبري وزمن الكوفيد
يتخيل واحد ّ
منا بأن سعر
 19البغيض ،هل
ّ
كيلو البصل قد بلغ  5000ل.ل؟ ّ
كل املواد
الغذائية باتت حتت رمحة هذا الوحش ،على
ّ
غرار سعر صرف الدوالر ،ووزارة االقتصاد
مل تستطع إىل اآلن حسم الوضع مبكافحة هذا
الوحش ،صديق الكورونا .ليس املطلوب من
وذكي ،أن
الوزير راوول نعمة ،وهو فهيم
ّ
يبعث جلان الوزارة واملتطوعني إىل احملالت
الكربى أي السوبرماركت ،بل املطلوب زرع
وتقرر ثم تأخذ الوزارة القرار
عيون له تراقب
ّ
القانوني املناسب .آلية زرع العيون ليست
ّ
ّ
ً
تعاونا مع احملافظني
تتطلب
صعبة ،فهي
والقائمقامني ورؤساء البلديات والقوى
األمنية ملواجهة التجار اجلشعني اخلالني
ّ
من األخالق والقيم وسوقهم إىل احملاسبة
القاسية والقصوى ،كما املطلوب يف الوقت
عينه من الوزارة اعتماد اآللية ذاتها ملواجهة
الصرافني وسوقهم إىل احملاكمة والسجن إذا
رمنا إىل تفعيل قرار احلاكم األخري ،فاملسألة
مل تعد خاضعة لرضاه أو عدمه.
اللبنانية
لزاما على رئيس احلكومة
لقد بات
ً
ّ
حسان دياب استدعاء حاكم مصرف
الدكتور ّ
مجعية املصارف ونقيب
لبنان ورئيس
ّ
الصرافني ،ووضع النقاط معهم على احلروف
ّ
ّ
ماليا،
وقوته .لبنان مكشوف
احلق
بقسوة
ّ
ًّ
وأصحاب املصارف هم من باعوا سندات
اخلزينة إىل صندوق أمشور وسواه ،وجنوا
وبشفافية أين وكيف
أرباحا هائلة ومل يكشفوا
ً
ّ
ّ
مت صرف ما جنوه من أرباح هائلة ،وإذا كانوا
ّ
فليتفضلوا وليفصحوا عن
قد أقرضوا الدولة
أرقام القروض.
يليق بهم كالم مساحة السيد .وعلى الرغم
رحيما بهم .وما على
من قساوة الكالم كان
ً
ّ
احلق ،ومن ال
بقوة
ف
تتصر
الدولة سوى أن
ّ
ّ
يذعن فليقل أو فليخرج أو فليحاكم .أوقفوا
يتم
تلك الفوضى يف زمن الكورونا ،صمودنا ّ
ّ
باحلق وجتسيده يف حياتنا ...هكذا
بتضامننا
تنمو الدول واألمم وتسمو.
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لـبنانيات

شحن الدوالرات :املصارف تكذب؟

تعيينات ال ُتغضب سالمة غداً...

من الكاذب :املصارف أم مكتّف؟

بذريعة توقف حركة
الطائرات ،وبالتالي،
على
القدرة
عدم
نقل النقد إىل لبنان،
املصارف
قررت
دفع
عن
التوقف
لزبائنها.
الدوالرات
يشمل هذا اإلجراء
والتعسفي
اجلائر
الذين
املوظفني
رواتبهم
يتقاضون
بالدوالر .حتى أولئك
الذين حُتَّول رواتبهم
من اخلارج ،تتحايل
املصارف عليهم حلجز
وتعرض
رواتبهم،
عليهم احلصول عليها

تصوير مروان طحطح

حكوميًا ،ورغم احتواء أزمة إعادة
املغرتبني ،والتفاهم على مبدأ
التعيينات اجلديدة يف مواقع
نواب حاكم مصرف لبنان األربعة
ورئيس وأعضاء جلنة الرقابة
على املصارف وأعضاء هيئة
األسواق املالية اليت يفرتض
ّ
بتها يف جلسة جملس الوزراء
مفوض احلكومة
غدًا ،إضافة إىل ّ
لدى مصرف لبنان ،إال أن هذه
التعيينات تضع احلكومة أمام
مطب جديد ،حيث إنها تأتي
ّ
ملصلحة احملاصصة احلزبية
الطائفية وليس وفق رؤية
اقتصادية ــــ مالية ــــ نقدية.
وحتمل هذه التعيينات أزمة
كبرية ،وخاصة أن األمساء
املطروحة لتولي املناصب تؤكد
أن العقلية السياسية يف إدارة
البالد مل تتغري .وبد ً
ال من أن
تكون هذه التعيينات خطوة
لتنفيذ رؤية جديدة ،إال أنها
تسري وفق آلية تقليدية هي
آلية احملاصصة حصرًا ،واليت
ستأتي ملصلحة حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة .فأمساء
األوفر حظًا للتعيني تكشف أن
املرشحني غري مؤهلني ملواجهة
سالمة ،بل على العكس يرحيونه
إىل أبعد احلدود (نواب احلاكم
األربعة مث ًال).

باللرية ،وبالسعر الرمسي ،ما
يفقدها حنو نصف قيمتها.
ومنذ األسبوع املاضي ،بدأت
املصارف الرتويج لـ»خربية»
شح الدوالرات بسبب وقف
الطريان .ويوم االثنني املاضي
قال الرئيس السابق جلمعية
املصارف ،وعضوها احلالي،
جوزف طربيه ،لـلزميلة «األخبار»
إن سبب األزمة هو توقف
«الطريان ،وبالتالي عدم القدرة
على شحن األوراق النقدية ،اليت
عادة ما ُندخلها بواسطة حقائب
على منت الطريان املدني العادي
وليس رحالت شحن البضاعة».
يف املقابل ،كان مليشال مكتف،
املساهم يف أكرب شركة لبنانية
لشحن األموال ،كالم آخر.
ّ
مكتف ملوقع
ليل أمس ،قال
«القوات اللبنانية» إن شحن
األموال مل يتوقف ،مضيفًا:
«طريان الشحن مل يتوقف عن
العمل يف خمتلف بلدان العامل.
ما ننقله عبارة عن مواد
شحن .مل يتوقف ال االسترياد
وال التصدير ،إذ نقوم بشحن
بضاعتنا إىل اخلارج من دون
أي مشكلة ،وننقل الدوالر من
لبنان وإليه للتجار واملستوردين
كالعادة» .ولفت إىل أن
«غالبية املصارف تتعامل معنا
بنسبة  %90إن مل يكن بنسبة
.»%99
لم تتدخـّل وزارتا املال واالقتصاد
ّ
ومصرف لبنان إللزام املصارف
مكتف يضع املصارف يف
كالم
بعدم مخالفة القانون
دائرة االتهام مرة جديدة .فهو
من «أهل بيت» القطاع املصريف .هذه احملاصصة ال تهدد الثقة
صحيح أنه يستخدم معلوماته باحلكومة احلالية وحسب ،بل
خلدمة فريقه السياسي من خالل إنها فتحت باب خالف جديدًا بني
حتميل حزب اهلل املسؤولية عن االئتالف املشارك فيها ،وظهر
مجيع املوبقات يف البالد ،إال أن ذلك من خالل موقف رئيس تيار
تصرحيه يوجب على املصارف املردة سليمان فرجنية الذي قال
أن توضح .فإما أن تنفي كالمه ،الثالثاء املاضي إنه إذا «مل يتم
وتدحضه بالربهان ،وإما أنها االتفاق على التعيينات قبل جلسة
ّ
سجل اخلميس (امس االول) ،ومل تتم
ستصمت ،لتضيف إىل
املوافقة على حصتنا منها ،فلن
ارتكاباتها جرمًا جديدًا.
ّ
مكتف واملصارفُ ،يسأل نشارك يف جلسة جيري فيها
وبني
َ
وزارتي املال واالقتصاد ،تصويت شكلي خنسر بنتيجته».
عن
وهدد فرجنية قائ ًال «يف هذه
الغائبتني عن هذا امللف ،كما
ّ
عن حاكمية مصرف لبنان اليت احلال لن نشارك يف اجللسة
ال تزال حتى اليوم الدرع الواقية وسنستقيل من احلكومة يف
للمصارف ،رافضة اختاذ أي حال التصويت» .مصادر فرجنية
جاد يف تهديده ،وهو
إجراء ،ولو على شكل تنبيه ،حبق أكدت أنه ٌ
أي مصرف خيالف القوانني.
يصر على احلصول على موقعني

سيعي فيهم
من أصل سبعة
نّ
مسيحيون ،وهو يعترب بأنه
«الشريك املسيحي الثاني يف
احلكومة ،ولو أنه مدرك بأنه
ليس حبجم التيار الوطين احلر».
ولفتت املصادر إىل أنه يف حال
إصرار الوزير السابق جربان
باسيل على احلصول على ستة
مواقع «فسننسحب من احلكومة.
ولو أن التعيينات جرت وفق
مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل،
لكن طاملا هي قصة حماصصة،
صر على مطلبنا».
فإننا ُن ّ
وحبسب املعلومات ،تواصل
رئيس احلكومة حسان دياب
مع «املردة» وأكد أن املوضوع
هو عند رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون وباسيل ،وعلى
فرجنية أن يتواصل معهما.
كذلك دخل حزب اهلل على خط
االتصاالت اليت استمرت حتى
ساعة متأخرة من ليل الثالثاء.
ويف ما يلي ،أمساء املرشحني
للتعيني يف املناصب الشاغرة،
الوزراء
على
وزعت
كما
لـ»االختيار» منها:
 -1املرشحون الختيار  4نواب
حلاكم مصرف لبنان منهم:
سليم شاهني ،عامر البساط،
م .ج زيدان ،مازن سويد،
مروان بركات ،فادي فليحان،
خالد عبد الصمد ،فؤاد أبو
حسن ،غربيس إيراديان ،غريس
ليباريان ،اليكساندر موراديان،
وسيم منصوري ،عليا مبيض،
أسعد قشيش ووائل الزين.
 -2رئيس وأعضاء جلنة الرقابة
على املصارف (رئيس ومخسة
أعضاء):
موفق اليايف ،ندين حبال ،مايا
دباغ ،ناصر نبيل شهال ،عادل
دريك ،غابريال فرنيين ،طوني
الشويري ،نادين غصن ،كامل
وزني ،وسام حركي ،ربيع نعمة،
جوزف احلداد ،غسان قندلفت،
مروان ميخائيل ،هنري شاوول،
ّ
مسلم ودانيال كساب.
تانيا
 -3أعضاء هيئة األسواق املالية
( 3أفراد):
يسار ناصر ،واجب قانصو ،ربيع
كرباج ،طارق ذبيان ،هالة جند،
وليد قادري ونيقوال شيخاني.

«االخبار»

التآمر الستقدام صندوق النقد :من يدفع الفاتورة؟
محمد وهبة

يستورد لبنان سنويًا حنو  5مليارات دوالر نقدًا من
اخلارج .رغم ذلك ،املصارف أوقفت منح الزبائن
متدرج .هذا السلوك
دوالرات من خزائنها بعد تقنني
ّ
ينتمي إىل مسار بدأته بفرض قيود استنسابية
على عمليات السحب والتحويل ،واستكملته قوى
السري مع صندوق النقد
السلطة بالتفاوض
ّ
الدولي على برنامج عماده اخلصخصة .إنه مسار
بيع أمالك الدولة حلفنة من األثرياء الذين يريدون
شراء لبنان بأرخص مثن ممكن.
يقول عاملون يف عدد من املصارف إن إداراتهم
قررت أن توقف عمليات السحب بالدوالر بذريعة
ّ
عدم القدرة على شحن الدوالرات الورقية من
اخلارج بسبب انتشار فريوس «كورونا» والصدمة
اليت أحدثها يف اقتصادات العامل وأثرها على
النشاطات التجارية اخلارجية .ويشري هؤالء إىل أن
التشدد يف مسألة حتصيل
قررت أيضًا
ّ
إداراتهم ّ
السندات الشهرية املرتتبة على الزبائن ،رغم
أن مصرف لبنان أصدر التعميم  547الذي يتيح
للمصارف االستدانة بالدوالر من مصرف لبنان
بفائدة صفر ملدة مخس سنوات مقابل تأجيل
القروض لثالثة أشهر.
مل يعد مستغربًا إصرار املصارف على هذا السلوك،
ردة فعل املودعني والزبائن
إمنا املستغرب أن تكون ّ
هادئة نوعًا ما .فاجلشع الذي أوصل املصارف إىل
تبديد ودائع الناس ،هو نفسه الذي يقودها اليوم.
جمرد
عمليًا ،ودائع الناس ،أو ما تبقى منها هي ّ
أرقام على شاشات موظفي املصارف .فمن أصل
ودائع بالدوالر بقيمة  120مليارًاّ ،
توظف املصارف
حنو  84مليارًا لدى مصرف لبنان وهو أقرضها 7
مليارات دوالر ،أي أن صايف هذه العملية يبقي
بذمته  77مليار دوالر .هو ليس لديه
للمصارف ّ
منها سوى  22مليار دوالر ،حبسب أرقام صادرة
عن وزارة املال أخريًا ،ما يعين أن الودائع اليت
ّ
تبخرت تبلغ  55مليار دوالر.
يف الواقع ،مل يعد لدى املصارف أي ودائع
بالدوالر .رساميلها البالغة  21مليار دوالر ّ
تبخرت.
ّ
املتعثرة
وإذا أضفنا إىل هذه املعادلة ،الودائع
يف السوق (هناك  30مليار دوالر قروض بالعملة
األجنبية) واليت بلغت وفق حسابات جلنة الرقابة
على املصارف  ،%20فإن ذلك يعين مزيدًا من
ّ
تبخر الرساميل بقيمة  6مليارات دوالر ناجتة
من القروض بالعملة األجنبية فقط .وإذا أضفنا
كذلك إعادة هيكلة الدين العام بالدوالر الذي
حتمل املصارف منه حنو  11مليارًا ،فإن فجوة
الرساميل ستكون أكرب .حسبة املصارف أن حاجتها
للرمسلة تفوق  10مليارات دوالر (فوق الرمسلة
املطلوبة منها حتى نهاية حزيران املقبل بقيمة 3.9
مليارات دوالر) ،وذلك إذا متكنت من وقف سحب
بقوة األمر الواقع إىل
الدوالرات
وحولت الودائع ّ
ّ
اللرية اللبنانية بسعر صرف ال يتجاوز  2000لرية
لكل دوالر.
يف ظل هذه الوقائع ،ت ّربر املصارف لنفسها
اللجوء إىل خديعة وقف سحب الدوالر ،رغم أن
خزائنها فيها الكثري من الدوالرات الورقية .حبسب
إحصاءات شبه رمسية ،إن لبنان يستورد سنويًا
حنو  5مليارات دوالر من األوراق النقدية ،كما أن
املخزنة لدى
كميات هائلة من الدوالرات النقدية
ّ
جتار غري نظاميني أدخلت إىل املصارف يف األشهر
األخرية ،إىل جانب الكثري من التدفقات اليت تأتي
تقر به املصارف،
بطرق غري نظامية .لكن ما ال
ّ
أن ودائعها لدى املصارف املراسلة باتت سلبية
بقيمة  1.8مليار دوالر ،أي مل يعد لديها القدرة
على تسديد مثن الدوالرات اليت ميكن شحنها من
اخلارج .اعرتاف كهذا يعين أنها مفلسة.
هناك ذريعة أخرى تستعملها املصارف من أجل
تربير وقف إعطاء الزبائن دوالراتهم املودعة لديها:
سحب مشروع الـ»كابيتال كونرتول» من التداول.
تروج هلا ،أن هذا املشروع
ضمن االعتبارات اليت ّ
كان يتضمن بندًا يعطي املودعني ودائعهم باللرية
بسعر  2000لرية للدوالر .فهل كانت هناك حاجة
فعلية هلذا املشروع؟
تتفاوت األجوبة على هذا األمر .فهناك من يقول إن
املشروع كان عبارة عن «تسوية» للقيود والضوابط
اليت فرضتها املصارف بشكل استنسابي على
املودعني .وهناك من يقول إن املشروع كان
سيؤمن معاجلة جزء من مشكلة إعادة هيكلة القطاع

املصريف اليت تشمل مصرف لبنان.
يف املقابل ،هناك وقائع تشري إىل أن األمرين
ّ
احلل
ينطويان على عملية شطب ودائع .أي أن
سيكون على حساب املودعني ،سواء عرب عملية
مباشرة (هريكات) ،أو عرب عملية مبطنة تتضمن
اللعب على سعر صرف اللرية مقابل الدوالر.
ّ
احلل على
ويف كلتا احلالتني ،ال ميكن أن يكون
حساب املودعني بد ً
ال من املساهمني الذين أساؤوا
االئتمان واستخفوا بودائع الناس وجنوا أرباحًا
طائلة على حساب الودائع .على املصارف ،قبل أن
ترفض أو تساوم «أن تضع على الطاولة فورًا ما ال
يقل عن  10مليارات دوالر من أمواهلا اخلاصة حتى
يبدأ احلديث عن ّ
حل» ،يقول أحد اخلرباء .ما تريده
ّ
احلل على حساب املودعني.
املصارف أن يكون
لذا ،تتقاذف املسؤولية مع قوى السلطةّ .
تتهم
السياسيني بأنهم مصدر األزمة ،مقابل اتهامهم
هلا بسوء االئتمان .انطالقًا من هذه الوقائع،
ميكن تفسري طرح مشروع الكابيتال كونرتول على
الطاولة ثم سحبه يف ظروف غامضة .الكل يريد
التنصل من املسؤولية .ال املصارف ومساهموها
ّ
يقبلون بالتخلي عن قسم من األرباح اليت جنوها يف
حتمل
السنوات املاضية ،وال السياسيون يريدون ّ
مسؤولية قرار تشريع الكابيتال كونرتول حتى ال
يكون له تداعيات «شعبوية» على إنقاذهم لها
حتى لو عنى ذلك إنقاذ صغار املودعني.
اهلدف من هذه اللعبة دفع لبنان حنو أحضان
قرر استغالل الفرصة
صندوق النقد الدولي .مثة من ّ
سرًا عرب
املفاوضات
الستقدام الصندوق .وبدأت
ّ
املستشار املالي لعملية إعادة اهليكلة :شركة
تسرب عن هذه املفاوضات
الزارد الفرنسية .ما
ّ
أن صندوق النقد الدولي يوافق على إمداد لبنان
مبا بني  10مليارات دوالر و 15مليارًا بشرطني:
أن تكون هناك خصخصة شاملة ألمالك الدولة،
وأن يتم ربط عملية إعادة اهليكلة باخلصخصة،
أي سيحصل املودعون مقابل قص ودائعهم،
حصة يف أمالك الدولة اليت ستباع .ستباع
على ّ
هذه األمالك بدوالرات غري ذات قيمة .بدوالرات
حمجوزة يف النظام ال ميكن استعماهلا إال مثل اللرية
اللبنانية.
إذًا ،ستباع أمالك الدولة بسوق النخاسة .سيتم
اقتطاع الودائع بشكل عميق لتغطية فجوة النقص
بالدوالر يف النظام املصريف (مصرف لبنان،
املصارف) مقابل حصص بصندوق سيادي توضع
فيه أمالك الدولة .املشكلة األساسية يف هذا
الطرح ال ترتبط باملساواة بني صغار املودعني
وكبارهم فحسب ،بل بأصل وصاية صندوق النقد
الدولي على لبنان ودفعه الدولة إىل التخلي عن
أمالكها بسعر خبس .فمن جهة ،سنكون مرهونني
سيتصدق علينا بها صندوق النقد
للدوالرات اليت
ّ
الدولي .ستصبح هذه الدوالرات هي األوكسيجني
سيقرر أننا التزمنا
الوحيد املتاح لنا .هو وحده
ّ
ّ
خبطته ،وأننا نستحق كل دوالر لنستورد به حاجاتنا
األساسية من أكل ودواء ووقود وسواها .سيصبح
يقرره الصندوق .ومن
شريان حياتنا مرتبطًا مبا
ّ
جهة ثانية ،لن يكون لدينا ما نبيعه الحقًا حتى
ّ
احلل ليس سوى
خنرج من هذه العبودية ألن هذا
عملية إخضاع سياسي ستنتج أزمات متواصلة.
فهل مثة من يعتقد بأن املعاجلة احملاسبية ــــ
ّ
ستوفر لنا تدفق الدوالرات من خارج وصاية
املالية
الصندوق؟ حاجتنا للعملة األجنبية هي أساسية من
أجل استرياد األساسيات .هذه الدوالرات ،يف ظل
أزمة كورونا ،قد ال تكون متوافرة كالسابق .حتى
التعويل على دوالرات املغرتبني مل يعد كافيًا يف
ظل أزمتيَ النفط وكورونا اللتني ّ
تؤثران مباشرة
على حتويالتهم.

الدوالر بـ  2900لرية

أمس ارتفع سعر الدوالر يف السوق احمللية إىل
 2900لرية .هناك سببان هلذا االرتفاع .األول
يتعلق بقرار املصارف وقف إعطاء الزبائن دوالرات
نقدية ،والثاني يتعلق مبطاردة الصرافني وإلقاء
القبض عليهم .االثنان يشريان إىل أن الطلب
يزداد على العملة الورقية اخلضراء ،وخصوصًا يف
ظل أزمة التعطيل االقتصادي والتباعد االجتماعي
الناتج من انتشار فريوس «كورونا» ،وهذا بدوره
يعين أن العملة احمللية تتعرض لضغوط أكرب
وتنخفض قيمتها أكثر فأكثر.
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اسرتاليات

موريسون يعلن عن حزمة اضافية  6أشهر سجنا و 11ألف دوالر غرامة كلفة
لدعم األجور مببلغ  130مليار دوالر اخلروج من املنزل دون «عذر معقول»

أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون عن حزمة بقيمة 130
مليار دوالر لدعم أجور ما يصل
إىل  6ماليني أسرتالي طوال
أزمة فريوس كورونا.
تبلغ قيمة إعانة االبقاء يف
العمل  1500دوالر كل أسبوعني
حيث تدفع ألصحاب العمل لدفع
رواتب موظفيهم.
يقول رئيس الوزراء إن احلكومة
ستدفع ألصحاب العمل لدفع
رواتب موظفيهم للتعامل مع
التداعيات االقتصادية لفريوس
كورونا ،وهو أمر مل تفعله أي
حكومة أسرتالية من قبل.
وقال« :إن هدفنا هو محاية
وسبل
األسرتاليني
أرواح
عيشهم حلماية االقتصاد الذي
نعتمد عليه واحلفاظ عليه».
وحذر موريسون من أن العديد
من البلدان «قد ترى اقتصاداتها
تنهار طوال األزمة».
وكشف رئيس الوزراء عن إن
إجراءات التحفيز والبقاء املتخذة
حتى اآلن ،اليت تصل إىل 320
مليار دوالر ،ستساعد أسرتاليا
على جتنب هذا املصري.
وقال« :إنه ليس الوقت
أبدا الختاذ قرارات
املناسب
ً
متهورة وغري مدروسة ..ما زلنا
ال نعرف العديد من التحديات
األخرى اليت سنواجهها».
وأعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون ووزير اخلزانة جوش
فرايدنبريغ عن مدفوعات أرباب
العمل (.)Jobkeeper
وستتم مدفوعات  Jobkeeperمن
خالل مكتب الضرائب األسرتالي
وذلك مببلغ ثابت وقدره 1500
دوالر كل أسبوعني إلبقاء
العاملني يف وظائفهم بغض
النظر عن راتبهم.
وستتم إدارة املدفوعات من
خالل نظام الرواتب الذي يعمل
بلمسة واحدة ،مما يتطلب من

الشركات احلفاظ على العمال
من أجل توزيع املدفوعات.
وستكون الشركات واملؤسسات
غري الرحبية مؤهلة بعد تراجع
اإليرادات بنسبة  30يف املائة.
وأكد السيد موريسون أن
الدفعة سيتم تسليمها يف شهر
أيار ،ولكن مبفعول رجعي إىل
االول من آذار.
كما سيكون املوظفون الذين مت
تسرحيهم بالفعل مؤهلني لتلقي
املدفوعات.
سيتمكن أصحاب العمل الذين
قاموا بالفعل بتسريح العمال من
إعادة توظيف عاملني واحلصول
على املدفوعات.
وقال« :هذا يعين أنه ال يزال
بإمكانهم االحتفاظ بهم والبدء
معا على كيفية إنعاش
يف العمل ً
العمل على اجلانب اآلخر».
واضاف يقول «نريد احلفاظ
على حمرك اقتصادنا يعمل .قد
يعمل خبمول لفرتة ولكن جيب
أن يستمر يف العمل».
كما أعلن السيد موريسون
أنه مت رفع معدل عتبة شريك
 Centrelinkإىل  79000دوالر.
وهذا يعين أن األسرتاليني
سيكونون مؤهلني للحصول
على مدفوعات الرعاية إذا كسب
شريكهم هذا املبلغ.
ً
سابقا عند
وقد مت حتديد العتبة
 48000دوالر ،مما أدى إىل
استبعاد ما يصل إىل 400000
شخص أصبحوا عاطلني عن
العمل من تلقي الرعاية.
وقد ميز وزير اخلزانة جوش
فرايدنربغ مدفوعات Jobkeeper
من خمطط دعم األجور يف اململكة
املتحدة ،شارحا «خمططهم ملدة
ثالثة أشهر  ..وبرناجمنا تكلفته
ستة اشهر».
النيوزيلنديون
وسيكون
العاملون يف اسرتاليا ألكثر من
ً
أيضا لتلقي
عام واحد مؤهلني

اصابات كورونا تتجاوز عتبة  4500واتفاق مع
املستشفيات اخلاصة لتوفري  34000سرير اضايف فيها
جتاوزت االصابات بكورونا يف أسرتاليا حاجز االربعة االف
ومخسمئة لتبلغ حتى فجر يوم االربعاء  4561أصابة مؤكدة فيما
بقيت حصيلة الوفيات دون تغيري عند تسع عشرة حالة.
ّ
رضع ال تتجاوز
واشتملت أحدث احلاالت على أربعة أطفال
اعمارهم السنة الواحدة حبسب ما ذكرت السلطات الصحية يف
والية فيكتوريا.
وقالت وزيرة الصحة يف فيكتوريا  Jenny Mikakosأن أحد
االطفال التقط فاريوس كورونا عندما كان يف خارج اسرتاليا
فيما تتواصل التحقيقات ملعرفة كيفية اصابة االطفال اآلخرين
بالفايروس.
وأضافت أن االطفال االربعة خيضعون اآلن مع عائلتهم اىل
العزل الصحي يف املنزل.
يف هذه االثناء أعلنت احلكومة الفيدرالية عن توفري أكثر من
 34ألف سرير اضايف يف املستشفيات للمساعدة يف جهودها
الحتواء وباء كورونا.
وقال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت إن اتفاقا توصلت
ّ
سيمكن السلطات الصحية
اليه احلكومة مع املستشفيات اخلاصة
األسرة املتوفرة يف 657
من
يف عموم أسرتاليا من االستفادة
ّ
مستشفى خاص يف احناء البالد املختلفة.
وأضاف الوزير ان االتفاق الذي تبلغ قيمته مليار و 300مليون
دوالر سيضع امكانيات املستشفيات اخلاصة وكوادرها حتت
تصرف السلطات الصحية.

هذه املدفوعات.
وأكد السيد موريسون أنه جيب
استدعاء الربملان لتمرير التشريع
املطلوب حلزمة  130مليار دوالر
اجلديدة.
وحذر رئيس الوزراء من الركود
العميق دون حوافز فائقة
احلجم ،قائال« :إذا مت التوصل
إىل اتفاق على التشريع قبل
أن ينعقد الربملان فهذا من
شأنه أن يسمح بقدر أكرب من
الوضوح».
وليس من املقرر أن ينعقد
الربملان حتى شهر آب ،ولكن
من املتوقع انعقاده مع اكتمال
النصاب القانوني املطلوب
لتمرير قانون الطوارئ.
وقال رئيس الوزراء أنه لن يتم
استدعاؤه األسبوع احلالي حيث
أن التشريع «سيستغرق على
األقل هذا األسبوع لصياغته».
وقد أمل السيد موريسون
«التحرك من خالل ذلك بطريقة
تعاونية [مع املعارضة]».

من املمكن ان حيكم على
أي شخص يف نيو ساوث
ويلز يغادر منزله دون «عذر
معقول» ،مبا يصل إىل ستة
أشهر يف السجن ويواجه غرامة
قدرها  11000دوالر مبوجب
أوامر وزارية طارئة مت االعالن
عنها ليل االثنني من االسبوع
احلالي.
ومينح نظام الصحة العامة ،الذي
ينفذ توصيات جملس الوزراء
الوطين يوم األحد ،الشرطة قوة
كاسحة لفرض أحدث جولة من
القيود املصممة للحد من انتشار
فريوس كورونا يف أسرتاليا.
وتفرض الصحة العامة يف
نيو ساوث ويلز NSW Public
 Healthقيودا على التجمع
وحركة األمر  2020وجتعل من
مغادرة مكان اإلقامة أمرا غري
قانوني باستثناء «احلصول على
الطعام أو السلع واخلدمات
األخرى» والعمل والتعليم الذي
ال ميكن القيام به من املنزل
وممارسة الرياضة واالسباب

بعد فضيحة ارسال مواد طبية ضرورية اىل الصني

أسرتاليا متنع تصدير املنتجات
الطبية األساسية خارج البالد
قررت احلكومة منع تصدير
املواد ،اليت تستخدم يف احتواء
وباء كورونا مثل الكمامات
ومعقم اليدين وغريها من
املواد الطبية .وأعلن وزير
األمن الداخلي بيرت داتون إن
عناصر اجلمارك سيصادرون
تلك املواد من مجيع منافذ
أسرتاليا ،وسيتم إرساهلا إىل
املخزون الوطين الذي يستخدمه
عمال الرعاية الطبية يف مكافحة
فريوس كوفيد.١٩-
وميكن أن تصل عقوبة املخالفني
هلذا القرار اىل مخس سنوات
يف السجن.
تأتي تلك اخلطوة بعد أن
كشفت تقارير صحفية عن
شركة تصدير يف ملبورن
تقوم جبمع تلك املواد من
األسواق األسرتالية لتصديرها
إىل الصني .وكشف برنامج
 Current AffairAالذي تبثه
القناة التاسعة عن عملية تصدير
كبرية جتري يف أسرتاليا يف
وقت يشكو فيه العاملون يف
احلقل الطيب من نقص املعدات
األساسية ملواجهة الوباء.
وصدرت إحدى الشركات من
سيدني إىل شانغهاي 10,000
واق و 30,000رداء طيب
قناع
ٍ
و 68,000قفاز ميكن التخلص
منه من سيدني .وقالت
شركات صينية إنها ستجمع
بعض املواد األساسية وتتربع
بها إىل األطباء واملمرضني يف
أسرتاليا.
ويشمل قرار املنع الذي أصدره
داتون القفازات واملالبس
الطبية والنظارات الواقية

واحملارم الكحولية وواقي
الرأس باإلضافة إىل الكمامات
ومعقم اليدين.
واظهرت مقاطع مصورة يوم
األحد ملا يعادل  90طنا من
املواد الطبية تشمل أقنعة
جراحية يف طريقها من بريث
إىل الصني ،ويعود تاريخ هذا
املقطع املصور إىل الثامن من
شباط املاضي.
ويف واقعة منفصلة أرسلت
شركة تطوير عقاري صينية يف
نهاية شهر شباط  80طنا من
املعدات الطبية إىل الصني.
بينما كلفت شركة تطوير
عقاري أخرى موظفيها جبمع
منتجات من األسواق تشمل
أقنعة الوجه ومعقم اليدين
واحملارم املضادة للبكترييا
والرتمومرت والبنادول ومواد
طبية أخرى من أجل تصديرها
إىل الصني.
ولكن مع قرار وزارة األمن
الداخلي هذا فإن تصدير
تلك البضائع مل يعد قانونيا
يف وقت تستعد فيه البالد
ملواجهة حاالت متزايدة من
تفشي الوباء .وحتى اآلن مت
تسجيل أكثر من  4500حالة
يف أسرتاليا بينما بلغ معدل
الوفيات .19
وخيشى الكثري من املسؤولني
الصحيني أن يؤدي تزايد عدد
احلاالت يف أسرتاليا إىل نقص
يف معدات الوقاية الضرورية
الطواقم
تستخدمها
اليت
الطبية ،ما يؤدي إىل زيادة
معدالت تفشي العدوى.
املصدرSBS :

رئيسة الوالية غالديس برييجيكليان
الطبية أو أسباب رعاية وعدد
من األسباب األخرى احملدودة
واحملددة.
كما حيظر التجمعات ألكثر من
شخصني يف األماكن العامة ،ما
مل يكن هؤالء األشخاص أعضاء
يف نفس األسرة ،أو تكون
التجمعات «ضرورية للعمل أو
التعليم» .وعلى عكس ما هو
يف فيكتوريا ،فان نيو ساوث
ويلز ال حتظر التجمعات يف
مساكن األشخاص.
ومبوجب قيود الصحة العامة،
ميكن تغريم األفراد مببلغ يصل
إىل  11000دوالر أو إرساهلم
إىل السجن ملدة ستة أشهر -
أو كليهما  -بسبب خمالفة هذه
التعليمات الوزارية .كما ميكن
تغرميهم  5500دوالر اخرى لكل
يوم تستمر فيه املخالفة.
اما الشركات ،اليت تفشل يف
االمتثال هلذه التعليمات ،فقد
تفرض عليها غرامة مالية بقيمة
 55000دوالر و 27500دوالر عن
كل يوم تستمر فيه املخالفة.
هناك عدد من «األعذار» األخرى
الواردة يف اجلدول رقم  1من
األمر ،مبا يف ذلك حضور
حفالت الزفاف واجلنازات اليت
تقتصر على  5و  10أشخاص
على التوالي .تشمل «األعذار»
األخرى لكونك خارج املنزل
االنتقال إىل املنزل ،التربع
بااللتزامات
الوفاء
بالدم،
القانونية والوصول إىل اخلدمات
العامة مثل السنرتلينك وخدمات
العنف املنزلي.
عالوة على ذلك ،يعترب االتصال
بني الوالدين واألطفال أو
معا
األشقاء الذين ال يعيشون ً
عذرا معقو ً
ً
ويسمح
ال.
أيضا
ُ
ً
لرجال الدين بالذهاب إىل
مكان عبادهم أو توفري الرعاية
الرعوية.
تشري التقارير إىل أن تدابري
االبتعاد االجتماعي يف أسرتاليا
تعمل على تسطيح حاالت
اإلصابة اجلديدة بالفريوس
التاجي (كورونا).
وينص التشريع على وجه
التحديد« :إن أخذ عطلة يف
منطقة إقليمية ليس عذرًا
معقو ً
ال».
ونصح رئيس الوزراء سكوت
موريسون ،يوم االحد املاضي،
كل والية أو مقاطعة يف اجتماع
جملس الوزراء الوطين وضع
قوانينها اخلاصة.
يوم االثنني املاضي ،اعلنت

رئيس والية نيو ساوث ويلز
أن
بريجييكليان
غالديس
حكومتها ستطبق التوصيات
ً
أيضا
بقوة ،حيث قالت «أريد
تذكري اجلميع بأنه جيب عليكم
عدم مغادرة املنزل ما مل يكن
ذلك للعمل أو للمدرسة أو
األشياء األساسية اليت حتتاجون
إىل شرائها أو إذا كنتم تريدون
التماس العناية الطبية أو
ممارسة الرياضة .إنها األسباب
الوحيدة خلروجكم من املنزل».
واضافت تقول «إذا كان
بإمكانكم العمل من املنزل،
جيب عليكم فعل ذلك ،إذا كنتم
تستطيعون التعلم من املنزل
فيجب عليكم القيام بذلك.
فعل
إذا كنتم تستطيعون
كل شيء من املنزل فافعلوا..
فقط يف الظروف االستثنائية
بامكانكم أن مغادرة املنزل».
وجاء نظام اإلنفاذ القاسي يف
الوقت الذي سجلت فيه نيو
ساوث ويلز حالتها املؤكدة من
فريوس كورونا رقم  ،2000مع
إمجالي  2032حالة حتى الساعة
مساء يوم االثنني املاضي.
8
ً
وعلى الرغم من وجود عالمات
على أن معدل الزيادة يتباطأ
على الصعيد الوطين ،فقد
حذر كبار املسؤولني الطبيني
وغريهم من اخلرباء من الرضا
عن النفس ،قائلني إنه من
السابق ألوانه معرفة ما إذا
كانت إجراءات اإلبعاد االجتماعي
الصارمة ناجحة.
يف نيو ساوث ويلز  ،مت
تعيني مفوض الشرطة مايكل
فولر بصفته مراقب عمليات
الطوارئ يف الوالية ،مسؤولاً
عن االستجابة الوالية اإلمجالية
للتعامل مع كوفيد ..19
وكتب املفوض فولر يف مذكرة
لزمالئه يوم االثنني املاضي
«لقد مت اختاذ هذا القرار
للتأثري على مستوى السلطة
املخولة ملفوض قوة الشرطة
يف نيو ساوث ويلز وزيادة
ثقة اجلمهور يف دعم احلكومة
لعملية الصحة يف نيو ساوث
ويلز».
وقال «تواصل NSW Health
التحكم يف االستجابة الصحية
هلذه احلالة الطارئة ،ومع ذلك
فقد أصبح من الواضح أن هناك
حاجة أكرب لتنسيق احلكومة
بأكملها االستجابة للتصدي
لوباء  ،COVID-19وليس فقد
إدارة العواقب».
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مـقاالت وتـحقيقات

املصارف تتش ّدد يف حجز الدوالرات :احلق على «كورونا»!
لـيا الـقزي
«أمري طاعة»
تفرض املصارف على اللبنانيني
َ
ّ
جديدين:
رد الودائع بالدوالر،
َ
التوقف عن ّ
وسحبها باللرية وفق سعر الـ 1500لرية،
وحتديد عمليات سحب النقد بالصراف اآللي،
وبالتالي عدم احلصول على كامل املبالغ
بددت دوالرات املودعني،
املطلوبة .وبعد أن ّ
تتحجج اليوم بتوقف شحن األوراق النقدية
ّ
لتربير انقطاع العملة.
يف  15كانون الثاني املاضي ،كانت «ليلة
املصارف» .النار ُمندلعة يف مدخل مبنى مجعية
املصارف .وشارع احلمرا
يهتز على وقع انهيار
ّ
واجهات تلك املؤسسات ،وتكسري صرافاتها
معهودين جتاه َ
اآللية .غضب وجرأة غري
«إله
َ
ردت املصارف
االقتصاد» يف لبنان .كيف ّ
على حالة الغضب جتاهها؟ َر َكلت إىل أبعد
مدى كرة النار اليت أنتجتها انتفاضة 17
تشرين األولُ ،مستمرة يف العمل على املنوال
ِ
«العقابية»
القديم نفسه ،وبتشديد اإلجراءات
أدت
جتاه املودعني .مل تدرس العوامل اليت ّ
إىل ّ
كل هذا ِ
احلقد جتاهها ،وبالتأكيد ّ
أنها مل
قد
ة
مر
فعلها
من
أن
حتسب
كررها مرات
ي
ّ
ّ
ُ ّ
دفاعًا عن ّ
حقه ،فكان هلا وباء «كورونا» خري
عيل» لتمكني أقفال خزناتها على أموال
«م ٍ
ُ
الشعب.
مل يكن أالثنني املاضي اليوم األول الذي
تستحق فيه الرواتب يف احلسابات املصرفية،
وتتوجه
أعداد كبرية من الناس إىل املصارف،
ٌ
ّ
أن ما شهده عدد
للحصول على السيولة .إال ّ
من الفروع ،والزمحة أمام ماكينات
الصراف
ّ
اآلليَ ،ترمجت حالة اهللع املسؤولة عنها
قررت إعالن «حالة
املصارف نفسها ،بعد أن ّ
طوارئ» خاصة بها ،وحصر حصول الناس على
النقد من
الصرافات اآللية .هرع املودعون
ّ
لنيل أمواهلم قبل أن تفرغ الصرافات من
ضرب عرض احلائط ّ
النقد ،فكان
بكل إجراءات
ٌ
التعبئة العامة ،اليت متنع التجمعات واالختالط.
ّ
ولكن ما
قررت إقفال
احلل إذا كانت املصارف ّ
الصناديق الداخلية وعدم استقبال إال كبار
املودعني وممثلي الشركات وتنفيذ عمليات
ضرورية والتحويالت املالية إىل اخلارج،
بناء
ً
على مواعيد ُمسبقة؟
ُ
املستغرب أن تكون املصارف احلريصة على
صحة موظفيها من عدوى «كورونا»،
وبناء
ً
ّ
بررت وقف العمليات الداخلية ،يف
عليه ّ
الوقت نفسه غري آبهة بصحة عموم املواطنني،
ُ
فتسهم يف اختالق أزمة تدفعهم إىل التجمهر
أمام أبوابها .زاد يف زمحة الناس إعالن
عدد من املصارف ّ
أنها ستفتح مجيع فروعها
ً
ليومني أو ثالثة «تسهيال للعمليات املصرفية
ُ
لحة» ،ما زاد األمر تعقيدًا.
امل ّ
ُ
ً
كانوا كثرا يف اخلارج :الزبائن الذين ال ميلكون
بطاقة للسحب اإللكرتوني  -وهم غالبًا من
أصحاب حسابات توطني رواتب التقاعد ،أي
حُ
املتاجني بدرجة أكرب من غريهم للحصول على
ماهلم  -وتصل نسبتهم يف بعض املصارف
إىل حدود  ،٪40واملودعون أصحاب احلسابات
بالدوالر (الذين ال يستطيعون احلصول على
أمواهلم من الصراف اآللي) ،واملوظفون
الذين ُيريدون احلصول على رواتبهم كاملة
بدل أن يكونوا حمكومني بقيود على السحب
من
صرافات آلية ال تسمح هلم بسحب كامل
ّ
ّ
أن «اخلديعة»
حبق املواطنني
املبلغ ...إال ّ
َ
شكلني :أو ً
جاءت على
أن قرار فتح الفروع
الّ ،
ّ
ّ
كل املصارف.
مل يشمل
حتى تلك اليت
استقبلت الزبائن ،استثنت منهم الراغبني يف
سحب املال من الصندوق .فيقول عاملون يف
إنه ُ
عدد من املصارف ُ
صنفة «ألفا» ّ
امل ّ
«طلب
ّ
جدًا فقط».
منا استقبال احلاالت الطارئة ّ
ومن ال ميلك بطاقة؟ ُ
«نصدرها له يف غضون
«دعي
أن مصارف أخرى ُ
يومني» ،يف حني ّ
موظفو بعض األقسام فيها إىل املداومة
اليوم ،من دون حتديد أي إجراء آخر» .يقول

إن عدم إصدار بطاقات
أحد اخلرباء املصرفيني ّ
سحب الكرتونية للجميع ،وحصر سحب النقد
بالصرافات اآللية« ،هي االسرتاتيجية اجلديدة
للحجز على املال» .يف هذا السياق ،يقول
عضو مجعية املصارف ورئيسها السابق
إن
جوزف طربيه ،يف اتصال مع «األخبار»ّ ،
تؤمن دفع الرواتب،
من «واجب املصارف أن ّ
قررت أن تفتح».
وهذا من البديهيات ،لذلك ّ
ولكن مل يكن هناك قرار جامع من «اجلمعية»
أدى إىل «استنسابية» يف اإلجراءات
بذلك ،ما ّ
من املصارف .يوضح طربيه ذلك ّ
بأنه «حبسب
حمفظة ّ
كل مصرف من الرواتب .فتلك اليت
متلك حمفظة كبرية فتحت
لتؤمن الطلب».
ّ
أن بإمكان
تلبية اخلدمات أليام قليلة ،تعين ّ
املصارف أن تفتح طيلة الشهر ،مع تعديل
يف الدوامات وأعداد املوظفني ،وبعد اختاذ
اإلجراءات الوقائية كافة ،مبا خُي ّفف الضغط
الشعيب ،إذا ما ُح ّددت اخلدمة بيومني .جُييب
طربيه ّ
بأنه «ليش عم نقدر جنيب املوظفني؟
تؤدي إىل نقل
أي ورقة أو معاملة ممكن أن ّ
الفريوس».
ّ
اخلديعة الثانية ،هي
توقف املصارف نهائيًا
عن إعطاء الدوالر ،وإجبار الناس على
السحب باللرية .املصارف اليت استقبلت
أمس املودعني داخل الفروع ،كبنك عودة
وبنك بريوت ،أبلغت املودعني بعدم توافر
الدوالر «إىل حني انتهاء أزمة كورونا» ،وكان
قد سبقهما إىل الدرب نفسه بنك بيبلوس
ّ
يتحجج طربيه
وغريه من املصارف.
بتوقف
ّ
«الطريان ،وبالتالي عدم القدرة على شحن
األوراق النقدية ،اليت عادة ما ُندخلها بواسطة
حقائب على منت الطريان املدني العادي
وليس رحالت شحن البضاعة» ،ناصحًا ّ
بأنه
«جيب أن نعتاد اللرية» .ومن ميلك وديعة
بالدوالر ماذا يفعل؟ «يسحب باللرية»ُ ،معيدًا
التذكري مبشروع «الكابيتال كونرتول» الذي
سحب من التداول ،وكان االجتاه يف إحدى
ُ
نسخه إىل حتديد سعر الصرف بـ 2000لرية.

يقول طربيه ّ
إن على من يملك وديعة بالدوالر
أن يسحب باللرية
يف هذا اإلطار ،يشرح أحد اخلرباء املصرفيني
أن شحن األوراق النقدية إىل لبنان
يتم من
ّ
ّ
سويسرا ولوكسمبورغ وبلجيكا وقربص« ،قبل
أسبوع كانت عمليات شحن الدوالر ال تزال
أن املشكلة اليت طرأت هي
ُمستمرة» .إال ّ
ّ
«من دول املصدر ،اليت باتت
تتحفظ على
تصدير العملة األجنبية بسبب أزمة كورونا».
ُ
أن أربعًا من
وتضيف مصادر مالية ُمطلعة ّ
ُ
شركات الشحن
الكربى اخلمس توقفت عن
شحن األوراق النقدية منذ إقفال املطار« ،يف
أن الشركة األكرب بينها ،وهي شركة
حني ّ
ّ
مكتف ،مل تتوقف إال قبل أيام قليلة ،وهي
اليت تنقل حنو  ٪50من النقد إىل لبنان».
ُ
أن املصارف «يف
وتضيف املصادر املالية ّ
ما
خص التحويالت للطالب يف اخلارج قامت
ّ
بتغذية حساباتها بالسيولة لدى مصارف
ُ
ليتم الدفع عربها».
املراسلة
ّ
أن املصارف ُمستمرة يف الكذب ،ال
اخلالصة ّ
سيما حني تقول ّ
إنها «مقطوعة» من الدوالرات
ّ
بسبب توقف شحنه منذ انتشار «كورونا»
وإعالن التعبئة العامة ،هي اليت كانت تسعى
إىل فرض حالة طوارئ عامة ُت ّ
عطل خالهلا البلد
نهائيًا.
أن «اجلمعية» واملصارف ،ومن
املشكلة ّ
أن ٪84
خلفهما املصرف املركزي ،يتناسون ّ
من املودعني يف البلد ميلكون  ٪8.2من جممل
ّ
الودائع ،وسقف حساباتهم
أقل من  50ألف
أن تأمني حاجاتهم ال ُيفرتض
دوالر ،ما يعين ّ
أن يمُ ّثل مشكلة للمصارف ،إال إذا كانت فع ًال
ُمفلسة!

التعيينات املالية :حقارة وعجز واستسالم!
ابراهيم األمني

يف زمن الكورونا ،حني خيتبئ البشر خلف جدران
من هواء خشية على بقية عمرهم ،يظهر املتنفذون
يف غالبية الدول قليلي الشجاعة .أمريكا تصرخ
والناس يتدافعون حبثًا عن مالذ ،ألنهم ال يثقون
باحلاكم .أوروبا تكاد تلفظ أنفاسها مكتشفة
للمرة االوىل أنها القارة العجوز .والدول الصغرية
حتاول الثبات من أجل البقاء يف عامل ال يرحم فيه
قوي ضعيفًا .وألن األمر على هذا النحو ،ترى
ّ
البشر ال يغيرّ ون عاداتهم.
يروي لي مساعد أحد املسؤولني يف بالدنا ،أنه
ُي ِع ّد لرئيسه تقريرًا موجزًا عن حالة البالد وأوضاع
الناس الصعبة .وعندما يلتقيه صباحًا يأتيه
السؤال :هل عثروا على اللقاح؟
قلت له إن الرجل رمبا يهتم مبا يبقي الناس على
قيد احلياة .أجابين :أنت ال تعرفه كما أعرفه أنا.
ولو أن األمر كذلك ،لكانت بقية النهار مستهلكة
يف الدفاع عن حقوق املقهورين منذ ما قبل زمن
كورونا.
أنا هنا لست ألطالب املساعد باخلروج من موقعه.
أعرف جيدًا أنه سيموت من اجلوع لو فعل ذلك.
لكن سؤالي كما بقية الناس :ما الذي جيب أن
حيصل حتى يغيرّ هؤالء املتنفذون من سلوكهم؟
ما الذي جيب أن حيصل من الطبيعة أو من الناس
حتى ُي ِقّر هؤالء ،ولو لثوان ،بأنهم أحد االسباب
الرئيسية لألزمة اليت حنن فيها؟ ما الذي ميكن
القيام به إلقناعهم بأن يف احلياة نظام تقاعد ،ال
املوت وحده ،يبعدهم عن القرار؟
ها هي البالد تئن حتت وطاة أزمة ال عالج قريبًا
هلا .قد جيدون اللقاحات واألمصال لفريوس
كورونا ،لكننا يف لبنان ،ال نعرف كيف جند العالج
املضاد لوباء أهل السلطة ورجاهلا ،االصليون
منهم أو اجلدد .وال نعرف كيف ميكن أن يستفيق
هؤالء ،ولو للحظة واحدة ،ناظرين من حوهلم،
ليجدوا البيت وقد تهدم..
كيف ميكن إقناع من فشل يف إدارة البالد على
مر ثالثني سنة وأكثر ،بأنه حان وقت الرحيل،
ّ
وأن الرحيل من تلقاء النفس أفضل من الرتحيل
بقوة النار واحلديد وغضب اجلائعني .كيف ميكن
إقناع كل أرباب السلطة ،املالية والسياسية
واالقتصادية والدينية واالجتماعية واحلزبية ،بأن
الزمن مل يعد حيتمل جمرد وجودهم يف مواقع
السلطة ،فكيف سيتحمل جتاربهم اجلديدة يف
إدارة بالد منهكة؟
كيف هلؤالء أن يفهموا أن هذا البلد املريض،
املثخن جبراحه ،يعاني ما يعانيه بسببهم؟ أو
ّ
أقله ،بسبب فشلهم يف معاجلته؟ لقد
لنقل
كانوا حيتلون املقاعد كافة .منحوا أنفسهم كل
شهادات الطب والعلم ،وبأنهم هم من سوف
ينقذون املريض من املوت .وبعدما عجزوا،
واستفحل املرض ،وعجزوا عن العالج ،ها هم
ال يريدون ترك االمر لغريهم .وحتى إذا ابتعدوا
قلي ًال ،يريدون أن خيتاروا هم من ينوب عنهم يف
معاجلة املريض .كيف ميكن هلؤالء أن يشعروا
بقليل من االنسانية ويعتربوا من أزمة العامل
اليوم ،ويبتعدوا بصمت؟
اليوم ،تقبل احلكومة على أول استحقاق إداري
كبري له صلة بكل ملفات البالد املقبلة .إنه
استحقاق التعيينات املالية يف مناصب شاغرة
يف مصرف لبنان وجلانه وتوابعه .لكن احلكومة
اليت كان مبقدورها اعتماد آلية جديدة الختيار
املرشحني ،تعود لتعمل وفق قواعد اللعبة ذاتها.
كيف حلسان دياب أن ال يدرك أنه بقوة الشارع
واملزاج العام فرض على مجيع القوى السياسية
البحث عن ممثلني غري تقليديني هلم يف احلكومة؟
كيف نقنع حسان دياب بأن يف مقدوره اليوم
ايضًا فرض آلية جديدة للتعيينات االدارية يف
البالد ،وأن يرفض اآلليات اليت أدت اىل فساد
االدارة العامة واىل االنهيار العام .وكلنا نعرف
أن املشكلة ليست حمصورة يف رأس اهلرم .وعدا
عن أصل النظام ووظيفته يف اإلقليم والعامل،
مل يكن الوزراء وحدهم مسؤولني عن االنهيار
وسوء اإلدارة ،بل االساس أيضًا جيش رؤساء
االدارات الذين ظلوا يف أمكنتهم ،ينفذون كل
ما يطلب منهم ،ويضيفون ما يناسب مصاحلهم،
حتى وصلنا اىل اخلراب الكبري.

كيف هلذه احلكومة أن تقبل بهذه اآللية اليت تبقي
األمر على حاله :هذا هو جربان باسيل ،فاز بعدد
من املقاعد ( ال يهمه إن كان بعضهم طرد من
عمله لفشله يف القيام مبا هو مطلوب منه) .وها
هو حزب الطاشناق ثبت أن أي موظف أرمين جيب
أن حيظى بربكته .وها هو الرئيس نبيه بري ،يريد
من جديد تعيني وزير املالية ،ونائب حاكم مصرف
لبنان ،وعضو جلنة الرقابة على املصارف ،واملدير
العام لوزارة االقتصاد (حتى حزب اهلل ال يشارك
يف االختيار؟) .وها هو طالل أرسالن مسرور ألنه
فاز حبصة وليد جنبالط يف حاكمية مصرف لبنان
(يف احلكومة من يفكر يف ترك العضو الدرزي
يف هيئة األسواق املالية جلنبالط ،خشية أن يثور
االخري على احلكومة) .وها هو حسان دياب يفوز
أيضًا مبقعدين ،وهو يعرف أنهما ليسا من مجاعة
تبدل ،سرتاهم يف بيت
الوالء ،ويف أي حلظة ُّ
الوسط .وفوق كل ذلك ،ها هي املنظومة املالية
يف البالد ،من مصارف ورجال أعمال ،تفرض
مرشحيها من املوظفني الذين تشري الوقائع اىل
أنهم إما فاشلون يف مؤسسات تعاني العجز
اليوم ،وإما ضعفاء ال جيرؤون على املواجهة.
فكان صمتهم شراكة كاملة يف اجلرمية...
ترى ،من يستغرب ضحكات رياض سالمة العالية،
فمن يقدر على إقناعه بالتغيري أو بالرحيل؟
طيب ،ملاذا ال تصدرون قرارات أكثر مباشرة
ووضوح ،فيكون حممد احلريري رئيسًا للجنة
الرقابة على املصارف ،ومعه ثلة خيتارها سليم
صفري؟ ملاذا ال يتم تعيني مروان خري الدين وأنور
اجلمال ونديم امللاّ نوابًا للحاكم ،بينما خيتار لكم
ّ
لتولي هيئة االسواق املالية،
فؤاد السنيورة ثلة
مفوضًا للحكومة
ويرشح لكم املطران الياس عودة ّ
خيتربه غسان حاصباني؟
أليس من خيار آخر؟
بلى هناك خيار آخر ،لو أراد حسان دياب لفعل
ذلك .هل هو ال يعرف أن الطبقة احلاكمة صاحبة
النفوذ املستمر ،ال ميكنها العيش من دونه اآلن؟
ليس صحيحًا ،حتى يف زمن كورونا ،أن مبقدور
هذه الطبقة املتنفذة يف كل األمكنة أن تأتي
حبكومة على ذوقها اآلن ،وهم يعرفون أن املزاج
العام يف البالد ال حيتمل املزاح ،وأن اجلوع
سيجعل الناس خيتارون اخلضوع الختبار كورونا
بدل البقاء يف املنازل يف انتظار صدقة هذا
وشفقة ذاك.
لو أراد حسان دياب ،وبيده األمر ،لقال إن
قواعد اللعبة اختلفت ،وإن التعيينات ال تتم بهذه
الطريقة ،وإن املواقع الشاغرة هي حق مشروع
لكل الناس املؤهلني .ولو أراد ،لفرض آلية
شفافة تسمح ألي مواطن لبناني ،ومن دون أي
شرط مسبق ،طائفي أو ديين أو مذهيب أو وظيفي
بالتقدم لشغل هذه املناصب ،وأن تكون هناك
جلنة متخصصة تتوىل دراسة هذه الرتشيحات،
وإجراء املقابالت املطلوبة ،والسري يف وجهة قبل
اختيار االفضل وتعيينهم.
يأتي من يقول ،ومن هي هذه اللجنة؟ وكأن البالد
خالية من األكفاء .أال يعرف حسان دياب ،ومعه
كل الوزراء اجلدد ،أن يف لبنان شخصيات هلا
خربتها وجتربتها اليت تسمح هلا باالختيار األفضل؟
هل تريدون الئحة ختتارون منها مشرفني على
هذه العملية :ما رأيكم لو تشكلت جلنة تضم
الياس سابا ،مسري املقدسي ،منري راشد ،جورج
قرم ،حسني كنعان ،زياد حافظ ،صاحل نصولي،
عبد اهلل أبو حبيب وغريهم وغريهم...
هل يريد حسان دياب ،ومعه الوزراء يف هذه
احلكومة ،املشاركة يف جرمية العصر؟ هذه اجلرمية
اليت تعين أو ً
ال أن على اللبنانيني عدم انتظار أي
إصالح يف القطاع املصريف .وعلى الناس عدم
انتظار تغيريات جدية يف السياسات املالية أو
خص السياسة النقدية.
الربامج العمالنية يف ما
ّ
وأن على الناس انتظار قرارات تسقط فجأة
باسم اخلرباء الدوليني ،توصي بسرقة حقوقهم
الشخصية يف املصارف ويف مؤسسات الضمان
العامة ،وتفرض عليهم العمل كما لو أننا يف زمن
السخرة خلدمة هؤالء الفاسدين على أنواعهم ،وأن
ال بدائل أمامهم .حتى اهلجرة يف عامل ما بعد
كورونا لن تكون خيارًا متاحًا...
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مـقاالت وتـحقيقات

النظام الرأمسالي األمريكي يعاني من أزمة
بنيوية ولن تنقذه وصفة ض ّخ األموال اللجان الوزارية مل

خطر األزمة االجتماعية يتخطى كورونا:

يعرب عدد من املسؤولني السابقني يف حقل
الرعاية الصحية والكفاءات العلمية عن خيبة
أمله من س��وء إدارة األزم��ة من قبل احلكومة
األمريكية مبستوياتها كافة ،وال سيما أن وزير
الصحة احلالي تسلم مهام منصبه بعدما استقال
من منصبه كرئيس إلح��دى كربيات شركات
األدوية.
ّ
حتققت نبوءة الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
ّ
وحلت بالده يف املرتبة األوىل عامليًا يف عدد
اإلصابات بفريوس كورونا ،ولكنه ميضي بثبات
معبرّ ًا عن رعونته ونزقه بالرتكيز على مسألتني:
حال االقتصاد وإعادة انتخابه ،يف عالقة تفاعلية
تؤثر يف مستقبله وخططه الراهنة ،وال سيما أن
إجراءات الوقاية الصحية املعتمدة ،والقاصرة
راهنًا ،انعكست بصورة فورية على األداء
االقتصادي برمته ،ففوضى اإلجراءات تنطلق
استثناء.
من حالة الشلل العام ،وليست
ً
يسعى البيت األبيض جاهدًا إىل جتاهل تناقضات
وختبط قراراته يف التعامل مع فريوس
مواقفه
ّ

تعد تنفع!
ماهر الخطيب

متسول يف احد شوارع لو انجلوس االمريكية بعد انتشار فريوس كورونا

كورونا منذ اليوم األول ،وال سيما تصريح الرئيس ترامب بعد
 48ساعة من اكتشاف أول إصابة به يف والية واشنطن متفاخرًا:
«نسيطر على الوضع بشكل كامل( .اإلصابة) هي لشخص مبفرده
أتى من الصني .األوضاع ستكون على ما يرام».
ّ
ختلف
وزير العمل األسبق ،روبرت رايش ،يف سياق انتقاده
ّ
املتحكمة بالقرار
الرد الرمسي على انتشار الوباء ،أكد أن العقلية
السياسي تدل على أن «الواليات املتحدة استفاقت لتجد نفسها
يف مواجهة حقيقة انتفاء القدرة العامة تقريبًا على مكافحة الوباء..
كما أن انعدام توفر نظام رعاية صحية شاملة أدى إىل جلوء العامة
إىل نظام الرعاية اخلاص الذي يعمل وفق آلية الربح ال أكثر».
ختبط وعدم دراية ونكران
يف
ّ
خضم الفوضى السائدة ،والنامجة عن ّ
توصل جناحا السلطة
تفسر جائحة كورونا،
للحقائق العلمية اليت
َّ
ّ
السياسية ،قيادات احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري ،إىل اتفاق
يقضي بتخصيص ميزانية عاجلة للطوارئ تنفق وفق آليات وضوابط
متفق عليها ،وتعادل نصف امليزانية السنوية العامة للدولة اليت
تبلغ قيمتها  4،829تريليونًا للعام  ،2021من ضمنها عجز تريليون
دوالر تقريبًا.
أطلق الفريقان على اتفاقهما بصرف ألفي مليار دوالر ( 2تريليون)
عنوانًا حمببًا يف االقتصاد الرأمسالي هو حتفيز املستهلك على الطلب،
بضخ جزء يسري من املبلغ املرصود يف جيوب «املستهلكني» ملرة
واحدة ال تتعدى بضعة أسابيع.
تعهدت الدولة بزيادة حجم املعروض من األموال اليت
وعليه،
ّ
مل ِ
تأت نتيجة عملية طبيعية من إنتاج بضائع وخدمات ،وال سيما
األغذية ،اليت سرتتفع أسعارها حنو  %25دفعة واحدة .لذا ،حيذر
اخلرباء االقتصاديون من حالة الركود االقتصادي املقبلة ،يف ظل
مناخ عدم اليقني مما ختبئه األيام القادمة.
حصة األسد يف االتفاق ذهبت إىل كربيات الشركات واملؤسسات
اليت ستتلقى دعمًا مباشرًا قيمته  500مليار دوالر 367 :مليارًا
على شكل قروض يتم اإلعفاء منه للشركات املتوسطة اليت ال
يتعدى حجم موظفيها  500عنصر 250 .مليارًا تصرف للذين فقدوا
وظائفهم 100 .مليار للمستشفيات ونظم الرعاية الصحية150 .
مليارًا تصرف للواليات املختلفة ،تعزيزًا جلهودها يف مكافحة
الفريوس 290 .مليارًا لدعم األسر اليت فقدت دخلها.
فوض الرئيس ترامب وزيري األمن الداخلي والدفاع الستدعاء
كما ّ
جنود االحتياط يف اجليش والبحرية وسالح اجلو وقوات خفر
السواحل للخدمة اليت قد متتد لسنتني ،بأعداد «ال تتجاوز مليون
ّ
املسلحة بإمرة
فرد يف أي وقت» ،كجزء من اإلعداد لنشر القوات
الرئيس حصرًا.
برنامج (حزمة) الطوارئ ضمن موافقة قادة احلزبني على نصوص
حتدد بعض اآلليات اليت من شأنها تعزيز الشفافية واملساءلة يف
الصرف واجلهات املستفيدة ،قبل توقيع الرئيس ترامب عليه يف
ساعة متأخرة من يوم اجلمعة  27آذار/مارس.
من أبرز آليات الربنامج إنشاء منصب «مفتش عام» وفريق عمل
يعاونه ملحق يف وزير اخلزانة لإلشراف على عملية الصرف وتقديم
تقارير دورية للكونغرس .الرئيس ترامب استثنى من تفعيل
القانون البند اخلاص بإنشاء املنصب (املادة  4018من القسم
 ،)Aوقال يف تغريدة ..« :أنا ال أفهم ،وإدارتي لن تتعامل
مع (املفتش العام) أو تقدم تقارير للكونغرس من دون إشراف
رئاسي.»...
أي من مصاحل الرئيس ترامب
كما
تضمن اتفاق احلزبني استثناء ّ
ّ
وعائلته التجارية من تلقي دعم مالي ،وينطبق األمر أيضًا على
أعضاء الكونغرس ومسؤولني آخرين.

فإن صرف حصة األسد يف برنامج الطوارئ 500 ،مليار
وعليه،
َّ
دوالر ،سيشرف عليه وزير اخلزانة ستيفن منوشن حصرًا من دون
ضوابط أو شروط معينة .مرة أخرى« ،أموال الشعب» الضرائبية
متول الشركات الكربى من دون قيود ،أسوة مبا فعله سلفه
ّ
الرئيس باراك أوباما يف العام  2009مع كارتيالت املال يف وول
سرتيت.
عضو جملس النواب عن والية كاليفورنيا ،كاييت بورتر ،انتقدت
صيغة االتفاق وهزالة القيود املفروضة ،بتجاهلها محاية حقوق
املوظفني والعمال الذين يتقدمون بأعداد كبرية غري مسبوقة لتلقي
معونات توفر هلم جزءًا يسريًا من مداخيلهم السابقة .وقالت« :ما
مل يتضمنه (االتفاق) عند توفري األموال اليت ستصرف كقروض
للشركات ،اشرتاطها الصرف باستمرار موظفيها على رأس أعماهلم
– وهي النقطة املركزية يف هذا البند بالذات».
وحذرت النائب بورتر من سوء االستخدام واحملاباة يف عمليات
إن األموال املرصودة ستكون يف عهدة وزير اخلزانة
الصرف ،بقوهلا ّ
ّ
الصرف ،و» ..باستطاعته تقديم
الذي ال خيضع للمساءلة حني يقرر ّ
 100مليار دوالر لشركة أو مؤسسة معينة» ،من دون مراجعة أحد
ّ
مفصل بذلك .كذلك باستطاعته ،حسبما أوضحت
سجل
أو تقديم
ّ
ماسة إىل األموال
بورتر ،استثناء بعض املؤسسات اليت هي حباجة ّ
لدفع رواتب موظفيها.
األستاذ اجلامعي ووزير العمل األسبق ،روبرت رايش ،انتقد أقرانه
يف احلزب الدميوقراطي بشدة لرضوخهم لشروط الرئيس ترامب،
وال سيما أن االتفاق بني الطرفني «يستثين كربيات الشركات
من أي قيود ،ويوفر استثناءات لصغارها» للتوافق ،مع شرط
احملافظة على املوظفني وعدم إلقائهم يف سوق البحث عن العمل
مرة أخرى.
من بني املؤسسات الكربى املستفيدة من «املساعدة» احلكومية،
شركات األدوية اليت تتلقى سنويًا إعفاءات ضريبية مبليارات
الدوالرات ،فيما يتوقع اخلرباء االقتصاديون ارتفاع كلفة التغطية
الصحية لألفراد والعائالت بنسبة  %40العام املقبل ،تذهب إىل
مراكمة معدالت أرباحها السنوية( .يومية «نيويورك تاميز»  28آذار/
مارس.
ُيشار إىل أن حجم األرباح الصافية لتلك الشركات للعام 2019
بلغ حنو  38مليار دوالر ،من دون احتساب ما حققته من إعفاءات
ضريبية وحوافز أخرى.
عدد ال بأس به من املسؤولني السابقني يف حقل الرعاية الصحية
والكفاءات العلمية املختلفة يعرب باستمرار عن خيبة أمله من
سوء إدارة األزمة من قبل احلكومة األمريكية مبستوياتها كافة،
وال سيما عند األخذ بعني االعتبار أن وزير الصحة احلالي ،أليكس
آزار (عازار) ،تسلم مهام منصبه بعدما استقال من منصبه كرئيس
إلحدى كربيات شركات األدوية (.)Eli Lilly
رئيس مكتب موظفي نائب الرئيس السابق جو بايدن ،رون كلني،
توجه بانتقادات الذعة إىل احلكومة األمريكية قائ ًال« :طريقة تعامل
الواليات املتحدة (مع الفريوس) ستدرس لعدة أجيال مقبلة
كنموذج لفشل كارثي ..ما جرى يف واشنطن (الرمسية) ليس
سوى فشل ذريع مبعدالت غري مسبوقة».
ومع ارتفاع وترية االنتقادات يف اجملتمع األمريكي للثغرات البنيوية،
تذهب بعض النخب السياسية والفكرية إىل مراجعة دروس التاريخ
يف «نهوض اإلمرباطوريات وسقوطها» .آليات الدول يف مكافحة
األوبئة واحليلولة دون تفشيها ،تشكل اختبارًا حقيقيًا لفعالية
وجناعة النظم السياسية واالجتماعية على السواء.

امليادين

من سوء حظ حكومة حسان دياب ،أن يأتي انتشار فريوس
التحديات اليت تواجهها ،ال سيما
كورونا املستجد ليضاعف من
ّ
على املستويني االقتصادي واالجتماعي ،يف ّ
ظل قوى سياسية مل
الوطنية ،بل على العكس ال تتوقف عن لعبة
املسؤولية
حتمل
تعتد ّ
ّ
ّ
السجاالت
فسر طبيعة
ّ
احملاصصة حتى أبعد احلدود ،األمر الذي ُي ّ
اليت تشهدها البالد حاليا.
الواقع الراهن ،فاقم من السجاالت اليت ترافق عمل حكومة
دياب ،بني قوى األكثرية واملعارضة من جهة ،والقوى املشاركة
يف احلكومة من جهة ثانية ،يف حني أن هناك انفجارًا اجتماعيًا
ّ
يتطلب املسارعة إىل املعاجلة بدل االستمرار يف
يلوح يف األفق
عمليات البحث والدراسة ،مع العلم أن احلكومات واجملالس ّ
النيابية
ّ
املتعاقبة كان عليها ،منذ سنوات ،العمل على وضع خطط حول
كيفية مواجهة هكذا أزمات.
ّ
خلفيات
يف هذا السياق ،يأتي تقييم جتربة رئيس احلكومة من
ّ
يتحدثون عن جتربة فريدة من نوعها مل
املؤيدون
سياسية حبتة،
ّ
ّ
ّ
يشهدها لبنان سابقًا ،يريدون من خالهلا التصويب على رئيس
احلكومة السابقسعد احلريري ،بينما املعارضون يرونالعجز الكامل
عن التعامل مع األزمات ،ويسعون إىل التصويب بأي وسيلة ،سواء
كانت ظاملة أو حمقة ،على أمل أن يقود ذلك إىل إسقاطها ،حتى
ولو مل تكن الظروف تسمح بذلك.
من حيث املبدأ ،من املبكر احلكم على هذه التجربة بشكل واقعي ،ال
سيما أن أي قراءة هلا من دون النظر إىل الظروف احمليطة بعملها
تتحمل
املالية اليت ال
لن تكون منصفة ،سواء بالنسبة إىل األزمة
ّ
ّ
املسؤولية عنها أو بالنسبة إىل ظاهرة كورونا اليت جتتاح العامل،
ّ
لكن من ناحية أخرى ال ميكن انكار أن آليات عملها بطيئة جدًا ،األمر
ّ
الكارثية
يتطلب املعاجلة اليوم قبل الغد ،نظرًا إىل التداعيات
الذي
ّ
اليت قد ترتتب على ذلك.
على هذا الصعيد ،من الضروري السؤال ،بعيدًا عن اإلجراءات
الصحية اليت مسحت حتى اآلن يف حصر تفشي كورونا يف الداخل
ّ
اللبناني ،عن ّ
واالجتماعية ،مع دخول
االقتصادية
خطة الطوارئ
ّ
ّ
حالة التعبئة العامة اليت أعلنتها احلكومة يف إطار املواجهة األسبوع
الثالث ،يف الوقت الذي ينشغل فيهجملس الوزراء يفالتعيينات
ن وأعضاء جلنة الرقابة على
يف مراكز نواب حاكم مصرف لبنا 
آلية
املصارف (امس االول اخلميس) ،باإلضافة إىل البحث يف ّ
إعادة املغرتبني العالقني يف اخلارج.
يفضل رئيس احلكومة الذهاب إىل تشكيل اللجان الوزارية عند
أهميتها ،وهو إجراء قد يكون
أي مسألة مهما كانت
البحث يف ّ
ّ
العادية حيث املطلوب الوصول إىل أفضل
مفيدًا يف الظروف
ّ
أي تأخري يف
اخليارات واحللول قبل اختاذ القرار ،لكن اليوم مثن ّ
التوجهات ال يقل خطورة عن عدم وجودها ،وبالتالي املطلوب
حسم
ّ
السرعة من دون التسرع حتى ولو حصلت بعض األخطاء ،نظرًا إىل
أن هذه احلكومة هي من يتحمل املسؤولية ،ومل يعد من اجملدي
احلديث عن فشل احلكومات السابقة أو الرتكة اليت تركتها خلفها.
ّ
امللف
على طاولة جملس الوزراء اليوم ،من الضروري أن حيضر
التحركات اليت شهدتها بعض املناطق
سيما بعد
االجتماعي ّ
بقوة ،ال ّ
ّ
من قبل املطالبني باالهتمام بهم يف ّ
ظل حالة االقفال اليت تشهدها
البالد ،وحضوره جيب أن يكون ألخذ قرارات حامسة ال لتشكيل
رب أسرة ال جيد يف منزله
جلان
وزارية جديدة ،فال أحد ينتظر من ّ
ّ
يسد فيه جوع أطفاله االلتزام باإلجراءات اليت أعلنها جملس
ما
ّ
تسببه
سيما أن نسبة املوت باجلوع أعلى من تلك اليت
ّ
الوزراء ،ال ّ
أن سرعة ارتفاع نسبة
اإلصابة بالفريوس القاتل ،من دون جتاهل ّ
ّ
تصنف حتت خطالفقر أقوى من سرعة عمل احلكومة
العائالت اليت
الوزارية.
وجلانها
ّ
أن حكومة دياب ال متلك الكثري من اخليارات
قد
يظن الكثريون ّ
ّ
أن
مسؤوليتها ،ال
على هذا الصعيد ،لكن هذا ال يلغي
سيما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
«النق»،
يفضلون االستمرار يف الكالم الفارغ و
بعض الوزراء
أن الواقع
بدل االنكباب على البحث فيما ميكن القيام به ،مع العلم ّ
الراهن قد ّ
حقيقية خلفض فاتورة االسترياد ،اليت
ميثل فرصة
ّ
الصناعية
املالية ،عرب دعم القطاعات
متثل أساس مشكلة البالد
ّ
ّ
الصحية بدل
والزراعية ،وتشجعيها على العمل يف أفضل الظروف
ّ
ّ
دعوتها إىل اإلقفال.
مقومات صمود املواطنني يف الداخل يف هذه
يف
ّ
احملصلة ،تأمني ّ
أهم من البحث يف تعيينات من هنا أو هناك ،أو يف عودة
احلرب ّ
ّ
وحقهم يف ذلك ،ومن الضروري
أهميتها
املغرتبني من اخلارج على
ّ
ً
أيضًا حسم موضوع العالقة بني املصارف واملودعني ،بعيدا عن
تتحول ملقربة جلميع اللبنانيني ال للمشاريع
الوزارية اليت قد
اللجان
ّ
ّ
فقط.
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مـقاالت وتـحقيقات

اقرتاح استبدال الودائع بعقارات الدولة:

إنـقاذ املـصارف باملـال الـعام
إيلي الفرزلي

محل الوزير السابق حممد املشنوق إىل رئيس احلكومة اقرتاحًا
يقضي باستبدال الـ  hair cutببيع املودعني أراضي عامة بعد
فرزها .حبسب املشنوق ،فإن عائدات هذه العملية قد تصل
إىل  50مليار دوالر توضع يف صندوق سيادي إلدارة أمالك
الدولة .املشكلة األساس لالقرتاح أنه قد ُيستغل إلعفاء
حتمل مسؤولية اإلفالس .لكن مع ذلك،
أصحاب املصارف من ّ
يبدو أن األفكار احلكومية ليست بعيدة عنه.
يف العاشر من آذار املاضي ،التقى الرئيس حسان دياب
الوزير السابق حممد املشنوق «وجرى عرض لألوضاع العامة».
لكن مع الوقت ،وحبسب أكثر من مصدر ،تبينّ أن اللقاء ختلله
ّ
يشكل «ح ًال ألزمة
تقديم املشنوق اقرتاحًا مكتوبًا وتفصيليًا،
املخاوف على أموال املودعني يف املصارف» ،وكذلك يعاجل
مشكلة املخالفات املرتكبة حبق األمالك العامة.
ّ
املركب املقرتح ،تعود جذوره إىل عام  .2015يف ذلك
احلل
ً
احلني ،وعندما كان املشنوق وزيرا للبيئة ،شارك يف عضوية
جلنة وزارية مشلت مهمتها إعداد دراسة عن واقع األراضي
يف الدولة متهيدًا إلعادة ترتيبها وإدارتها .مل تكن تلك اللجنة
األوىل من نوعها .معظم احلكومات قبلها وبعدها ،شكلت جلانًا
للمهمة نفسها ،من دون الوصول إىل نتيجة .اللجنة املذكورة
مل تنجز عملها أيضًا ،لكن اجتماعاتها وما ُعرض خالهلا من
ّ
شكل قاعدة انطالق إلمكانية حصر هذه األراضي،
معلومات،
وخاصة بعد مجع املعلومات اليت متلكها اجلهات املعنية (وزارة
املال ،وزارة األشغال ،اجليش ،وجملس اإلمناء واإلعمار…).
بالنتيجة ،وحبسب مضمون االقرتاح ،يتبني أن أمالك الدولة
على أنواعها تشمل  60يف املئة من مساحة لبنان .تلك املساحة
تشمل أيضًا التعديات اليت تطاول األمالك البحرية والنهرية
والبلدية 1000 .كلم مربع من املساحة اإلمجالية هلذه األمالك
هي اليت يشملها االقرتاحُ .تفرز تلك األراضي إىل حنو مليون
قطعة مبساحات خمتلفة ( ،1500 ،1000 ،500و 2000مرت مربع)،
على أن يتم اختيارها «يف املواقع اليت ميكن العيش فيها،
أي يف ارتفاعات ال تزيد على  2400مرت ،مع احلرص على
تفادي األحراج واحملميات واملناطق األثرية واملوارد املائية
واألنهار».
بيت القصيد يف االقرتاح أنه بعد إجراء هذا العمل من قبل
جملس متخصصُ ،ينشأ للغاية ويسمى اجمللس الوطين إلدارة
أمالك الدولة ،تعرض الدولة على أصحاب الودائع يف املصارف
فرصة شراء قطعة أرض أو أكثر من املساحات املعروضة
ضمن تسهيالت يف الدفع ووفق شروط تهدف إىل إنعاش
هذه املناطق وتأمني النهضة فيها من خالل مشاريع إنتاجية
وفق تصنيف املناطق إن كانت زراعية أو صناعية أو سكنية
أو سياحية.

مجلس وطني وصندوق سيادي الستثمار عائدات األمالك
العامة

حبسب الدراسة ُ
عدة هلذا االقرتاح ،فإن األموال اليت تنتج من
امل ّ
قدر بـ  50مليار دوالر باحلد األقصى و25
عملية البيع ،واليت ُت ّ
مليار دوالر يف احلد األدنى ،لن تذهب إىل مالية الدولة ،بل
ستوضع يف صندوق سيادي يديره اجمللس.
يعترب املشنوق أن لالقرتاح إجيابيات عديدة ،أبرزها عدم
ابتالع املصارف ودائع الناس ،وضبط أمالك الدولة ووضع
حد للمخالفات واالعتداءات ،وإطالق عملية النهوض إمنائيًا يف
املناطق من خالل التصنيف اجلديد وإقامة قرى منوذجية ومنشآت
مفرزة تؤمن آالف الوظائف.
مشكلة االقرتاح ،كما يراها مطلعون عليه ،تتعلق يف سعيه إىل
خلط أزمتني للخروج منهما حبل مشرتك .أزمة املمتلكات العامة
هي أزمة متجذرة وحتتاج إىل حل حاسم ال شك ،لكن ملاذا
يكون حل األزمة النامجة عن سوء إدارة القطاع املصريف عرب بيع
أراضي الدولة وتقليص املساحات العامة؟ واألهم ،ملاذا تقوم
الدولة بإنقاذ أصحاب املصارف من أزمة هم سببها ،ويرفضون
حتى اليوم املبادرة إىل حلها.
أعدها رئيس قسم االقتصاد يف إدارة األعمال
حبسب دراسة ّ
يف اجلامعة اللبنانية الدكتور بالل شحيطة ،فإن «األراضي هي
املعدة
أهم املوارد اليت متلكها الدولة» .كما تؤكد الدراسة
ّ
ملصلحة املركز الوطين للبحوث العلمية أن تلك األراضي ،واليت
استبيح أغلبها ،ميكن أن تساهم يف تنمية البلد على خمتلف
الصعد.
ّ
مسلم به بالنسبة إىل كل العاملني يف الشأن العام،
ذلك أمر
لكن مفتاحه هو إنهاء استباحة األمالك العامة ،ثم إعداد خطط
استثمارية خمتلفة هلذه األراضي .مع ذلك ،فإن العني الرمسية
مل تر سوى بيع األراضي ،أسهل اخليارات وأخطرها .سبق حلكومة
الوحدة الوطنية يف اجتماعها األخري ( 23تشرين األول )2019
أن تطرقت إىل األمر يف الورقة «اإلصالحية» اليت أقرتها.

يشري البند اخلامس من الورقة ،وهو حتت عنوان «تفعيل إدارة
ومردود عقارات الدولة» إىل :تكليف السيد وزير املال إجراء
جردة بكافة العقارات اململوكة من الدولة وإجراء تقييم هلا
وتقديم اقرتاح لالستفادة منها خالل مهلة ثالثة أشهر.
الالفت أنه بعد حنو أسبوع من زيارة املشنوق للسرايا احلكومية،
نشرت صحيفة «نيويورك تاميز» مقابلة مع وزير املال غازي
وزني أعلن فيها أن من بني اإلصالحات املطلوبة ،لتجنيب
الودائع اخلطر ،هو «إنشاء صندوق من أصول الدولة يتعني
على املودعني شراؤها».
 1000كلم مربع مساحة األراضي املطروحة للبيع
قد يكون هذا الصندوق أمشل ألنه يتعلق بكل أصول الدولة،
أي مبا فيها الكهرباء واالتصاالت ورمبا املوانئ ،...إال أنه يعبرّ
عن توجه حكومي تراكمي يهدف إىل استغالل تلك الثروة،
وهذه املرة إلنقاذ القطاع املصريف والدائنني ،بذريعة محاية
املودعني من خسارة جزء من ودائعهم.
بالنسبة إىل املشنوق ،ليس احلل مبنيًا على ختيري املودعني
بني شراء األراضي وخسارة ودائعهم .لكن ال بد من اإلجابة عن
سؤال :هل من ضمانات على أموال املودعني ،وال سيما الصغار
منهم ،تكفل هلم إعادة دفع أمواهلم يف حال إفالس املصارف؟
وهو يؤكد أنه ال يربئ املصارف يف اقرتاحه ،لكنه يتعامل مع
هربه كبار املودعني ،والذي وصلت
الواقع كما هو .يدرك أن ما ّ
قيمته إىل  ٢٧مليار دوالر كان ميكن أن يسدد حسابات ما
يقارب  2.3مليون حساب ،لكنه يعترب أن الكشف عن املتورطني
جيب أن يتوازى مع محاية املودعني .ولذلك ،فإن خيار إعطاء
املودعني احلوافز الستثمار أمواهلم ال جيب أن يتعارض مع أي
إجراء آخر .أولويته عدم جواز قص الودائع ،مهما كانت كبرية
املس بها.
أو صغرية ،انطالقًا من أنها حقوق ألصحابها ال جيوز
ّ
ال مييز املشنوق بني الـ  95يف املئة من املودعني الذين ميلك
كل منهم أقل من  200ألف دوالر يف املصارف وبني الـ 0.8
يف املئة من املودعني ،مالكي الثروة العقارية واملتحكمني
بالسلطة ،الذين ميلكون  52يف املئة من الودائع (ما يزيد على
 80مليار دوالر) .بالنسبة إليه ،كل املودعني حيق هلم احلرص
على ودائعهم ،ويفرتض بالدولة محايتها .وهو يضع اقرتاحه
يف سياق زيادة «ثقة املواطنني باحلكومة وأركان الدولة بعد
شعورهم بأن ودائعهم مل تهدر ومل تبتلعها املصارف أو قرارات
تسديد الديون الدولية والسندات».
يف املقابل ،ومع إدراك مصدر مالي أن القطاع املصريف يسعى
إىل حتميل املودعني نتائج سياساته وسياسات احلكومات
املتعاقبة اليت أوصلت البلد إىل اهلاوية ،فإنه يوضح أن أي
اقرتاح يبعد املسؤولية عن املصارف جيب أال مير .األولوية
جيب أن تكون إلدارة عملية اإلفالس .فإذا كانت املصارف
عاجزة عن تأمني التزاماتها جتاه املودعني ،فعلى الدولة أن
وتقيم موجوداتها ،كما جيري مع أي حالة
تدقق يف حساباتها
ّ
إفالس أو ّ
ختلف عن السداد .بعدها يفرتض أن جتري دراسة
ً
مقارنة بني حجم القطاع وحجم التزاماته ،متهيدا إلعادة هيكلته.
وذلك يفرتض أن يتم عرب حترير الودائع الصغرية ،وإلزام كبار
املودعني على االكتتاب يف رأس مال املصارف املتبقية بعد
إعادة رمسلتها ،ال اقرتاح بيع األمالك العامة إلنقاذ أصحاب
املصارف وكبار املودعني الذين راكموا الثروات على حساب
املال العام.
حزب الخصخصة
بعيدًا عن تفاصيل فكرة الوزير السابق حممد املشنوق ،فإن
سياقها العام ليس غريبًا .مع كل حدث خيرج من يعلن أن
اخلصخصة هي احلل .كل أشكال اخلصخصة طرحت حتت عناوين
خمتلفة .عني رأس املال ال تغمض عن قطاع االتصاالت حتديدًا
كونه األكثر حتقيقًا لألرباح ،لكن الشهية مفتوحة على أي ملك عام.
الكهرباء واملطار واملرافئ والنفايات والطرقات واألراضي...
يسوق لبيعها .وهذا توجه ليس حكرًا على جهة
كلها جتد من
ّ
سياسية واحدة .عندما يصل األمر إىل بيع الدولة ،يكون اجلامع
صاحب رأس املال الذي يسعى إىل شرائها بأخبس األمثان.
احلريرية حيق هلا أن تطالب حبق السبق ،لكن بعدها كثريون
مشوا على الطريقة نفسها .القوات وبعض التيار الوطين احلر
وبعض حركة أمل منهم .احلجج ال تنتهي .تارة ألن الدولة
فاشلة يف اإلدارة ،وإلطفاء الدين العام أو إلنقاذ االقتصاد،
وطورًا التزامًا باإلمالءات الدولية ،واليوم إلنقاذ املودعني .يف
احلكومة املاضية ،مل يرتك غسان حاصباني مناسبة إال أعلن
فيها أن اخلصخصة هي احلل الوحيد إلنقاذ البلد ،ويف احلكومة
اليت سبقت كان رائد خوري إىل جانبه ،واليوم ينضم غازي
إغراء .االنهيار وقع
وزني إىل اجلوقة .لكن الوضع الراهن أكثر
ً
وخيار بيع الدولة نضج ،ومل يبق إال القطاف .هذا ما يأمله من
يريد حترير من غامر مبصري البلد من مسؤوليته.

إسرائيل والكورونا ..وسالح
حزب اهلل
يحيى دبوق
يغيب األمن واألمن القومي عن اإلعالم اإلسرائيلي يف زمن
الكورونا ،وإن كانت تداعيات الفريوس تنسحب أيضًا على
الشأن األمين
مبعان اسرتاتيجية .لكن ما بني اإلثارة والسبق
ٍ
احلياة،
على
املباشرة
اجلمهور
وخشية
إىل اإلخافة
يغيب
ّ
اإلعالم العناوين األمنية ،إال ما يفرض نفسه.
مع ذلك ،األمن يف زمن الكورونا ال يغيب عن طاولة التقدير
والقرار يف تل أبيب ،ويثري مجلة من األسئلة إزاء العالقة
(والتأثري) بني الفريوس والتحديات األمنية ،ومنها ما
هو
حتد اسرتاتيجي بل وأيضًا وجودي ،ما يدفع إسرائيل
ّ
إىل حماولة إفهام الطرف اآلخر أن وجود الكورونا ال يلغي
متابعتها وأجهزتها األمنية ملواجهة التهديدات على أنواعها،
كما ّ
وجاهزيتها للعمل الوقائي واالستباقي.
توثبها الدائم
ّ
قد يكون واحدًا من
أهم االعتبارات اليت دفعت تل أبيب
ّ
إىل
شن اعتداءات أخريًا يف الساحة السورية هو تأكيد أن
ّ
مستوى اجلاهزية واملتابعة ال يزال على حالته السابقة .إال
أن التأكيد امليداني يف سوريا ،بوصفه واحدًا من أهداف
ّ
يتعذر ّ
االعتداء،
اتباعه يف الساحة اللبنانية ،خلصوصيتها
حتديًا مستجداً
عد بدوره ّ
وملستوى الردع فيها ،الواقع الذي ٌي ّ
على طاولة القرار يف تل أبيب.
يف ورقة حبثية صدرت أخريًا عن معهد أحباث األمن القومي
يف تل أبيب ،برزت أسئلة حول تأثري الكورونا وتعاظم حزب
اهلل التسليحي النوعي ،الذي يعرف يف إسرائيل بـ»مشروع
دقة الصواريخ»:
هل يستغل حزب اهلل الفريوس وانشغال إسرائيل يف
ّ
حيث خطاه أكثر يف مشروع الدقة؟
مواجهته ،كي
السؤال وإن كان خمصصًا يف األساس لتوصيف هواجس
ومستويات قلق يف تل أبيب إزاء استغالل األعداء لظرف
استثنائي يشغل إسرائيل ،إال أنه يف دائرة املعقولية
واإلمكان ُي َعد كاشفًا بقدر ما عن معضلة إسرائيلية ال تنقطع
إزاء الساحة اللبنانية.
حبسب الورقة الصادرة عن املعهد ،أحد التهديدات اآلنية
اليت تواجهها إسرائيل وتفرض عليها دراسة خياراتها إزاءها،
هو حتفيز الكورونا مشروع إنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة
مشا ً
ال ،سواء يف سوريا أو يف لبنان« ،إذ قد يعتقد حزب
ً
اهلل وإيران بأن الضغط الكبري جدا الذي يواجه املؤسسة
األمنية اإلسرائيلية نتيجة النقص يف املوارد البشرية جراء
الكورونا،
يعد فرصة لتطوير خطوط اإلنتاج ومحايتها يف
ّ
سوريا ولبنان وكذلك جهود ختزينها».

هل يستغل حزب اهلل انشغال إسرائيل يف مواجهة
«كورونا» كي ّ
يحث خطاه يف «مشروع الدقة»؟

يتقاطع ذلك مع ما ذكر يف صحيفة يديعوت أحرونوت أخريًا،
عن «رسائل تهديد» أرسلتها إسرائيل إىل حمور املقاومة،
من دون اإلشارة إىل كيفية اإلرسال ووسائل نقلهاّ ،
حتذر
فيها من «استفزازها» ،وأنه «إذا ظن أحد أن إسرائيل
مشغولة بفريوس كورونا عن شأنها األمين ،فعليه أن يعيد
حساباته ،ألنها لن تسكت عن أي استفزاز أو أي ضربة
تتلقاها ،وسيكون ردها حامسًا».
يف املوازاة ،يفرتض أن يكون السؤال نفسه موجودًا على
طاولة القرار لدى حزب اهلل:
هل يشكل ما قد تراه إسرائيل من انشغال حزب اهلل مبتابعة
ومواجهة الفريوس يف بيئته املباشرة ويف الساحة اللبنانية
عمومًا ،فرصة هلا كي تعيد حماولة تغيري قواعد االشتباك
البينية؟
وهل تؤدي التقديرات املغلوطة إىل االعتقاد أن مستوى
انشغال حزب اهلل من شأنه احلؤول دون رد على مبادرة
ّ
اعتدائية إسرائيلية؟ سؤاالن من ضمن
سلة أسئلة تفرض
نفسها ،وتوجب التأمل يف إمكانات حتقق سيناريواتها.
اجتاهات التفكري على جانيب املرتاس ،اليت ميكن وصفها
بالوقائية ،هي أكثر من معقولة ،وال ميكن نفي حتققها
باملطلق ،وهي تفرض نفسها على اجلانبني وتدفعهما أكثر
إىل مزيد من اليقظة واملتابعة .إال أن املؤكد أكثر أن ظرف
الكورونا االستثنائي ،من دون سالح املقاومة ومستويات
ردعه ،كان ليكون كافيًا يف ذاته لدفع إسرائيل كي تفرض
مصاحلها وأجندتها السياسية واالقتصادية على لبنان بال
إبطاء .السالح وقدرته على إيذاء إسرائيل ،حال حتى اآلن
دون أطماعها.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

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

CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

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

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

تسعرية مجانية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

صفحة 13

Saturday 4 April 2020

الـسبت  4نـيسان 2020

Page 13

مـقاالت وتـحقيقات

السلطة توزّع  75مليار لرية ...عرب قنوات الزبائنية
محمد وهبة
متلك السلطة يف لبنان اختصاصًا واحدًا :حتويل األزمات إىل أداة
زبائنية .هذا ما حصل بالفعل يف ّ
خطة الطوارئ االجتماعية ملواجهة
تداعيات «كورونا» .فبد ً
ال من تقديم دعم إىل مجيع األسر اللبنانية
ً
اليت ال حتظى بدخل ثابت ومستمر يف ظل األزمة ،وعوضا عن
حتديد معايري واضحة ودقيقة لتصنيف األسر الفقرية واحملتاجة
كتلك اليت وردت يف ورقة املدير العام للشؤون االجتماعية عبد
ليحددوا من هو فقري
اهلل أمحدُ ،ترك األمر بيد البلديات واملخاتري
ّ
ومن هو حباجة ...معايري الدعم يف لبنان ال تزال ترتكز على الوالء
السياسي واحلزبي والطائفي.
ّ
خلطة الطوارئ
اواخر االسبوع املاضي اجتمعت «اللجنة الفنية
االجتماعية لالستجابة للكورونا» برئاسة وزير الشؤون االجتماعية
مشرفية ،لدرس ّ
خطة وضعها وزراء الصناعة ،الزراعة،
رمزي
ّ
الدفاع ،الداخلية والبلديات ،العمل ،االقتصاد والتجارة ،املال
ّ
سلة دعم
واإلعالم .عصارة أفكار هؤالء أنتجت اآلتي« :تقديم
صمود للعائالت اليت باتت منكوبة على أن يتم التنفيذ عرب
البلديات واجملالس االختيارية يف القرى بإشراف مراكز اخلدمات
ّ
السلة سلتان:
اإلمنائية وفروعها واجليش اللبناني» .عمليًا ،هذه
بناء على
«واحدة غذائية وأخرى حتتوي على مواد تنظيف وتعقيم ً
دراسات وأحباث علمية ...وسنعمل على تقديم تسهيالت مادية
تطاول حياة املواطنني ملساعدتهم على ختطي املرحلة احلرجة».
ّ
وخصص هلا
اخلطة ،أول من أمس،
أقر جملس الوزراء هذه
ّ
وقد ّ
 75مليار لرية.
ّ
خطة كهذه ال حتتاج إىل اجتماع مثانية وزراء ،إذ كان يفرتض أن
ّ
يركز اجتماع هؤالء على آليات الدعم وحتديد الفئات املستهدفة.
ُ
قر يرتك للبلديات واملخاتري هامشًا واسعًا يف حتديد املعايري
فما أ ّ
اليت سيتم من خالهلا تصنيف العائالت احملتاجة .وقد تكون معايري
رؤساء البلديات مزاجية ،أو سياسية ،أو طائفية ،أو سواها من
ٍ
كاف لإلحياء بأن احلكومة ترفض يّ
تبن
أدوات الزبائنية ،وهذا
خيارات واضحة .فتحديد األسر املستفيدة وآليات الدعم هو
ّ
مسلمًا به أن الدعم واجب يف ظل
املسألة املركزية ،بعدما بات
أزمة مالية ونقدية ،جاءت فوقها أزمة تعطيل النشاط االقتصادي
بسبب مكافحة انتشار فريوس «كورونا» .وقد أثبتت كل عمليات
الدعم ،سابقًا أنها «مزراب» هلدر املال العام حلساب شراكة رأس
املال والسلطة .ومثة الكثري من األمثلة عن ذلك ،من دعم الطحني
إىل الكهرباء...
ّ
ولعله هذا هو السبب وراء رفض ورقة املدير العام لوزارة
الشؤون االجتماعية عبد اهلل أمحد .خيارات هذه الورقة حتتاج إىل
كثري من التدقيق ،وخاصة جلهة عدم كونها شاملة ،وال تأخذ يف
احلسبان أن أزمة كورونا تصيب كل الطبقة العاملة ،وأن أثرها
االقتصادي مشل ّ
كل األسر اليت ال دخل ثابتًا هلا يف هذه األزمة.
فهذه اخلطة ال تزال تنظر إىل اجملتمع بتصنيفات ما قبل جائحة
كورونا .لكنها ،ومقارنة مبا قررته اللجنة الوزارية ،بداية أفضل.
وهي أكثر وضوحًا من تلك العبارات الواردة يف حمضر لقاء
ّ
وتصنفها
حتدد الفئات املستهدفة
اللجنة الفنية .فورقة عبد اهلل ّ
فئتني :األوىل ثابتة يف سجالت الوزارة يف برنامج استهداف
ّ
التحقق منها
األسر األكثر فقرًا .والثانية هي األسر اليت جيب
قدمت طلبات لتسجيلها يف برنامج استهداف الفقر
أو تلك اليت ّ
صرفوا من
أو سائقي التاكسي وأسر صيادي األمساك ومن ُ
أعماهلم وسواهم .والفرق بني خطة اللجنة وخطة املدير العام،
أن األوىل رمست ّ
خطًا فضفاضًا لعملية المركزية بالكامل ،فيما
حددت السياسة املركزية للحكومة وفصلت بينها وبني
الثانية ّ
آليات العمل الالمركزية .ويف ما يأتي ّ
خطة املدير العام لوزارة
الشؤون االجتماعية:

األسر املستهدفة

سيتم توزيع املساعدات واخلدمات على األسر الفقرية ،وتلك اليت
تضررت نتيجة األزمة االقتصادية اليت تفاقمت منذ النصف الثاني
ّ
من عام  2019وتداعيات تفشي وباء كورونا .وميكن تصنيفها
على النحو اآلتي:
ّ
التحقق من حاجتها للدعم يف املرحلة
* أسر ليس ضروريًا
االوىل:
ّ
املصنفة من خالل مشروع استهداف األسر األكثر فقرًا
 األسربأنها يف وضع فقر مدقع وحتمل بطاقة «حياة» ،باستثناء األسر
اليت تستفيد من البطاقة الغذائية (األسر من محلة بطاقة «حياة»
يبلغ عددها حاليًا  28000أسرة تضاف اليها  15000أسرة من محلة
بطاقة «حياة» والبطاقة الغذائية).
 أسر االطفال واملسنني وذوي احلاجات اخلاصة وغريهم ممنيبيتون يف مؤسسات الرعاية االجتماعية ،خصوصًا املتعاقدة منها
ومسن
مع وزارة الشؤون االجتماعية (يتجاوز عددهم  25000طفل
ّ
وشخص من ذوي االعاقة  /احلاجات اخلاصة).
يطبقون إجراءات العزل أو احلجر بناء على طلب وزارة
 أسر الذين ّالصحة العامة.
 أسر مصابي االلغام (ما يقارب  4300أسرة). أسر سائقي السيارات والباصات العمومية.تقدمت بطلب لدى مشروع استهداف األسر األكثر
 األسر اليتّ

فقرًا لالستفادة من خدمات املشروع ،واليت أجريت هلا زيارات
منزلية ومتت تعبئة استمارة تقييم لقياس مستوى فقرها وتبني
أنها تقع حتت خط الفقر االعلى.

يمكن تصنيف أكثر من  200ألف أسرة بشكل سريع وفق ّ
خطة
عبد اهلل

* أسر يقتضي التحقق من حاجتها للمساعدة وفقًا لآللية اآلتية:
 أسر صيادي االمساك املسجلني لدى وزارة الزراعة. أسر السجينات والسجناء. أسر العاملني/ات الذين مت تسرحيهم/ن من عملهم/ن (وفقًالبيانات وزارة العمل والصندوق الوطين للضمان االجتماعي
ووزارة الصناعة ووزارة السياحة وغريها).
 األسر اليت تقدمت بطلب لدى مشروع استهداف األسر األكثرفقرًا لالستفادة من املشروع ومل يتم إجراء زيارات منزلية هلا حتى
هذا التاريخ (ال يتجاوز عددها  10000اسرة).
 كل أسرة تطلب مساعدة أو خدمة ،شرط التحقق من أنها مناألسر احملتاجة.
عدد األسر املذكورة ،باستثناء أسر العمال واألجراء الذين مت
ّ
ويفضل إعطاء األولوية
صرفهم من العمل ،يصل إىل  200ألف،
لتلك اليت يكون عدد األطفال فيها دون سن الثامنة (طفولة
مبكرة) طفلني أو أكثر ،واألسر اليت يزيد عدد افرادها على مخسة
وكبار السن املستقلني باقامتهم.

إدارة االزمة

تنشأ يف رئاسة جملس الوزراء هيئة إدراة االزمة اليت تكون
مهمتها على سبيل التعداد ال احلصر:
• وضع آليات تنفيذية خلطة ادارة االزمة.
• اقرار معايري اختيار االسر املستهدفة  /احملتاجة.
• اقرار لوائح االسر املستهدفة  /احملتاجة.
• التواصل والتشبيك مع كافة اجلهات احمللية واالجنبية لتنسيق
اجلهود وتوفري املساعدات.
• االستعانة مبن تراه مناسبا من االدارات واملؤسسات العامة
واجملالس واهليئات واجلمعيات الجناز مهامها.
• كل ما يكلفها به جملس الوزراء.

فرق عمل محلية (المركزية)

تنشأ بقرار من احملافظ بناء على اقرتاح القائمقامني يف احملافظة
فرق عمل لتحديد االسر املستهدفة  /احملتاجة على مستوى القضاء
برئاسة القائمقام ،على أن يؤخذ يف االعتبار عند اقرتاح الفريق
الوزارات واجلهات املسماة يف فريق عمل حتديد االسر احملتاجة
على مستوى االدارة املركزية ،تكون مهمتها االساسية رصد
االسر احملتاجة وفقًا لآللية اليت حتددها هيئة ادارة االزمة ،إضافة
إىل ما تكلفها به اهليئة .اما يف حمافظة بريوت ،فيتم حتديد
فرق العمل على أساس تقسيم الدوائر االنتخابية وفقًا لقانون
االنتخابات األخري.
وميكن لفرق العمل احمللية ان تستعني مبن تراه مناسبًا من
العاملني يف االدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات
واجلمعيات االهلية واملنظمات الدولية على مستوى االقضية
الجناز مهامها.

آلية التنفيذ

بالنسبة اىل االسر اليت ليس ضروريًا التحقق من حاجتها للدعم،
تزود
ميكن احلصول على بياناتها من الوزارات املعنية ،على أن ّ
حيدد هلذه الغاية
اهليئة بكافة املعلومات املتعلقة بها وفقا لنموذج ّ
ويتم توزيع جداول تلك االسر على فرق العمل احمللية ليصار اىل
تأمني اخلدمات واملساعدات هلا فور املباشرة بالتنفيذ .ويف حال
نقص املعلومات أو وجود أخطاء فيها يصار إىل استيفائها وفقًا
ألليات وإجراءات حيددها فريق العمل املذكور.
أما بالنسبة لالسر اليت يقتضي التحقق من انها حباجة للمساعدة،
حمددة هلذه الغاية بهدف
فيمكن استقطابها عرب حتديد أرقام هاتف ّ
إعداد جداول يومية باالمساء من قبل فرق العمل يف االقضية
وترسل إىل رؤوساء البلديات واملخاتري يف القرى اليت ال توجد
فيها بلديات الختاذ القرار بشأن تصنيف هذه األسر وأوضاعها.
كما ميكن تكليف مراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون
اإلجتماعية واجلمعيات االهلية او املؤسسات االجتماعية مهام إبداء
الراي باللوائح.

توزيع املساعدات والخدمات

مع أفضلية التوزيع لالسر اليت يزيد عدد األطفال فيها دون
سن الثامنة عن اثنني على األقل ،وتلك اليت يزيد عدد أفرادها
ّ
مسنني مستقلني يف اإلقامة،
عن اخلمسة ،وتلك اليت تتألف من
ّ
تكلف القوى االمنية بقيادة اجليش اللبناني توزيع املساعدات على
املختصة،
أماكن إقامة (السكن) األسر اليت تحُ ّدد من قبل الفرق
ّ
وله احلق باالستعانة مبن يراه مناسبًا من القطاعات ،مع االلتزام
بكافة اجراءات السالمة واحلماية من كورونا احملددة من قبل
وزارة الصحة العامة.

على احلكومة أن تدفع ...فوراً
حسن عليق

ِ
املطالبة مبا يعني
حي السلم وطرابلس وغريهما،
التظاهرات يف شوارع ّ
الناس على االستمرار حبجر أنفسهم ،ليست سوى جرس إنذار .هي
رأس جبل جليد اجلوع الذي يهدد بنخر أجساد مئات اآلالف من اللبنانيني
املمنوعني من العمل ،مبوجب قرار حكومي ،واملمنوعني أيضًا من التجول
لي ًال (منع التجول لي ًال ال يزال بال مربر واضح من قبل الدولة) .السكان
ينفذون ما تقرره احلكومة ،ال خلوف من دولة غري موجودة ،بل القتناع
منهم بضرورة احلفاظ على صحة الذين ختونهم مناعة أجسادهم يف
مقاومتها للفريوسات.
يف املقابل ،ال تزال احلكومة تسري ببطء .بعد شهر وأسبوع على بدء
تتشدد اإلجراءات اليت تقول
تسجيل اإلصابات بفريوس كورونا ،وفيما
ّ
احلكومة إنها ستساعد على التخفيف من سرعة انتشاره ،مل يشعر سكان
لبنان بوجود دولة يستندون إليها« .الزعماء» احملليون ،واألحزاب،
واجلمعيات ،موجودون لـ»مد يد العون» .وبصرف النظر عن الرأي يف
ويعوضون
كل منهم على حدة ،هم موجودون،
ّ
عمل هؤالء مجيعًا ،أو ٍّ
غياب دولة فشلوا يف بنائها ،وهي مل تكن موجودة يومًا .لكن هذا
التعويض جزئي ،ولن حيول دون انفجار اجتماعي ،وقوده أولئك الذين
سيخيرّ ون بني «املوت بالفريوس» و»املوت جوعًا».
ُ
يف األصل ،مثة إجراءات مل تشرحها احلكومة .ملاذا اإلقفال ،الكلي،
سجل فيها أي إصابة.
على كامل األراضي اللبنانية؟ بعض األقضية مل ُت َّ
حيصلون الكفاف بصورة يومية .ليس هلم دخل
وغالبية سكانها ممن
ّ
شهري وال أسبوعي ،بل يعيشون يومًا بيوم .ملاذا يمُ نع سكان تلك
األقضية من العمل؟ ملاذا إقفال احملال التجارية لي ًال ،مبا يزيد من
االزدحام فيها نهارًا؟ أليس من األجدى السماح ملؤسسات كثرية
باالستمرار بالعمل ،شرط التزامها مبعايري سالمة العاملني فيها؟ ملاذا
ال تزال املصارف مقفلة ،رغم أن اجلميع ،بال استثناء ،يعرفون ان
إقفاهلا ال صلة له بوباء كورونا ،بل بقرار مسبق اختذه أصحابها قبل
إعالن التعبئة العامة؟
تكثر األسئلة اليت تصب مجيعها يف خانة تأكيد االنكماش االقتصادي
الذي سبق كورونا إىل لبنان .هذا االنكماش سّببه وباء آخر ،ال صلة
وباء بؤرة انتشاره موجودة يف مجعية املصارف،
له بـ»كوفيد .»19
ٌ
ً
ً
تتحدث فيه عن إحساسها
بالوقاحة،
ال
جمبو
ا
بيان
أمس
اليت أصدرت
ّ
باملسؤولية اليت يدفعها إىل حتويل أموال إىل الطالب اللبنانيني يف
اخلارج ،واستعدادها لتحويل مثن تذكرة سفر للراغبني منهم بالعودة
السحت
إىل وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات
ُّ
هؤالء يت ّربعون من ماهلم اخلاص ،ال أنهم يفرجون عن جزء بسيط من
عشرات مليارات الدوالرات اليت قامروا بها على طاولة كبريهم رياض
وحولوا اجلزء األكرب منها إىل ثروات شخصية هلم وألبنائهم
سالمة،
ّ
وأحفادهم.
احلكومة ال تشرح إجراءاتها ،وال تقوم مبا جيب القيام به لردع لصوص
ودائع اللبنانيني ومدخراتهم .واألنكى من ذلك ،أنها شديدة البطء.
أسابيع لتفطر على بصلة مقدارها  50مليون دوالر قالت إنها
صامت
َ
َ
ستقدمها لنحو  600ألف عائلة ،كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم
ّ
وتنظيف .أكثر من  450ألف عائلة تعيش حتت خط الفقر ،و 150ألف
يشدها التوقف عن العمل إىل ما دون اخلط نفسه أيضًا ،تريد
أخرى
ّ
تقدم هلم فتاتًا قدره حنو  100دوالر لكل أسرة (يف حال
الدولة أن ّ
زيادة املبلغ الذي أقرته احلكومة األسبوع الفائت) ،يف ظل توجه
لالستمرار باإلقفال حتى نهاية نيسان على أقل تقدير 50 .مليون دوالر
قدر عام  2018بنحو
(أو أكثر بقليل) ،يف اقتصاد كان ناجته اإلمجالي ُي ّ
 56مليار دوالر .وبصرف النظر عن دقة ذلك التقدير ،إال أنه يعين بأن
على احلكومة أن تنفق بصورة عاجلة مليارات الدوالرات ،فورًا ،لتحفيز
االقتصاد .لكن ،وبد ًال من ذلك يتباهى «املسؤولون» بالتقشف ،ثم
ُيقررون إنفاق  50مليون دوالر ،على شكل مساعدات غذائية .وهذا
ّ
السلم
حي
املبلغ لن حيول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول مالحمه يف ّ
أمس ،ويف طرابلس وامليناء وغريهما يف أيام سابقة.
املطلوب من احلكومة بسيط .أن خترج من دائرة الرتدد ،وأن تقرر دفع
املال ،مباشرة ،لألسر اليت بات معيلوها بال عمل .قبل أي شيء آخر،
عليها أال ِ
ومقدمي اخلدمات
توقف رواتب املياومني والعاملني بعقود
ّ
وغريها من الصفات اليت احتالت بها الدولة لعدم التوظيف يف السنوات
السابقة .وأموال هؤالء مرصودة يف املوازنة ،ولن تكون إنفاقًا إضافيًا.
بالتزامن مع ذلك ،ميكن احلكومة ،ببساطة ،أن تدفع احلد األدنى لألجور
شهريًا ،على أقل تقدير ،لكل عائلة ال يعمل معيلها 675 .ألف لرية لـ
التذرع
 600ألف عائلة ،يعين حنو  405مليارات لرية ال أكثر .وال جيوز هنا
ّ
بأن الدولة ال متلك املال .نفقاتها خارج بند الرواتب واألجور وملحقاتها
تالمس الصفر ،وأسعار النفط تراجعت ،فيما أسعار احملروقات مجُ ّمدة
ملصلحة اخلزينة .وودائع الدولة يف مصرف لبنان (خاصة يف احلساب
رقم  ،)36وصلت إىل حنو  8آالف مليار لرية لبنانية يف الشهر األول
من العام اجلاري ،حبسب األرقام اليت ينشرها «املركزي» على موقعه
اإللكرتوني .واحلديث هنا عن إنفاق باللرية ،ال بالدوالر .ويف أسوأ
األحوال (ورغم عدم احلاجة لذلك) ميكن رياض سالمة ،ملرة واحدة،
أن يطبع كمية من املال للفقراء ال ألصدقائه من أصحاب املصارف.
كذلك ال جيوز التذرع خبطر التضخم .أص ًال ،االقتصاد منكمش ،وزيادة
األسعار سببها ،على ما قال وزير االقتصاد أمس ،سعر صرف الدوالر
ال زيادة الكتلة النقدية والطلب على االستهالك.
املطلوب من احلكومة أن ُتنفق ،من مال الناس ،حلماية الناس أو ًال،
وملنع انفجار اجتماعي ثانيًا ،ولتحفيز االقتصاد ثالثًا ...وحلماية نفسها
سيجرب اجلائعني على البقاء
رابعًا .وال
ّ
يصدقن أحد أن تهديد كورونا ُ
يف املنازل.
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مـقاالت وتـحقيقات

خطة طوارئ أمريكية :احلكومة تستدين إلنـقاذ الشركات
مع دخول االقتصاد
العاملي مرحلة ركود
ال يزال من املبكر
ّ
وقع
حتديد آثارها،
األمريكي
الرئيس
لتحفيز
قانونًا
اقتصاد بالده بقيمة
َ
دوالر،
تريليوني
تداعيات
ملواجهة
«كورونا».
أزمة
ٌ
تنص على
خطة
ّ
مساعدات
تقديم
مالية إىل املواطنني
بينما
األمريكيني،
ختصص مبلغًا هائ ًال
ّ
الشركات
لدعم
املتضررة عن طريق
ّ
الدين
مضاعفة
َّ
اليفدرالي.

مالك حمود

املضمونون حمرومون من أدوية
األمراض املستعصية!
إيلي الفرزلي

مزارعون يف كاليفورنيا (أ ف ب )

ّ
أقل ِمن شهٍر ،كان البيت األبيض يعتزم
قبل
فريوس عابر.
ختصيص  2.5مليار دوالر ملواجهة
ٍ
لكن سوء التقدير مضافًا إىل بطء االستجابة،
ٍ
حتد غري
اقتصاد فيه أمام
وضعا العامل وأكرب
ٍّ
حتول املبلغ املتواضع إىل حزمة إنقاذ
مسبوق.
ّ
اقتصادية بقيمة  2.2تريليون دوالر (نصف ما
تنفقه احلكومة األمريكية سنويًا ويبلغ  4.7تريليون
ٍ
حاد وازدياد هائل ألعداد
دوالر) ،وسط
ركود ّ
ُ
ِ
بإمجاع
العاطلني ِمن العمل .احلزمة اليت أقَّرت
ٍ
غري مسبوق يف الكونغرس األمريكي ،تهدف إىل
ختفيف األثر االقتصادي لوباء «كورونا» ،الذي
حول الواليات املتحدة ،يف غضون أيام ،إىل
ّ
بؤرة االنتشار عامليًا ،بعدد إصابات ّ
ختطى ،اواخر
االسبوع املاضي ،الـ 100ألف حالة ،بينهم أكثر
من  1500وفاة.
وتنص اخلطة على تقديم دفعات مالية إىل
ّ
غالبية املواطنني ،وإعانات بطالة ومعونات
غذائية ،وقروض للمشاريع الصغرية ،ومتويالت
ّ
املكتظة باملرضى ،فض ًال
لدعم املستشفيات
ّ
عن مساعدة الصناعات املتعثرة ،مثل قطاع
الطريان.
حزمة اإلنقاذ االقتصادية أو خطة «اإلنعاش
مساها زعيم الغالبية يف جملس
الطارئة» ،كما ّ
قدم حنو 500
الشيوخ ،ميتش ماكونيلُ ،ت ِّ
مليار دوالر على شكل ِم َنح وقروض للشركات
الصغرية والصناعات األساسية ،بينها  58مليارًا
لقطاع الطريان 50 ،مليارًا منها لشركات الطريان
موزعة مناصفة بني ِم َنح وقروض ،واألمر
املدني ّ
نفسه ينطبق على شركات الشحن اجلوي اليت
ستحصل على مثانية مليارات دوالر .خرجت
مجهوريي
اخلطة بشكلها احلالي ،برغم معارضة
ّ
ٍ
هبات من دون مقابل هلذا
جملس الشيوخ إعطاء
ً
القطاع ،عارضني قروضا ال مساعدات .لكن
هددت شركات
الكونغرس رضخ أخريًا ،بعدما ّ
الطريان بتسريح عشرات اآلالف ِمن العاملني يف
غضون أيام ،إذا مل حتصل على متويل .وردًا على
ّ
موقتة
التهديد ،حلظت اخلطة ما ُعَّد مبثابة ضمانة
ّ
ملوظفي القطاع ،الذين لن يكون يف اإلمكان
أي منهم أو تعديل عقودهم ،قبل نهاية
تسريح ّ
لقطاع يعاني بفعل
أيلول .ومقابل الدعم الكبري
ٍ
ّ
تتمكن احلكومة األمريكية ِمن
األزمة املستمرة ،قد
شراء حصص يف هذه الشركات ،وفق ما ذكرت
ً
الفتة إىل أن
صحيفة «وول سرتيت جورنال»،
املشاركة احلكومية يف رأس املال ،إن حصلت،
ستتم عرب حيازة سندات مالية (ميكن حتويلها إىل
ّ
أسهم)
ختوهلا بيع أو شراء أصول بسعر معينّ
ّ
حمددة.
وضمن
مهل ّ
ٍ

يبلغ حجم الدين الفدرالي  %80من الناتج املحلي
اإلجمالي

كذلك تلحظ اخلطة  100مليار دوالر لتوفري
طبية للمستشفيات واملرافق الصحية ،كما
ّ
معدات ّ
توسع بشكل كبري ِمن إعانات البطالة ملساعدة
ّ
العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة األزمة ،إذ
ّ
ترفع الدفوعات بـ 600دوالر أسبوعيًا ،وتشمل
العمال الذين مل تنطبق عليهم شروط االستفادة
ّ
احلرة والعاملون
مبن فيهم أصحاب املهن
سابقًاَ ،
ّ

ّ
ّ
يتلقون أجرًا
املتفرغني الذين
املستقلون غري
ّ
ِ
(ينتظر أن تصري نسبة البطالة من رقمني
بالساعة ُ
استقرت عند
حبلول شهر نيسان /أبريل بعدما
ّ
 %3.5يف السنوات الثالث املاضية) .يضاف
ستقدمها
ذلك إىل مساعدة بقيمة  1200دوالر
ّ
وزارة اخلزانة إىل مجيع األمريكيني البالغني،
ّ
لكل طفل.
و 500دوالر

من أين تأتي األموال؟

يشري كل ِمن لويز شاينر وديفيد ويسيل يف
تقرير هلما ُنشر يف معهد «بروكنغز» إىل أن
باملدخرات» ،نظرًا إىل أن أسعار
العامل «مغمور
ّ
الفائدة على ديون اخلزانة األمريكية وديون
العديد من احلكومات األجنبية ،كانت منخفضة جدًا
قبل اجتياح «كوفيد  ،»19ما يعين أن هناك جما ً
ال
لزيادة االقرتاض بتكلفة منخفضة نسبيًا .ويف
أوقات األزمات ،حيرص األفراد ،كما املؤسسات،
على استثمار أمواهلم يف ديون اخلزانة ،بد ً
ال ِمن
سوق األسهم أو العقارات .على سبيل املثال،
حتركت مليارات الدوالرات من صناديق االستثمار
ّ
املشرتكة يف سوق املال (تستثمر يف سندات
دين قصرية األجل للشركات) ،إىل الصناديق
اليت تستثمر فقط يف ديون احلكومة األمريكية.
يسهل على وزارة اخلزانة االقرتاض أكثر،
وهذا
ّ
من دون إجبارها على دفع أسعار فائدة عالية.
كذلك ،ميكن «االحتياطي الفدرالي» (املصرف
املركزي األمريكي) أن يطبع املال ،وميكنه
استخدام هذه األموال لشراء السندات احلكومية
(هذا ما فعله خالل فرتة الركود بني 2007
و ،2009وما يفعله اآلن).
ويلفت الكاتبان إىل أن «االحتياطي» ال مينح
األموال مباشرة إىل اخلزانة ،بل يقوم بشراء
سندات َدين حكومية ِمن مستثمرين يف القطاع
ّ
وكلما اشرتى أكثر،
اخلاص أو حكومات أجنبية.
اخنفضت أسعار الفائدة اليت يتعينّ على احلكومة
جمددًا .ويف ّ
ظل أسعار
دفعها لدى اقرتاضها
ّ
فائدة عند أدنى مستوياتها التارخيية ،هناك
سبيل لزيادة االقرتاض من دون القلق يف شأن
إضعاف االستثمار اخلاص .مع ذلك ،قد تكون
هناك قيود سياسية على مقدار استدانة احلكومة،
ومقدار الدين احلكومي الذي ميكن «االحتياطي»
شراءه .ولكن طباعة الكثري ِمن األموال ،ستنتج،
ّ
سيحتم على
يف مرحلة ما ،زيادة يف التضخم ،ما
املركزي رفع أسعار الفائدة إلبطاء االقتصاد،
وكبح التضخم.
وقياسًا حبجم االقتصاد ،فإن الدين الفدرالي هو
َ
ضعفي ما كان عليه قبل الركود (%80
أكثر ِمن
ً
من الناتج احمللي اإلمجالي راهنا ،مقابل %35
يف نهاية عام  ،)2007وأكرب من أي وقت يف
تاريخ الواليات املتحدة ،باستثناء فرتة ما بعد
احلرب العاملية الثانية .وهذا الرقم القياسي،
ّ
سيتحطم بالتأكيد .ولكن يف مثل
يقول الكاتبان،
هذه األوقات يصبح االقرتاض احلكومي لتمويل
اإلنفاق األساسي حكيمًا ،إذا كان البديل هو
الدمار ،اقتصاديًا كان أو غري ذلك .وطاملا بقيت
حتمل عبء
أسعار الفائدة منخفضة ،ميكن للحكومة ُّ
الديون الثقيل.

يفوق عدد املصابني بالسرطان واألمراض
املستعصية املسجلني يف الضمان ،العشرة آالف
فرد .أغلب هؤالء صار مهددًا بتوقف العالج،
لعدم قدرته على احلصول على الدواء .إعالن
التعبئة العامة وإغالق مكاتب الضمان االجتماعي
ّ
ّ
فتعطلت آلية
عطال آلية تقديم الفواتري ودفعها،
شراء املرضى لألدوية من الصيدليات.
عمليًا ،ومع افرتاض أن األغلبية الساحقة من
تقدم الفواتري شهريًا إىل الضمان
املرضى
ّ
(معظم األدوية تستهلك خالل شهر) ،فإن من
تال موعد تقديم فاتورته تاريخ إعالن التعبئة
العامة يف  ١٥آذار ،يعيش اليوم على أمل عدم
جراء توقفه عن تناول
حصول مضاعفات من ّ
الدواء .تلك املعادلة ،حتتم اإلسراع يف إجياد
حل يسمح مبعاودة هؤالء احلصول على العالج.
قدموا
مثة فئة أخرى من املرضى ،هم الذين ّ
فواتريهم إىل مراكز الضمان ،ثم جاء اإلقفال
ليحول دون حصوهلم على قيمتها .تلك الفئة،
ُحّلت مشكلتها ،إذ شرع الضمان االجتماعي
بإجناز املعامالت وتصفيتها ،ثم حترير الشيكات
بقيمتها.
وقد بدأت املراكز املعنية بإبالغ املضمونني،
أصحاب «احلاالت اخلاصة» ،بوجوب احلضور
ّ
لتسلم شيكاتهم ،مع مراعاة إجراءات وقائية،
تشمل حتديد مواعيد متباعدة ،واحلد من االختالط
بني املضمونني ،وبينهم وبني املوظفني .يقول
املدير العام للضمان حممد كركي لـ»األخبار» إنه
ُ
استلمت
وفق هذه اآللية ،فإن كل الفواتري اليت
قبل حالة التعبئة ،ستدفع ألصحابها مع نهاية
األسبوع احلالي.
تبقى مشكلة من يريد تقديم الفواتري .تلك
مل تحُ ّل بعد ،لكن كركي يعد بأنه مع نهاية
األسبوع أيضًا ستكون قد وجدت طريقها إىل
احلل ،مبا يسمح للمرضى مبعاودة احلصول على
أدويتهم.
من احللول املقرتحة ،واليت يسعى إليها الضمان
هي الربط اإللكرتوني مع الصيدليات ،وبالتالي
حتويل املعاملة من يد املريض إىل يد الصيدلية،
حبيث حيصل األول على دوائه من الصيدلية،
ثم تعمد األخرية إىل تقديم الفاتورة إلكرتونيًا
إىل الضمان .حبسب مسؤولي الضمان ،فإن
الصندوق جاهز تقنيًا للمباشرة بهذه اآللية فورًا.
لكن ،عندما طرح األمر على نقيب الصيادلة
تبني أن املشكلة ليست تقنية ،بل تتعلق بعدم
ثقة الصيدليات بالضمان االجتماعي ،وبإمكانية
حصوهلا على مستحقاتها يف الوقت احملدد.
ذلك األمر كان حمور اجتماع عقده كركي مع
نقيب الصيادلة غسان األمني يف نهاية
األسبوع املاضي ،لكن نتيجة االجتماع كانت
سلبية .فقد عبرّ األمني عن رفض النقابة هلذه
حتمل
اآللية ،حبجة عدم قدرة الصيدليات على
ّ
مثن أدوية باهظة الثمن ،إىل أن حيني موعد
التحصيل من الضمان .يقول األمني لـ»األخبار»
إن «املستوردين يعطون فرتة مساح للصيدلي
ليدفع ،إال أن هذه الفرتة ليست طويلة .وبالتالي
ال ميكن للصيدلية أن تتحمل دفع عشرة ماليني
شهريًا ،على سبيل املثال ،ثم االنتظار إىل حني
يدفع هلا الضمان .ذلك سيضع الصيدليات
الصغرية أمام احتمالني ،إما اإلفالس أو توقف
املستورد عن التعامل معها ،يف حال تأخرت عن
الدفع».
بالنسبة إىل نقيب الصيادلة« ،األمر حمسوم .ال
ميكن للقطاع أن يتحمل البيع بالدين» .ولذلك،
هو سبق أن اقرتح ،ليبصر هذا االقرتاح النور،
أن يربم االتفاق بني الضمان واملستوردين
مباشرة ،مبا يسمح للصيدلي عندها بأن يكتفي
باحلصول على جعالته من املريض ،فيما يتم
االتفاق على آلية يدفع عربها الضمان املال
للشركات املستوردة .أثناء اللقاء الذي
مجع كركي مع األمني ،اتصل األخري بنقيب
مستوردي األدوية كريم جبارة ليسأله رأيه.

كان جواب األخري سلبيًا .نظريًا ،مل ينته النقاش
يف املسألة بعد ،إذ ُيتوقع أن ُيستكمل عرب لقاء
جيمع كركي وجبارة خالل األيام املقبلة.

كركي :مع نهاية األسبوع سيحصل املصابون
بأمراض مزمنة على األدوية

لكن مع ذلك ،فقد أبلغ نقيب مستوردي األدوية
«األخبار» أن الشركات ،كما الصيدليات ال
ميكنها أن تتحمل بيع دواء ملريض واحد أو اثنني
تتحمل البيع بالدين
بالدين ،فإنها ال ميكن أن
ّ
ملئات الصيدليات ،وبالتالي آالف املرضى.
خلفية النقاش بالنسبة إىل املستوردين ،كما
الصيدليات ،هي عدم الثقة بالضمان والتخوف
ّ
يتخلف عن الدفع .ولذلك يقرتح
من احتمال أن
األمني ،على سبيل املثال ،أن يعمد الضمان
إىل االتفاق مع املستوردين على دفع سلفة أو
ضمان مالي ،يسمح للشركات باحلصول على
مستحقاتها ،يف حال التأخر عن الدفع .ال ميانع
كركي ح ًال كهذا ،إذا كان ممكنًا قانونًا .يقول
إن الصندوق مرتاح ماليًا ،وقادر على تلبية كل
املطالبات املالية املتوجبة عليه.
هل ميكن أن يكون هذا االقرتاح هو احلل
آلالف املرضى الذين ينتظرون حصوهلم على
أدويتهم؟ حتى اليوم ،وحبسب املوقف املعلن
من جبارة ،فإن مصريه سيكون الفشل .وعليه،
يبدو أن احلل لن يكون سوى من ضمن اآلليات
املعمول بها حاليًا ،أي تقديم املريض معاملته
إىل الضمان ،ثم انتظار حصوله على مثن الدواء.
ذلك يقطع الطريق أمام االستفادة من األزمة
الراهنة للخروج حنو إجراءات أكثر عملية ،تنهي
املعاناة اليومية للمضمونني يف مراكز الضمان،
وتوفر عليهم الوقت واجلهد للحصول على الدواء،
أسوة مبا حصل مع موافقات االستشفاء اليت
صارت تتم من خالل املستشفيات مباشرة.
يعيد األمني وجبارة النقاش إىل النقطة الصفر.
يصران على أن احلل يكمن يف الضمان ،أي
ّ
عرب إجياد آلية تضمن تقديم مرضى األمراض
املستعصية فواتريهم وقبضها ،خالل الفرتة
االستثنائية ،مع اعتماد أقصى درجات الوقاية.
يقول جبارة إن القصة نشأت نتيجة خوف موظفي
الضمان على أنفسهم وعلى املضمونني من عدوى
كورونا .وهو إذ يؤكد أن هذا اخلوف مشروع،
فإنه يوضح أنه يشمل أيضًا موظفي 3000
صيدلية و 3000موظف يف الشركات «خياطرون
بأنفسهم لتلبية حاجات الناس» .لذلك ،يقول
نضحي مجيعنا ،مع احلرص على
إن «املطلوب أن
ّ
أفضل الوسائل املمكنة للوقاية» .ويسأل :هل
يضحون لتسيري
من الصعب إجياد  ١٠٠موظف
ّ
معامالت مرضى السرطان واألمراض املستعصية
يف  ١٠مراكز للضمان؟
بالنتيجة ،يبدو أنه لن يكون هنالك حل آخر،
يف ظل خشية الشركات والصيدليات من ّ
ختلف
الضمان عن الدفع ،واليت ال تنفع معها كل
التطمينات اليت حيصلون عليها .ولذلك ،يعلن
كركي أنه يف حال عدم جناح احللول األخرى ،لن
يكون هنالك بديل عن إعادة فتح بعض مراكز
الضمان الستقبال معامالت مرضى األمراض
املستعصية.
تلك أزمة قد تنقضي خالل أيام ،لكن أحدًا ال
يضمن جتددها مع كل مناسبة .هذه املرة كان
املصابون باألمراض املستعصية هم الضحية،
ويف املرة املقبلة قد يكون آخرون الضحية.
جتدد األزمات سيكون حتميًا طاملا أن احلق
بالرعاية الصحية غري مصان ،وطاملا أن الناس
مرتهنون ملؤسسات تبتغي الربح .مع كل جتربة
يتضح أن الدولة ال ميكن أن تبقى مستقيلة من
واجباتها يف تأمني الرعاية الصحية املتساوية
للجميع .أي أمر آخر ،سيعين تكرار جتربة وضع
فئات ضعيفة بني حدي املعاناة من املرض
واملعاناة لتأمني العالج ،وذلك موت يسبق
املوت.
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إعــالنات

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

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات
حامت
شـركة
والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات
اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من
االختصاصيني يف مجيع أنواع
التمديدات الكهربائية
نعمل  24على  24ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

خربة طويلة صدق يف املعاملة خدمة سريعة

دقة يف العمل

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

هذا املوقف يتطلب استجابة كاملة من املجتمع.
عزيزي املقيم
الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة ،مثل
اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن سالمة مجتمعنا غسل اليدين جيدًا باملاء والصابون باستخدام
املحلي والعمالء واملوظفني على رأس أولوياتنا معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والبقاء
خالل التحديات التي نواجهها مع تفشي يف املنزل إذا كنتم مرضى.
فريوس كورونا.
لدينا جميعـًا دور نلعبه لحماية أنفسنا
بصفتي أحد الوالدين وأعضاء املجتمع ،أقدّر وعائالتنا وأصدقائنا واملجتمع األوسع ...
تمامـًا مخاوفكم بشأن سالمتكم وسالمة ويمكنكم فعليـًا إنقاذ حياة شخص ما.
عائالتكم وأحبائكم .إطمئنوا إىل أنني أقوم
هذا وقت صعب بالنسبة لنا جميعـًا ،لكنها
بدوري ،ودورنا كمدينة ،يف ضمان صحة
فرصة للتجمع سوية وإظهار مدى اهتمامنا
وسالمة مجتمعنا على محمل الجد.
وتعاطفنا يف كانرتبري-بانكستاون .للحصول
لقد اتخذنا خطوات استباقية لضمان استمرارنا على معلومات حول  ،COVID-19واملشورة
يف تقديم الخدمات األساسية لكم ،مثل جمع الصحية والوضع الناشئ.
براميل النفايات وصيانة الطرق والوجبات على
عجالت ( .)meals on wheelsكما طلبت من قموا بزيارة  NSW Healthعلى www.
البلدية تحويل املوظفني من الخدمات األخرى .health.nsw.gov.au
غري الضرورية للمساعدة يف الحفاظ على هذه فلنعمل جميعـًا معـًا للحفاظ على أمان وسالمة
الخدمات وتقديمها لكم.
كانرتبري-بانكستاون مكانـًا رائعـًا للعيش
أستطيع أن أفهم مدى سهولة أن يسيطر والعمل فيه.
عليكم الخوف من املجهول ...ولكن أعدكم بأننا
Yours sincerely
متيقظون يف اتخاذ التدابري التي من شأنها أن
Clr Khal Asfour
تحميكم على أفضل وجه.

MAYOR

إنني أحثكم على أن تفعلوا الشيء نفسه ،ألن

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

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

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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ابـتكارات لـبنانية

ابتكارات طبية لبنانية يف «الزمن الصعب» ...ملواجهة «كورونا»

الحاجة إىل أجهزة تنفس يف لبنان تبدو ملحّة لدرجة كبرية
«أن نضيء مشعة خري لنا من أن نلعن الظالم»! ويف األوقات
العصيبة قد تبدع الطاقات البشرية وتنهض الشعوب ،ولنا يف
أمثلة التاريخ شواهد!
يف األوقات العصيبة اليت متر بها الشعوب واألمم ،حتضر أمامنا
جتربة الشعب األملاني بعد احلربني العامليتني ،وأيضًا التجربة
الروسية بعد انهيار االحتاد السوفياتي ،وتطور اليابان بعد إلقاء
قنبليت «هريوشيما» و»ناغازاكي» ،وصو ً
ال إىل اإلجنازات اإليرانية
رغم فرض العقوبات األمريكية القاسية ،حبيث وصلت أدمغة
العلماء واخلرباء اإليرانيني إىل الذرة العلمية ألغراض سلمية ،إن
مل نقل صوب الفضاء عرب إطالق األقمار االصطناعية وأخرها مث ًال
إطالق القمر الصناعي «ظفر» إىل املدار.
ولن نذهب بعيدًا ففي الذكرى اخلامسة للحرب على اليمن ،تنهض
اإلجنازات العسكرية للجيش اليمين شاهدًا على صمود الشعب،
ونزوعه حنو االبتكار ،ولن ننسى صمود الشعب الفلسطيين
غزة رغم سين احلصار
بشكل عام وردعه للعدو خاصة يف قطاع َّ
ٍ
الطويلة.
ويف زمن انتشار فريوس كورونا ،حدت اجلائحة العاملية العديد
التحرك وحماولة إجياد لقاح أو عالج ،أو على األقل
من الدول إىل
ّ
سبل طبية للحد من تداعياته وانتشاره وخطورته ،منها يف
إجياد ُ
أملانيا والواليات املتحدة وإيران ودول أخرى ،وهذا ما سيؤتي
مثاره قريبًا ،حيث يقول السفريالصيين يف بريوت مث ًال للميادين
نت إن العالج له سيكون متوفرًا يف شهر أيلول /سبتمرب املقبل.
ومع تسجيل  391حالة كورونا يف لبنان ،ووفاة  7أشخاص حتى
ملحة
حلظة إعداد هذا التقرير ،فإن احلاجة إىل أجهزة تنفس تبدو ّ
لدرجة كبرية.

جهاز تن ّفس اصطناعي بمواصفات عاملية

ّ
تبث
ورغم الوضع االقتصادي املالي الصعب ،برزت مبادرة قد
مسحة أمل وتفاؤل يف هذا الوقت العصيب ،أطلقها النائب اللبناني
نعمة إفرام ،حيث حتدث عن إجناز أول جهاز تنفس اصطناعي
لبناني مبواصفات وتقنيات عاملية عالية ودقيقة اجلودة.
يأتي ذلك بعد دخول  corona virusمرحلة التفشي يف لبنان يف
 11آذار /مارس احلالي  ،ويف ظل خطر تنامي عدد اإلصابات
بنفس وترية البلدان ُ
املصابة سابقًا ألرقام تفوق قدراته من أجهزة
ً
التنفس االصطناعي اليت يبلغ عددها حواىل 350جهازا ،وهي
ّ
نتوقع احلاجة اىل  2000جهاز.
حتمًا غري كافية إذ
ً
وتبذل احلكومة اللبنانية ووزارة الصحة فيها جهودا كبرية ملواجهة
ّ
ٍ
جتلى
وقت يشهد فيه اجملتمع اللبناني تعاضدًا
الفريوس ،يف
يف تعاون مجيع القوى واألحزاب السياسية موالية أو معارضة مع
الوزارة ،فض ًال عن اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم ،ولسان اجلميع
يلهج «معًا ضد كورونا».
ويقول إفرام «إن اإلجناز هو عبارة عن أول جهاز تنفس اصطناعي
لبناني مبواصفات وتقنيات عاملية عالية ودقيقة اجلودة ،وهي
تعددة االستعماالت لصاحل غرف العناية الفائقة يف
تتميز بأنها ُم ّ
ّ
اللبنانية».
املستشفيات
ّ
اإلجناز الطيب كان وليد أقل من أسبوعني على اختاذ املبادرة والقرار
تخصصني.
بذلك مع فريق من املهندسني إىل جانب أطباء ُم ّ
إفرام الذي يعترب ما جرى «إجنازًا وطنيًا» ،يف هذا الظرف العصيب
ّ
يتفشى فيه وباء كورونا ،أعلن عنه مع الدكتور فضلو الصايغ
الذي
سيدة لبنان اجلامعية
رئيس قسم التخدير واالنعاش يف مستشفى ّ
والطبية من ابتكار
العلمية
 جونية ،عارضني للجهاز بتقنياتهّ
ّ
الفريق اهلندسي والتقين لشركة فينيكس من جمموعة «أندفكو»
الصناعية اليت يرأسها.
وأوضح «أننا ننطلق يف مرحلة إنتاج حنو  500جهاز بعد االنتهاء
من التجارب» ،و»االبتكار اللبناني سيخضع لالختبار يف وقت
قصري جدًا ،يتم بعدها العمل على اإلنتاج بكميات إذا دعت احلاجة
الطبية».
مكملة ُيشكر
قال إفرام ،مضيفًا« :هناك مبادرات مشابهة أو
ّ

اإلنجاز الطبي كان وليد أقل من أسبوعني مع مهندسني وأطباء
عليها أصحابها وهذا دليل
على جمتمعنا املقاوم وعلى
االجتماعية
املسؤولية
ّ
ّ
ّ
يتحلى بها».
العالية اليت
نكمل
شعبنا،روحنن
ّ
ّ
حتضرًا لألسوأ
مبادراتنا
ال مسح اهلل بالتنسيق مع
وزارة الصناعة اليت تلعب
وتنسيقيًا بني
دورًا جامعًا
ّ
كل املبادرات والوزارات
حتت شعار آلخر نفس».
ّ
يتوقف السعي عند هذا
وال
احلد ،وهنا يردف إفرام»:
نعمل أيضًا على إجناز غرف
ميدانية
عزل ومستشفيات
ّ
وم ّ
صنعة مسبقًا،
جاهزة
ُ
كمامات
تصنيع
وعلى
ّ
قياسية،
وأقنعة بكميات
ّ
ّ
تتطلب
تكاملية
ضمن حلقة
ّ

جهاز التح ّكم بالتن ّفس االصطناعي الذي ابتكره املهندس كسرى صقر ورفاقه

املهندس صقر يعرض جهازه أمام وزير الصناعة اللبناني

التقيد بالوقاية ومن الدولة الدعم االجتماعي
من املواطنني
ّ
للمواطنني لالستمرار صامدين يف منازهلم».
«حنن انطلقنا من املعايري اليت وضعتها إنكلرتا يف إرشادات
وفيها تشرح
Rapidly manufactured ventilator systems
بالتفصيل ما املطلوب ليكون جهاز التنفس االصطناعي مطابقًا
ومصدقًا عليه ...بل وذهبنا أبعد من هذه املعايري
للمواصفات
ّ
فطورناه ليضاهي أفضل ما هو موجود يف غرف العناية الفائقة
ّ
اليوم» ،خيتم إفرام.

روبوت تعقيم ملُكافحة انتشار الفريوسات

ويف سياق احملاوالت أو املبادرات الطبية احلثيثةّ ،
متكن املهندس
حممد إمساعيل ،إبن بلدة بريتال البقاعية شرق لبنان ،من اخرتاع
«روبوت» تعقيم ملكافحة انتشار الفريوسات يف األماكن املوبوءة،
ومنها فريوس كورونا بعد عمل دام ملدة أسبوع.
وأوضح إمساعيل« :روبوت التعقيم يعمل على نشر األشعة فوق
البنفسجية  UVCبطول موجة  253.7نانومرت ،وهي املوجة األقدر
على حتييد نسبة  99باملئة من البكترييا والفريوسات وغريها،
عرب ضرب احلمض النووي اخلاص بالفريوس وتعطيل إمكانية
التكاثر».
«يتميز الروبوت
ويجُ يب على االستفسارات التقنية فيقول:
ّ
بعواكس خاصة مع تزويده حبساسات هدفها توقيف األشعة حني
مرور شخص بالقرب منه نظرًا خلطورتها على اإلنسان ،مع جهاز
َ
يوضع على باب الغرفة اليت يتم تعقيمها ،كغرف أقسام
حتذير
الطوارئ واملخترب وبقية غرف املرضى ،كذلك مت تزويده جبهاز
ناطق باللغة العربية ّ
حيذر اآلخرين من خطر االقرتاب أثناء عمله».
ّ
وقد زار وزير الصحة محد حسن زار إمساعيل يف مشغله ،وأكد
على «أهمية اإلجناز ،وخصوصًا أن القطاع الصحي والطيب يعاني
شحًا يف هذه األجهزة».
ّ
وأضاف أنه «حبث مع وزير الصناعة اللبناني عماد حب اهلل
يف تشجيع الصناعة احمللية والوطنية ذات االستخدام الصحي
والطيب».

جهاز تح ّكم بالتنفس االصنطاعي....مجاناً

القديس يوسف يف بريوت ومستشفى
ومنذ أيام أعلنت جامعة
ّ
ّ
حتكم
اجلامعي عن تبنيهما منوذجًا  Prototypeجلهاز
أوتيل ديو
ّ
قدمته شركة «آي نتورك أوتوميشن» اليت
بالتنفس االصنطاعي
ّ

يديرها املهندس اللبناني كسرى صقر من الصفرا شرق العاصمة
اللبنانية بريوت.
ّ
ّ
النموذج ُ
بالتنفس االصطناعي يستخدم
حتكم
قدم هو جهاز
امل ّ
ّ
عامليا
املركزة .التقنية معروفة
إلنعاش املرضى يف غرف العناية
ً
ومنتشرة.
أساسية غري
غري أن اجلديد يف هذا اجلهاز هو أنه مصنوع من قطع
ّ
ّ
متوفرة بالسوق حاليًا ،استطاعت الشركة املذكورة بسبب طبيعة
صناعية ،تأمني قطع موازية،
عملها يف أمتتة وصناعة روبوتات
ّ
ّ
وصنعت النموذج بفكر وهندسة وإبداع لبناني  ، 100%وعرضته
اجلامعي «أوتيل ديو دو
القديس يوسف ومستشفاها
على جامعة
ّ
ّ
املاسة إىل
نظرا إىل احلاجة
بشدة بالنموذج
رحبتا
ّ
فرانس» اللتني ّ
ّ
ً
ّ
ّ
تفشي جائحة
التنفس وصعوبة استريادها من اخلارج بعد
أجهزة
بلدا.
الكورونا يف ما يزيد على الـً 136
واستقبل وزير الصناعة ،عماد حب اهلل ،عميد كلية اهلندسة يف
جامعة «القديس يوسف» ،واملهندس صقر.
ّ
يصنعه،
وقدم األخري شرحًا تفصيليًا عن آلية عمل النموذج الذي
ّ
وناقش احلاضرون يف طرق تطويره لكي تتناسب وتتالءم مع حاجة
الطبية واالستشفائية يف املستشفيات إلنعاش املرضى يف
الفرق
ّ
ّ
املركزة.
غرف العناية
وسيضع مستشفى أوتيل ديو إمكاناته وجتهيزاته الختبار النموذج
ّ
التأكد من فعاليته
احلالي على احليوانات يف املرحلة األوىل ،وبعد
طبية
هندسية
ُيصار إىل إمتام بقية االختبارات ،ثم تصنيعه بقطع
ّ
ّ
ّ
العاملية.
تتمتع باملعايري
ّ
تتعدى
الالفت يف هذا اجلهاز أن كلفته بعد التصنيع الطبيّ ال
ّ
تقدمه
األلفي دوالر أمريكي ،وأن شركة «آي نتورك أوتوميشن» ّ
ّ
لتزود
لكل َمن يرغب يف تصنيعه بال مقابل ،وهي مستعدة
ّ
ً
جمانا،
الشركات واملستشفيات بربنامج التصنيع وبكافة التفاصيل
فاهلدف هو التضامن مع اجملتمع اللبناني يف هذا الوقت َ
احلِرج
أي ربح مالي.
وليس حتقيق ّ
ّ
املتوقع أن تستغرق مرحلة االختبارات أسابيع ،بعدها يصبح
ومن
طبيا.
باإلمكان تصنيع اجلهاز واستخدامه
ً
ّ
املؤلف من
جدير بالذكر أن املهندس كسرى صقر وفريق عمله
خرجيي َم ْع َهد َ
ِ
العالي يف
اهلْن َدسة
مهندسني لبنانيني ،هم من ّ
مؤسس شركة آي
القديس يوسف ،وهو
َبريوت  ESIBيف جامعة
ّ
ّ
نتورك أوتوميشن اليت ُتعنى بأمتتة وتصنيع الروبوتات ملختلف
الصناعية.
االحتياجات
ّ
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القنوات اللبنانية :حفلة تعويم لـويزا وال مرة بتكسر القانون اطردوا هذا الوباء بالصالة
السلطة ...أو مساعدة الناس؟
واالميان احلقيقي
زينب حاوي

يف ضربة ّ
حظ من مارسيل غامن ،ليلة العشرين من آذار املاضي ،ضمن
ُ
تربع بها إىل «مستشفى
امل
املبالغ
وصلت
الوقت»،
«صار
برناجمه
َّ
متفرقة إىل 3
صحية
وأماكن
األمحر»
و»الصليب
احلكومي»،
بريوت
ّ
مليارات و 200مليون دوالر .يف تلك الليلة ،قفز مصطلح «مليار»
ضجة
للمرة األوىل على شاشة لبنانية أي  ،mtvوأثارت احللقة بعدها
ّ
كبرية ،أثنت على املتربعني وفتح اهلواء ألهداف إنسانية يف زمن
فخصصت بعد ثالثة أيام،
«املر» اللعبة،
الكورونا .استساغت قناة
ّ
ّ
ً
حلقة جديدة من «صار الوقت» ،كانت أقرب
أي يوم األحد املاضي،
اىل حفلة تبادل أخناب ،بني غامن وأصدقائه السياسيني وأصحاب
املصارف واملصاحل .يف تلك الليلة ،جلس رئيس جملس إدارة القناة
املر إىل جانب اإلعالمي اللبناني ،وبدأ يتلو على هاتفه أرقام
ميشال ّ
تصب بامتياز يف حبر تعويم طبقة
حلقة
فكانت
عني،
رب
املت
وأمساء
ّ
ّ
سياسية نبذها الناس خالل أيام االنتفاضة الشعبية.

خت ّطت محلة التربعات على قناة «امل ّر» التسعني ملياراً

هكذا ،انهمرت الدوالرات من جيوب هؤالء ،وكيلت هلم حفالت الثناء
ً
عادة ما يتوالها غامن .حلقة القت اعرتاضًا عاليًا ،صّبت
والتلميع اليت
أصواتها على السوشال ميديا ،كونها أعادت إرساء الربنامج ومعه
احملطة ،إىل عهدهما السابق يف التطبيل للطبقة السياسية وألصحاب
املصارف وكل من أسهم يف جتويع الناس ،وسلبهم أمواهلم وذلهّ م
ختصص حتى يف براجمها
أمام املصارف .بعدها ،راحت احملطة،
ّ
ً
مساحة للتربعات ،وكان غامن يعود
سيما الصباحية منها،
اليوميةّ ،
ويستكملها يف حلقاته كل ليلة مخيس .وصلت املبالغ ـ وفق ما
تعلن عنه احملطة يف أسفل شاشتها ــ إىل أكثر من  95مليارًا .رقم
تطول قراءته على الشاشة ،عاد ُ
وأرفق بأغنية أطلقتها احملطة قبل
توجه فيه التحية إىل الطاقم
أيام بعنوان « mtvمعك» .كليب مقتضب ّ
يعوم احملطة كأحد الداعمني األساسيني
الطيب والعسكري ،وطبعًاّ ،
للقطاع الصحي .االستقطاب الذي حازته  ،mtvيف غياب أي منافس
هلا ،دفعت «اجلديد» إىل إطالق محلة «صامدون» يف نشرة أخبارها
ليلة اخلميس املاضيّ .
جندت هلذه الغاية نيشان ديرهاروتيونيان،
الذي قرأ االستهاللية ،بعدما كانت مهمته حمصورة بربناجمه «أنا
هيك» .احلملة تستهدف العائالت الفقرية ،وتولي لبعض اجلمعيات،
دورًا يف توزيعها .هكذا ،برز هاشتاغ «#صامدون» على يسار
ّ
تتضمن
وذكرنا حبقبة االعتداء اإلسرائيلي ،وصعود أهازيج
الشاشة،
ّ
هذه العبارة .مل يكن اختيار صاحب «أنا هيك» عفويًا ،مع ما يربطه
من صلة وثيقة بالوجوه الفنية واإلعالمية اليت بدأت تظهر على
«اجلديد» ضمن لعبة التحدي ،املأخوذة باألصل يف الوقت احلالي،
خصص
عن حتدي النجوم املصريني يف مساعدة األسر الفقرية .فقد ّ
نهار األحد الفائت حلقة كاملة للتربعات ،ومعها مداخالت لعارضات
أزياء ،إعالميني/ات ،وفنانني/ات ،وسياسيني ...وإىل جانب
املداخالت ،حفالت إطراء باجلملة ،جييد نيشان صياغتها ،مع إضاءة
على اجلمعيات املشاركة ،وتسليط الضوء على أصحابها ،كجمعية
«دفا» لبوال يعقوبيان ،و»داليا والتغيري» لداليا كريم ،وغريهما.
كانت فرصة إلبراز هؤالء بعدما علت أصوات تنتقد غياب اجلمعيات
األهلية و»اجملتمع املدني» يف هذه األزمة العصيبة .الرقم على
أسفل شاشة «اجلديد» مل يصل بعد إىل املليار ،الذي كان سه ًال
اصطياده يف حلقة «صار الوقت» .ومن الطبيعي أن يكون هذا الرقم
ّ
مصاف املنافسة مع قناة «املر».
هاجسًا لدى احملطة ،كي تكون يف
أمر مل يغب عن نيشان الذي أشاد مبا فعله زميله مارسيل غامن ،الذي
استطاع فعل ما عجزت عنه «دول» القيام به ،فكان «أكرب من مجعية،
حد تعبري نيشان .طبعًا ،هذه احلمالت باتت
وأكرب من وزارة »...على ّ
ّ
مملة على الشاشات ،ملا تفرضه على املشاهد من تعويم للوجوه
والنجوم ،واالضطرار لسماع أصواتهم كمناصرين للفقراء وللجائعني،
عدا طبعًا الفذلكات اليت تقوم بها الشاشات ،وآخرها ليلة األحد،
وحتدثت
عندما أمست «اجلديد» نشرتها املسائية بـ «نشرة الصمود»!
ّ
و»أعزاء النفس» ،مقابل اقتطاعها (مع قناة mtv
باسم «املقهورين»
ّ
طبعًا) جزءًا من رواتب موظفيها ،يف هذه الفرتة الصعبة .مقابل
هذا الصخب ،كانت  ،lbciتطلق ــ قبل القناتني املذكورتني ـــ محلة
«حننا لبعض» عرب كليب صغري ،يضم صورًا لصناديق كرتونية حتمل
مساعدات عينية ،ولوغو احملطة ،من دون أن ُتعرف وجهتها ،أو حتى
تقام من أجلها محالت دعائية ،وتدخل فيها مجعيات وأمساء كما
حصل مع  mtvو «اجلديد» .أما  ،otvفكانت تكتفي باإلضاءة على
جهود «التيار الوطين احلر» واعتبار األخري من «األنشط» يف احلمالت
ّ
جتندت القناة الربتقالية ،إلبراز جهود نواب «التيار»
اإلنسانية.
واإلضاءة على مبادراتهم خاصة يف إجيار الفنادق يف مناطقهم ،كما
حصل مع النائب سليم عون يف زحلة ،أو يف زغرتا.
يئن الشعب املسكني جوعًا ،وينتظر مساعدات
يف اخلالصة ،فيما
ّ
احلكومة اليت قد تطول أو تكون غري كافية (إن وصلت) ،تدخل
ّ
خط التربعات ،وتستعرض عضالتها يف
القنوات اللبنانية على
االستحصال على ماليني الدوالراتُ ،
لت ّ
صنف على أنها شاشة داعمة
للطاقم الطيب ،وتنظر جبدية إىل أوضاع الناس املعيشية الصعبة .ال
تغيب املنافسة الشرسة بني هذه احملطات ،حلجز مكانة هلا يف خارطة
اإلعالم املواكب لوباء كورونا ،واستقطاب اجلمهور هلذه الغاية.

عندما علم الشاعر عصام ملكي بنجاح «لويزا» ابنة صديقه
بيار سكر ترك ملوهبته الشعرية العنان ،ليكون الشعر على
مستوى جناحها الباهر كمحامية تفتخر بها اجلالية ،فكانت
لنا هذه القصيدة ،مع الف مربوك للويزا وأهلها وجاليتها
وبشري منبت أرزنا املقدس:

لويزا وال مره بتكسر القانون
جبلة ذكا وكالمها موزون
االمات
وأمها بشرعي زينة ّ
اإلمات هيكي تكون أو ما تكون
ّ
بيها ّ
تنكر
وما يف حدا من ّ
ليي ولغريي بينسما دعمه
بيار اعرفو مش ملح هو سكر
ّ
ومنو حدا املا بيعرف الطعمه

حماميه
لويزا جبهد عملت
ّ
وقالت تا غريي كون ما فيي
افتخرو أبوها وأمها فيها
بشري بقلبها هيي
وقالت
ّ
مش بس ّ
جوها عمران
إنو ّ
متري
عليي القمر بيقلها ّ
من ضيعة املنها طلع جربان
ّ
بشري
جنه وبيقولو إمسها
ّ

الشاعر عصام ملكي

اىل مجيع االحباء واإلخوة واألخوات واىل كل من يؤمن به
شفيعًا وخملصا.
حفظكم الرب القدوس وبارككم بعظمة بركاته اإلهلية
والالهوتية .لكي يذهب عنكم عنصر اخلوف اآلتي إىل هذا
العامل ،الننا حنن مجيعًا منر يف جتربة كبرية جدًا من عدو
اخلري ابليس ،ها حنن نطلب منه بكل خشوع واحرتام وحمبة
واميان ورجاء ،ان يزرع القوة يف قلوبكم واالنتصار على
مجيع التجارب القادمة ،ولكي ال ختافوا من هذه التجربة
الشريرة الن اخلوف يدمر اإلنسان الذي هو ضعيف اإلميان،
فيجب علينا حنن اخوانكم األمناء يف اإلميان الثابت وعليكم
ّ
تصلوا لكي تواجهوا وتطردوا وتردعوا هذه
مجيعًا بان
التجربة املخزية وهذا الوباء وهذا العدو بالصالة واإلميان
احلقيقي ،بالصرب وعدم اخلوف الذي سيأتي عليكم من
عدو اهلل ابليس ،الن هذا العدو الشرس الذي يرتبص
بأوالد اهلل املؤمنني منذ البدء مل يرحم احدا كبريا كان
أم صغريا والنه عدو مجيع الناس من غري استثناء ،حنن
اليوم نرفعكم بقوة امياننا به ..ربًا واهلًا وديانًا ونقف
ّ
ونتضرع اليه باسم ابنه
أمامه وأمام ثالوثه القدوس،
الوحيد يسوع املسيح ونطلب منه باحلاح ان يبعد عنكم
وعن اوالدكم كل مكروه وكل مرض وكل خوف وكل وباء
وكل روح شريرة وكل جتربة حمزنة ،لكي تصبحوا ساملني
حمفوظني يف رعيته وعظمة حمبته ،البسني اإلنسان اجلديد
والرب الكامل ممتلئني منه بركات عظيمة ال قياس هلا وال
حدود ،وسالما فائق العقول واميانا وجمدا عظيما ،متوجني
ِ
ثالوثه وكلمته األزلية ،لكي ال خييفكم احد
وحمفوظني يف
أو أي روح جنسة أو أي إنسان أو أي مرض أو أي أوبئة
صنع ابليس واتباعه ومالئكته.
خميفة ،النها من
ِ
اجلميع ان يتسلحوا بإميانهم ورجائهم
اننا نطلب من
ِ
وشعورهم حبرارة وحمبة املسيح الذي هو معكم ليالً
ونهارا ،والذي فداكم واشرتاكم بدمه الثمني من اخلطيئة
ً
املميتة منذ اكثر من  ٢٠٠٠عام ،والذي قال عنكم انتم
بيعيت املقدسة ،وناداكم يا اخوتي االحباء ،أنا الشجرة
وأنتم األغصان ،النكم بإميانكم العظيم قد احتدمت به
واصبحتم هيكل جسده وكلمته وكنيسته اليت هي من
حلمه ومن عظامه ،واليت ال تفنى وال متوت بل انها سرمدية
وابدية إىل ال نهاية ،الذي أعدها لنفسه لكي تكونوا له
شعبًا مباركًا وهيكال مقدسًا وهو رأس متوج هلذه الكنيسة
املباركة الروحية اليت انتم املؤمنون بامسه.
فشكرا هلل الذي منحنا القوة والغلبة  ،لكي ننتصر على
ً
العامل وعلى شروره وغروره وجتاربه وعلى أعداء اهلل يف
كل مكان ،وسالم الرب القادر القدوس وحمبته لتكن
معكم ومع اوالدكم وأقربائكم ممسوحني بدمه الطاهر
القدوس حمفوظني به النكم بال عيب أمام جمده وقداسته
وعرشه السماوي ربنا واهلنا وخملصنا الوحيد إىل االبد
آمني.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

السلطات السوية تعزل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املؤسسات اخلدمية والصحية والقطاع اإلنتاجي ،إضافة إىل احلاالت
اإلنسانية وتأمني االحتياجات األساسية للمواطنني ،وسيارات نقل
املواد التموينية واخلضراوات واملشتقات النفطية.
ويف  22أذار أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي عن تسجيل أول
إصابة بفريوس كورونا املتجدد يف البالد قادمة من اخلارج ،مؤكدًا
أنه «مت اختاذ مجيع اإلجراءات الطبية الالزمة للتعامل مع احلالة».
وأوضح يازجي أن الشخص املصاب قدم من خارج سوريا وهو بعمر
يقارب  20عامًا ،مشريًا إىل أنه عندما دخل سوريا مل تظهر عليه أي
أعراض للمرض.
من جهته ،طالب مندوب سوريا الدائم لدى األمم املتحدة بشار
اجلعفري يف رسالة موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة ورئيس
الفوري وغري
جملس األمن الدولي ،الواليات املتحدة بالرفع
ّ
القسرية اليت تفرضها على
املشروط جلميع اإلجراءات االقتصادية
ّ
ّ
إضايف يف
بالده .ولفت اجلعفري إىل أن سوريا تتعرض لضغط
ّ
ظل أزمة كورونا.

إصابات كورونا تتجاوز...

عدد من الدول.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إحصاءات فريوس كورونا عرب العالم

املصابون - 1,009,662 :املتعافون - 211,889 :الوفيات
.52,855
ويف هذا التقرير ،ترصد شبكة «سكاي نيوز عربية» آخر األرقام
وأحدث املستجدات ،حتى فجر امس اجلمعة خبصوص تفشي وباء
«كوفيد  »19يف شتى أحناء العامل:
 ختطى عدد اإلصابات بفريوس كورونا حول العامل حاجز املليونإصابة.
 حاالت الوفاة حول العامل من جراء فريوس كورونا تتخطى عتبةاخلمسني ألفا.
 عدد إصابات كورونا يف اجلزائر يصل إىل  ،986وتسجيل  5حاالتوفاة جديدة.
 ارتفاع حاالت الوفاة بفريوس كورونا يف والية نيويورك األمريكيةإىل  2373شخصا ،واإلصابات تصل إىل  92ألفا.
 مسؤول يف وزارة الصحة السودانية لسكاي نيوز عربية :سجلنا 8حاالت إصابة بفريوس كورونا.
 الربملان اإليراني يعلن إصابة رئيسه علي الرجياني بفريوسكورونا.
 رئيس الوزراء املصري :األسبوع املقبل مهم جدا فيما يتعلقبضرورة التزام املواطنني بإجراءات العزل والوقاية يف مواجهة
فريوس كورونا.
 رئيس الوزراء املصري  :وفقا آلخر اإلحصاءات فإن مصر مازالتيف املستوى املتوسط بشأن انتشار فريوس كورونا ،ونؤكد توفر
السلع يف البالد ملدة تكفي أكثر من  3أشهر.
 رويرتز عن مصدر يف احلكومة الربيطانية :توقعات بارتفاع عددالوفيات بفريوس كورونا يف بريطانيا إىل  50ألف شخص ،يف حالة
عدم التزام احلجر الذاتي.
 ارتفاع حاالت الوفاة بسبب فريوس كورونا يف كندا إىل 127شخصا ،واإلصابات تتخطى  10100حالة.
 أسعار النفط تسجل ارتفاعا بنسبة  30باملئة بعد دعوة السعوديةلعقد اجتماع عاجل لدول أوبك ،وجمموعة من الدول األخرى ،سعيا
للوصول إىل اتفاق يعيد التوازن لألسواق النفط.
 تسجيل  5إصابات جديدة بفريوس كورونا يف مدينة رام اهلل،وعدد املصابني الفلسطينيني يرتفع إىل .160
 وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل  6إصابات جديدة بفريوسكورونا ،لريتفع اإلمجالي إىل  16حالة.
 العراق سجل  44إصابة جديدة وحاليت وفاة جديدتني بفريوسكورونا.
 سنغافورة أعلنت عن  49إصابة جديدة ،لريتفع إمجالي اإلصاباتإىل  1049حالة.
  33718إصابة بفريوس كورونا يف بريطانيا ،وأعداد الوفياتختطت .2900
 وزارة الصحة السعودية أعلنت عن إصابة  165جديدة بفريوسكورونا ،مما يرفع إمجالي احلاالت إىل  ،1885والسلطات السعودية
منعت التجول يف مكة املكرمة واملدينة املنورة على مدار  24ساعة.
 املغرب أكد وفاة حالة جديدة ،وإمجالي الوفيات يرتفع إىل .40 عدد املصابني بالفريوس حول العامل يصل ألكثر من  950ألفا،تعافى من بينهم  200ألف.
 عدد الوفيات يف إسرائيل بفريوس كورونا ارتفع إىل  ،33بعدتسجيل  7وفيات جديدة.
 هولندا سجلت  166وفاة جديدة و 1083إصابة جديدة ،لريتفعإمجالي اإلصابات إىل  14697حالة.
 زامبيا سجلت أول حالة وفاة بفريوس كورونا. يف سويسرا رصدت  432وفاة بفريوس كورونا و 18267إصابةحتى اآلن.
 يف إيران ارتفع عدد املصابني إىل أكثر من  50ألف حالة ،وعددالوفيات إىل  3160شخصا.
 ويف إسبانيا ختطت حاالت اإلصابة بالفريوس حاجز الـ 110ألفحالة ،مع أكثر من  10آالف وفاة.
 -إسبانيا أعلنت وفاة  950شخصا بفريوس كورونا يوم األربعاء يف

أعلى وفيات يومية حتى اآلن.
 عدد الوفيات يف بلجيكا بسبب فريوس كورونا ختطى األلف. لبنان سجل  15إصابة جديدة بفريوس كورونا ليصل إمجالياإلصابات إىل  ،494مع  4وفيات جديدة لريتفع عدد الوفيات إىل
.16
  21إصابة جديدة بفريوس كورونا سجلت يف رام اهلل والقدسواخلليل ،لريتفع عدد املصابني الفلسطينيني إىل .155
 وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل  25إصابة جديدة بفريوسكورونا ،لريتفع عدد اإلصابات إىل .342
  5إصابات جديدة يف حمافظة كركوك العراقية. وزارة الصحة يف سلطنة ُعمان تعلن تسجيل  21إصابة جديدةبفريوس كورونا ،لريتفع عدد اإلصابات املؤكدة إىل .231
 الفلبني أكدت وفاة سفريتها لدى لبنان بعد إصابتها بفريوسكورونا.
 وزير الصحة اإلسرائيلي احلاخام يعقوب ليتسمان ثبتت إصابتهباملرض هو وزوجته ،ورئيس الوزراء بنيامني نتانياهو ورئيس
املوساد يوسي كوهن أدخال إىل احلجر الصحي بسبب اجتماعهما مع
الوزير.
 تايالند أعلنت تسجيل  104إصابات جديدة بالفريوس ،فضال عن 3وفيات إضافية.
 يف الكويت أعلن وزير الصحة شفاء حالة واحدة جديدة من املصابنيبفريوس كورونا ،لريتفع عدد حاالت التعايف إىل .81
 بولندا تتوقع ذروة يف حاالت اإلصابة بالفريوس يف أبريل ،بعدإمجالي إصابات بلغ  2554و 43حالة وفاة.
 عدد اإلصابات املؤكدة يف أملانيا ارتفع إىل  73522حالة،والوفيات إىل .872

إعفاء حاملة طائرات...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وكان قائد حاملة الطائرات ،اليت حتمل على متنها أكثر من  4آالف
شخص ،قد طلب مساعدة طارئة ،الثالثاء ،لوقف تفشي فريوس
كورونا على سفينته ،بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على منت
السفينة ،األسبوع املاضي.
وقد تأكدت إصابة عدد من األشخاص على منت حاملة الطائرات
«ثيودور روزفلت» الراسية حاليا يف جزيرة غوام ،األسبوع املاضي،
قبل إعالن البنتاغون إصابة  93شخصا.
وقال كروزير ،يف رسالة إىل وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون):
«لسنا يف حالة حرب .ال ضرورة ألن ميوت البحارة».
وأوصى قائد حاملة الطائرات األمريكية بفرض حجر صحي على كل
أفراد الطاقم تقريبا ،موضحا أنه من املستحيل تطبيق تدابري التباعد
االجتماعي على منت حاملة الطائرات ،حيث يعيش عدد كبري من
البحارة يف مساحات ضيقة.
وحذر املسؤول العسكري يف رسالته ،اليت حتمل تاريخ  30مارس،
من أن انتشار الفريوس «مستمر ومتسارع ،مضيفا «هناك حاجة
لتحرك حاسم» .إعفاء قائد حاملة طائرات أمريكية بسبب «رسالة
كورونا»
فقد أعلنت البحرية األمريكية ،امس االول اخلميس ،أنها أعفت قائد
حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ،بريت كروزير ،بعدما كتب
خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اختاذ إجراءات أقوى
للسيطرة على تفشي فريوس كورونا على منت حاملة الطائرات.
ويأتي ذلك بعد إعالن البنتاغون إصابة  93شخصا بفريوس كورونا
املستجد ،على منت حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت».
وكان قائد حاملة الطائرات ،اليت حتمل على متنها أكثر من  4آالف
شخص ،قد طلب مساعدة طارئة ،الثالثاء ،لوقف تفشي فريوس
كورونا على سفينته ،بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على منت
السفينة ،األسبوع املاضي.
وقد تأكدت إصابة عدد من األشخاص على منت حاملة الطائرات
«ثيودور روزفلت» الراسية حاليا يف جزيرة غوام ،األسبوع املاضي،
قبل إعالن البنتاغون إصابة  93شخصا.
وقال كروزير ،يف رسالة إىل وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون):
«لسنا يف حالة حرب .ال ضرورة ألن ميوت البحارة».
وأوصى قائد حاملة الطائرات األمريكية بفرض حجر صحي على كل
أفراد الطاقم تقريبا ،موضحا أنه من املستحيل تطبيق تدابري التباعد
االجتماعي على منت حاملة الطائرات ،حيث يعيش عدد كبري من
البحارة يف مساحات ضيقة.
وحذر املسؤول العسكري يف رسالته ،اليت حتمل تاريخ  30آذار،
من أن انتشار الفريوس «مستمر ومتسارع ،مضيفا «هناك حاجة
لتحرك حاسم».

دياب :ال تشبهنا كحكومة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

استهل اجللسة باالشارة اىل ان هناك حشدا من اللبنانيني
الراغبني يف العودة وضغطا على السفارات لكن ال بد من معرفة
االمكانات املتوفرة لذلك .ثم حتدث الرئيس دياب (وفق املعلومات
الرمسية).
ثم حتدث الوزير رميون غجر عن اجرائه اتصاالت مع الشركات الراغبة
يف املشاركة يف موضوع الكهرباء وبناء املعامل تنفيذا لقرار جملس
الوزراء اي سيمنز وجنرال الكرتيك.
وبعدما اكد الرئيس دياب انه يسحب بند التعيينات من جملس
الوزراء صفق له الوزراء .وافيد ان وزير الطاقة واملياه رميون غجر
قدم عرضا يف موضوع مراحل تنفيذ سد بسري والصعوبات اليت
تواجهه الفتا اىل ان املشروع من اهم املشاريع.
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ومتت تسمية نائب رئيس احلكومة زينة عكر ممثال للبنان يف جلنة
الصندوق االئتماني املتعدد للماحنني.
وحول آلية عودة املغرتبني قال الرئيس دياب :اذا انتشر العائدون
بني اهلهم واقربائهم قد يساهم ذلك يف رفع عدد االصابات اىل
حنو كبري وكرر مطالبته بإخضاع اللبنانيني العائدين لفحوصات قبل
صعودهم اىل الطائرة .وايده وزير الصحة محد حسن يف ذلك وقال
رئيس جملس الوزراء ان هذا ما جيب حصوله وكذلك وزير الزراعة
ِ
اجلمهورية ومن هنا تقرر تعديل بعض
عباس مرتضى ايد رئيس
ما جاء يف آلية العودة جلهة اخضاع العائدين للفحص يف الدول
املوجودين فيها قبل ركوبهم الطائرة وسيصار اىل اجراء فحص اخر
معمق بعد عودتهم اىل بريوت.
وعلم انه بعد املوافقه على بند اعفاء املستلزمات الطبية لفريوس
كورونا حتدث رئيس اجلمهورية عن موضوع اللبنانيني العائدين من
اخلارج وقال انه من الضروري اجراء فحص هلؤالء قبل ركوبهم
الطائرة خوفا من نقل احد املسافرين العدوى اذا تبينت للحاضرين
واالمر قد يعرض ركاب الطائرة واملقيمني للخطر.
وحتدث وزير الصحة محد حسن عن ان اخلطورة تكمن يف التوزيع
اجلغرايف لإلصابات ما يدل على ان هناك مناطق لبنانية كثرية
ظهرت فيها اصابة او اكثر خصوصا عكار وزغرتا وطرابلس مبديا
اسفه لعدم حصول انضباط يف هذا املوضوع متمنيا التشدد على
ِ
املخالفات .واشار اىل الية العائدين واجناز فحص
االرض لقمع
الكورونا يف البلد الذي يقيم فيه العائدون الراغبون بالعودة على
ان جيري الفريق الطيب معاينة طبية على منت الطائرة.
واوضحت املصادر ان وزيرة العدل ماري كلود جنم قدمت عرضا
سريعا عن موضوع السجون واملوقوفني.
ويف موضوع العفو اخلاص الذي هو من صالحية رئيس اجلمهورية
هناك انتظار لرفع جداول امسية .واالولوية تعطى للمرضى وكبار
السن واملدمنني وذوي احلاجات اخلاصة والذين شارفوا على انتهاء
مدة سجنهم.
وبدت مفاجأة الرئيس دياب بسحب بند التعيينات املالية كأنها
استجابة للضغوط اليت مورست وملنع فرط احلكومة باكرا ،خاصة
بعد تغيب الوزيرين اللذين اقرتحهما «تيار املردة» وزير االشغال
ميشال جنار ووزيرة العمل مليا ميني دويهي عن اجللسة خشية
التصويت على التعيينات ومتريرها كما هي .ومن جهة ثانية بدا
ٌ
رفض لآللية املعتمدة يف التعيينات ،حبيث ان دياب قرر وضع
انه
مشروع قانون بآلية جديدة ،معلنًا رفض منطق احملاصصة الذي
أن حكومة التكنوقراط ال ميكنها أن تقبل بتعيينات ال
يسود وقالّ :
تعتمد معايري الكفاءة.
وذكرت املعلومات ان االتصاالت اليت سبقت اجللسة مل تتوصل
اىل إزالة االعرتاضات امام التعيينات ،بعد إصرار «املردة» على
احلصول على عضوين بدل واحد.إضافة اىل عدم رغبة دياب
بالتصادم الكامل مع الرئيس سعد احلريري ،فيما تردد ايضًا ان
الثنائي الشيعي مل حيدد اسم نائب حاكم مصرف لبنان .ويف كل
االحوال تفادى دياب إشكالية اهتزاز احلكومة او فرطها.
اما يف ملف اعادة املغرتبني اىل لبنان فيبدو ان اآللية اليت وضعتها
الوزارات املعنية مل تقنع بعض الدول ،حيث رفضت دول عديدة
استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال االمن واجراء االختبارات
للراغبني
على العائدين يف مطاراتها .فطلب الرئيس «السماح ّ
بالعودة اىل لبنان بالصعود اىل الطائرات مع ضوابط صحية على
وتكرر بعد أسبوع من عودتهم» .لكن
أن حتصل االختبارات يف لبنان
ّ
الرئيس عون رفض واصر على اجراء الفحص على العائدين يف
الدول اليت يتواجودن فيها ومن تظهر عليه عوارض املرض يبقى
هناك على ان تتخذ ترتيبات خاصة ألعادته بطائرة جمهزة مبعدات
طبية.
وبعد النقاش تقرر تعديل االلية حبيث جيري للعائدين أحد الفحصني
االولي او املخربي الكامل يف الدولة املتواجدين فيها ،على ان
تتوىل االطقم الطبية اعادة الفحص السريع يف الطائرة للتثبت من
خلو اي مغادر من الفريوس ثم جيري هلم الفحص يف مطار بريوت
ايضا .وبناء لذلك اخنفض عدد املقرر اعادتهم من عشرة االف اىل
حنو  2500شخص فقط .وعلى هذا اجتمعت اللجنة اخلاصة مبكافحة
مرض كورونا مساء للبحث يف االلية اجلديدة واقرارها.
وعلى هذا ستصل االحد (غدا) اىل بريوت  ٤طائرات اثنتان منه
ّ
تقل عددا من
من افريقيا وواحدة من الرياض واخرى من دبي
املغرتبني.
ونقلت وزيرة االعالم منال عبدالصمد عن دياب قوله خالل اجللسة:
«هناك خرق كبري وخطري العالن التعبئة العامة ،ومناطق ال تلتزم
بالتدابري ما يسبب ثغرة فاضحة النتشار الوباء ،واذا مل تطّبق
االجراءات بصرامة قد نضطر اىل اختاذ قرارات اكثر تشددا وتدابري
قاسية».
اىل ذلك ،قرر اجمللس متابعة السري يف مشروع سد بسري
حبسب العقود املوضوعة والقرارات السابقة ونظرا ألهميته جلهة
تأمني املياه لبريوت الكربى».
واقر سائر البنود على جدول االعمال(.مزيد من التفاصيل ص )3
وكشفت مصادر مواكبة لالتصاالت السياسية اليت سبقت إنعقاد
جلسة جملس الوزراء أن رئيس تيار املردة سليمان فرجنية تشدد
مبطلبه باحلصول على مركزين مسيحيني من املراكز الوظيفية املطروحة
يف موضوع التعيينات باعتبار هذا من حقه واسوة بغريه وانه رفض
أي تنازل عن هذا املطلب ،مؤكدة حصول اتصاالت عديدة لثنيه عن
هذا املطلب لتسهيل اقرار هذه التعيينات لكنها شددت يف املقابل
ان حزب اهلل الذي شارك جبانب من هذه االتصاالت مل ميارس اي
ضغوطات اطالقا وكان متفهما ملوقف فرجنية.
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أيمن معروف

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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توم هانكس وزوجته ينضمان
لقائمة املتعافني من كورونا

ال تنازل عن األناقة حتى لو كانت يف «زمن الكورونا»

بيل غيتس :هذا ما سأفعله مع
كورونا لو كنت رئيسا ألمريكا رئيسة سلوفاكيا جتذب انتباه العامل
قال قطب األعمال األمريكي بيل غيتس إنه لو كان رئيسا
للواليات املتحدة األمريكية يف الوقت احلالي فإن خطته للتغلب
على انتشار فريوس كورونا املستجد «كوفيد  »19كانت ستتمثل
يف عزل الناس عرب واليات أمريكا حتى يتم تسطيح معدل العدوى
بالفريوس القاتل ،حبسب ما ذكرته شبكة «سي.إن.بي.سي»
األمريكية.
وأضاف غيتس يف مداخلة مع أحد الربامج التلفزيونية« ،الرسالة
الواضحة ستكون بأنه ال خيار آخر لدينا سوى فرض هذا العزل،
وإن هذا العزل سيستمر ملدة من الزمن ...يف حالة الصني
استمر العزل لنحو ستة أسابيع ،لذا جيب علينا أن جنهز أنفسنا
هلذا األمر ونقوم به على أكمل وجه».

النجم األمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون

عاد املمثل األمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إىل
لوس أجنلوس ،اجلمعة ،بعد قضاء أكثر من أسبوعني يف احلجر
الصحي يف أسرتاليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفريوس
كورونا.
ومت تصوير بطل فيلمي «فورست جامب» و»توي ستوري»
وزوجته وهما يبتسمان لدى استقالهلما سيارة يف املدينة.
وقال موقع «تي.إم.زد» ،املهتم بأخبار املشاهري ،إن الصور
التقطت بعد فرتة وجيزة من هبوط الزوجني يف مطار يف لوس
أجنلوس .وقال موقع «بيدج سيكس» التابع لصحيفة «نيويورك
بوست» ،والذي يهتم بأخبار املشاهري إن هانكس شوهد وهو
يرقص بعد اهلبوط من طائرة خاصة.
موضوع يهمك?سجلت الواليات املتحدة األمريكية حصيلة قياسية
بـ  354وفاة و 18ألف إصابة بكورونا يف يوم واحد ،فيما ارتفع
عدد اإلصابات يف...حصيلة إصابات كورونا بالواليات املتحدة
تتجاوز  100ألف حصيلة إصابات كورونا بالواليات املتحدة تتجاوز
 100ألف أمريكا
وكان هانكس ،الذي فاز جبائزة أوسكار مرتني وأحد أكثر النجوم
شعبية يف الواليات املتحدة ،وزوجته ويلسون من أوائل املشاهري
الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفريوس كورونا الذي حتول إىل
جائحة حصدت أرواح  27ألف شخص حول العامل.
وعوجل هانكس وزوجته يف مستشفى بأسرتاليا وعزال نفسيهما
لفرتة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.
وكان هانكس يف أسرتاليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي
عندما أعلن يف  11مارس أنه وزوجته ُأصيبا بفريوس كورونا.
ومت وقف التصوير يف الفيلم منذ ذلك احلني كما توقف تصوير
مئات من األفالم األخرى والربامج التلفزيونية يف خمتلف أحناء
العامل.

بطاقة دعوة خاصة وكمامات
وقفازات ...زفاف يف زمن الكورونا
جرى زفاف يف دولة فلسطني وسط اجراءات احرتازية تتعلق
بتفشي فريوس كورونا اجلديد (اجلائحة) يف أجواء ممطرة
يسودها احلذر.
العريس من اخلليل ويدعى عماد شرف ،وزوجته براءة عمارنة من
بيت حلم ،قررا عمل زفافهما ودعوة معارفهما «اللتزام املنازل
والدعاء هلم بالربكة مبناسبة الزفاف».
وانتشر فيديو على موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي ظهر فيه
العريس مرتديا «الكمامة» والقفازات الطبيني ،والعروس ترتدي
فستان عرس وتغطي وجهها ،يف حفل عائلي بسيط بسبب حالة
الطوارئ املعلنة.
وشهدت مراسم الفرح توديع العروس يف منزهلا ثم االنطالق
إىل االحتفال العائلي يف منزل العريس ،بعد أن ألغي حجز القاعة
ومجيع الرتتيبات.
ويف التفاصيل األخرى ،وعمال باألوامر اليت تقتضي منع التجمعات
فقد مسحت الشرطة بثالث سيارات للموكب بعد وضع أمسائهم
على احلواجز ليسمحو هلم باملرور.
ويف السياق كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،اليوم
السبت ،تسجيل  4إصابات جديدة بفريوس «كورونا» املستجد
يف رام اهلل واخلليل ،لريتفع العدد إىل إىل  52مصابا ،تعافى
منهم  17شخصا.
وصنفت منظمة الصحة العاملية ،يوم  11آذار /مارس اجلاري،
فريوس كورونا املستجد ،وباء عامليا ،يف الوقت الذي جتاوز
فيه عدد املصابني بالفريوس مجيع التوقعات.
وبلغت آخر إحصاءات العدد اإلمجالي للمصابني بفريوس كورونا
يف مجيع أحناء العامل ،حسب موقع « »worldometersحوالي 290
ألف شخص ،كما جتاوز عدد الوفيات  ،11800فيما وصل عدد
املتعافني لقرابة  94ألف شخص.

وتتناقض تصرحيات غيتس مع خطة الرئيس األمريكي للقضاء
على الوباء يف أكرب اقتصاد بالعامل ،إذ قال ترمب يف أكثر من
مناسبة إن العزل سيسبب ضرارا فادحا لالقتصاد وإنه يريد أن
تعود احلياة إىل طبيعتها حبلول عيد الفصح يف مطلع الشهر
املقبل.
موضوع يهمك?أقر جملس الشيوخ األمريكي باإلمجاع يوم األربعاء
مشروع قانون برتيليوني دوالر يهدف إىل مساعدة العمال
العاطلني والصناعات»...الشيوخ» األمريكي يقر خطة الرتيليوني
دوالر لتحفيز االقتصاد «الشيوخ» األمريكي يقر خطة الرتيليوني
دوالر لتحفيز االقتصاد اقتصاد
ويرى غيتس أن العزل حال تطبيقه بصورة جيدة حمليا ملدة 20
يوما فإن األوضاع ستتغري حنو األفضل مع تراجع معدالت انتشار
املرض واحنسار اإلصابات اجلديدة.
وكرئيس للبالد فإن رسالة جيتس الواضحة إىل الشعب األمريكي
ستكون« ،هذا األمر لن يكون سهال» ،مطالبا اإلدارة احلالية
بالتشديد على هذا األمر يف خطابها إىل اجلمهور األمريكي.
ويقبع حنو  81مليون أمريكي يف  18والية ألوامر بالبقاء يف
املنزل يف إطار جهود تبذهلا الواليات لكبح انتشار الوباء مع
تصاعد مطرد يف أعداد اإلصابات والوفيات على حد سواء.
والعام املاضي ،تنبأ امللياردير األمريكي بظهور فريوس قاتل
يف الصني قبل انتقاله سريعا إىل دول العامل ،وحذر حينها يف
سلسلة من الوثائقيات جرى بثها على «نت فليكس» من أن
العامل غري مستعد للتعامل مع هذا الوباء.
وشدد غيتس على أهمية إعطاء األولوية لإلنسان والصحة على
املال يف األزمة احلالية.
وقال »،إنها حقا ملأساة تنبع من أن اآلثار االقتصادية هلذا الوباء
ستكون قاسية للغاية ،مل حيدث شيء من هذا القبيل القتصاد
البالد من قبل ،ولكن املال ،من املمكن أن يعود مرة أخرى ومن
املمكن أن يعود االقتصاد للنمو ولكنك ال تستطيع أن تعيد
األموات للحياة مرة أخرى ..لذا يتحتم علينا أن نشعر بالصعوبات
االقتصادية من أجل أن حنافظ على احلياة».

بني ليلة وضحاها ...ملياردير فرنسي
حيقق رحبا قدره  11مليار دوالر
منت ثروة امللياردير الفرنسي برنارد أرنو ،املؤسس والرئيس
التنفيذي جملموعة «لويس فيتون» املختصة ببيع السلع الفاخرة،
مبقدار  11مليار دوالر يف يوم واحد مستفيدا من صعود أسواق
األسهم األمريكية بأكرب وترية يومية منذ عام .1933
ووفقا لصحيفة «بلومربغ» األمريكية ارتفعت ثروة أرنو مبقدار
 11.3مليار دوالر يف  24ساعة فقط بعد القفزة اليت سجلتها
األسهم العاملية يوم الثالثاء املاضي على خلفية قرب التوصل
إىل اتفاق بشأن حزمة حتفيز اقتصادية تارخيية داخل الكونغرس
األمريكي.
ووفقا للوكالة اخنفضت مبيعات شركة  LVMHالتجارية وهي
إمرباطورية تضم  70عالمة جتارية لألزياء واجملوهرات بشكل كبري
يف اآلونة األخرية بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد ،حيث
تعتمد الكثري من أرباح  LVMHعلى العمالء الصينيني.
وحبسب مؤشر «بلومربج لألثرياء» ،الذي يرصد التطور اليومي
لثروات أغنى  500شخص حول العامل ،يوم أمس األربعاء ،فإن
ثراء يف العامل ارتفعت بنحو  50.77مليار
ثروة أكثر  10أشخاص
ً
دوالر يف غضون  24ساعة.

خطفت رئيسة سلوفاكيا ،زوزانا
كابوتوفا ،مؤخرا األضواء بظهورها
الالفت خالل عدة مناسبات يف
حماولة للتشجيع على االلتزام
باإلجراءات االحرتازية للحد من
انتشار فريوس «كورونا» يف
بالدها.
`وتداول رواد مواقع التواصل
لكابوتوفا
صورا
االجتماعي
بفساتني أنيقة ،وكمامات بنفس
اللون وقفازات سوداء ،مبدين
إعجابهم بأناقتها رغم الوضع الذي يعيشه العامل يف ظل انتشار
الوباء ،حتى أن البعض منهم علق قائال «املرأة هي املرأة» رغم
كل الظروف.
لكن طبعا االختالف يف اآلراء كان موجودا ،حيث رأى البعض
أن عدم ارتدائها كمامات طبية عادية هو من باب اخلجل بسبب
صورتها العامة كرئيسة دولة ،بينما رأى آخرون أن فيه شيئا من
االستعراض.
ويف حفل تنصيب جملس الوزراء اجلديد يف سلوفاكيا ،حرص
اجلميع على ارتداء األقنعة الواقية من فريوس كورونا ،مبن فيهم
رئيسة الدولة ورئيس الوزراء ،إيغور ماتوفيتش.
وألن املرأة دائما مميزة بأناقتها ومجاهلا ،فكان الفتا ارتداء
الرئيسة كابوتوفا كمامة خمتلفة عن كمامات اآلخرين ،أكسبتها
جاذبية كبرية ،يف رسالتها التوعوية لضرورة القيام بكل اإلجراءات
االحرتازية لضمان عدم اإلصابة باملرض.
وسبق لسلطات سلوفاكيا أن أعلنت عن تسجيل أول إصابة
بالفريوس التاجي كورونا ،وقال رئيس الوزراء إن رجال يبلغ من
العمر  56سنة أصيب بالفريوس وخيضع حاليا للعالج يف مركز
االستشفاء اجلامعي بالعاصمة براتيسالفا.
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كورونا يصيب ضحية جديدة من مشاهري هوليوود!

الثري الذي ربح  5.5مليار
دوالر رغم خسائر العامل

إصابة بائعة هوى فرنسية
بـ»كورونا» وبيت الدعارة
حمجر وبداخله  42زبونا

مـوظفون يعملون يف محل لـ أمازون

«فتاة
أعلنت
مساعدة
بوند»،
دانيال كريغ يف
فيلم «كم من
العزاء» (Quantum
 )of Solaceمن
أفالم
سلسلة
بوند،
جيمس
أولغا كوريلينكو،
عن إصابتها بـ
وهي
Covid-19
يف عزلة ذاتية يف
منزهلا.
ونشرت ممثلة هوليوود ،املولودة يف أوكرانيا ،األخبار عن كونها
مصابة بفريوس كورونا ،يف منشور على حسابها يف «إنستغرام»
يوم األحد  15مارس.
«حجرت يف املنزل بعد االختبار اإلجيابي لإلصابة
وكتبت أولغاُ :
بفريوس كورونا .إنين مريضة منذ ما يقرب األسبوع» ،وحثت
متابعيها على توخي احلذر يف مواجهة املرض.
وحققت كوريلينكو جنومية دولية على «أكتاف» فيلم جيمس بوند
عام  ،2008ومنذ ذلك احلني لعبت دور البطولة يف جمموعة من
أفضل األفالم الرائجة يف هوليوود ،منها إىل جانب توم كروز يف
فيلم اخليال العلمي .Oblivion
وردا على من متنى هلا الشفاء ،ممن طلبوا منها تقديم تفاصيل عن
حالتها وعالجها ،قالت النجمة إنها تتناول عقاقري لتخفيف احلمى،
وانتظرت اختفاء األعراض من تلقاء نفسها ،حيث ال يوجد عالج
حاليا للفريوس اجلديد.
وأشارت املمثلة إىل أنها استخدمت الطب التقليدي لدعم جهاز
املناعة لديها ،بصرف النظر عن تناول الفيتامينات ،وقالت إنها
تكثر من أكل الثوم وشرب املاء بالليمون.
وتعيش كوريلينكو ،ذات  40عاما وهي مواطنة فرنسية منذ عام
 ،2001يف العاصمة الربيطانية لندن مع ابنها البالغ من العمر 4
سنوات ،وصديقها األرجنتيين ،بن كورا.
واختذت احلكومة الربيطانية خطوات متواضعة نسبيا ملكافحة انتشار
املرض ،مقارنة ببعض الدول األوروبية األخرى مثل إيطاليا ،اليت
طبقت احلجر الصحي على مستوى البالد منذ يوم الثالثاء.
وحتى اآلنٌ ،أبلغ عن  1372إصابة مؤكدة بفريوس كورونا يف مجيع
أحناء اململكة املتحدة ،ويبلغ عدد الوفيات .35

يف الوقت الذي يفقد فيه آالف املوظفني يف العامل وظائفهم
وتتوقف آالف الشركات عن العمل بسبب وباء «كورونا» الذي
جيتاح العامل ،فإن مستثمرًا أمريكيًا حمظوظًا استطاع أن حيقق
مكاسب جتاوزت الـ 5.5مليار دوالر خالل العام احلالي وحده الذي
مين فيه الكثريون خبسائر قاسية.
ومتكن الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» والرجل األغنى يف
العامل جيف بيزوس من حتقيق هذه املكاسب على الرغم من
انهيار أسواق األسهم األمريكية على وقع انتشار وباء «كورونا»،
ومتكن من أن يزيد ثروته املالية بفضل البيع والشراء يف الوقت
الصحيح.
وحبسب التفاصيل اليت نشرتها جريدة «الغارديان» الربيطانية،
واطلعت عليها «العربية نت» ،فإن بيزوس متكن من أن يزيد
ثروته املالية بواقع  5.5مليار دوالر عما كانت عليه يف اليوم
األول من العام احلالي  ،2020ومن بني هذه الـ 5.5مليار دوالر
مثة  3.9مليار حققها بيزوس خالل يوم واحد ،وهو يوم اخلميس
املاضي فقط.
ويبلغ بيزوس من العمر  56عامًا ،كما أن ثروته املالية تبلغ
 120مليار دوالر بعد األرباح األخرية اليت حققها ،وهو بذلك
يرتبع على عرش أغنى شخص يف العامل .فيما يشغل بيزوس
منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» وميتلك  12%من
أسهم الشركة ذاتها.
أما كيف استطاع بيزوس أن حيقق هذه األرباح الضخمة خالل
العام احلالي فيظهر من البيانات املالية يف الواليات املتحدة أن
الرجل باع أسهمًا من «أمازون» يف األسبوع األول من شهر فرباير
املاضي بقيمة  3.4مليار دوالر ،وكانت األسعار يف ذلك احلني
تقرتب من ذروتها وقبل أن تتصاعد وترية أزمة «كورونا» اليت
أدت النهيار األسواق.
وتبني بأن بيع بيزوس لتلك األسهم ساعده على جتنب خسائر
قاسية كان سيتكبدها بعد أيام قليلة عندما انهارت األسهم
وسجلت أقسى هبوط هلا منذ عقود ،وبعد ذلك استطاع بيزوس
أن حيقق مكاسب من موجة االرتفاع اليت شهدتها األسواق
األمريكية األسبوع املاضي ،وهو ما انتهى به إىل حتقيق مكاسب
بأكثر من مخس مليارات ونصف املليار دوالر مقارنة مبا كانت
عليه ثروته مطلع العام احلالي.

إعفاء ضباط شرطة موسكو من
مناصبهم اللتقاط سيلفي يف املشرحة
أعفي ضباط قسم الشرطة يف حي شوكينو مبوسكو من مناصبهم
اللتقاطهم صور سيلفي يف املشرحة.
أفاد املكتب الصحفي يف وزارة الداخلية بأن الفحص الذي
أجراه قسم األمن الداخلي لشرطة موسكو أكد أن رئيس املباحث
يف قسم الشرطة حبي شوكينو الرائد ،فياتشيسالف غورنيف،
وزميلته املالزم أول ،تاتيانا بوريشيفا ،التقطا صورا فوتوغرافية
على خلفية اجلثث وقد مت إعفاؤهما من منصبيهما.

ذكرت صحيفة «ّ ،»la fraiche gazette
أنه ّ
«مت تشخيص إصابة بائعة
هوى ُتدعى جيزيل بفريوس «كورونا».
أن «جيزيل شعرت باألعراض األوىل أثناء خدمتها ،وأمر
ولفتت إىل ّ
الطبيب ّ
ملؤسسة
الفوري
الصحي
احلجر
يف
بوضعها
فحصها
الذي
ّ
« »La dragée bleueاملوجودة يف  ،»rue de la tourحيث تعمل
ً
ً
زبونا حماصرون يف بيت الدعارة».
أن «42
املصابة»،
مشرية إىل ّ
أن عدد الوفيات
وكانت قد أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية ّ
ّ
تفشي فريوس كورونا املستجد يف البالد ارتفع إىل  ،30بعد
جراء
ّ
ً
أن «وزير
أن كان  25يوم اخلميس من االسبوع املاضي،
كاشفة ّ
الثقافة الفرنسي فرانك ريستريُ ،أصيب بالفريوس».

فريوس كورونا يكشف لسيدة خيانة زوجها

أصيب رجل بريطاني بفريوس كورونا املستجد ،إال أن إصابته
باملرض مل تكن أكثر ما خيشاه.
ووفقا ملا نشرته صحيفة «ذا صن» اإلجنليزية ،علمت زوجة
الرجل أنه خيونها مع عشيقة سرية يف بلد آخر.
وأبلغ الزوج شركته بضرورة سفره يف رحله عمل داخل البالد،
إال أنه سافر إىل إيطاليا للقاء صديقته هناك وقضاء بعض
األيام معها.
واضطر الرجل للعودة قبل املوعد احملدد عقب إعالن إيطاليا حجرا
صحيا على كامل البالد.
وذهب الرجل فور عودته إىل املركز الصحي بعد أن ظهرت
عليه أعراض املرض ،ليعرتف بأن عشيقته هي من نقلت له
الفريوس.
وعلمت الزوجة باألمر لتفرض على نفسها حجرا صحيا منزليا يف
بيتها الفاخر مشالي إجنلرتا ،حيث تعاني خوف اإلصابة باملرض
إىل جانب صدمتها من خيانة بعلها.
وقال مصدر طيب إن الزوج على األغلب سينجو من فريوس
كورونا ،لكنه خائف جدا من فضيحة اخليانة حيث أنه يشغل
وظيفة مرموقة.
يذكر أن إيطاليا حتتل املرتبة األوىل يف أوروبا من حيث انتشار
فريوس كورونا.

وعالوة على ذلك مت إعفاء نائب رئيس إدارة الشرطة يف دائرة
موسكو الغربية العقيد ،أليكسي كورنيينكو ،وكذلك رئيس قسم
الشرطة يف حي شوكينو العقيد ،إيفان بونياتوفكني ورئيس
املباحث ،الرائد سريغي غالديشيف.
أما رئيس إدارة وزارة الداخلية يف دائرة موسكوالغربية الشمالية
ففرضت عليه عقوبات إدارية.

ووفقا للبيانات الرمسية مت تسجيل أكثر من  35ألف حالة إصابة
بفريوس كورونا املستجد املسبب ملرض كوفيد  ،19وقد وصل
عدد الوفيات إىل ما يقرب من  3آالف.

يذكر أن رئيس قسم االختبارات الطبية يف بطرسبورغ كان قد
أعفي يف فرباير املاضي من املنصب لنشر فيديو التعري يف
املشرحة على شبكة اإلنرتنت.

وصنفت منظمة الصحة العاملية ،يوم  11آذار /مارس اجلاري،
فريوس كورونا املستجد املسبب ملرض «كوفيد  ،»19وباء
عامليا ،مؤكدة أن أعداد املصابني تتزايد بسرعة كبرية.

Saturday 4 April 2020
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صـحة وغـذاء

مفاجأة ...اكتشاف طريقة جديدة تنتقل بها عدوى «كورونا»

كشفت دراسة حديثة عن طريقة جديدة ميكن أن تنتقل بها عدوى
فريوس كورونا املستجد املسبب ملرض «كوفيد  »19عن طريق
احلديث.
ونشرت قناة التلفزيون الياباني الرمسية تقريرا نقلت فيه عن
خرباء الطريقة اجلديدة اليت ميكن من خالهلا نقل عدوى كورونا.
وأوضحت القناة اليابانية أن هناك طريقتان معروفتان لنقل
عدوى فريوس كورونا ،حيث تأتي األوىل عن طريق ملس األسطح
اليت يوجد عليها الفريوس ،والثانية مرتبطة باستنشاق القطرات
الناجتة عن السعال أو العطس.
ولكن اخلرباء يف الدراسة احلديثة ،توصلوا إىل طريقة ثالثة،
النتقال عدوى فريوس كورونا ،أال وهي عن طريق «القطرات
الدقيقة اليت يصدرها الشخص أثناء التحدث».
ونقلت الدراسة عن كازيوهو تاتيدا ،رئيس املؤسسة اليابانية
ملكافحة األمراض املعدية ،قوله إن طريقة انتقال عدوى فريوس
كورونا تكون أثناء التحدث مع الشخص املصاب ،وحتى إذا كانت
هناك مسافة بينك وبينه.
وتابع بقوله «نعتقد أن العدوى تأتى من جزيئات دقيقة ال تتجاوز
حجمها ميكروميرت ،وهذه الطريقة يف انتقال الفريوس ميكن أن
نسميها عدوى القطريات الدقيقة».
وكشفت الدراسة الطريقة اليت ميكن من خالهلا وقوع تلك
العدوى ،واليت مت رصدها عن طريق تقنيات تكنولوجية تستخدم
كامريات عالية احلساسية ،وهذه التكنولوجيا متكن العلماء من
مراقبة القطرات اليت تبلغ حجمها  1ميكرومرت واليت تساوى
 10,000/1مليمرت.
وبدأت التجربة يف البداية بالعطس ،حيث خترج قطرات من
الرذاذ تتساقط بسرعة ،لكن عندما نظر هلا العلماء بالكامريا
عالية احلساسية وجدوا جسيمات تشبه اجلليرت مضيئة تطري يف
اهلواء حجم هذه القطرات يصل لـ  10ميكروميرت.
وأوضحت الدراسة أن «العطس هو الطريقة الوحيدة النتقال هذه
القطرات الدقيقة ،لكن عندما أجرى العلماء نفس التجربة على
احملادثات بني شخصني ،وجدوا أن األشخاص يصدرون كثري من
عال».
القطريات الدقيقة عند التحدث بصوت ٍ
وقال كازيوهو« :القطريات الدقيقة اليت تصدر أثناء التحدث
حتمل العديد من الفريوسات ،ونصدر هذه القطريات عندما
نتحدث بصوت مرتفع أو نتنفس بشدة أثناء الزفري».
وأردف بقوله «األشخاص من حولنا يستنشقون هذه القطرات،
ومن هنا تنتشر الفريوسات ومنها فريوس كورونا ،وبدأنا نلتفت
هلذا اخلطر اآلن».
كما نقلت الدراسة عن ماساشى ياماكاوا ،أستاذ مساعد مبعهد
كيوتو للتكنولوجيا ،قوله إن خطر العدوى بالقطرات الصغرية
تصبح أكرب من املسافات القريبة بينا وبني اآلخرين.
وتابع« :أجرينا جتارب على  10أشخاص يف غرفة واحدة مغلقة
حبجم فصل مدرسى ،وحينما عطس أحد األشخاص مرة واحدة
ونشر حواىل  100ألف قطرة كانت قطرات كبرية باللون األزرق،
األخضر سقطت على األرض يف دقيقة ،لكن قطرات صغرية
حبجم امليكرومرت باللون األمحر  ،ظلت عالقة يف اهلواء ملدة 20
دقيقة بعد العطس»Video Player.
وأوضح ماساشى« ،إذا مل يتحرك اهلواء أو تأتى رياح تظل
القطرات ثابتة يف اهلواء ،ولن تتحرك وميكن أن تبقى لفرتة من
الوقت».
الوقاية

وكشفت الدراسة طريقة الوقاية ومنع اإلصابة بعدوى «كوفيد

 »19بتلك الطريقة.
وأشارت الدراسة إىل أن هناك طريقة ملنع هذه القطرات من أن
تنقل العدوى لآلخرين وهى فتح النوافذ لتهوية املكان.
وأوضحت بأنه «عندما تفتح النافذة تنجرف القطرات الدقيقة
بعيدًا ،فهى قطرات صغرية وخفيفة احلجم ميكن أن تطري يف
اهلواء ،وميكنك فتح الشبابيك مرتني كل ساعة ،هذا يقلل خطر
العدوى بشكل دائم».
صنفت منظمة الصحة العاملية فريوس كورونا املستجد املسبب
ملرض (كوفيد ،)19-الذي ظهر بالصني أواخر العام املاضي،
وباء عامليا ،مؤكدة أن أرقام اإلصابات
يوم  11آذار/مارس،
ً
ترتفع بسرعة كبرية.
وأجرب الوباء العديد من دول العامل ،وعلى رأسها دول كبرية
بإمكانياتها وعدد سكانها ،على اختاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت
من حظر الطريان إىل إعالن منع التجول وعزل مناطق بكاملها،
وحتى إغالق دور العبادة ،ملنع تفشي العدوى القاتلة.

للحفاظ على لياقتك بزمن كورونا..
نصيحة من الصحة العاملية

مل تتوقف منظمة الصحة العاملية منذ اإلعالن عن فريوس كورونا
وباء عامليا عن تقديم النصائح للناس ،خصوصا ألولئك الذين
يعيشون يف احلجر الصحي.
مل تتوقف منظمة الصحة العاملية منذ اإلعالن عن فريوس كورونا
وباء عامليا عن تقديم النصائح للناس ،خصوصا ألولئك الذين
يعيشون يف احلجر الصحي.
إحصاءات فريوس كورونا عرب العامل
املصابون
668,261
املتعافون
142,782
الوفيات
31,017
يتم حتديث البيانات تلقائيا على مدار اليوم

ونشرت منظمة الصحة العاملية على حسابها يف فيسبوك نصيحة
مبختلف لغات العامل ملن خيضعون للحجر الصحي من أجل احملافظة
على لياقتهم البدنية خالل مكوثهم يف املنازل.
وطلبت املنظمة من األشخاص البالغني القيام بنشاط بدني ال
يقل عن نصف ساعة يوميا خالل وجودهم يف البيت ،من األجل
احملافظة على صحتهم.
أما بالنسبة لألطفال ،فقد أوصت منظمة الصحة العاملية بضرورة
أن ميارسوا نشاطا منزليا ال يقل عن الساعة ،وميكن أن يكون

ذلك مبشاركة أفراد العائلة.
وقالت املنظمة يف تدوينة على حسابها يف فيسبوك« :إذا
كنت تلتزم البيت للحفاظ على نفسك من فريوس كورونا ،فإن
من الضروري أن تقوم بنشاط بدني كل يوم كلما تسنى لك
ذلك».
ومنذ أسابيع ،يلتزم ماليني الناس يف العامل منازهلم للوقاية من
اإلصابة بفريوس كورونا ،الذي وصل عدد ضحاياه من الوفيات
حتى اآلن إىل أكثر من  30ألف شخص ،فيما جتاوزت اإلصابات
 600ألف حالة.
وفرضت العديد من احلكومات يف خمتلف بلدان العامل إجراءات
احرتازية على تنقل سكانها ،وعزلت مدنا بأكملها ،وفرضت حظرا
للتجول يف حماولة ملنع تفشي الوباء.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Coronavirus Victoria: What ‘critically important’ stage 3 restrictions mean
only be for the purposes of exercise and fresh
air.
“This does not mean
that you should spend
the day outside because
everyone who can stay
home must stay home,”
the State Government
said.
Playgrounds, public exercise equipment and
skateparks are also now
closed under Federal
Government advice.

Victorians caught flouting the new restrictions will be slapped with an on-the-spot fine. Picture: AAP Image/Scott BarbourSource:AAP

Victoria has introduced
“critically important”
stage three restrictions
to combat the coronavirus pandemic. Here’s
what that actually
means.
Victoria Premier Daniel Andrews has once
again urged residents
to “stay at home” as
he confirmed the state
would enter “critically
important” stage three
restrictions at midnight
tonight (on monday).
The move follows last
night’s announcement
by Prime Minister Scott
Morrison that gatherings would be limited
to no more than two
people – except for
members of your immediate household and for
work or education – under “radical” measures
to slow the spread of
COVID-19.
Victoria’s virus cases
increased by 56 overnight, bringing the
state’s total to 821.
“We’re getting close to
1000 cases … so what we
have to do is very, very
different to other parts
of Australia and other
parts of the world,” Mr
Andrews told media this
morning.
As a result, the state
will move to stage three
restrictions at 11:59pm
in a decision that is now
about “life and death”.
“Victoria has moved
to stage three and that

involves a ban with
an on-the-spot fine of
more than $1600 if you
breach it, on gatherings
with more than two people, other than those
in your household,” Mr
Andrews explained.
“If you are outside, or
in your backyard, gathering in more than two
people; if you are having friends over for dinner or friends over for
drinks that are not members of your household,
then you are breaking
the law, you face an onthe-spot fine of more
than $1600 and Victoria
Police will not hesitate
to take action against
you. That is how serious this is.
“If we all our health system to be overrun, then
people will die. That is
a price that is just not
worth paying. No gathering with friends is
worth someone’s one
life,” the Premier said.
The new restrictions
will be in place for the
next four weeks and
reviewed as required.
Here’s what they actually mean for Victorians.
WHAT ARE STAGE
THREE
RESTRICTIONS?
Under these measures
– and in line with the
Prime Minister’s announcement last night
– there will only be four
reasons to leave your
house, Mr Andrews

said.
These are for:
• food and supplies
• exercise
• medical care
• work and education (if
you cannot do so from
home).
“Just so we’re clear:
‘getting some exercise’
means going for a walk
round the block or a
bike ride to stretch your
legs and get some fresh
air,” Mr Andrews wrote
in a thread on Twitter.
“It means staying local
– not driving for miles
or being out all day.”
Gatherings of more than
two people, except for
members of your immediate household and for
work and education, are
also now off limits.
DOES THIS APPLY TO
WEDDING AND FUNERALS?
The rules for weddings
and funerals remain, according to the Victorian
Government.
No more than five people are allowed to attend
a wedding – the two
people getting married,
a celebrant and two witnesses.
For funerals, no more
than 10 people can attend, as per the previous direction.
CAN I STILL GO OUTSIDE WITH MY CHILDREN?
While you are allowed
to go outside with your
children, this should

WHAT HAPPENS IF I
BREACH THESE RESTRICTIONS?
If people are caught
refusing or failing to
comply with these directions, they will be
slapped with an on-thespot fine by Victoria Police.
Individuals will face
a fine of $1652, while
businesses will pay as
much as $9913.
Fines can also be issued to those who refuse or fail to comply
with a direction by the
chief health officer to
provide information.
This means individuals
or businesses could be
fined on the spot if they
fail to self-isolate for 14
days after arriving at an
airport in Victoria from
a flight originating from
overseas; if they organise a mass gathering;
or if they organise or
attend a wedding that
has present more than
the two people getting
married, the celebrant
and two witnesses or
a funeral that has more
than 10 people.
“If everyone follows
these rules, and they
are as simple as they
can be, then we will
slow the spread of
the virus. We will save
lives, we will protect
our health system, we
will get through this together and we will get
to the other side of it
quicker,” Mr Andrews
said.

The move comes after
a dedicated taskforce
of 500 police officers,
Operation Sentinel, was
established last week
to halt the spread of the
deadly virus.
The officers have been

tasked with ensuring
the government’s lockdown laws are enforced
and conducting random spot-checks on
the homes of residents
who have been told to
self-isolate.

Australia’s treasurer will
be able to block all foreign
bids for local companies
under tighter investment
rules sparked by the coronavirus pandemic.
Foreign bids for Australian businesses will face
beefed up investment
rules designed to guard
against predators swooping during the coronavirus crisis.
Treasurer Josh Frydenberg will be able to block
any overseas takeovers
after the threshold to intervene was temporarily
slashed from $1.2 billion
to zero.
It comes amid concerns
cashed-up foreign predators could target Australian businesses following
major losses on the share
market.
Mr Frydenberg denied
the move was aimed at
Chinese state-owned enterprises, pointing to US
investment in Australia
far outstripping the Asian
superpower.
“We want to stop any
predatory behaviour that
is not in the national interest,” he told 3AW radio
on Monday.
Chinese firms invested
$13 billion in Australia
last year, while US companies made investments
worth $58 billion.
But Liberal backbenchers have raised concerns
Australian companies
could be exposed after
company values slumped
in stock exchange carnage.
Chinese
companies
bought Australian medical supplies in recent

weeks with the virus
sparking a surge in demand.
Mr Frydenberg said national security, competition issues, tax concerns
and the investors’ character would shape any
decision to block foreign
investment.
“This is a precautionary,
temporary measure to increase our visibility and
scrutiny over all foreign
investment proposals to
ensure that they’re in the
national interest,” he told
ABC radio.
He said foreign investment had served Australia well, with one-in-10
local businesses benefiting.
“We want that foreign investment to continue in
Australia, not just during
the coronavirus crisis,
but also in the days and
months and the years after,” the treasurer said.
Under the old rules, companies from countries
with free trade agreements could make scrutiny-free bids for Australian assets with a value of
less than $1.2 billion.
Now all overseas offers
will have to get the green
light from the federal
treasurer regardless of
the sector or nation involved.
The measure will remain
in place for the duration
of the crisis.
Shadow treasurer Jim
Chalmers said Labor
would support the move
in principle.
“This sounds like a sensible step in uncertain
times,” he told AAP.

Australia tightens foreign investor rules
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Six months in jail, $11,000 fine for leav- Scott Morrison reveals $130 billion wage
ing home without a ‘reasonable excuse’ subsidy scheme

NSW Premier Gladys Berejiklian on Monday.Credit:AAP

Anyone in NSW who
leaves their house without a “reasonable excuse” could spend up to
six months in prison and
face an $11,000 fine under an emergency ministerial directive gazetted
overnight.
The public health order,
which enacts Sunday’s
recommendations of the
national cabinet, gives
police sweeping power to
enforce the latest round
of restrictions designed
to limit the spread of coronavirus in Australia.
The NSW Public Health
(COVID-19 Restrictions
on Gathering and Movement Order 2020) makes
it unlawful to leave your
place of residence except “to obtain food or
other goods and services”, work and education
that cannot be done from
home, exercise, medical
or caring reasons, and a
limited number of other
reasons.
It also bans gatherings
of more than two people
in public places, unless
those people are members of the same household, or the gatherings
are “essential for work
or education”. Unlike the
order in Victoria, the NSW
order does not appear to
ban those gatherings in
people’s residences.
Under the Public Health
Act, individuals can be
fined up to $11,000 or sent
to prison for six months
- or both - for breaching
these ministerial directives. They can also be
fined another $5500 for

each day the offence continues.
Corporations that fail to
comply are liable for a
$55,000 initial fine and
$27,500 for each day the
offence continues.
There are a number of other “excuses” contained in
Schedule 1 of the order,
including attending weddings and funerals, which
are limited to five and 10
people respectively. Other “excuses” for being
outside the home include
moving house, donating
blood, undertaking legal
obligations and accessing public services such
as Centrelink and domestic violence services.
Furthermore, contact between parents and children or siblings who do
not live together will also
be regarded as a reasonable excuse. Priests and
other ministers will still
be allowed to go to their
place of worship or provide pastoral care.
Reports are indicating that
Australia’s social distancing measures are working
to flatten the curve new
coronavirus cases.
The legislation specifically states: “Taking a holiday in a regional area is
not a reasonable excuse.”
The advice of national
cabinet set down by
Prime Minister Scott Morrison on Sunday must be
enacted by each state or
territory under their own
laws. On Monday, NSW
Premier Gladys Berejiklian foreshadowed that
her government would
enforce the recommenda-

tions strongly.
“ I also want to remind everybody that you shouldn’t
be leaving home unless it
is for work, for school, for
essential things that you
need to buy or else if you
need to seek medical attention or exercise. They
are the only reasons you
should leave home,” she
said.
“If you can work from
home you should, if you
can learn from home, you
should. If you can do everything from home, you
should. It is only in the
exceptional circumstances that you should leave
home.”
The harsh enforcement
regime came as NSW recorded its 2000th confirmed coronavirus case,
with 2032 cases in total
as of 8pm on Monday. Although there are signs the
rate of increase is slowing
nationally, chief medical
officers and other experts
have warned against
complacency, saying it is
too early to tell for sure
whether the tough social
distancing measures are
working.
In NSW, Police Commissioner Michael Fuller in
his role as State Emergency Operations Controller,
has now been placed in
charge of the state’s overall COVID-19 response.
“This decision has been
made to affect the level
of authority vested in the
NSWPF Commissioner
and to increase public
confidence in government
support to the NSW Health
operation,” he wrote in a
memo to colleagues on
Monday.
“NSW Health continues to
control the health response
to this emergency, however it has become clear
there is a greater need for
whole-of-government coordination in response to
the COVID-19 pandemic,
beyond
consequence
management alone.”

Prime Minister Scott Morrison and Treasurer Josh Frydenberg announce the Jobkeeper payment.Credit:Alex Ellinghausen

Prime Minister Scott Morrison has announced a
$130 billion package to
support the wages of up
to 6 million Australian
throughout the coronavirus crisis.
The “Jobkeeper” subsidy will be worth $1500
a fortnight and paid to
employers to pay their
employees.
The Prime Minister says
the government will pay
employers to pay their
staff to deal with the economic fallout of the coronavirus, something no
Australian government
has done before.
“Our goal is to protect
lives and livelihoods of
Australians to protect
and preserve the economy that we depend on,”
he said.
Mr Morrison warned that
many countries “may
see their economies collapse” throughout the
crisis.
He said the stimulus and
survival measures taken so far, equal to up to
$320 billion, would help
Australia avoid this fate.
“It is never the time for
rash and ill-considered
decisions,” he said. “We
still do not know the
many other challenges
that we will face.”
Prime Minister Scott Morrison and Treasurer Josh
Frydenberg announce
the Jobkeeper payment.
The Jobkeeper payment
will be delivered through
the Australian Tax Office.

The payment will be a
flat-rate of $1500 a fortnight to keep workers on
the books regardless of
their salary.
It will be administered
through the single touch
payroll system, requiring
businesses to keep the
worker employed in order to distribute the payment.
Businesses and not-forprofits will be eligible after a downturn in revenue
of 30 per cent. Mr Morrison confirmed the payment would be delivered
in May but backdated to
March 1. Employees who
have already been stood
down will be eligible for
the payment. Those employers who have already
laid off workers will also
be able to be re-hire employees and access the
payment.
“That means they can
still have them on the
books and start working
together on how they can
resuscitate the business
on the other side,” he
said.
“We want to keep the engine of our economy running. It may run on idle
for a time but it must continue to run.”
Mr Morrison also announced the Centrelink
partner threshold rate has
been raised to $79,000.
This means Australians
will be eligible for welfare
payments if their partner
earns up to this amount.
The threshold had pre-

viously been set at
$48,000, disqualifying up
to 400,000 people who
had become unemployed
from receiving welfare.
Treasurer Josh Frydenberg distinguished the
Jobkeeper payment from
the wage subsidy scheme
in the United Kingdom.
“Their scheme is for three
months. Our scheme is
costed for six months,”
he said.
New Zealanders and casuals working for more
than one year will also be
eligible for the payment.
Mr Morrison confirmed
Parliament will have to be
recalled to pass the legislation required for the
new $130 billion package.
Coronavirus pandemic
Nation warned of deep
recession without supersized stimulus
“If there was agreement
reached on the legislation
before Parliament sits
that would allow greater
clarity,” he said.
Parliament was not
scheduled to reconvene
until August, but is expected to sit with a quorum of MPs required to
pass the emergency legislation.
Mr Morrison said it would
not be recalled this week
as the legislation “will
take at least this week to
draft”.
“I hope to move through
that in a cooperative way
[with the opposition].”
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Jail for people sending face Hospital prepares for coronavirus flood
private hospital in Mel- been able to do it,” Dr Ben- able to help Australia deal ing the system’s capacity
masks, sanitiser to China Abourne
has put in place a Meir said.
with the coronavirus pan- while guaranteeing the vi-

Home Affairs Minister Peter Dutton says people
sending Australian supplies of face masks or
hand sanitiser to China
will be jailed for up to five
years.
Experts have warned
our health system could
be overrun in less than
two weeks, putting us on
a similar path to Italy’s
nightmare scenario.
The Federal Government
will move to ban and
heavily penalise Australians from exporting face
masks and hand sanitiser to China, with those
caught facing up to five
years in prison.
The move by Home Affairs Minister Peter Dutton
will also see punishment
for the price-gouging of
these and other “essential goods”, according to
a report by The Daily Telegraph.
“We’ve taken the step to
protect Australia’s interest, to stop unauthorised,
inappropriate exporting of
those things that we rely
upon for our health care
and so on at present,” national Trade and Tourism
Minister Simon Birmingham told ABC’s News
Breakfast this morning.
“The night before last, I
spent the evening on the
phone to trade ministers
from around the world
where we discussed the
importance of keeping
these freight lines open,
of course, protecting
medical equipment where
countries need it, scaling
up production as we’re
doing as a country at the
present, with the military
sent in to help in some
cases to make more face
masks.”
“But crucially we’re working together with other
countries to make sure
that we don’t just have
what we need, but also
that we can hopefully
supply what is needed
into less developed coun-

tries and those who are
even more vulnerable to
coronavirus.”
The decisions come after
a Chinese-backed company Greenland Australia
that recently sent 10,000
masks, 30,000 protective
gowns and 68,000 disposable gloves from Sydney to Shanghai claimed
it’s now gathering supplies to donate to Aussie
doctors and nurses.
In a statement, the Sydney-based company said
it sent the supplies in late
January and early February because China “at the
time, was the epicentre of
the outbreak”.
“Greenland Australia also
recognises that Australian
people are currently at
risk with the more recent
and ongoing domestic
spread of COVID-19, so
the company is focused
on helping people in this
country through a similar
effort that undertaken for
China,” the company told
The Daily Telegraph last
night.
“We are working to procure a wide range of medical supplies that can be
donated to the Australian
medical community to
help support their efforts
to help further slow the
spread of COVID-19.”
On top of masks and hand
sanitiser, the export of
gloves, gowns, goggles,
visors and alcohol wipes
is also banned.
Goods will be seized by
customs and added to a
national medical stockpile
if they are not defective.
In a second regulation
change, Health Minister Greg Hunt will attack
price-gouging of the
same critical items, with a
spokesman saying there
was no place for “profiteering in a time of crisis”.
“We are taking strong
action so as to protect
the vulnerable from the
greedy,” he said.

plan to deal with COVID-19
patients, doubling its ICU
beds capacity, after a local
GP became infected.
When a local GP tested
positive for the coronavirus, alarm bells went off at
a hospital in Melbourne’s
eastern suburbs.
Cabrini hospital in Malvern
decided to act when it realised a virus that had affected other countries had
hit so close to home.
Assisted by the Victorian
government, the hospital
has now more than doubled
its ICU capacity to 26 beds.
It would be able to further
extend that capacity to 60
beds If the COVID-19 crisis
puts more pressure than
expected on the health
system.
“There’s been a lot of work
to prepare the hospital and
expanding intensive care,”
Cabrini’s director of emergency medicine Michael
Ben-Meir told AAP.
“We have all been hearing
about COVID-19 since January in China but after that
GP report around three
weeks ago, we thought
there were very strong
possibilities we were going to be inundated.”
Dr Ben-Meir said he hoped
social distancing measures decreed by the government would help avoid
that scenario, but said the
hospital would be able to
manage all patients coming through.
Cabrini hospital has established protocols to separate and treat coronavirus
patients, increase staffing
and get protective equipment with the help of the
state government.
The hospital will also perform urgent surgeries that
might not be able to be carried out in other hospitals
dealing with coronavirus
patients.
“We felt we had a huge
amount to offer in terms
of a COVID response, but
without assistance we
probably wouldn’t have

“We have capacity, the
smart thing for the community is to use all the capacity at reach.”
More than 34,000 extra
hospital beds will be avail-

demic under a new deal
struck with the private sector.
Health Minister Greg Hunt
said the deal was a significant stride in increas-

ability of all 657 private
hospitals.
Victoria is set to announce
its own deal with private
hospitals, providing an extra 9000 beds.

Given only six years to
live nearly 10 years ago,
Ian Fox is rapt he helped
researchers trial a blood
cancer treatment added to
the PBS.
Nearly a decade after doctors told him he had up to
six years to live, Ian Fox’s
blood cancer is in remission.
He was part of an early trial
of Revlimid, one of a handful of drugs added to the
Pharmaceutical Benefits
Scheme on Wednesday.
“It was a bit scary because right from the start
they said, ‘Look, there’s
not a cure for this’,” the
65-year-old told AAP.
He was placed on a trial
for the drug in 2012 after
he got stem cell treatment
and he’s happy he could
help researchers, with
doctors telling him the
cancer was in remission
in 2015.
“I’m rapt ... I’m on a maintenance program now,
still taking a minimum
dose,” he said.
Before his diagnosis,
Mr Fox noticed cooking
smells were making him
nauseous.
But it wasn’t until he donated blood that he was
referred to a GP, with doctors finally diagnosing
him with myeloma.
Mr Fox said he couldn’t
have gotten through the
past 10 years without his
wife Lesley and his kids
Cameron and Maddy.
Now the retired web designer is working on his
vintage cars, having had
to give up his motorcycle
collection due to peripheral neuropathy in his
feet - damage to the nerve
cells that carry messages

to and from the brain and
spinal cord - a side-effect
of myeloma treatment.
“That’s why I’m sort of directing my energies into
the classic cars, because
they’re a bit more stable,”
Mr Fox said.
Revlimid targets blood
cancer cells while boosting the immune system.
Its addition to the PBS
is expected to save Australians $194,000 in outof-pocket costs over the
course of their treatment.

More than 1000 people
each year are expected to
benefit from the change,
with about 18,000 Australians living with myeloma.
The government has also
added Kadcyla, a breast
cancer treatment; Symtuza, a treatment for people
living with HIV; and Briviact, an epilepsy drug.
Health Minister Greg Hunt
said the drugs would give
patients a better quality of
life and boost their chances of recovery.

More than 60 Melbourne
wharfies have been
stood down after refusing to unload a container
vessel carrying medical
supplies from China.
More than 60 Melbourne
wharfies have been
stood down after refusing to unload a container
vessel carrying medical
supplies from China.
The Xin Da Lian docked
at the DP World terminal
at the Port of Melbourne
on Tuesday night, after leaving Shanghai on
March 17.
The Maritime Union of
Australia said the vessel
was in “in breach of the
federal government’s 14day coronavirus quarantine period” after visiting a Taiwanese port on
March 19.
Wharfies said shaving
off two days to the quarantine period was “a risk
to workers and the community”.
The union’s members refused to unload the vessel due to coronavirus
risk concerns and were

stood down.
But DP World Australia
chief operating officer
Andrew Adam said the
ship was cleared to berth
by the Australian Border
Force.
“Any crew members
aboard a vessel that has
been to mainland China,
must have been at sea
for 14 days before they
are allowed to dock in
Australia,” he said in a
statement on Wednesday.
“The union is not allowed
to unilaterally declare a
vessel unsafe. They are
not allowed to create
their own set of rules.”
A total of 4860 cases of
coronavirus have now
been confirmed across
Australia and 20 people
have died.
There are 2182 cases
in NSW, 968 in Victoria,
781 in Queensland, 337
in South Australia, 392 in
Western Australia, 69 in
Tasmania, 84 in the Australian Capital Territory
and 19 in the Northern
Territory.

Blood cancer treatment added to PBS

Wharfies refuse to unload
Chinese supplies
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$300,000 IN FUNDING FOR GRANVILLE
COMMUNITY ORGANISATIONS

Julia Finn MP with Father John Daher, George Karam (Parish Council - President) and Khalil Mansour (Parish Council - Government Relations & Grants)

State Member for Granville,
Julia Finn, last Friday visited Granville’s St Mary’s Antiochian Orthodox Church
to announce the programs
in the Granville electorate
which have secured grant
funding. St Mary’s Antiochian Orthodox Church has
received $49,900 for a new
church community bus.
In total, the electorate of
Granville has secured
$300,000 in funding for
a total of ten projects
through the 2019 Granville
Community Building Partnership program.
Member for Granville Julia Finn MP has said these
funds will deliver muchneeded improvements to

local facilities including for
our local scouts’ groups, a
local P&C association and
some of our community
churches.
“This is fantastic news for
the Granville community.”
“This grassroots funding
will directly help create a
more vibrant and inclusive
local community with positive community outcomes,”
Ms Finn said.
“I congratulate all the organisations that were successful in their application
and look forward to seeing
how these projects make a
real difference for community groups in Granville.”
The full list of successful
projects in the Granville

electorate for the 2019
round are:
• Granville Boys High
School P &C Association
has received $21,428 for
an upgrade existing bubblers to drinking fountains
and bottle fillers.
• The Scout Association
of Australia NSW Branch
has received $30,470 for
the installation of an all
Weather awning with concrete flooring.
• The Association of Zgharta (Youssef Bey Karam
Batal Lebnan) Australia
has received $40,518 for
a bathroom and fire safety
upgrade.
• The Scouts Association
of Australia NSW Branch

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع
حاجاتكم

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

received $20,000 for a
kitchen upgrade for the 1st
and 2nd Merrylands Scout
Hall.
• Melkite Catholic Epar-

Church received $20,670
for the installation of solar
panels.
•
St Mary Antiochian
Orthodox Church received
$49,900 for a Church Community Bus.
• Australian Young Christian Workers Movement received $14,600 for a Community Space Upgrade.
•
The Harb Charity Association received $15,000
for a new bathroom, cold
room, extend pergola wall
and outdoor curtain.
• St Antonious Coptic Orthodox Church received
$17,414 to upgrade their
security cameras and wifi
hotspots.
Applications for the 2020
Program open in May.
For more information about
the Community Building
chy Corporation received Partnership Program, visit
$70,000 for a new air con- www.nsw.gov.au/cbp
ditioning system for their
Community Hall.
MEDIA CONTACT:
•
Merrylands Anglican 0451 006 522

Cumberland celebrates Ramadan
Auburn is set to be transformed into a vibrant food festival over one big
night as thousands of people celebrate Ramadan.
“This food festival allows us to celebrate faith, reflection, hospitality,
generosity and coming together as one community,” said Mayor Steve
Christou.
“It’s an incredible celebration for the residents of Auburn, it’s a beautiful atmosphere and it’s also extremely good for our local economy.
“Last year’s event attracted thousands of people to the streets of Auburn. We expect the event will be bigger and better this year.”
This year’s festival spans across a larger foot print that includes family
friendly activities, rides and workshops.
“It’s going to be a family friendly atmosphere with food trucks, local
community organisations and legendary restaurants coming together,”
said Mayor Christou.
“We encourage local residents to come down and see what Ramadan
is all about.”
When: Saturday, 9 May 2020 (5pm-10pm)
Where: Auburn Town centre, including Auburn Road, Mary Street, Harrow Road, Queen Street and Auburn Central
Getting there: the festival is a 2 minute walk from Auburn Train Station.
Limited parking is available at Susan Street Carpark.
Around half of Cumberland residents were born overseas. Residents
originate from more than 150 countries of birth, and more than half of
our residents speak a language other than English.

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

هاتف0400 449 000 :

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

