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«كورونا» سيطر على جلسة جملس الوزراء  ...وتعيينات يف جملس اخلدمة املدنية والتفتيش املركزي

دياب :الوزير وزني خيتار قريباً شركة التدقيق املالي حلسات
مـصرف لـبنان و 90باملـئة مـن املـودعني لن منـس بـودائعهم

مدد جملس الوزراء قراره
ّ
بالتعبئة العامة أسبوعني،
بدءًا من فجر االثنني 13
نيسان إىل األحد الواقع
فيه  26منه ،بناء لتوصية
من جملس الدفاع األعلى،
الذي سبق اجتماعه اجللسة،
ّ
وعلل الرئيس حسان دياب
قرار التمديد ،بالتحسب
من «حتفز الوباء للعودة
واالنتشار ،كما حصل يف
دول خففت اجراءاتها».
على ان األبرز ،ان حصيلة
والتوجه،
املناقشات
اضافة اىل التعيينات،
اليت ووجهت باعرتاضات
من وزيري حركة «امل»
املال غازي وزني والزراعة
والثقافة عباس مرتضى،
ومن وزير «حزب اهلل»
وزير الصناعة عماد حب
تيار املردة:
اهلل ،ووزيري ّ
وزيرة العمل مليا ميني،

األمن يف زمن كورونا (تصوير :محمود يوسف)
واالشغال العامة ميشال
جنار ،جاءت كالتالي:
 - 1إعادة املغرتبني
وما برز جلهة اإلصابات
والتكلفة،
والعقبات،

األمر الذي انتهى إىل
التأكيد على توجه «بتقييم
الرحالت من دول مثل
اسبانيا وفرنسا» ،حيث
كانت اإلصابات مرتفعة،

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

الرئيس

وفقا ملا قاله
دياب يف اجللسة.
وحتدث وزير الصحة محد
حسن عن أجواء زيارته إىل
الشمال ،ال سيما بشري،
وطلب بالتشدد ،قائ ًال:

«الوضع يف عكار وطرابلس
غري واضح» ،متحدثًا عن
احتمال «اصابات نائمة».
 - 2جدوى استمرار قرار
التعبئة ،وما ترتب على
حممد
قرار وزير الداخلية
ّ
احلد من
فهمي جلهة
ّ
االزدحام يف الشوارع ،بعد
إخضاع سري اآلليات اليومي
إىل نظام «مفرد مزدوج»،
وباحملصلة ارتؤي اإللتزام
بالتعبئة السبوعني وبقرار
الداخلية.
وعلم انه يف اجتماع
اجمللس األعلى اثريت
شكاوى املصانع ،فرد
الوزير فهمي بأن ال مشكلة
بإمكانها ان تفتح  24على
.24
وحتدث وزير االقتصاد
راوول نعمة عن شكوى
اجلواب
فجاءه
التجار،
ان اإلجراءات تطال مجيع

التتمة على الصفحة 21

اخلارجية السورية:

تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية
مزيف وهدفه تزوير احلقائق
أدانت اخلارجية السورية
تدين يف بيان هلا التقرير
الصادر عن منظمة حظر
الكيميائية،
األسلحة
واعتربت أن ما جاء يف

تتـقدم أسـرة الـهريالد بأحـر الـتهاني
مـن الـجالية عـامة واملـسيحية خاصـة
بـمناسبة عـيد الـفصح املـجيد ،أعـاده
اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

فـصح مـبارك للـجميع

مضمونه حول بلدة اللطامنة
عام  2017مضلل ومزيف،
واهلدف منه اتهام احلكومة
السورية.

التتمة على الصفحة 21

 8لبنانيني يشاركونه األحباث

الرئيس ماكرون يزور الربوفيسور
ديدييه من أجل «كورونا»

زار الرئيس الفرنسي،
إميانويل ماكرون ،امس
االول اخلميس ،مرسيليا
«جنوب فرنسا» واجتمع
ديدييه
بالربوفسور

فعالية
ملعرفة
راوول
دواء «كلوروكني» املضاد
للمالريا ،ومدى إمكانية
استخدامه ملكافحة فريوس

التتمة على الصفحة 21

تطورات كورونا 100 :ألف إصابة
يف  24ساعة ..وأمريكا يف الصدارة
أسفر انتشار فريوس
كورونا املستجد عن وفاة
ما ال يقل عن 93706
أشخاص يف العامل منذ
ظهوره يف كانون االول

تهـنئة

املاضي يف الصني ،وفق
وكالة
مجعتها
حصيلة
«فرانس برس» ،الساعة
السابعة من صباح أمس

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
Happy Easter
I hope everyone had a safe Easter over
the weekend.
I know it felt very different this year given the
disruption caused by the COVID-19 pandemic.
It is a challenging time, but we have to
remember following social distancing rules are
measures put in place to protect you and the
broader community.
I acknowledge the impact of experiencing
something so unprecedented, and hope we
can come together to celebrate other special
events when the COVID-19 pandemic is over.
Stay safe and as a community, we will come
through the other side of this.

Council child care centres to close unless urgent
assistance is provided
Many of you may have heard that Cumberland
City Council will temporarily suspend the
operations of 17 early education and child care
centres in two weeks, unless additional ﬁnancial
support is provided to supplement payments
under the Early Childhood Education and Care
Relief Package.
As a large Council in Western Sydney, we strongly
support the Federal Government providing
families with assistance during these difﬁcult
times. However, as Council is not currently eligible
for the JobKeeper package, keeping our centres
open means Council will lose $500,000 each
month, under the current arrangement.

Support for small business and ratepayers
Rates Hardship Policy is available to assist rate
payers. The policy ensures rate payers can apply
to pay their rates using an instalment plan instead
of paying them as a lump sum.

Government regulations may mean less face-toface interaction with people, but it is crucial that
we don’t stop looking after each other.
Here are some simple steps we can take that will
make a huge difference in, what may prove to be,
some difﬁcult weeks and months ahead:
As a council we are waiving late fees for any
ratepayer who has a strong track record of paying
their rates on time. Council’s existing

دعم أحد أكرب قطاعات
التوظيف لدينا

ملساعدة أحد أكرب قطاعات التوظيف
 ستؤجل،لدينا يف مجال صناعة البناء
Section 7.12( البلدية جميع مدفوعات
) املطلوبة عاد ًة يف مرحلةand 7.11
 حتى،)CC( ترخيص مباشرة البناء
قبل إصدار ترخيص السكن لدى اكمال
،األعمال ذات الصلة أو مرحلة من األعمال
 سيبقى هذا الرتتيب.دون أي عقوبة
.COVID-19 ساريـًا خالل فرتة أزمة
نريد أن نبذل قصارى جهدنا ملساعدة
.املجتمع حتى تخطي هذه األزمة

*******

إذا كان لديك أي مشاكل ترغب يف
 يرجى االتصال بي على، مساعدتك
 أو الربيد0419 651 187 :الهاتف
:اإللكرتوني
steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

We will also waive all outdoor dining licensing
fees for the rest of this calendar year, leaving any
businesses who have paid up until the rest of
this ﬁnancial year, in credit for future years. Any
of our lessees are able to approach us to discuss
rent deferral options, to provide them with some
certainty over their businesses and their lease
arrangements with Council.

Cumberland City has over 600 families using these
facilities, with mums and dads in the area relying on
these services that we provide.
We have reached out to the Federal Government
and NSW Government since
this announcement
was made and we’re
lobbying relevant
Government to ensure
our Council’s child care
centres are eligible for
the JobKeeper package.
Please watch this space
for future updates on
our child care centres.

Support for one of our largest
employment sectors
To assist one of our largest employment sectors
being the construction industry, Council will
defer all Section 7.11 and 7.12 payments that are
normally required at Construction Certiﬁcate stage
for work to commence, until prior to the issuing
of an Occupation Certiﬁcate on the completion
of relevant works or stage of works, without any
interest penalty. This arrangement will stay in place
during the period of the COVID-19 crisis. We want
to do everything we can to assist the community
until we come out the other side.

Some of the other ways Council is supporting
local businesses during COVID-19 include shop
and employ local initiatives, Business Advisory
and Crisis Management Webinars and Infection
Prevention and Control eLearning modules.
For more information visit
www.cumberland.nsw.gov.au

إغالق مراكز رعاية األطفال ما لم يتم دعم الشركات الصغرية ودافعي الضرائب
ًا
 ولكن، تفاعل أقل وجها لوجه مع الناس
قد تعني الرتتيبات الحكومية
.من املهم أال نتوقف عن رعاية بعضنا البعض
فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي يمكننا اتخاذها والتي ستـُحدث
:ريا يف بعض األسابيع واألشهر الصعبة املقبلة
ً فر ًقا كب
كبلدية فاننا نعفي دافعي الرسوم من اي غرامة يف تسديد الرسوم
 كما ان.املتأخرة ملن لديهم سجل حافل يف دفعها يف الوقت املحدد
سياسة البلدية الحالية لدافعي الرسوم الذين بعانون صعوبات يف
 تضمن السياسة إمكانية تسديد دافعي.تسديدها ما زالت متوفرة
.األسعار رسومهم بالتقسيط بد ًال من دفعها دفعة واحدة
سنقوم أيضـًا بالتنازل عن جميع رسوم ترخيص تناول الطعام خارج
 تار ًكني للمصالح واألعمال ما دفعته حتى،املحالت لبقية هذا العام
 بامكان أي من. يف االئتمان للسنوات املقبلة،نهاية هذه السنة املالية
 لتزويدهم،املستأجرين لدينا االتصال بنا ملناقشة خيارات تأجيل اإليجار
.ببعض اليقني بشأن أعمالهم وترتيبات ايجارهم مع البلدية
تشمل بعض الطرق األخرى التي تدعم فيها البلدية األعمال املحلية
 وندوات،  التسوق وتوظيف املبادرات املحليةCOVID-19 خالل
األعمال االستشارية وإدارة األزمات عرب اإلنرتنت والتعليم اإللكرتوني
.للوقاية من العدوى ومكافحتها
www.cumberland.nsw.gov.  يرجى زيارة، ملزيد من املعلومات
au

توفري عاجل للمساعدة

ربما سمع الكثري منكم أن بلدية مدينة كامربالند ستعلـّق
 مركزًا للتعليم املبكر ورعاية األطفال يف17 مؤقتـًا عمليات
 ما لم يتم تقديم دعم مالي إضايف بموجب،غضون أسبوعني
.حزمة تعليم الطفولة املبكرة وإغاثة الرعاية
 نحن ندعم بقوة تقديم،كبلدية كبرية يف غرب سيدني
الحكومة الفيدرالية مساعدة لألسر خالل هذه األوقات
 نظرًا ألن البلدية غري مؤهلة حاليـًا، ومع ذلك.الصعبة
 فإن إبقاء مراكزنا مفتوحة يعني أن، JobKeeper لحزمة
 بموجب الرتتيب،  دوالر شهريـًا500000 البلدية ستخسر
.الحالي
 عائلة تستخدم هذه600 يوجد يف بلدية كامربالند أكثر من
 مع وجود أمهات وآباء يف املنطقة يعتمدون على هذه،املرافق
.الخدمات التي نقدمها
لقد تواصلنا مع الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز
 ونضغط على الحكومة ذات الصلة،منذ إصدار هذا اإلعالن
للتأكد من أن مراكز رعاية األطفال التابعة لبلديتنا مؤهلة
.JobKeeper للحصول على حزمة
يرجى االطالع على هذه املساحة للتحديثات املستقبلية على
.مراكزنا لرعاية األطفال

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

عيد فـصح سـعيد
آمل أن يمضي الجميع عيد
فصح آمن خالل عطلة نهاية
.االسبوع
انني أعلم مدى الصعوبة
هذا العام نظرا لالضطراب
COVID- الناجم عن تفشي
.19
 ولكن علينا،إنه وقت صعب
أن نتذكر أن إتباع قواعد
املباعدة االجتماعية هي
تدابري تم وضعها لحمايتك
.وحمابة املجتمع األوسع
ومع إقراري بتأثري تجربة
 آمل أن،غري مسبوقة
نتمكن من االجتماع معـًا
لالحتفال باملناسبات املميزة
األخرى عندما تنتهي جائحة
.COVID-19
وكمجتمع
بأمان
َإبق
.سنتخطى هذه الجائحة
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تــهنئة من النائبني جودي ماكاي وصويف كوتسيس
We wish you and
your family a
happy Easter!

نـتمنى لكم
ولعائالتكم فصحا
!ًسعيداً ومباركا
Jodi McKay MP

Leader of the Opposition
Member for Strathfield
Shadow Minister for Multiculturalism
Suite 2, 26-28 Victoria St, Burwood NSW 2134
Ph: (02) 9747 1711, (02) 9230 2310
E: strathfield@parliament.nsw.gov.au, leader.opposition@
parliament.nsw.gov.au

Sophie Cotsis MP

Member for Canterbury
Shadow Minister for Better Public Services
Suite 201, Lvl 2, 308-312 Beamish St, Campsie NSW 2194, Ph:
(02) 9718 1234
E: canterbury@parliament.nsw.gov.au

GUY ZANGARI MP
Member for Fairfield

“ Easter is a time of celebrating the most important event for
the Christian community.
I wish the Arabic and Christian communities the best of health,
joy and prosperity.
HAPPY EASTER”

«الفصح هو من أهم األعياد لدى
.املـسيحيني فـي كـل أنـحاء العالـم
أتـمنى للـجالية الـعربية واملـسيحية
وخاصـة يف مـقعد فـريفيلد كـل
الـصحة والـسعادة والـرخاء

»فـصح مـجيد

Guy Zangari MP
State Member For Fairfield

Electorate Office

Add: 55A Smart Street, Fairfield, NSW, 2165 - Phone: 9726 9323 - Fax: 9726 9783
Mail: PO Box 771, Fairfield, NSW, 1860 - Email: fairfield@parliament.nsw.gov.au
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لـبنانيات

جملس الوزراء مدد حالة التعبئة حتى  26احلالي وعون هنأ بالفصح

دياب :عملية اعادة اللبنانيني مستمرة وطلبت اعتمادا بالف و 800مليار لرية ملواجهة كورونا
قرر جملس الوزراء يف جلسته
اليت ترأسها رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون قبل ظهر
امس االول يف قصر بعبدا،
حبضور رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب والوزراء،
«متديد حالة التعبئة العامة اعتبارا
من الساعة الرابعة والعشرين من
تاريخ  2020/4/12ولغاية الساعة
الرابعة والعشرين من يوم االحد
الواقع فيه .»2020/4/26
كما وافق اجمللس على «تعيني
ثالثة موظفني من الفئة األوىل
يف جملس اخلدمة املدنية
والتفتيش املركزي» ،واستمع
اىل عرض قدمه حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،تناول فيه
«االوضاع املالية والنقدية يف
البالد والتدابري اليت اختذها
مصرف لبنان».

رئيس الجمهورية

وشدد الرئيس عون خالل
اجللسة على «اهمية االلتزام
اكثر بالتدابري املتخذة ملكافحة
وباء «كورونا» على الرغم من
ان االجراءات املتخذة ساعدت
يف خفض عدد املصابني».

رئيس الحكومة

من جهته ،اوضح رئيس جملس
الوزراء الدكتور حسان دياب ان
«احلكومة جنحت إىل حد بعيد يف
حماصرة الوباء ،لكن ال نستطيع
القول اليوم أننا احتوينا الوباء
داخليا بشكل كامل ،بالعكس،
حنن خائفون من أن يكون الوباء
متحفزا للعودة واالنتشار بقوة
كما حيصل يف العديد من دول
العامل اليت خففت إجراءاتها».
واشار اىل «الطلب من وزير
املالية فتح اعتماد بقيمة الف
و 800مليار لرية خمصص
لكورونا وتداعياتها».
ولفت اىل ان «عملية اعادة
اللبنانيني من اخلارج مستمرة
على الرغم من أن عدد

اإلصابات الذي مت تسجيله من
رحالت اسبانيا وفرنسا كان
مرتفعا ،وهذا يدفعنا للقيام
بتقويم دائم للرحالت من هذه
الدول».
واعلن الرئيس دياب ان
سيتوىل
اللبناني
«اجليش
مهمة توزيع املساعدات املالية
اىل العائالت احملتاجة بشكل
كامل ،وستتبعها مساعدات
غذائية وسيتم تصحيح اللوائح
بالتعاون مع البلديات» ،مشددا
على «اهمية الضغط على التجار
ملنع الفلتان يف االسعار».

وزيرة االعالم

بعد انتهاء اجللسة حتدثت وزيرة
االعالم منال عبد الصمد جند اىل
الصحافيني ،فقالت:
«عقد جملس الوزراء جلسته
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية وحضور دولة رئيس
جملس الوزراء والوزراء .يف
مستهل اجللسة هنأ فخامة
الرئيس اللبنانيني بعيد الفصح
اجمليد ال سيما الطوائف اليت
تتبع الطقس الغربي ،متمنيا ان
يعود العيد يف ظروف افضل
على لبنان واللبنانيني وشعوب
العامل امجع.
واكد فخامة الرئيس اهمية
االلتزام اكثر بالتدابري املتخذة
ملكافحة وباء «كورونا» على
الرغم من ان االجراءات املتخذة
ساعدت يف خفض عدد
املصابني ،لكن ذلك ال مينع
االستمرار يف فرض االجراءات
والتقيد بها.
بعد ذلك حتدث دولة الرئيس
فهنأ بدوره حبلول عيد الفصح
اجمليد وقال :حنن اليوم على
مشارف انتهاء األسبوع الرابع
من إعالن التعبئة العامة .حتى
اليوم ،أستطيع القول بضمري
مرتاح ان احلكومة قامت
بواجباتها ،وكل الوزراء ،كل
وزير يف نطاق اختصاصه،

كان على مستوى املسؤولية
الوطنية اليت يتحملها يف هذه
الظروف الصعبة .احلكومة جنحت
حتى اليوم ،إىل حد بعيد ،يف
حماصرة الوباء ،ويف التعامل
مع هذا التحدي بأداء حمرتف
ومسؤول وهذا يشجعنا أن نكمل
باإلجراءات اليت اختذناها.
أما بالنسبة إلعادة اللبنانيني
من اخلارج ،فالعملية مستمرة
حتى اليوم ،على الرغم من أن
عدد اإلصابات الذي مت تسجيله
من رحالت اسبانيا وفرنسا
كان مرتفعا ،وهذا يدفعنا
للقيام بتقويم دائم للرحالت
من هذه الدول .على كل حال،
ال نستطيع القول اليوم أننا
احتوينا الوباء داخليا بشكل
كامل ،بالعكس ،حنن خائفون
أن يكون الوباء متحفزا للعودة
واالنتشار بقوة كما حيصل يف
العديد من دول العامل اليت
خففت إجراءاتها .لذلك ،اليوم
أمامنا إنهاء اجمللس األعلى
للدفاع بتمديد حالة التعبئة
العامة ملدة أسبوعني إضافيني
حتى نستمر مبحاصرة الوباء.
أما بالنسبة لألوضاع االجتماعية،
فنحن على مشارف البدء بتوزيع
املساعدات املالية اليت قررها
جملس الوزراء .اجليش اللبناني
سيتوىل هذه العملية بكاملها
على مجيع األراضي اللبنانية،
استنادا لالئحة األمساء اليت عمل
عليها فريق كبري ،حتى وصل
ألول مرة بتاريخ لبنان إىل وضع
لوائح كاملة بالعائالت احملتاجة،
مع العناوين وأرقام اهلاتف
االجتماعية
املعلومات
وكل
عنهم .بالتأكيد ستكون هناك
أخطاء ،وإن شاء اهلل تكون
هذه النسبة قليلة .لكن ،وبكل
األحوال ،اجليش اللبناني سوف
يدقق باللوائح ميدانيا ،وسوف
يصححها ويضيف عليها أو حيذف
منها .خالل هذه الفرتة ستكون
البلديات أيضا قد أكملت إحصاء
العائالت احملتاجة يف نطاقها،
وستتم مقارنتها مع اللوائح
املوجودة لدينا ،حتى نضيف
األمساء الناقصة من لوائحنا .بعد
إجناز توزيع املساعدات املالية،
سنبدأ بتوزيع مساعدات غذائية،
عرب اجليش أيضا ،وبالتعاون مع
البلديات واجلمعيات وأشخاص
متربعني .وسنحاول توسيع
دائرة املستفيدين خصوصا يف
املناطق األكثر فقرا.
وقال دولة الرئيس :هناك
جانب آخر جيب أن نتابعه ونركز
عليه ،وهو ضبط أسعار املواد
الغذائية واالستهالكية .باألمس
قمت جبولة على السوبرماركت
مع معالي وزير الداخلية ومعالي
وزير االقتصاد ،واكتشفنا أن
األسعار مرتفعة .حنن منر بظرف
استثنائي ،وحبالة تعبئة عامة
تسمح لنا بالتحرك ،وبالتالي
من واجبنا أن نضغط على
التجار حتى ال حيصل فلتان يف
األسعار .لذلك ،علينا أن نناقش
هذا املوضوع ،سواء على طاولة
جملس الوزراء أو باجتماع
للوزراء املعنيني ،لكي نضع

إطارا للتحرك يف هذا املوضوع،
ألنه جيب أن ال نسمح ألي أحد
باستغالل الظرف والتالعب
بلقمة عيش الناس .األمن
الغذائي يوازي بأهميته األمن
األمين ،ورمبا يتفوق عليه أيضا.
أريد أن اختم هذين امللفني
بالطلب من معالي وزير املالية
فتح اعتماد بقيمة ألف و800
مليار لرية خمصص للكورونا
وتداعياتها وفق الصيغة اليت
يراها مناسبة.
بعد ذلك ،قرر جملس الوزراء
متديد حالة التعبئة العامة اليت
أعلن متديدها باملرسوم رقم
 6209تاريخ  2020/3/26اعتبارا
من الساعة الرابعة والعشرين
من تاريخ  2020/4/12ولغاية
والعشرين
الرابعة
الساعة
من يوم االحد الواقع فيه
.2020/4/26
كما قرر اجمللس تفعيل تنفيذ
اليت
واالجراءات
التدابري
فرضها املرسوم رقم 6198
تاريخ  2020/3/15واملرسوم
رقم  6209تاريخ 2020/3/26
والقرار رقم  2020/49تاريخ
 2020/3/21الصادر عن دولة
رئيس جملس الوزراء (تعليمات
تطبيقية للمرسوم رقم ،)6198
والقرار رقم  2020/54تاريخ
 2020/3/26الصادر عن دولة
رئيس جملس الوزراء (تعليق
العمل بني الساعة السابعة
مساء واخلامسة صباحا باستثناء
بعض املؤسسات) ،وقرار وزير
الداخلية والبلديات رقم 479
تاريخ ( 2020/4/5بشأن توقيت
سري السيارات والشاحنات تبعا
ألرقام لوحاتها) ،مع تشدد
ردعي من االجهزة العسكرية
واالمنية كافة يف قمع املخالفات
مبا يؤدي اىل عدم تفشي الوباء
وانتشاره.
ثم باشر جملس الوزراء دراسة
جدول أعماله واختذ يف شأنها
القرارات املناسبة ،ومنها:
 تعيني السيدة جاكلني يعقوببطرس رئيسة إلدارة املوظفني
يف جملس اخلدمة املدنية.
 تعيني امحد ظافر عارفاحلجار مفتشا عاما هندسيا يف
التفتيش املركزي.
 تعيني خمايل جرجس فياضمفتشا عاما اداريا يف التفتيش
املركزي.
جتدر االشارة اىل ان املعينني
الثالثة مت ترفيعهم من الفئة
الثانية اىل الفئة االوىل ،وذلك
بناء على انهاء من رئيسة جملس
اخلدمة املدنية بالنسبة اىل
رئاسة ادارة املوظفني ،وانهاء
رئيس هيئة التفتيش املركزي
بالنسبة اىل املفتشني العامني
اهلندسي واالداري.
وأخريا ،استمع جملس الوزراء
اىل عرض قدمه حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،تناول فيه
االوضاع املالية والنقدية يف
البالد والتدابري اليت اختذها
مصرف لبنان .وقد استوضح
عدد من السادة الوزراء احلاكم
حول بعض القضايا واملسائل
املصرف
بعمل
املتصلة

املركزي ،ودوره ،والعالقة مع
املصارف والصيارفة ،اضافة
اىل املعطيات املتصلة بسعر
صرف اللرية قياسا اىل الدوالر
االمريكي.

حوار

ودار بعدها حوار بني الوزيرة عبد
الصمد والصحافيني ،فسئلت
عن اجواء ما قاله حاكم مصرف
لبنان ،فأوضحت انه «حتدث
عن سبب هذه الفروقات والذي
يعود اىل عجز احلساب اجلاري
وامليزان اجلاري منذ سنوات
عديدة ،ادى اىل تراكمات
ونقص يف السيولة ،وسببها
االساسي ايضا حبسب صندوق
النقد الدولي تراكم النقص
يف السيولة بالعمالت االجنبية،
نتيجة خفض التصدير وارتفاع
نسبة االسترياد ،ولعب ايضا
عجز املوازنة العامة دورا كبريا
يف هذه الرتاكمات وانعكست
آثاره على مصرف لبنان».
وعما اذا كان حاكم مصرف
لبنان قد ابلغ جملس الوزراء
نيته توحيد سعر صرف الدوالر،
اشارت اىل انه «يف الوقت
احلالي ال يوجد لديه مثل هذا
التوجه وهذه سياسة نقدية
يعلن عنها احلاكم بنفسه».
وسئلت عن موعد اعالن حاكم
املصرف رفع قيمة الودائع
الصغرية اليت ميكن ألصحابها
سحبها من املصارف ،فقالت:
هذه
مثل
تباعا
«سيأخذ
القرارات ،وهذه من صالحيات
مصرف لبنان».
وعن حتمل املواطن نتائج
ارتفاع اسعار صرف الدوالر
لدى الصرافني ،وهل هناك
توجه لتحرير سعر صرف اللرية؟
قالت« :احلكومة هي املسؤولة
عن السياسة املالية ،وهي
تتخذ عددا من االجراءات ملراقبة
االسعار وضبط االسواق وتأمني
املساعدات للحد من تداعيات
االزمة الصحية اليت تنعكس
واجتماعيا
اقتصاديا
علينا
وصحيا».
وعن حترير سعر صرف الدوالر،
اعتربت انه «يأتي من ضمن
السياسة النقدية اليت يعتمدها
مصرف لبنان».
وعن اآللية اليت اعتمدت يف
التعيينات ،اوضحت عبد الصمد
جند ان «اآللية العامة املوضوعة
لتعيينات موظفي الفئة االوىل

ال تنطبق على التعيينات اليت
اقرت اليوم ،واليت جاءت
استنادا اىل النصوص القانونية
النافذة بالنسبة اىل جملس
والتفتيش
املدنية
اخلدمة
املركزي واليت يستند القرار
فيها على انهاء من رئيسي
وعلى
املؤسستني،
هاتني
ضوئه يتخذ جملس الوزراء قرارا
باملوافقة او عدم املوافقة».
واشارت اىل ان «تعيينات
اليوم خضعت للتصويت داخل
اجمللس».
وسئلت ملاذا كان هناك
اعرتاض من مخسة وزراء على
هذه التعيينات؟ فأشارت اىل
انهم «اعتربوا انه جيب ان يكون
هناك آلية معينة للتعيني ،وجيب
ان يكون هناك خيار بني عدة
امساء .لكن جرى توضيح آلية
التعيني اليت تتمتع خبصوصية
بالنسبة اىل جملس اخلدمة
املدنية والتفتيش املركزي،
كونها هيئات رقابية لديها
قوانينها اخلاصة ،وبالتالي اي
تعديل يف هذه اآللية يتطلب
القانونية
النصوص
تعديل
اخلاصة بها .فآلية التعيني يف
هذه املراكز ختتلف عن آلية
التعيني يف سائر مؤسسات
الدولة».
وسئلت كيف ميكن للدول
املشغولة اليوم بوباء «كورونا»
ان تليب طلب لبنان تقديم
املساعدة والدعم االقتصادي
له ضمن اخلطط اليت تضعها
احلكومة؟ فأكدت ان «احلكومة
تعمل على وضع خطة مالية
ستعرضها على اخلارج ،ونتيجة
هذه اخلطة اليت ما زالت على
شكل مسودة ،سيتم عرضها
للتفاوض
الدائنني
على
معهم ،ويف الوقت نفسه هذه
اخلطة لديها انعكاسات مالية
واجتماعية على املواطنني.
لذا هناك توافق على اجراء
نوع من اللقاءات التشاركية
املتخصصة
اجملتمعات
مع
والنقابات واصحاب االختصاص
يف هذا املوضوع لتبادل االفكار
معهم ،وعرض مشروع اخلطة،
واحلصول على آرائهم .وعند
اقرارها تصبح هذه اخلطة الورقة
اليت حنملها للتفاوض من خالهلا
مع الدائنني ،حيث سيستغرق
التفاوض فرتة متتد من  6اىل
 9اشهر».

تكتل لبنان القوي تقدم ب  5اقرتاحات
قوانني تعاجل تداعيات كورونا

تقدم «تكتل لبنان القوي» بـ
«مخسة اقرتاحات قوانني تعاجل
التداعيات النامجة عن فريوس
«كورونا» ،وسيعقد امني سر
التكتل النائب ابراهيم كنعان
مؤمترا صحافيا مطلع االسبوع
املقبل لشرحها ،وتشمل:
 -1انشاء صندوق لدعم
املؤسسات الصغرية واملتوسطة
حتى ال خيسروا عملهم.
 -2اعفاء اهلبات اخلارجية
املتعلقة بكورونا من الرسوم

والضرائب.
 -3تعليق املادة  32من املوازنة
اليت متنع البلديات من املساهمة
باملساعدات واعطائها اجملال
حصرا للمساعدة يف ما يتعلق
بكورونا.
 -4تعليق املهل العقدية
مع
والقضائية
والقانونية
استثناء ما هو متعلق بالنفقة
وامور انسانية اخرى.
 -5حتديد سقف للفوائد املصرفية
على احلسابات املدينة».
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لـبنانيات

اجمللس االعلى للدفاع مدد حالة
التعبئة العامة اىل  26نيسان
والتشدد يف قمع املخالفات

قرر اجمللس االعلى للدفاع ،يف
بيان اصدره أثر االجتماع الذي عقد
امس االول يف القصر اجلمهوري
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،إعادة متديد حالة
التعبئة العامة اىل يوم األحد
يف  26نيسان ،واكد تفعيل
وتنفيذ التدابري واإلجراءات
املتخذة «بتعليق العمل بني
السابعة مساء واخلامسة صباحا
باستثناء بعض املؤسسات»،
وبشأن توقيت سري السيارات
والشاحنات تبعا الرقام لوحاتها.
وطلب إىل األجهزة العسكرية
واألمنية كافة التشدد ردعيا يف
قمع املخالفات.

البيان

ونص البيان على اآلتي« :بدعوة
من فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون عقد
اجمللس االعلى للدفاع اجتماعا
عند الساعة العاشرة من صباح
اليوم اخلميس  9نيسان ،2020
يف القصر اجلمهوري ،ملتابعة آخر
التطورات واإلجراءات للحد من
انتشار فريوس كورونا ،حضره
دولة رئيس جملس الوزراء،
والدفاع
املالية،
ووزراء:
الوطين ،واخلارجية واملغرتبني،
والداخلية والبلديات ،واالقتصاد
والتجارة ،والعدل ،واالشغال
العامة والنقل ،والصحة العامة.
كما حضر االجتماع ،كل من :قائد
اجليش ،مدعي عام التمييز ،مدير
عام رئاسة اجلمهورية ،مدير عام
األمن العام  ،مدير عام قوى
األمن الداخلي ،مدير عام أمن
الدولة ،أمني عام اجمللس
األعلى للدفاع ،املستشار األمين
والعسكري لفخامة الرئيس،
مفوض احلكومة لدى احملكمة
ّ
العسكرية ،مدير املخابرات يف
اجليش ،مدير املعلومات يف
املديرية العامة لألمن العام،
رئيس فرع املعلومات يف قوى
االمن الداخلي ،مساعد مدير عام
أمن الدولة ،والوزير السابق
مستشار وزارة الدفاع احملامي
ناجي البستاني.
استهل فخامة الرئيس االجتماع،
بعرض موجز عن التدابري
واإلجراءات اليت اختذت منذ
اعالن متديد التعبئة العامة
بتاريخ  2020/3/15يف إطار
الوقاية من فريوس الكورونا،
ومدى انعكاسها على تأمني
املواد واخلدمات الضرورية
فخامة
وشدد
للمواطنني،
الرئيس على اهمية التنبه اىل
األرقام واإلحصاءات واليت
على اساسها يتم اختاذ القرار
املناسب.
ثم عرض دولة رئيس جملس
الوزراء ،التقييم العام للتدابري
واإلجراءات اليت اختذت واليت
اعتربها جيدة وأشار اىل انه
سيتم زيادة بعض اإلجراءات
املراسيم
فرضتها
اليت
والقرارات املعنية بتنفيذ خطط
اعالن التعبئة العامة وفقا
للمعطيات والنتائج واإلحصاءات
الواردة من وزارة الصحة ،ال
سيما تلك املتعلقة باللبنانيني

العائدين من اخلارج.
وأطلع دولة الرئيس احلاضرين
على التوصية الصادرة عن
اللجنة املعنية مبتابعة اجراءات
الوقاية من فريوس الكورونا
واليت قضت بالتمديد لفرتة
اعالن التعبئة العامة لغاية
.2020/4/26
كما عرض وزير الصحة العامة
األوضاع الصحية واإلستشفائية
وشدد على ضرورة اإللتزام
بالبقاء باملنازل ،ومنع التجمعات
ملا له من نفع على ضبط انتشار
الفريوس ،كما شدد على عدم
امكانية التساهل بالوقت احلاضر
او ختفيف من وطأة اإلجراءات،
خاصة وان لبنان ما زال يف
عني العاصفة.
اخريا تطرق وزير الصحة اىل
ضرورة تتبع األوضاع الصحية
للبنانيني العائدين مؤخرا من
اخلارج وعلى ضوء النتائج يصار
اىل اختاذ القرار املناسب بهذا
الشأن.
وبعد املداولة واإلستماع اىل
الوزراء املختصني وايضا قادة
األجهزة العسكرية واألمنية بشأن
الوضع منذ اعالن متديد التعبئة
العامة بتاريخ  2020/3/26وحتى
اليوم.
ويف إطار متابعة مواجهة هذا
اخلطر بالتعبئة العامة ،اليت تنص
عليها املادة  2من املرسوم
االشرتاعي رقم 1983/102
(الدفاع الوطين) مع ما تستلزمه
من خطط وايضا احكام خاصة
تناولتها هذه املادة ،باإلضافة
اىل التدابري واالجراءات اليت
سبق واختذها جملس الوزراء يف
اجتماعاته السابقة،
قرر اجمللس األعلى للدفاع
رفع انهاء اىل جملس الوزراء
يتضمن:
 -1إعادة متديد حالة التعبئة
أعلن متديدها
العامة اليت
ُ
باملرسوم رقم 2020/ 6209
حتى الساعة الرابعة والعشرين
من يوم األحد الواقع فيه
.2020/4/26
 -2التأكيد على تفعيل وتنفيذ
التدابري واإلجراءات اليت فرضها
2020/6198
رقم
املرسوم
واملرسوم رقم ،2020/6209
والقرار رقم  2020/49تاريخ
عن
صادر
2020/3/21
دولة رئيس جملس الوزراء،
«تعليمات تطبيقية باملرسوم
رقم  »2020/6198والقرار رقم
 2020/54تاريخ 2020/3/26
الصادر عن دولة رئيس جملس
الوزراء« ،تعليق العمل بني
السابعة مساء واخلامسة صباحًا
باستثناء بعض املؤسسات»
وقرار وزير الداخلية رقم 479
تاريخ  « 2020/4/5بشأن توقيت
سري السيارات والشاحنات تبعا
الرقام لوحاتها.
وأخريا ،طلب اجمللس األعلى
للدفاع إىل األجهزة العسكرية
واألمنية كافة التشدد ردعيا،
يف قمع املخالفات مبا يؤدي
اىل عدم تفشي الفريوس
وانتشاره».

دياب وفهمي وحواط قدموا تصرحيا عن ممتلكاتهما:

الراعي يف قداس مخيس االسرار :نلتمس من
الرب يسوع ان يشفي كل املصابني بالوباء ويعيد ما يهمنا وجود قضاء مستقل والتشكيالت
احلياة الطبيعيةاىل الكرة االرضية بأسرها
القضائية ستتم قريبا

املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قداس «مخيس االسرار»
يف كنيسة الصرح البطريركي
يف بكركي ،والقى عظة من
وحي املناسبة قال فيها:
«هذه الليتورجيا االهلية حنتفل
بذكرى تأسيس سري القربان
والكهنوت .فالرب يسوع يف
عشائه الفصحي األخري حبسب
عادة العهد القديم ،ليلة آالمه
وموته ،أسس سر القربان ،اذ
اخذ اخلبز وباركه وشكر وقال:
«خذوا كلوا منه كلكم هذا هو
جسدي ُيبذل من أجلكم ومن أجل
الكثريين ملغفرة اخلطايا».
وأخذ كأس اخلمر وبارك وشكر
وقال  »:خذوا اشربوا منه
كلكم ،هذا هو دمي للعهد
اجلديد ،الذي يراق عنكم وعن
الكثريين ملغفرة اخلطايا».
وأسس سر الكهنوت بشخص
تالميذه قائال« :اصنعوا هذا
لذكري حتى جميئي» .انه بذلك
وهب الكنيسة جسده ودمه
ذبيحة فداء ووليمته حلياة
العامل .وسلمها بالكهنوت خدمة
حمبته العظمى هذه .وأشار اىل
ان خدمة حمبته تقتضي من
الكهنة التفاني والبذل على
مثاله .واعطى عالمة لذلك اذ
قام عن العشاء وغسل ارجل
التالميذ ،كهنة العهد اجلديد،
عالمة لغسل قلوبهم بنعمة حمبته
والفداء».
اضاف»:اننا نهنىء الشعب
املسيحي بهبة سر القربان
وحبضور الرب يسوع الدائم ذبيحة
تفتدي ووليمة حتيي ،يف كل
قداس يقيمه كاهن اآلن وهنا،
ونهنىء األساقفة والكهنة بعيد

ميالدهم الكهنوتي .ويف هذا
اليوم املعروف خبميس األسرار
حيتفل البطريرك بتربيك املريون
ومسحة
املعمودية
وزيوت
املرضى .ومبا ان املريون هو
عالمة وحدة الكنيسة اذ حيتفل
بتربيكه البطريرك مع األساقفة
والكهنة واملؤمنني .وهذا اصبح
من الصعب بسبب االنتشار ،مت
االتفاق على تربيكه اثناء انعقاد
سينودوس األساقفة املقدس.
واليوم يبارك البطريرك مع
مطارنة الكرسي البطريركي
زيوت
البطريركية
واألسرة
العماد ومسحة املرضى».
وتابع« :وجرت العادة يف
هذه الليلة ان ُيعرض القربان
املقدس يف الكنائس وان يزوره
املؤمنون للعبادة يف  7كنائس،
تذكارا لألسرار السبعة .اما
األساس ،حبسب التقليد فهو
ان السيدة العذراء حبثت عن
يسوع بعد ان علمت باعتقاله،
يف سبعة اماكن ابتداء من مكان
اعتقاله ،مرورا مبجلس الكهنة،
ودار بيالطس وهريودوس
فبيالطس من جديد ،وصوال اىل
اجللجلة».
وختم« :وحنن حنتفل بكل هذه
االسرار املقدسة ،نقدم ذبيحة
الشكر هذه ملتمسني من الرب
يسوع ،يف هذا الظرف الصعب
الذي تعيشه البشرية كلها بسبب
وباء كورونا ،ان يرحم مجيع
الناس ويشفي كل املصابني،
وحيد من انتشاره .ونطلب من
قدرته االهلية القضاء على هذا
الوباء وان يعيد كل القلوب
اىل اهلل ويعيد احلياة الطبيعية
والسليمة اىل الكرة االرضية
بأسرها».

احلجار :مل نرضخ يف املاضي إلغتياالتكم
ولن نرضخ اليوم لتسلطكم
قال عضو كتلة «املستقبل»
النائب حممد احلجار يف تصريح،
«بني من يسعى إىل مترير
تعيينات كيدية و من يلجأ
إىل مترير مذكرات توقيف حبق

شهداء أحياء ومناضلني حتت
جنح الكورونا ،خط واحد من
الكيدية والوقاحة ،مل نرضخ يف
املاضي إلغتياالتكم و لن نرضخ
اليوم لعبث تسلطكم».

تقرير مستشفى احلريري 67 :حالة شفاء تام
حتى تارخيه و  27اصابة يف العزل و 20حالة
مشتبه باصابتها نقلت من مستشفيات اخرى

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
واملوجودة حاليا يف منطقة العزل
الصحي يف املستشفى إىل 27
إصابة.
مت استقبال  20حالة مشتبه
بإصابتها بفريوس الكورونا
نقلت من مستشفيات أخرى.
متاثلت  5حاالت للشفاء من
فريوس الكورونا بعد أن جاءت
نتيجة فحص ال  PCRسلبية
يف املرتني وختلصها من كافة
عوارض املرض.
بلغ جمموع احلاالت اليت شفيت
متاما من فريوس الكورونا منذ
البداية حتى تارخيه  67حالة
شفاء.

بناء لتوجيهات منظمة الصحة
العاملية ووزارة الصحة العامة
مت إخراج حالة واحدة 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 إصابتني وضعهما حرج.
ملعرفة عدد اإلصابات على كافة
األراضي اللبنانية يرجى متابعة
التقرير اليومي الصادر عن
وزارة الصحة العامة».

زار رئيس جملس الوزراء الدكتور
حسان دياب امس االول ،اجمللس
الدستوري ،يرافقه وزير الداخلية
حممد فهمي ،حيث قدم كل منهما
تصرحيا عن ممتلكاته.
بعد الزيارة قال دياب« :لدينا
إميان كامل مبؤسسات الدولة.
لقد قمت بهذه الزيارة إىل
اجمللس الدستوري بهدف تقديم
املعلومات املطلوب تقدميها خالل
املهلة الدستورية .وأعتقد أن
معظم الوزراء قدموا املعلومات
األسبوع
وحبلول
املطلوبة.
القادم ،ستكون احلكومة ،بكامل
أفرادها ،قد قامت بواجباتها جلهة
تقديم املعلومات املطلوبة».
اضاف« :لدينا كامل اإلميان بأن
مؤسسات الدولة ستحرتم من
اآلن فصاعدا بكامل مفاصلها.
وأود اإلشادة باجلهود اليت يبذهلا
اجمللس الدستوري ،فمهمته
ليست سهلة ،لكن يف الوقت
نفسه ،هذه إشارة إىل أن هناك
احرتاما كامال لكافة مؤسسات
الدولة ،من أصغر جملس إىل
أكرب جملس».
وردا على سؤال حول كيفية
تثبيت ثقة اللبنانيني باجمللس
الدستوري ،قال دياب« :إن
ذلك يكون باملمارسة وهذا ما
حناول القيام به .حنن نعمل ليال
نهارا إلظهار مدى جديتنا يف
العمل أمام اللبنانيني .لألسف،

تعرضنا لكوارث عدة كاليوروبوند
والكورونا .وهي مل تكن يف
احلسبان .لكن هذه احلكومة
مستعدة للعمل ليال نهارا ملواجهة
كافة الصعوبات اليت تعرتض
الدولة».
ويف معرض إجابته على سؤال
حول الصعوبات اليت تواجهها
الدولة على كافة املستويات،
واليت ترتافق مع صعوبات
سياسية ،وبينما حتارب احلكومة
على مستوى إعادة الثقة إىل
اجلسم القضائي بكل متفرعاته،
وتصطدم بالكباش السياسي
املعتاد ،رأى دياب أن «الضربة
اليت ال تكسر الظهر تقويه،
وظهرنا يقوى .كل هذه املبارزات
السياسية احلاصلة تنعكس سلبا
على اآلخرين .لكن ما يهمنا هو
وجود قضاء مستقل ،والتشكيالت
القضائية ستتم بإذن اهلل يف
املستقبل القريب».
وأضاف ردا على سؤال حول
مصري التشكيالت املالية وكافة
امللفات اإلشكالية ،أن« :وزيرة
العدل تطرقت إىل هذا املوضوع
واضعة األمور يف نصابها .من
منطلق إمياننا باستقاللية القضاء،
سنعاجل هذا املوضوع على النحو
الواجب».
وكان حضر وزير االتصاالت
طالل حواط وقدم تصرحيا عن
أمواله وممتلكاته أيضا.

جنار من املطار  :ال ميكننا إحضار مجيع اللبنانيني
من اخلارج ورحالت االثنني ال تزال سارية

أعلن وزير االشغال العامة والنقل
الدكتور ميشال جنار من مطار
بريوت الدولي ،أنه على «ضوء
تقويم املرحلة األوىل سنقرر
كيف ستتم املرحلة الثانية لعودة
املغرتبني ورحالت يوم االثنني ال
تزال سارية».
وشدد على أنه «ال ميكننا إحضار
مجيع اللبنانيني من اخلارج ،وهذا
أمر هائل بسبب عدد املغرتبني
الكبري» ،منوها بأن «ما يتم
القيام به حاليا أطلقنا عليه اسم
«  »pilot testلتقوم بالتقييم
املناسب الذي ميكننا من زيادة
عدد الرحالت».
وقال« :بدأنا بالدول اليت حتتوي
على أقل عدد من االصابات،
لكي نستطيع حتسني اإلجراءات
والبدء بإحضار اللبنانيني من
البلدان األكثر تضررا ،موضحا
أن املوضوع ال يقتصر على

إحضار املسافرين فقط ،قسم
منهم يريد القدوم ألن عائالتهم
ال تستطيع إرسال األموال إليهم
لكي يعيشوا بكرامتهم».
ولفت جنار اىل أن «هذا األمر
متت معاجلته يف جملس الوزراء
واآلن سيتمكن األهل إرسال
األموال البنائهم يف اخلارج،
بذلك حتى أن مل يستطيعوا
العودة سيكونون قادرين على
العيش يف وضع جيد».
ونوه بأن «العمل الذي نراه،
األمريكيني
الرعايا
ورفض
العودة إىل بلدهم هو نيشان»،
الفتا إىل أن «هذا عمل مشرتك
بني وزارتي الصحة والداخلية
اليت تراقب كل من يذهب إىل
الفنادق وتتعاون مع السلطات
احمللية كذلك وزارة الشؤون
اخلارجية
ووزارة
االجتماعية
وجهاز أمن املطار».

ديل كول :الطلعات اجلوية اإلسرائيلية تشكل
انتهاكات خطرية واعرتضت بشدة عليها
قال قائد قوات الطوارئ الدولية
العاملة يف اجلنوب «اليونيفيل»
اللواء ستيفانو ديل كول ردا على
سؤال حول موضوع اخلروقات
لالجواء
االسرائيلية
اجلوية
اللبنانية« :ان هذا املوضوع قد
أثري خالل االجتماع الذي عقدته
اليوم (امس االول) مع رئيس
احلكومة حسان دياب».
واضاف« :من املهم للغاية يف
هذه األوقات الصعبة احلفاظ على
اهلدوء ،وال تزال الطلعات اجلوية
اإلسرائيلية يف اجملال اجلوي
اللبناني تشكل انتهاكات خطرية

للقرار  1701وكذلك للسيادة
اللبنانية».
اضاف« :إن هذه االنتهاكات
تصعد التوترات بني السكان
بينما تقوض جهود اليونيفيل
لبناء ثقة الناس يف بيئة أمنية
مستقرة يف جنوب لبنان.
لقد اعرتضت بشدة على هذه
االنتهاكات يف رسالة وجهتها
إىل اجليش اإلسرائيلي وطلبت
فيها وقف مثل هذه الطلعات
على الفور يف اطار االحرتام
الكامل للقرار  1701والسيادة
اللبنانية».
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برنامج احلكومة لإلصالح املالي :اخلسائر  83مليار دوالر!
محمد وهبة
ناقش جملس الوزراء الثالثاء املاضي «برنامج اإلصالح احلكومي» الذي
ّ
اخلطة
أعدته اللجنة احلكومية وشركة الزار الفرنسية .هذه
مصممة على
ّ
ّ
املدى املتوسط (مخس سنوات) وحمورها األساسي الدعم اخلارجي الذي
ميكن أن حيصل عليه لبنان والذي يرتاوح بني  10مليارات و 15مليار
حترر أموال «سيدر» .فيها الكثري
دوالر .هذه األرقام مقدرة يف حال ّ
من التوصيف واإلجراءات الضرائبية واإلصالحات ،إال أنها تدفع بشكل
واضح حنو االخنراط يف برنامج مع صندوق النقد الدولي ومع جهات
ماحنة دولية.
يتضمن «برنامج اإلصالح احلكومي» توزيعًا خلسائر إمجالية بقيمة 83
مليار دوالر سيتحملها مصرف لبنان واملصارف ودافعو الضرائب.
هذه العملية ستتم من خالل إعادة هيكلة الدين العام ومصرف لبنان
واملصارف والقطاع العام ،فض ًال عن حترير تدرجيي لسعر صرف اللرية
اعتبارًا من السنة املقبلة ليصبح  3آالف لرية يف  .2024ومن أجل
تصحيح املالية العامة ،يقرتح الربنامج زيادة الضرائب ،ومن أبرزها:
تثبيت سعر البنزين على  25ألف لرية ،وزيادة ألف لرية على املازوت،
وزيادة ضريبة القيمة املضافة على السلع الفاخرة إىل  …%15فض ًال
عن إعادة هيكلة القطاع العام ،مبا فيها شروط التقاعد واملعاشات
التقاعدية واملخصصات ملوظفي القطاع العام.
ختتلف هذه اخلطة جذريًا عما ُطرح أيام رئيس احلكومة السابق سعد
احلريري جلهة اخلصخصة لتمويل اخلسائر .إمنا ال ختتلف بأهدافها
السياسية عن استقدام صندوق النقد الدولي إىل لبنان .هي حتاكي
جزئيًا ما طلبه صندوق النقد الدولي ،وخصوصًا زيادة الضرائب وإعادة
هيكلة القطاع العام ،لكنها تفرض منطًا عامليًا متبعًا على جبهة «توزيع
اخلسائر» مبنيًا على حتميل املصارف ومصرف لبنان جزءًا أساسيًا منها
قبل النقاش يف اخنراط كبار املودعني يف هذا األمر ،أي أنها ال تتضمن
استعمال اخلصخصة عرب إنشاء صندوق توضع فيه أمالك الدولة لتمويل
جزء من اخلسائر ،وإن كانت اخلصخصة مذكورة بشكل هامشي فيها عرب
حلظ عمليات التشركة مع القطاع اخلاص.
تنطلق اخلطة من فرضيات اقتصادية أساسية أهمها أن اقتصاد لبنان
(الناتج احمللي اإلمجالي) سينكمش بنسبة  %12يف  2020و %7يف
 ،2021وأن يعود إىل النمو بنسبة  %2يف  .2024كذلك تشري إىل
أن التضخم سيبلغ  %25.1يف  2020بسبب حترير سعر الصرف الذي
سيكون تدرجييًا ،على أن ينخفض التضخم إىل  %5.2يف  .2024وتشري
إىل أن التعايف سيكون ّ
حمفزًا بالدعم اخلارجي
للحد من تقلص الواردات
ّ
واالستهالك الداخلي ،وأن يكون هناك دفع عرب حترير أموال «سيدر»،
وأن يعمل القطاع اخلاص على التأقلم مع البيئة اجلديدة من خالل خفض
األكالف وإعادة توجيه اإلنتاج.
ّ
وتلفت إىل أن السياسات املالية جيب أن تكون
حمفزة خبطة مالية
طموحة على مدى مخس سنوات .العجز سينخفض من  %11.3كنسبة
من الناتج احمللي اإلمجالي يف  2019إىل  %1.3يف  ،2024وستنخفض
نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجالي من  %179حاليًا إىل %103.1
يف  ،2024وذلك عرب عدد من اإلجراءات التشريعية واإلدارية وهيكلة
موظفي القطاع العام« .من دون األخذ يف االعتبار حترير أموال «سيدر»،
فإن تكوين فائض أولي يف املوازنة بنسبة ترتاوح بني  %3و %4من
الناتج احمللي اإلمجالي ،يتطلب خفض التحويالت إىل كهرباء لبنان،
وعقلنة فاتورة الرواتب
وقص كل املصاريف اجلارية غري ذات الفعالية،
ّ
وزيادة اإليرادات عرب التحصيل الضرييب ومكافحة التهرب الضرييب،
وزيادة الضرائب لتصبح أكثر عدالة ،وشبكة أمان اجتماعي تتضمن
دفعات مالية لألكثر فقرًا ومعايري جديدة للتعليم والصحة».

الخسائر املرتاكمة وتوزيعها

حتدد اخلطة اخلسائر املتوقعة من عملية إعادة اهليكلة الشاملة بنحو 83.2
ّ
مليار دوالر ،يف مقابل رساميل املصارف البالغة  20.7مليار دوالر.
ما يعين أن هناك  62.4مليار دوالر باقية .هذه اخلسائر نامجة عن
خسائر مرتاكمة يف مصرف لبنان واملصارف واالقتصاد عمومًا (حمفظة
القروض) واحلكومة (سندات اخلزينة بالدوالر وباللرية).
هذا احلجم من اخلسائر يفرض خيارات حمدودة .فاخلطة تشري إىل أنه
ال ميكن جتنب إعادة هيكلة الدين العام عرب اسرتاتيجية تتضمن ثالث
نقاط:
ــــ وقف دفع أصول وفوائد الدين على سندات اليوروبوندز من أجل
جتنب املزيد من ّ
ّ
تبخر العمالت األجنبية والدخول يف تفاوض حسن النية
مع حاملي السندات.
ــــ إعادة تدوير أصل الدين ،وخفض قيمة الفوائد (باستثناء مصرف
لبنان) يف انتظار انتهاء املفاوضات مع حاملي السندات .وتقييم نتائج
إعادة اهليكلة على القطاع املصريف ،وعلى املودعني ،من أجل اختاذ
القرار احلكومي بشأن الدين باللرية .هناك شطب أكيد لقسم من الدين
احمللي باللرية من أجل إعادة مستويات الدين إىل املستوى املستدام.
ــــ إبقاء خدمة الدين الثنائية والثالثية العائدة لألطراف الدولية من دول
ومؤسسات
دولية على حاهلا (جممل هذه الديون يبلغ  2.6مليار دوالر)
ّ
ّ
وخدمتها حمدودة تبلغ  257مليون دوالر.
أما اهلدف من إعادة اهليكلة فهو أن تبلغ نسبة الدين إىل الناتج %90
يف نهاية .2027

إعادة هيكلة القطاع املالي

ضربة البداية ستكون مع إعادة هيكلة املصارف ومصرف لبنان .يف هذا
اجملال ،تشري اخلطة إىل أن «إنقاذًا كام ًال للقطاع املالي ليس خيارًا.
حول العامل ومنذ  ،2008فإن املمارسات املالية الدولية استبعدت فكرة
دعم فشل القطاع املالي بأموال دافعي الضرائب .لن يكون هناك متويل
سيادي لتغطية خسائر حملية يف هذا القطاع ،فض ًال عن حجم اخلسائر
املرتاكمة .ليس هناك أي دولة تأخذ على مسؤوليتها حتميل األجيال
املستقبلية أعباء كبرية من املاضي».
ونظرًا إىل أن حجم توظيفات املصارف كودائع لدى مصرف لبنان
وشهادات إيداع صادرة عنه ،جيب على احلكومة أن تكلف شركة دولية
حمرتفة للقيام بعملية تدقيق شاملة حلسابات مصرف لبنان تتالءم مع
قرار جملس الوزراء األخري ،وتدقيق شامل بكل عمليات مصرف لبنان

على مدى السنوات اخلمس املاضية وتقييم عادل لالنكشاف املصريف
على مصرف لبنان .هذا التدقيق يؤمن إعادة اهليكلة مليزانية مصرف
لبنان مبا فيها شطب اخلسائر املرتاكمة يف السابق واألثر الناتج من
عملية إعادة هيكلة الدين العام على جممل السندات اليت حيملها مصرف
لبنان.

من أين خسائر مصرف لبنان؟

تتضمن ميزانية مصرف لبنان خسائر مرتاكمة من عمليات حتويل العملة
للدولة اللبنانية على مدى يرتاوح بني  15عامًا و 20عامًا .هذه املمارسة
موجودة يف املصارف املركزية حول العامل أثناء األزمات .ومصرف لبنان
استعملها لفرتة طويلة ،حتى تراكم جممل اخلسائر لتزيد على  40مليار
دوالر وتصبح حصتها وازنة من أصوله وأكثر من  %100من الناتج
احمللي اإلمجالي مقارنة مع ما حيصل يف العامل.
هذه اخلسائر املرتاكمة هي عبارة عن عمليات مالية نفذها مصرف لبنان
من أجل الدفاع عن تثبيت سعر صرف اللرية ولتغطية فجوة ميزان
املدفوعات وأمور أخرى ،من بينها اهلندسات املالية اليت بدأت يف
 .2016تفرض هذه اخلسائر إعادة هيكلة من أجل استعادة مصرف
لبنان للرحبية .هذه اخلسائر اخلارجة عن السيطرة تهدد قدرة مصرف
لبنان على تأمني االستقرار املالي ،وعلى صدقية العملة الوطنية وثقة
املودعني.
استنادًا إىل املمارسات العاملية ملا بعد أزمة  ،2008فإن اخلطة تشري إىل
أن املساهمة األوىل جيب أن تكون من املودعني (املصارف اليت أودعت
األموال لدى مصرف لبنان) وحاملي شهادات اإليداع لتغطية اخلسائر
اليت ال ميكن تغطيتها حاليًا برأس مال مصرف لبنان البالغ  3.7مليارات
دوالر .ويف انتظار التدقيق الشامل مبيزانيته ،فإن خسائر مصرف لبنان
تقدر بنحو  54.9مليار دوالر( .كانت هذه اخلسائر  63.6مليار دوالر
ّ
ويحُ سم منها رأس مال مصرف لبنان بقيمة  3.7مليارات دوالر ورأمسال
إضايف مستهدف بقيمة  5مليارات دوالر).

مساهمو املصارف ثم املودعون

ترى اخلطة أنه جيب إجراء تقييم جلودة األصول املصرفية من قبل
مؤسسة دولية حمرتفة من أجل تبيان اخلسائر يف قروض القطاع اخلاص.
كذلك جيب تقييم أثر إعادة هيكلة الدين العام على املصارف .يتوقع
أن يكون األثر بنسبة  %30من حمفظة املصارف من مطلوبات املقيمني
(القروض) ،فيما اخلسائر اإلمجالية مقدرة بأكثر من رساميل املصارف.
ويتضمن هذا احملور:
ــــ اخنراط كامل للمساهمني يف تغطية اخلسائر ،أي من رساميل
املصارف البالغة  20.9مليار دوالر.
ــــ
يقدر أن تبلغ قيمة اخلسائر املرتاكمة يف أصول املصارف 62.4
ّ
مليار دوالر ،وسيتم تغطيتها بشكل واسع من كبار املودعني .نسبة
املشاركة ستحدد باملساعدة مع استشاري أجنيب وباحلوار مع املصارف،
على أن يستند بذلك إىل تصريح رئيس احلكومة باحلفاظ على  %90من
الودائع.
ــــ ستأخذ اخلطة باالعتبار وجود خسائر إضافية.
وتتطلب هذه العملية تشريعات جديدة بالتعاون مع مؤسسات دولية
متخصصة .كما أن األمر يتطلب إعادة رمسلة املصارف ،وهو أمر ال
ميكن أن يصبح واقعًا إال خبطوات دقيقة تهدف إىل إعادة املالءة املالية
والقدرة وتقوية مناعتها الستعادة ثقة اجلمهور .أحد األمور األساسية
يف هذا اجملال التوصل إىل قطاع مصريف صغري وأكثر قوة من السابق.
يتضمن هذا األمر اخنراطًا طوعيًا أو إجباريًا يف عمليات دمج املصارف.
ومصرف لبنان سيعمل على تطوير أدوات مالية لضمان تدفق األموال
باللرية إىل القطاع لتأمني املستويات الالزمة من الدعم هلا .كذلك فإن
اسرتاتيجية التحويل اإلجباري من الدوالر إىل اللرية ستطرحها وزارة
املال ومصرف لبنان من أجل توزيع ودائع الدوالر .احلكومة ستخلق
صندوقًا لتعويض خسائر املودعني الناجتة من عملية إعادة اهليكلة.

الدفع نحو الخارج

تغطية اخلسائر هي عملية حماسبية ال تلغي احلاجة إىل دوالرات طازجة
يفرتض أن يستعملها لبنان من أجل تأمني احتياجاته املالية بالعمالت
األجنبية لتأمني االسترياد ودفع االلتزامات خالل السنوات املقبلة اليت
ستطبق فيها هذه اخلطة .حبسب الربنامج ،فإن «احتياطات مصرف لبنان
ّ
تقلصت إىل حدود مقلقة استنادًا إىل حجم ووقت هروب الودائع من
لبنان غري املسبوقني».
هنا يبدأ احلديث عن دور صندوق النقد الدولي والدفع باجتاه احلصول
على مساعدة منه ومن اجملتمع الدولي .تقول اخلطة« :من الصعب
تصور
ّ
أن لبنان ممكن أن خيرج من هذه األزمة من دون دعم اجملتمع اخلارجي
على نطاق واسع ،وأن من غري احلقيقي التفكري بأن هروب الودائع بهذه
الوترية سينعكس وأن األسواق الدولية ُ
ستفتح أمام لبنان وال سيما بعد
أزمة كورونا ،من دون االلتزام الكبري الواسع للتفاهم على ّ
خطة التعايف
املصنوعة من خرباء عامليني».
كذلك تؤكد اخلطة «أن الدعم اخلارجي على شكل التزامات مالية
وللحكومة ،مطلوب
بشدة من أجل احلد من االنكماش االقتصادي وتأمني
ّ
استرياد السلع ،وإعادة الثقة .عمق األزمة ،وخصوصًا بعد فريوس
كورونا ،سيعتمد على قدرة احلصول على الدوالرات لتمويل ميزان
املدفوعات يف ظل غياب تدفق الرساميل من اخلارج باستثناء حتويالت
املغرتبني… من الضروري كسر هذه احللقة املفرغة من خالل إعالن دعم
مالي خارجي كبري».
ووفق حتديد احلاجات املالية على مدى السنوات اخلمس املقبلة ،فإن
التوقعات تشري إىل حاجة إىل ما يرتاوح بني  10مليارات دوالر و15
ٍ
مليار دوالر «يف ظل سيناريو متفائل
وتعاف تدرجيي .نتوقع أن يكون
هناك دعم خارجي يف  2020مؤمن من مؤسسة التمويل الدولية لتمويل
اإلنفاق على ما خيص انتشار الفريوس .الفجوة اإلمجالية يف احلاجات
التمويلية اخلارجية تبلغ  27مليار دوالر على أساس حصول إعادة هيكلة
ناجحة للدين اخلارجي ،على أمل العودة إىل األسواق الدولية خالل ثالث
سنوات» .وتلفت إىل ضرورة حصول مفاوضات مع الدائنني للحصول
على فرتة مساح لتمديد آجال الدين بالدوالر البالغ  20مليار دوالر ملدة
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مخس سنوات وخفض قيمة الفوائد إىل احلد األدنى خالل هذه الفرتة
«ما سريفع قيمة الدعم املطلوب لتغطية فجوة ميزان املدفوعات إىل
 30مليار دوالر».
يف مثل هذه احلاالت« ،نتوقع دعمًا خارجيًا من مؤسسات خمتلفة،
ّ
املستثمرون واملراقبون
يذكرون احلكومة بأن صندوق النقد الدولي
بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة األعضاء خالل أزمات ميزان
املدفوعات ،ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة
األزمة احلالية كما فعلت العديد من الدول .نعتقد أن هذه اخلطة تشكل
أساسًا جيدًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وأن تعمل احلكومة على
تقليل األذى الالحق بالشعب خالل فرتة التصحيح».
وتضيف« :انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إجيابية.
املستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبو ًال خلفض
قيمة ديونهم إذا تبني هلم وجود قيمة مضافة للتعايف .إن أي خطة بال
الصندوق لن ميكنها مواجهة كل االختالالت املوروثة».

تحسني اإليرادات

توسيع اخلضوع للضريبة من خالل حتسني التحصيل اجلمركي ،وحتصيل
الضريبة على القيمة املضافة وإزالة اإلعفاءات الضريبية لشركات
اهلولدنغ واألوف شور ،وإلغاء بعض اإلعفاءات من ضريبة القيمة
املضافة.
زيادة الضرائب على الشركات من  %17إىل  ،%20وزيادة الضريبة
على الفوائد من  %10إىل  %20للودائع فوق املليون دوالر.
زيادة ضريبة الدخل على الرواتب املرتفعة من  %25إىل  .%30وزيادة
ضريبة األرباح الرأمسالية من  %10إىل  .%15تثبيت سعر صفيحة
البنزين على  25ألف لرية ،وزيادة ضريبة القيمة املضافة على السلع
الفاخرة من  %11إىل  %15وزيادة ضريبة على املازوت بقيمة ألف لرية
على الصفيحة.
زيادة ضرائب أخرى ،مثل الرسوم على املرامل والكسارات ،وحتويل
رسوم السري إىل اخلزينة ،وزيادة رسوم امليكانيك ،ورسوم مرفأ
بريوت ،وتشديد الغرامة على األمالك العامة البحرية والنهرية.

إجراءات النفقات

إصالح الكهرباء.
عقلنة الرواتب واألجور عرب ّ
سلة إجراءات تتعلق بتجميد عدد العسكريني
واشرتاط الرتقية بشغور منصب.
خفض عدد املتعاقدين بنسبة  %5سنويًا.
جتميد للرواتب ملدة مخس سنوات رغم التضخم.
جتميد التوظيف احلالي.
إعادة النظر مبخصصات العسكريني ذوي الرتب العالية.
إعادة هيكلة نظام التقاعد وال سيما للعسكريني ووقف التدبري الرقم
 3وإلغاء التقاعد املبكر ،ومراجعة شروط التقاعد ،واستفادة عائالت
املتقاعدين املتوفني واملساواة بني الذكر واألنثى.
خفض التحويالت وإصالح املؤسسات العامة .وإعادة التفاوض مع
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي على معدالت الفوائد على ديونه
وآجاهلا.
خفض التقدميات املدرسية.
توحيد التقدميات يف القطاع العام.
إصالح اإلدارة العامة ونفقاتها.
شبكة أمان اجتماعي حلماية
املهمشني واألكثر فقرًا .متويل هذا األمر
ّ
ميكن أن يكون من خالل املاحنني الدوليني مبن فيهم البنك الدولي.

صدر عن راعي األبرشية
املارونية يف اسرتاليا
املطران أنطوان شربل
طربيه ،مبناسبة تربئة
الكاردينال الكاثوليكي
جورج بال من التهم املوجهة
اليه ،البيان التالي:
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لـبنانيات

هكذا ب ّدد سالمة واملصارف دوالرات املودعني
لـيا الـقزي

ُ
«املختفية»
 49،3مليار دوالر ،هي قيمة أموال الناس
من مصرف لبنان .مجلة رياض سالمة الشهرية،
حتولت إىل نكتة بعد االنهيار املالي
«الودائع خبري»ّ ،
بأن األموال مضمونة لدى
والنقدي .كالمه يوحي
ّ
«م ّ
تبخرة» .مل حيصل األمر
املؤمتنني عليها ،فيما هي ُ
بفعل «احتكاك كيميائي» ،بل إن املسؤولية تقع على
املصرف املركزي واملصارف ،اليت قامرت مبال الشعب.
مدفوعات الدين العام ،الفوائد السخية على الودائع
وأرباح أصحاب املصارف اليت ُحّولت إىل اخلارج ،تغطية
خسائر املصارف اخلاصة ،متويل عجز ميزان املدفوعات،
تهريب أموال كبار املودعني إىل اخلارج ...هي بعض
َّ
«تبخرت» دوالرات الناس عربها.
املنافذ اليت
رئيف ،مواطن لبناني يعمل يف اخلارج .فتح قبل سنوات
«أهم» البنوك اللبنانية،
قليلة حسابًا مصرفيًا يف أحد
ّ
ظن رئيف ّأنه بهذه
وأودع فيه مبلغ  100ألف دوالرّ .
الطريقة يرتك «تأمينًا» لعائلته ،تستفيد منه يف «اليوم
األسود» .ومنذ فتح احلساب ،مل ُتبادر العائلة يومًا
قرش منه ،ولكن بعد اندالع األزمة النقدية
إىل طلب
ٍ
مبلغ ...فلم تفلح .مل ُت ّربر
واملالية ،حاولت سحب
ٍ
املصارف سبب اإلجراء ،لرئيف واملودعني اآلخرين
(باستثناء فئة الـ  ٪1اليت تستحوذ على غالبية
الودائع) .عميل آخر أودع سنة الـ  2018مبلغ 100
ٍ
مصرف ،أصبحت بعد سنة  108ماليني
مليون دوالر يف
دوالر ،نتيجة الفائدة املرتفعة .بوجود اقتصاد غري ُمنتج،
وحتول وظيفة البنوك اللبنانية إىل «لعب القمار» عوض
ّ
االستثمار ،كانت ُت ّسدد مبلغ الفائدة من حساب رئيف
وبقية املودعني .فبعد إطالق رياض سالمة اهلندسات
املاليةّ ،
ختطت الفوائد على الودائع بالدوالر عتبة الـ
مبضاربات بني
 ٪14لدى بعض املصارف ،اليت دخلت ُ
بعضها البعض جلذب األموال بالعمالت األجنبية .تلك
اهلندسات بدأت سنة  2016جلذب املزيد من الودائع
بالدوالر ،وامتصاص الفائض باللرية اللبنانية لدى
املصارف .بلغت أرباح سنة واحدة من هذه العمليات
 5.6مليارات دوالر ،تقاضتها املصارف وكبار املودعني
كأرباح استثنائية فورية قبضتها من املوجودات لدى
«املركزي» ،أي أموال الناس اليت ّ
وظفتها املصارف
لديه .وحبسب املعلومات ،دفع سالمة أرباح اهلندسات
حولتها إىل الدوالر من
للمصارف باللرية اللبنانية ،اليت ّ
حسابات املودعني.
ِ
(كمثال) مل تحُ ّول فقط إىل فوائد وأرباح.
أموال رئيف
فكان املصرف وفور إيداع املبلغ« ،يسحبه» إىل البنك
قدم مقابله
ألن حاكمه رياض سالمة كان ُي ّ
املركزيّ ،
فوائد مرتفعة .من أين كان يأتي بالفوائد؟ من الودائع
أن «حتالف» املركزي ــــ املصارف،
نفسها .يعين ذلك ّ
يتصرف بها
وأخذ
املودعني،
أموال
وضع يده على
ّ
دورها ضمن حلقة ُمغلقة ،ال يستفيد من حركتها إال
وي ّ
ُ
هؤالء النافذون .وحني ّ
جفت اخلزنة ،أوقفت املصارف
التداول بالعملة األجنبية ،ومنعت الناس من سحب
دوالراتها من حساباتها ،وصرف الشيكات ،وقبض
الرواتب .ودائع الناس بالعمالت األجنبية غري موجودة
يف املصارفّ .
تبخرت؟ بل «بخُ ِّ رت».
عد أمرًا «صعبًا» يف بلد مثل
النقص يف الدوالرات ُي ّ
ألن اقتصاده قائم على التحويالت املالية من
لبنانّ ،
اخلارج .بدأ فقدان العملة اخلضراء من السوق ،منذ الـ
 ،2011حني انقلب ميزان املدفوعات (األموال اليت
تدخل لبنان وتلك اليت خترج منه) من الفائض إىل
العجز ،ما ّ
أثر على قدرة «املركزي» على تثبيت سعر
صرف اللرية ،وبالتالي اختفاء الدوالرات من حسابات
الناس .يقول اخلبري االقتصادي واملالي ،فريدي باز
إن املصرف املركزي كان يضع « 3مليارات
لـ»األخبار» ّ
دوالر بالتداول بني الناس .بعد ازدياد الضغط ،بات
ّ
لضخ مبالغ أكرب» ،ولكن مل يكن هناك
هناك ضرورة
مرة ،بدأت األموال يف املصارف
ألول
ذلك.
قدرة على
ّ
ً
كاملة
ترتاجع ،مع ارتفاع نسبة الذين سحبوا ودائعهم
أو الفوائد عليها ،واخنفاض التحويالت من اخلارج،
والظروف السياسية حمليًا وإقليميًا الضاغطة .يف الـ
 ،2019كان «املركزي» حباجةٍ ،حبسب التقديرات ،إىل
ما ُيقارب الـ 16مليار دوالر إلقفال العجز مع اخلارج
(بني استرياد ودفع سندات الدين اخلارجية) .من أين
كان يأتي بالدوالرات بغياب أي مداخيل مادية لديه،
ومبا ّأنه مديون للمصارف بأكثر من  68مليون دوالر،
وال ميلك احتياطات صافية؟
مزاريب تبديد الودائع عديدة ،ويذكر باز منها «ارتفاع
انكشاف املصارف على الدولة من  %28إىل .»%75
أن البنوك استخدمت اجلزء األكرب من أموال
كالمه يعين ّ
الناس إلقراض الدولة .وواصلت سياسة توسيع الدين
العامّ ،
ألنها كانت ُمستفيدة من فوائده ،رغم إدراكها
أن الدولة «زبون ُم ّ
تعثر» وال ميلك املال الالزم لتسديد
ّ
ُ
استخدم «مال الشعب»
قيمة القرض والفوائد عليه.

لتمويل العجز يف ميزان املدفوعات ،وتغطية مصاريف
إن القطاع املصريف «كان يستفيد
ويضيف باز ّ
الدولةُ .
من األموال ُ
املتدفقة من اخلارج .ولكن فجأة بدأت خترج
رؤوس األموال ،من دون أن نستقطب ودائع جديدة.
فبلغ جمموع ما ُسحب قرابة الـ  10مليارات و 600مليون
دوالر».
أعدها الباحث توفيق كسبار ،ونشرتها مؤسسة
يف ورقة ّ
أن
«بيت املستقبل» يف تشرين الثاني  ،2019يخُ رب ّ
«االخنفاض الكبري يف األصول والسيولة من العمالت
حتول أمواهلا من
األجنبية للمصارف ،داللة على أنها ّ
املصارف املراسلة الرئيسة يف اخلارج إلقراض مصرف
إن هذا الوضع ُيعترب بأي
لبنان .ومن البديهي القول ّ
معيار غري صحي بالنسبة إىل املصارف وجيعلها عرضة
للتأثر بتدهور املالية العامة للقطاع العام ،وهنا تكمن
أكرب املخاطر الناجتة من اهلندسات املالية (بدأت سنة
 )2016اليت أجراها مصرف لبنان» .فاملصارف خفضت
إمجالي االئتمان للقطاع اخلاص مبا ُيعادل  12مليار دوالر
(حبسب امليزانية العمومية املوحدة للمصارف التجارية)،
ّ
لكنها أقرضت القطاع العام « %71من أصوهلا ،فباتت
سيولتها وظروفها املالية ّ
هشة» ،يذكر كسبار.
العجز يف حسابات املواطنني ،أو «الثروة الوطنية
النقدية بالعمالت األجنبية ،هي أحد أوجه األزمة احلالية»،
أدى ذلك إىل
يقول الوزير السابق منصور بطيش .وقد ّ
«عجز يف قطاع املصارف ،اليت تبلغ أمواهلا اخلاصة 22
ّ
نتوقع أيضًا أن تكون قد ّ
تبخرت».
مليار دوالر،
ً
بداية ،جمموع الودائع لدى املصارف يبلغ 120مليار
يتم
دوالرُ ،يضاف إليها قرابة الـ  7مليارات دوالر ّ
تكوينها احتياطًا الخنفاض األموال اخلاصة لدى
أن األخرية ّ
وظفت لدى مصرف
املصارف .يشرح بطيش ّ
لبنان « 84مليار دوالر بالعمالت األجنبية ،واقرتضت
بأن املركزي يقول ّإنها
منه  6.7مليارات دوالر ،علمًا ّ
أن صايف األموال املودعة هي  77مليار
 ،7ذلك يعين ّ
دوالر» .وحبسب ما ُينقل عن مصرف لبنانّ ،
تبقى منها
 22مليار دوالر كسيولة ،و 5.7مليارات دوالر لسندات
أن  49.3مليار دوالر
الدين اخلارجية .يعين ذلك ّ
ّ
أن الرقم دقيق وليس
«تبخرت»« .هذا إذا افرتضنا ّ
إن األموال
أكثر من ذلك» ،يقول بطيشُ ،مضيفًا ّ
ُ
اقتطعت من إيرادات الناس «لتغطية العجز يف ميزان
املدفوعات ،نتيجة العجز يف امليزان التجاري ،ويف دفع
الفوائد لغري املقيمني واليت ُسحبت إىل اخلارج ،وأرباح
اهلندسات املالية اليت ُحّولت إىل الدوالر ،ودفع قروض
من مصارف يف اخلارج قيمتها قرابة الـ  10مليارات
دوالر» .هذه هي نتيجة «النموذج االقتصادي ُ
املرتكز
على االسترياد عوض اإلنتاج ،أي الريع الذي يدفع إىل
بيع األرزاق وصرف الدوالر ،يف حني ّأنه لو ُننتج لكنا
جنينا العملة الصعبة».
ً
ما ّ
بداية« ،حنن حباجة إىل
احلل بعد ضياع أموال الناس؟
الشفافية ُ
املطلقة» .أول احللول اليت يقرتحها بطيش
هو «ختفيض الفوائد على الودائع إىل احلدود القصوى،
وال يوجد خطر على سحب الودائع بوجود كابيتال
ثم جيب تصفري العجز املالي وعجز املوازنة،
كونرتول»ّ .
أن بطيش يطرح توسيع
كما
الوطين».
اإلنتاج
وحتفيز
ّ
قاعدة املساهمني يف املصارف وإعادة رمسلتها ،عرب
حتويل جزء من أموال كبار املودعني إىل أسهم فيها،
تكون من أرباح الفوائد الضخمة اليت حققوها على مدى
سنوات» .إضافة إىل ذلك ،جيب «تصفري العجز عن
النفقات اجلارية مبا فيه خدمة الدين ،واستمرار النفقات
االستثمارية املولدة للنمو وفرص العمل».
أموال الناس «يسرقها» كبار املودعني
مل ُتهدر املصارف والبنك املركزي دوالرات املودعني
على تسديد الدين العام والفوائد املرتفعة على الودائع
ومتويل االسترياد وحسبُ .يضاف إىل هذه «املصاريف»،
ما ورد يف تقرير للجنة الرقابة على املصارف عن بيع
املصارف  15مليار دوالر أمريكي لكبار املودعني ،يف
الفرتة بني  31كانون األول  2018و 28كانون األول
 ،2019ليتمكنوا من حتويل قسم من ودائعهم من اللرية
إىل الدوالر .ويف الفرتة نفسها ،بلغ االخنفاض الفعلي
يف الودائع حنو  27مليار دوالر %98 ،منها قام بها
أغنى املودعني يف املصارف .يشرح الوزير السابق،
أن الـ  27مليار دوالر «هي النقص حبجم
منصور بطيش ّ
الودائع ،أص ًال وفوائد ،يف الـ  .2019األصل يبلغ 16
صرف منها ما
مليار دوالر ،والفوائد  11مليار دوالرُ .
بني  8و 9مليارات لسداد ديون .يف حني ّأنه أودع يف
البيوت ما بني  5 - 4مليارُ .
قدر أن يكون قد ُخصص
ون ّ
مبلغ  5مليارات دوالر لالسترياد .ليبقى  11مليارًا هي
حتويالت للخارج ،نصفها ّ
مت قبل  17تشرين» .من أين
باعت املصارف مبلغ  15مليار دوالر لكبار مودعيها؟
سرقتها من حسابات «عامة املودعني» ،الذين ُفرضت
حد  $50بالشهر!
عليهم قيود للسحب ،بلغت ّ

أسعار النفط تسمح بزيادة التغذية:

سالمة يرتاجع عن خنق «كهرباء لبنان»؟
ايلي الفرزلي

تعيش «كهرباء لبنان» بني نعمة اخنفاض أسعار
النفط ونقمة ارتفاع سعر الدوالر .األوىل تسمح
بزيادة اإلنتاج من دون ّ
املقرة
ختطي سقف السلفة
ّ
يف جملس الوزراء ،والثانية تهدد بتوقف املعامل
عن اإلنتاج .لكن هذه املرة يبدو أن مصرف لبنان
اقتنع بعدم جدوى حرمان املؤسسة من الدوالرات.
إذا ّ
نفذ وعده فسينهي مشكلة عدم قدرتها على
تأمني األموال الالزمة لشراء قطع الغيار وتسديد
بعض التزاماتها الدوالرية .لكن إذا استمر توقف
اجلباية لفرتة طويلة ،فقد تفقد املؤسسة العملة
اللبنانية أيضًا.
فرحة «كهرباء لبنان» باخنفاض أسعار النفط
يبددها سعر الدوالر .منذ أشهر ،مل جتد املؤسسة
ّ
ح ًال لرفض حاكم مصرف لبنان تأمني الدوالرات
للمؤسسة .لكن احملاوالت مل تهدأ ،فالبديل من
حتمل املصرف املركزي ملسؤوليته يف تزويد
ّ
املؤسسة العامة حباجتها من الدوالرات لتسيري
املرفق العام ،هو العتمة .واحلاجة هنا ليست
ّ
تكفل املصرف
حمصورة بشراء الفيول ،الذي
بتأمني  85يف املئة من اعتماداته الدوالرية ،بل
املوردين املتعاملني مع املؤسسة.
بتأمني أموال
ّ
وهؤالء بدأوا ّ
حيذرون من احتمال توقف املعامل،
بسبب عدم القدرة على استرياد قطع الغيار
واملعدات الضرورية للصيانة والتشغيل؟
«األخبار» سبق أن أشارت إىل أن حجب الدوالرات
عن مؤسسة كهرباء سيعود على مصرف لبنان
بالضرر .إذ إن خفض معدالت التغذية يعين
ّ
ستعوض الفارق.
املولدات اخلاصة
تلقائيًا أن
ّ
عندها سيزيد استهالكها للمازوت ،وتزيد معه
يؤمن  85يف املئة
مساهمة مصرف لبنان الذي
ّ
من اعتمادات احملروقات بالسعر الرمسي للدوالر.
هذا يعين أنه سيدفع ما ّ
وفره من عدم تأمني
العملة األجنبية لكهرباء لبنان ،عرب تأمني اعتمادات
ّ
أدق ،سيدفع املبلغ
املازوت للمولدات .بشكل
مضاعفًا ألن استهالك املولدات للطاقة أكرب منه
يف املعامل ،وأكرب مرتني منه يف البواخر.
حبسب املعطيات املتوفرة عن االجتماع األخري الذي
مجعه باملدير العام لـ «كهرباء لبنان» كمال حايك،
يبدو أن رياض سالمة اقتنع بأن بديل تأمني حاجة
املؤسسة من العملة األجنبية ،سيكون مكلفًا على
املصرف .لذلكُ ،يتوقع أن يصدر قرارًا يرتاجع
فيه عما سبق أن أبلغه إياه يف شهر شباط بأنه،
ألي من
يؤمن الدوالرات ّ
بعيدًا عن احملروقات ،لن ّ
حاجاتها األخرى.
ويساعد يف تسيري أعمال
ذلك أمر ضروري ُ
للموردين منذ أشهر،
املؤسسة ،اليت مل تدفع
ّ
وخاصة أولئك الذين تشري عقودهم إىل دفع
أمواهلم بالدوالر .وعلى سبيل املثال ،فإن الدفعة
األخرية اليت حصلت عليها «كارادينيز» تعود لشهر
نيسان املاضي ،مبا يعين أن املؤسسة صارت
مدينة هلا ،خالل عام ،بنحو  120مليون دوالر،
ّ
املشغلة ملعملي
واألمر نفسه يتكرر مع شركة MEP
الزوق واجلية ،ومع شركات تقديم خدمات الكهرباء
(اليت ُيكرر موظفو الكهرباء أنها تنفيعة أدت إىل
هدر أموال عامة ،من دون أن تساهم يف حتسني
أداء القطاع) .وبعدما كانت املؤسسة قد وضعت
خطة لدفع كل املتأخرات ،ربطًا بتحسن اجلباية،
أدت األزمة املالية وتغيرّ سعر صرف الدوالر،
إىل مطالبة الشركات باحلصول على مستحقاتها أو
جزء منها بالدوالر ،وهو ما مل يتحقق ،فتوقفت
عملية الدفع .إذا ما أصدر مصرف لبنان قراره،
ّ
تعطل
فإن ذلك سينهي مرحلة قلق املؤسسة من
املعامل ،كونها ستتمكن من استرياد قطع الغيار
واستقدام اخلرباء األجانب لصيانة املعامل ،لكنها
ستواجه صعوبة يف دفع مستحقات املوردين،
بسبب تراجع عائدات كهرباء لبنان بشكل كبري.
فقد ساهمت األزمة املالية واالقتصادية يف
ّ
وختلف عدد كبري من املشرتكني
اخنفاض اجلباية
عن الدفع ،فيما أدى انتشار وباء كورونا الذي
أعقبه قرار التعبئة العامة إىل توقف املؤسسة عن
ّ
املوطنة
اجلباية بشكل كامل (باستثناء الفواتري
يف املصارف) ،فاخنفض دخلها بشكل كبري،
وهو الدخل الذي ُيستعمل لتسديد كل موجباتها
املوردين ،رواتب املوظفني ،عقود
(مستحقات
ّ

الصيانة والتشغيل ،عقودها مع البواخر الرتكية،
عقود مقدمي اخلدمات…) .ولذلك ،فإن مشكلة
حقيقية بدأت تواجه املؤسسة ،وقدرتها على
ّ
ستنظم أولوياتها ،حبيث تدفع
الدفع .وهي لذلك،
جزءًا يسريًا من املستحقات ،فيما تعطي األولوية
للرواتب.

كهرباء لبنان :ال خوف على الرواتب يف ظل توقف
الجباية

وردًا على خشية موظفني من توقف الرواتب ،إذا
ّ
معلقة لوقت طويل ،جتزم مصادر
بقيت اجلباية
مؤمنة ألشهر ،وال داعي
مسؤولة بأن الرواتب
ّ
للقلق بشأنها.
خييم على املؤسسة،
بعيدًا عن العجز املالي الذي ّ
ساهم االخنفاض الكبري يف أسعار النفط يف تبديد
القلق من عدم كفاية السلفة اليت أقرتها احلكومة
(ألف و 500مليار لرية) إلمدادها حباجتها من
الفيول يف العام احلالي .وقد صارت اليوم قادرة
على حترير املشرتكني من برنامج تقنني قاس كان
يتوقع أن تفرضه ،لضمان أن تكفيها هذه السلفة
ّ
يقل كثريًا عن
طوال عام  .2020فما حصلت عليه
املبلغ األول الذي طلبته وزارة الطاقة ،والبالغ
 2800مليار لرية (التقديرات بنيت على سعر 72
حتديًا كبريًا
دوالرًا للربميل) ،وهو ما فرض عليها ّ
(عادت وطلبت  2200مليار ثم  1800مليار من
دون جدوى).
كل ذلك صار من املاضي .جتزم مصادر متابعة بأن
اخنفاض سعر النفط حيرر املؤسسة من التحفظ يف
إنتاج الكهرباء .تقول إن املؤسسة قادرة اليوم،
بعد االخنفاض الكبري يف أسعار النفط ،على زيادة
التغذية إىل  22ساعة يوميًا لكل لبنان .فاحلاجة
يف فصل الربيع ال تزيد على  2200ميغاواط ،وإذا
كانت التغذية احلالية تصل إىل  1550ميغاواط،
املقرة تسمح برفع اإلنتاج إىل حدود
فإن السلفة
ّ
 1800أو  1900ميغاواط .فخطط التغذية وضعت
على أساس سعر  60دوالرًا لربميل النفط ،وهو
سعر بعيد عن السعر احلالي ،الذي يقل عنه مبقدار
النصف ،حتى بعدما ارتفعت األسعار ،اليت كانت
قد وصلت إىل  22دوالرًا للربميل.
لكن يف املؤسسة ،اخلطة خمتلفة .ال انتشاء
باألسعار املنخفضة ،ألن أحدًا ال يعرف على ماذا
ستستقر ،وبالتالي قد يكون اإلسراف يف استهالك
النفط تأثريه على ثبات التغذية طوال العام ،يف
حال عودة األسعار إىل االرتفاع» .ولذلك ،تؤكد
مصادرها أنه مت وضع  4سيناريوات للتغذية ،وكل
منها مبين على أساس سعر حمدد (40 ،30 ،27
و 45دوالرًا للربميل) ،علمًا بأن السعر الوسطي
املثالي بالنسبة إليها هو  40.8دوالرًا للربميل،
وبالتالي فإن أي سعر ما دونه يشكل فائضًا
يسمح بتعزيز التغذية.
لكي تستفيد من األسعار احلالية ،كلفت احلكومة
مصرف لبنان البحث يف إمكانية شراء تأمني على
األسعار ،مبا يسمح يف حال عدم ّ
ختطي السعر 35
دوالرًا على سبيل املثال ،أن تتم تغطية الفارق
من قبل شركة تأمني عاملية (هو أمر معتمد يف
كل العامل) ويساهم يف حصر اخلسائر يف حال
ارتفاع السعر كثريًا ،مقابل االستفادة من اخنفاض
األسعار.
ختتصر املصادر املوقف باإلشارة إىل أن األسعار
حاليًا ممتازة ،وإذا بقيت ما بني  30و 40دوالرًا،
فإن املؤسسة ستتمكن من زيادة التغذية يف
الصيف إىل  1700ميغاواط ،بد ً
ال من  1200يف
ً
الصيف املاضي ،علمًا بأن التغذية حاليا (1550
ميغاواط) مل تتأثر باخنفاض إنتاج معملي الزوق
واجلية والباخرتني الرتكيتني ،ألسباب عديدة؛
أبرزها اخنفاض االستهالك يف الربيع إىل حنو
 2000ميغاواط وإقفال املراكز التجارية وأغلب
املستهلكني الكبار .لكن يف مقابل ذلك ،بدأت
تشكو «كهرباء لبنان» من انفالت واضح على
األرض ،يف ظل غياب املالحظني .فالتعليق على
الشبكة ازداد بشكل واضح .وذلك ُيكشف من
خالل احرتاق احملوالت يف عدد من املناطق ،حيث
ال أسباب تقنية تربر ازدياد االستهالك ،مبا يفوق
القدرة احلالية للمحوالت.
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اسرتاليات

الكاردينال بال للصحافيني يف طريقه إىل سيدني:

أنا سـعيد جـ ًدا بالـحرية

وصل الكاردينال جورج بيل إىل
مدرسة يف سيدني بعد أن ُأطلق
سراحه من السجن إثر قرار
احملكمة العليا بإبطال إدانته
جبرائم تتعلق بتحرش جنسي
باألطفال.
وقضى الكاردينال ،البالغ من
عاما ،ليلته األوىل من
العمر ً 78
احلرية يف دير للكرمل يف كيو،
يف ملبورن.
وغادر الكاردينال بال الدير
صباح األربعاء ووصل إىل
مدرسة الراعي الصاحل يف
هومبوش ،على بعد حوالي
كيلومرتا غرب سيدني بعد
15
ً
مساء ،حيث كان
الساعة 9
ً
يعيش سابقا.
وأفادت القناة التاسعة أن السيد
بال توقف يف مركز للشرطة يف
غولبورن ،على بعد حوالي 200
كيلومرت جنوب سيدني ،حيث
قدم شكوى ضد وسائل اإلعالم
اليت تتبعه وحصل على مرافقة
الشرطة لبقية الرحلة على
الطريق السريع.
ويف حمطة الوقود على بعد مئات
الكيلومرتات على طول طريق
هيوم السريع يف فيكتوريا،
حتدث لفرتة وجيزة إىل وسائل
اإلعالم أثناء سريه من سيارته
املتوقفة  ،قائ ًال إن احلياة يف
السجن «ليست سيئة للغاية».
سئل عما إذا كان
وعندما ُ
ً
متفاجئا باحلكم الذي صدر يوم
الثالثاء فأجاب الكاردينال بيل:
«ال ،ال على اإلطالق» ،مضيفا
«لقد كنت سعيدا جدا».
يرد عندما سئل عما إذا كان
ومل ّ

يعتقد أن متهمه كاذب.
وقد بدا الرجل البالغ من العمر
مرتاحا ويتمتع بروح
عاما
78
ً
ً
الدعابة يف تفاعله مع الصحفيني
واملصورين.
وردا على سؤال من صحفي عن
جتربته خلف القضبان ألكثر من
 400يوم ،أجاب ،بابتسامة على
وجهه« :قبل وصولك ،كان
الوضع أفضل هنا».
ومباشرة بعد خروجه من سيارته
مرتديا
قال« :آسف ألنين لست
ً
مالس أفضل بعض الشيء،
لكنين مل أتوقع ذلك».
قميصا
وكان الكاردينال يرتدي
ً
بأزرار فاحتة اللون ،وسرتة
زرقاء ،وسرواال أسود وحذاء
أسود ،مع قلم أمحر يف جيب
قميصه ،مل يكن يرتدي الطوق
الكهنوتي ويسري ببطء منحين
الظهر قلي ًال.
ولدى خروجه من حمطة الوقود،
طلب من احلشود االعالمية
التحرك من طريقه والسماح
له بالعودة إىل السيارة اليت
تنتظره ،وقال« :اعذروني،
املسافة االجتماعية».
رئيس
الكاردينال
وكان
أساقفة سيدني من عام 2001
قبل مغادرته يف  2014إىل
الفاتيكان ،حيث كان املدير
املالي لقداسة البابا فرنسيس.
يف غضون ساعات من قرار
احملكمة العليا ،مت إطالق سراح
الكاردينال بال من سجن بارون
وجرى نقله يف قافلة من أربع
سيارات إىل دير الكرمل يف
كيو.

السجن املؤبد ملن يتعمد نقل كورونا
بالسعال يف وجه اآلخرين بهدف إخافتهم!
أعلن وزير الصحة ،غريج هاتت،
األربعاء  8نيسان  ،2020فرض
عقوبة السجن مدى احلياة حبق
يتعمدون نشر فريوس
من
ّ
كورونا القاتل ،ومن يتسببون
بوفاة موظفي قطاع الصحة ،يف
قرار يعكس غضب السلطات
من طريقة تعامل البعض مع
الكوادر الصحية.
وأشار السيد هانت إىل زيادة
االعتداءات على موظفي الصحة
مؤخرًا ،مبينًا أنه استشار وزير
العدل واتفقا على فرض
عقوبات على املعتدين.
وقال هانت «يف حال قام
أحدهم بنقل الفريوس إىل
موظف الصحة ،وأدى ذلك إىل
وفاته ،فإننا سنفرض عليه

أقسى العقوبات ،وهي السجن
مدى احلياة».
ونقلت القناة الـ  7عن الوزير
هانت قوله« :لقد شاهدنا بعض
احلاالت املقلقة ألناس هامجوا
أو هددوا العاملني يف جمال
الصحة» ،مضيفًا أن القوانني
تجُ رم أيضًا من يتسبب خبوف
اآلخرين من نقل الفريوس
إليهم ،كأن يقوم أحد بالسعال
ّ
التف عليهم.
بوجههم او
ويف سياق متصل ،أوضح
هانت أنه سيتم توزيع  11مليون
كمامة طبية على موظفي الصحة
يف أسرتاليا ،لتجنب إصابتهم
بفريوس كورونا.
يأتي ذلك بينما سجلت أسرتاليا
حتى اآلن أكثر من  6آالف إصابة
و 50حالة وفاة بسبب كورونا.

نيو ساوث ويلز تضع اللمسات األخرية جملس الشيوخ الفيدرالي يوافق
على خطط لتخفيض االجيارات السكنية على حزمة  130مليار دوالر حلكومة
للمتضررين من فريوس كورونا
موريسون البقاء العاملني يف العمل
حكومة
خطط
تتضمن
بريجيكيليان لتخفيض اإلجيار
السكين تأجيل أو حتى التنازل
عن ضريبة األرض ألصحاب
العقارات شرط مترير املدخرات
إىل املستأجرين.
وقال وزير اخلزانة يف نيو
ساوث ويلز دومينيك بريوتيت
إن الواليات كانت تعمل على
أفكار لتخفيض اإلجيارات بعد
اجتماع اجمللس الوزاري الوطين
هذا األسبوع ،معلنا «إن تقديم
درجة من التنازل عن ضريبة
األراضي أو تأجيلها ألصحاب
العقارات هو شيء بصدد وضع
اللمسات االخرية عليه».
لكن بريوتيت حث املستأجرين
على االستمرار يف دفع اإلجيار.
موضحا «ان احلكومة حترص
على ضمان تطبيق تدابري
اإلغاثة فقط على األشخاص
الذين تضررت أمواهلم من أزمة
فريوس كورونا».
وقال بريوتيت« :من الواضح
أن الكثري من الناس قلقون
بشأن احلفاظ على سقف فوق
رؤوسهم ،لكنين ال أعتقد
ً
شيئا مثل إضراب اإلجيار
أن
أيا من الطرفني يف
سيساعد ً
النهاية».
وأضاف يقول «هذه نطقة معقدة
ويواجه كال اجلانبني حتديات،
وأنا أحث امل ّالك واملستأجرين
معا إلجياد حلول يف
على العمل ً
هذا الوقت العصيب للغاية».
ومن املتوقع أن تنخفض
اإلجيارات يف األشهر املقبلة،
كما يقول اخلرباء  ،حيث تتزامن
الزيادة يف عقارات االجيار مع
اخنفاض يف طلب االستئجار
بسبب التأثري االقتصادي لـ
كوفيد .19
وقد ارتفع عدد العقارات
املوضوعة لالجيار يف سوق
سيدني خالل األسابيع الثالثة
املاضية بنسبة  18يف املائة
ً
وفقا
على أساس سنوي،
ألرقام مؤسسة دوماين.
حبسب نيكوال باول ،كبرية
حمللي األحباث يف دومني  ،فإن
عودة اإلجيارات القصرية األجل
إىل السوق على املدى الطويل،
وتغيري ظروف املستأجرين،
واخنفاض اهلجرة كلها وراء هذه
القفزة.
وتابعت باول تقول «السؤال
الكبري هو ما إذا كان هذا
سيستمر ..إذا حدث ذلك،
ً
تنازليا
ضغطا
فسوف نشهد
ً
على اإلجيارات».
وقالت الدكتورة باول إن
متوسط اإلجيارات ارتفع بنسبة
 1يف املائة للمنازل إىل 530
دوالرا يف األسبوع ،و  2يف
ً
دوالرا
املائة للوحدات إىل 520
ً
يف األسبوع ،على خلفية اخنفاض
عدد الوحدات املكتملة يف وقت
ينمو فيه السكان بشكل مطرد.
وال تزال إجيارات املنازل أقل
دوالرا ،وإجيارات
مبقدار 20
ً
دوالرا
الوحدات أقل مبقدار 30
ً
من الذروة اليت وصلت اليها
يف عامي .18-2017
وقالت نيكوال باول« :ارتفعت

إجيارات املنازل يف سيدني
للمرة األوىل منذ ثالث سنوات
وارتفعت إجيارات الوحدات للمرة
األوىل منذ عامني [ ...لكن] من
املتوقع أن يكون هذا االجتاه
قصري األجل».
ويف الوقت نفسه ،ارتفع
معدل الشواغر يف سيدني
 20نقطة أساس يف آذار إىل
 2.7يف املائة ،بعد اخنفاضه
منذ منتصف عام  .2019كان
هناك ما يقدر بنحو 14،528
وحدة سكنية شاغرة يف نهاية
الشهر ..بزيادة  845عن الشهر
السابق  ،مع قيام بعض املالك
بالفعل خبفض اإلجيارات مبئات
الدوالرات يف األسبوع جلذب
املستأجرين.
وقالت الدكتورة باول ،إن
املستثمرين الذين ميتلكون
عقارات شاغرة سيتنافسون
على املستأجرين ،لذلك لن
يرغب أصحاب العقارات ذات
املستأجرين اجليدين الذين
تأثرت قدرتهم على دفع اإلجيار
يف فقدانهم بسبب ما نأمل أن
تكون فرتة قصرية من عدم
اليقني.
احلكومة
فرضت
وبينما
الفيدرالية وقفًا اختياريًا على
عمليات اإلخالء من اإلجيارات
ملدة ستة أشهر ،فقد تركت
تقديم املزيد من املساعدة يف
اإلجيار للواليات واملقاطعات.
وحالياُ ،يطلب من املستأجرين
التفاوض بشأن اإلجيار مع مدير
ممتلكاتهم أو مالك العقار ..مع
نتائج خمتلطة.
بوره توقع لويس كريستوفر،
املدير العام ألحباث  ، SQMأن
ترتفع معدالت الشواغر بشكل
حاد على املدى القصري ،قائال
إن طلب اإلجيارات بدأ بالفعل
يف االخنفاض.
وقال السيد كريستوفر «يف
إحدى املراحل ،كانت سيدني
تسجل اخنفاضات سنوية يف
اإلجيار بنسبة  5يف املائة ،ثم
مع اقرتاب نهاية العام املاضي،
بدأت اإلجيارات يف االستقرار؛
من املمكن جدا أن نرى اخنفاضا
آخر بنسبة  5يف املائة لكننا ال
نعرف حتى اآلن ..حنتاج إىل
رؤية التداعيات أوال».
وتابع يقول إن معدالت الشواغر
ً
أيضا بعدد املنازل
ستتأثر
اجلديدة اليت يتم استكماهلا.
يف حني أن عمليات االكمال يف
اخنفاض ،فإن الرتاجع املتوقع
يف طلب املشرتي واملستأجر
ميكن أن يؤدي إىل زيادة
املعروض من املنازل اجلديدة.
وأضاف السيد كريستوفر أن
أسواق التأجري يف سيدني
وملبورن ،اليت تستحوذ على
نصيب األسد من صايف اهلجرة
من اخلارج ،من املرجح أن تكون
األكثر تضررا.
ورأت ماريا كارلينو ،الرئيسة
الوطنية إلدارة املمتلكات يف
دوماين ،ارتفاعا يف عدد قوائم
اإلجيار عرب الساحل الشرقي
بنحو  30يف املائة يف األسابيع
األخرية.

رئيس الوزراء سكون موريسون يعلن عن اكرب حزمة دعم يف تاريخ
اسرتاليا ويبدو خلفه وزير الخزانة جوش فرايدنبريغ
مرت أكرب حزمة مالية يف تاريخ
أسرتاليا من خالل الربملان بعد
احلصول على الضوء األخضر يف
جملس الشيوخ مساء األربعاء.
فقد اجتازت حزمة دعم األجور
 JobKeeperالبالغة  130مليار
دوالر جملس الشيوخ ،مما
جيعلها أكرب حزمة مالية مت
تشريعها على اإلطالق يف
التاريخ األسرتالي.
فقد انعقد الربملان الفيدرالي
يوم االربعاء من االسبوع احلالي
مع عدد أقل من النواب وأعضاء
جملس الشيوخ لتمرير ما وصفه
رئيس الوزراء سكوت موريسون
«شريان احلياة» للشركات
وموظفيها.
وقال موريسون إن جائحة
الفريوس التاجي (كورونا) أدت
إىل «أكرب أزمة اقتصادية أصابت
العامل يف أجيال عديدة».
وتابع يقول «لقد استجبنا بأكرب
شريان حياة اقتصادي يف
تاريخ أسرتاليا».
ومبوجب احلزمة سيحصل حوالي
ستة ماليني عامل على مبلغ ثابت
قدره  1500دوالر لكل أسبوعني
من خالل صاحب العمل ملدة
ستة أشهر.
وقد مت تسجيل أكثر من 730
ألف شركة ومصلحة وعمل
للحصول على دعم JobKeeper
ومن املتوقع أن يزيد هذا
العدد.
وقال وزير اخلزانة جوش
فرايدنربغ يوم األربعاء املاضي
«هذه أكرب حزمة إنقاذ فردية
ألمتنا على اإلطالق».

كيف يعمل الدفع JOBKEEPER

مت تصميم حزمة JobKeeper
للحفاظ على االسرتاليني يف
الوظائف طيلة تفشي الوباء،
ً
أيضا
ولكن ميكن أن تؤدي
إىل تغيريات كبرية يف أدوار
العاملني العادية.
ولن يتم دفع املال للعاملني
املؤهلني مباشرة ،اذ انه بد ً
ال
من ذلك ،سيحصل أصحاب
العمل على املال من احلكومة
ليدفعوه بدورهم ملوظفيهم.
سيستلم أصحاب العمل الدفعة
األوىل من مكتب الضرائب
االسرتالي يف األسبوع األول من
شهر أيار املقبل ،ولكن مبفعول
رجعي يعود اىل أواخر شهر آذار
عندما جرى االعالن الول مرة عن

اخلطة ،مما يعين أن األشخاص
سيحصلون يف البداية على مبلغ
إمجالي لشهر واحد.
ومبوجب هذه اخلطة ،سيتمكن
العمال ،الذين مت ختفيض
ساعات عملهم ،من التماس
وقت للعمل يف وظيفة ثانية.
ستتمكن الشركات من تقليل
ساعات عمل املوظفني حبيث
يتطابق دخلهم مع  1500دوالر أي
دفعة  JobKeeperكل أسبوعني،
ٍ
كاف متاح
طاملا أنه ال يوجد عمل
هلم يف وظيفتهم العادية.
للشركات
السماح
سيتم
ً
أيضا بنقل العمال
واملصاحل
إىل أدوار خمتلفة كما مواقع
عمل جسدي مثال ،إلبقائهم يف
العمل  -يف حدود املعقول -
مثل نقل موظفي املبيعات
للعمل يف التوصيالت.
وميكن للعمال املوافقة على
تغيري أيامهم ،يف حني ميكن
العمل
ومسؤولي
الصحاب
ً
أيضا مطالبة العاملني بأخذ
إجازة سنوية ،بشرط أن يتبقى
هلم أسبوعان .ولن يتم رفض
الطلبات املعقولة للحصول على
إجازة سنوية.

العاملون الذين لن يستفيدوا من
الحزمة

ومع ذلك  ،ال تتوفر االستفادة
من حزمة  JobKeeperجلميع
العاملني.
فالشركات اليت تقل إيراداتها
عن مليار دوالر حيق هلا فقط
املطالبة بالدعم  -ومتريره إىل
العاملني األفراد  -إذا واجهت
ً
اخنفاضا يف املبيعات بنسبة
 30يف املائة ،أو بنسبة 50
يف املائة للشركات اليت تفوق
إيراداتها املليار دوالر.
ويستثين على وجه التحديد
حوالي  1.1مليون عامل عرضي
( )casual workersمل يعملوا لدى
صاحب العمل نفسه ألكثر من
عام.
وسوف لن يستفيد احلزمة
التحفيزية املرتمجون املستقلون،
إىل جانب العديد من العمال
األجانب.
اما أولئك الذين ليسوا مؤهلني
للحصول على  JobKeeperفال
يزال بإمكانهم التقدم بطلب
للحصول على بدل ،JobSeeker
وهو أقل بـ  400دوالر أي 1100
دوالر كل أسبوعني.
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مـقاالت وتـحقيقات

ال تدعوهم يفلتون من املساءلة
جورج عبيد

بدء املقال هذا روايتان مليئتان بالعرب:
-1الرواية األوىل :أحد األشخاص أضاع محاره يف مدينة صيدا .دعا
الناس هنالك وقال هلم ،فتشوا عليه ،وحبال وجدمتوه فسأفعل ما
وفتشوا على محارهم ّ
ّ
وملا وجدوه سألوه
قدميا ،خاف هؤالء
فعله أبي
ً
يا فالن ماذا فعل أبوك حني وجد احلمار .أجابهم حني وجده عاد
ماشيا من صيدا إىل بريوت.
ً
ً
سا ،دخل البيت
مسد
له
اشرتى
ال
رج
-2الرواية الثانية :يروى أن
ّ
ُ
أي طارئ ألدافع عن
وقال لزوجته لقد اشرتيت
ّ
سا حبال حدث ّ
مسد ً
اللص
دخل
نائمني،
الزوجان
كانا
وفيما
البيت به .ويف ليلة ليالء،
ّ
فلما سرق
يستفق.
فلم
زوجها
فنكزت
غرفتهما ،فرأته الزوجة،
ّ
اللص بنطاله ،قالت له الزوجة َ
مل مل تستفق ،لقد سرق بنطالك
تتحرك فأجابها هذا املسدس اشرتيته
ومل تشهر عليه مسدسك ومل
ّ
«لوقت احلشرة».
ماذا نستنتج من الروايتني؟
االستنتاج الواضح منهماّ ،
واآللية اليت
أننا يف لبنان ،منلك األداة
ّ
والتحرر ،على االنوجاد والتغيرّ  ،على االنكباب
التحرك
تعيننا على
ّ
ّ
مشيا على األقدام
ونسري
ا
ب
جان
نضعها
،
ص
بت
اجلهاد
على
والتصيرّ ،
ً
ً
برّ
نياما فيما اللص داخل البيت يسرق،
نبقى
أو
منلكه،
ملا
بإهمال
ً
بأن الذي منلكه يبقى لوقت
نقول
العميق
السبات
من
نفيق
وحني
ّ
احلشر.
ّ
«احملطة» ،لألخوين عاصي ومنصور الرحباني رمحهما
مسرحية
يف
ّ
اهلل ،مشهد حيث يدخل اللص (أنطوان كرباج) إىل غرفة رجل وامرأته
(إيلي شويري وهدى حداد) ،تستفيق الزوجة على وجود اللص
متغز ً
ال «يقربوني عيونك شو حلوين»،
فتصرخ حرامي ،فيجيبها
ّ
«بضل يقول عندو عيلة وبدن ياكلو»ّ .
ّ
ملا مسع
للتو وقالت
عرفته
ّ
الزوج صوت امرأته قال هلا جايي جايي اتصلي بالبوليس .مكث
الرجل طوي ًال يف غرفته ،ثم خرج «احلرامي» بهدوء ،ومل تتصل املرأة
بالبوليس ،وما إن خرج حتى سأل الزوج وينو وينو؟ «أجابته كنت
فرجيين عضالتك وقت للي كان هون».
تنطبق تلك الروايات على ما نعيشه من مسائل ساخنة وقضايا
حامية ،وهي شديدة السخونة واحلماوة .القضايا اليت تفتك بنا يف
التاجي .فكما
لبنان باتت جبوهرها أقوى بل أفتك من الفريوس
ّ
يقض مضاجع اللبنانيني بقسوة وبال رمحة كما ّ
ّ
كل أهل
هذا األخري
السياسية اليت عاثت
والطبقة
واملصارف
لبنان
مصرف
فإن
األرضّ ،
ّ
فسادا حياصرون الناس احملجورين يف منازهلم مبعيشتهم وأمواهلم
ً
يتفرع منهم
أو
بهم
حييط
ومن
هؤالء
يبدو
وحياتهم.
وكرامتهم
ّ
اللص الذي سرق بنطال الرجل
من قطاعات أقوى من الدولة ،كما
ّ
مسدسه ألن «وقت
يستعمل
ومل
ناظري زوجته،
وهو نائم حتت
ّ
ّ
احلشرة» مبفهومه مل حين ،فمتى ً
إذن حيني؟ أو كذلك الرجل عند
مسدسه فسألته زوجته
الرحبانيني الذي حضر بعد خروج اللص حام ًال
ّ
بدي فرجيه»،
اليت فرحت بغزل اللص هلا وارختت« ،وينو وينو؟؟؟ ّ
فأجابته كنت بينّ مراجلك وقت للي كان موجود» .يأتي اللص
يسرق ووقت احلشرة مل حتن ثم نسأل «وينو وينو؟...
مال اللبنانيني ببساطة سرقه لصوص اهليكل ،منذ سنة ،1992
حولوا لبنان إىل مزرعة اقتسموها،
نهشوا حلمه وخنروا عظامهّ ،
مالية
بفوائد
روهم
خد
ثم
،
الريعي
روضوا اللبنانيني على االقتصاد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التصور واإلدراك ،باعوا سندات اخلزينة إىل صندوق أمشور
فاقت
ّ
هربوا ما سرقوه ...وها حنن قد
بأمثان باهظة ،سرقوا اخلزينة ّ
ثم ّ
بدونا حتت جريرتهم نكتوي بآثامهم ،تغرقنا خطاياهم ،وليس لنا
أمريكي ،فطفنا
بها ذنب ...ببلغ الدين العام مئة مليار دوالر
ّ
الدول كمحاولة لطلب املساعدات كمتسولني ،فيما كان لنا مال
بلدا
أضعناه بالسرقات والسمسرات والصفقات حتى غدا لبنان ً
ً
ومفلسأ...
ومنهوكا
منهوبا
ً
ً
السؤال املطروح ليس يف السرقة بل كيف ّ
متت وبأية وسائل
سهل وأباح ،وما هي العالجات املفرتض
وطرائق ،ومن الذي
ّ
ّ
الواقعي ،حتريك النيابة
السؤال
هذا
على
اإلجابة
يسهل
اتباعها؟ ما
ّ
ّ
بعيدا عن آلية التسييس ومآربه ودوافعه وأهدافه،
املالية
ة
العام
ً
ّ
ّ
ّ
احلق الفاتك للباطل يف أيدينا.
وذاك هو مسدس
يف مقابل ذلك ،يفرتض ً
أيضا الطلب من شركات تدقيق حسابات
ً
أيضا عن املصاحل واألهواء أن تتجه حنو التدقيق
وبعيدا
حمايدة،
ً
حسان
الوزراء
جملس
رئيس
دولة
به
ح
وصر
باح
ما
وهذا
الصارم،
ّ
ّ
دياب .والتدقيق هدف ووسيلة رأى كثريون بضرورة أن ينطلق من
مصرف لبنان.
ملاذا مصرف لبنان على وجه التحديد؟
ّ
املالي ،تشاركه املصارف بأسرها.
ألنه املؤمتن على أمن لبنان
ّ
ّ
املصريف ،وانصهار الودائع به،
اجلوهري على النظام
املشرف
إنه
ّ
ً
حفاظا على حقوق املودعني
بل طريقة اندراج الودائع يف جوفه،
كبارهم وصغارهم .وعلى هذا ظهر خلل رهيب يف تعاطي حاكم
سيما صغارهم،
مصرف لبنان رياض سالمة مع املودعني بأسرهم ال ّ
استكما ً
ال للخلل البادي يف تعاطي املصارف معهم وعلى رأسهم
رئيس مجعية املصارف سليم صفري .لقد أباح حاكم املصرف اخللل
الشفافية ،بالتعميم الذي كتبه وفيه ألزم املصارف
وبعيدا عن
بقوة
ً
ّ
ّ
اللبنانية.
باللرية
بالدوالر
ودائعهم
املودعني
لصغار
تدفع
بأن
ّ

سيدي بأن تدفع
السؤال املطروح على سعادة احلاكم ،ملاذا قررت يا ّ
اللبنانية على سعر املعتمد من املصرف
ودائع صغار بالدوالر باللرية
ّ
املركزي وهو  ،1515فيما بلغ عند الصرافني حدود  3000ل.ل؟
ّ
ألن
ملاذا يا سيدي ال تصارح صغار املودعني ،وقد نعتوا بالصغار ّ
األمريكي ،ملاذا
سقف ودائعهم حمدود ،عن مصري ودائعهم بالدوالر
ّ
بالضبابية وتظهر عالمات الريبة على وجوهكم؟ كيف مسح
حتتجبون
ّ
ّ
املصريف
األول  2019بإغالق القطاع
تشرين
17
بعد
احلاكم
سعادة
ّ
ّ
هرب حبدود  180مليار
القطاع
هذا
بأن
بعد
فيما
ح
ليتض
لبنان
يف
ّ
ّ
أمريكي ما بني الرامسال والودائع حبسب تقدير اخلرباء .كيف
دوالر
ّ
ميكن القبول بهذه الفضيحة بال تدقيق ومساءلة وحماسبة وحماكمة،
اين ذهبت أموال الناس ،وقد اتضح بأن املصارف يف دبي أمست
الوعاء لإليداع.
بأن الثقة بني املودعني والقطاع
اإلقرار
إىل
التحليل،
يقودنا هذا
ّ
ّ
املصريف قد بطلت بسبب تراكم اخللل الناتج من احتشاد العلل.
العربية.
الدائرة
يف
بل
ة
اللبناني
الدائرة
يف
حمصور
غري
املوضوع
ّ
ّ
وعراقية ،ترتاوح
سورية
أن املصارف يف لبنان حتوي ودائع
ذلك ّ
ّ
ّ
ما بني  15مليار دوالر لإلخوة السوريني املغرتبني و 16مليار دوالر
أمريكي،
لإلخوة املغرتبني العراقيني ،أي مبجموع  31مليار دوالر
ّ
وأصحابها يسألون يف احملافل والدوائر عن مصريها ،وهذا من
حقوقهم املكتسبة ،فض ًال عن أموال اللبنانيني ،فال يسوغ بهذا املعنى
التسترّ على هذا القطاع ،كما ال ميكن يف الوقت عينه القضاء عليه
ّ
املركزي.
املتبعة من قبل حاكم املصرف
بسبب سوء السلوكيات
ّ
بأن العملة
باريس،
يف
طويلة
حقبة
عاش
كبري
لقد قال لي صديق
ّ
الفرنسي الدقيق Le
بالتعبري
وترمجتها
سعرها،
عند الفرنسيني هلا
ّ
 prix de l’argentوهي مكان الروح وعصب األمم .العملة ليست فقط
وسيلة عيش ،بل هي نتيجة تعب الفكر واليد ،نتيجة العمل املضين
والشاق ،كيف ميكن حجب تعب الناس ،وعدم مصارحتهم عن مصري
وخباصة املال السائل املودع؟
املالية
أرزاقهم
ّ
ّ
املالي القاضي علي إبراهيم على
العام
عي
املد
انتقدوا
كثريون
ّ
ّ
خطوته بسبب طريقتها اليت أرعبت بدورها املودعني ،وعلى الرغم
لزاما ّ
بكل
فإن اهلدف واملأرب جليالن ومباركان .لقد بات
من ذلك ّ
ً
حبا
ة
وشد
ة
بقو
جتهد
أن
ة،
اللبناني
الدولة
على
معنى
من
ما للكلمة
ّ
ّ
ًّ
ّ
وإميانا به ،لكي تدفع باجتاه حتقيق ّ
ّ
ً
شفاف للغاية .وقد كشفت
باحلق
ّ
بأن موقف فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة
دة
مؤك
معلومات
ّ
حسان دياب واحد ودافع بهذا االجتاه.
رئيس احلكومة الدكتور
ّ
ً
بري الذي طالب بدوره
والالفت
أيضا موقف دولة الرئيس نبيه ّ
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ملصارحة املودعني ،ومكاشفتهم
حول مصري أموال الناس.
ً
بأن قرار رياض سالمة ،وهو قرار خمادع
ويقول عارفون
أيضا ّ
بشكله ومضمونه ،بسبب عدم مصارحته املودعني ،ما كان ليظهر
بهذه السرعة لوال حتذير أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل
للمصارف من ناحية وللسياسيني امليارديريني من ناحية ثانية،
بأن بعض
الذين أثروا على حساب الدولة .وتظهر معلومات أخرىّ ،
يعدون جملموعة حراكات بوجه املصارف ،وتنّبه بعض اجلهات
الناس ّ
من اجتاه احلراكات حنو العنف بوجه املصارف .أي عنف غري م ّربر،
فإن حجب احلقائق من قبل حاكم املصرف
ولكن يف الوقت عينه
ّ
مجعية املصارف عن أصحاب احلقوق غري م ّربر على اإلطالق،
ورئيس
ّ
ّ
خمفية خطرية يف طبيعة العالقة مع
قطب
جمموعة
إىل
ر
يؤش
بل
ّ
املودعني ومع صندوق أمشور ومع الدولة .وحده القضاء النزيه ميلك
يتم
القدرة على حسم النقاش بناء على التحقيقات املفرتضة .وأن ّ
التحقيق مع رئيس جملس إدارة شركة الشرق األوسط السيد حممد
حتدى الدولة بطريقة ّ
ّ
فظة معت ًربا
الصحايف ،فقد
احلوت بعد مؤمتره
ّ
ً
بأن آل سالم
ال
متحاه
مقيت
اقتناص
وهذا
ة،
خاص
ة
ملكي
بأن الشركة
ّ
ّ
ّ
ّ
الكرام هم مؤسسو هذه الشركة ،وكان املغفور له سليم سالم
ثم قام رجل األعمال يوسف بيدس بشرائها،
ً
رئيسا جمللس إدارتهاّ ،
إىل أن ّ
مت إفالسه ،وبعد تفليسه وضعت الدولة يدها على ممتلكاته
العازارية املونتفريدي وشركة امليدل إيست
سيما أبنية
ّ
يف لبنان ال ّ
وكازينو لبنان وارض يف الشانزليزيه يف باريس ّ
ختلى لبنان عنها
من ضمن صفقة مع القطريني .مبعنى أن امليدل إيست هي ملك
خاصة.
اللبنانية بهذا السياق وهذا املقياس وليست ملكية
الدولة
ّ
ّ
السيد احلوت ّ
أكد اقتناصه ليست له ومل يرثها من أحد.
مؤمتر
ّ
ّ
تتعثر حكومة أظهرت بطولة فائقة يف مواجهة
ختاما ،وحتى ال
ً
التحدي مع اجلميع
الكوفيد ،19-جيب وحبسب املعطيات ،أن تقبل
ّ
من دون استثناءات تذكر .لقد دنت ساعة احلقيقة ،واحلقيقة مرتجحة
وماثلة بني االنتظام العادل واملتوازن ،والفوضى اخل ّالقة املتالشية.
والتحدي قادر أن يستند على سقوط «الراعي الصاحل» أو بداءة
ّ
سقوطه يف املرحلة اآلتية ،لتلك األذرع اليت ابتكرها لتسلب لبنان
قصية عن نفسه .اجتهوا حنو
باالصطفافات اليت شاؤوها حنو غربة
ّ
الشرق وال تهابوا الغرب الذي زرع اللصوص يف هيكلنا ،.وال
ترتكوهم يفلتون ثم تسألون عنهم «وينن»؟ اركضوا خلفهم ،ال
فعلوا يف الداخل القضاء
تدعوهم يفلتون من املساءلة والعقابّ ،
بعامة ،ومع اقرتابنا من
خباصة واللبنانيون
حتى يرث املودعون
ّ
ّ
ّ
احلق الذي يعلو وال يعلى عليه.
احلب املتفاني،
موسم
ّ

تعاميم جديدة ُمرتقبة ملصرف
لبنان ستطال هذه الفئة
ناجي س .البستاني

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة تعميمني جديدين(،)1
فما اهلدف منهما؟ وهل من قرارات أخرى ستصدر يف ُ
املستقبل
القريب ،وأي فئة من ُ
وألي غرض؟.
املودعني ستستهدف،
ّ
للمودعني
أتاح
والذي
لبنان،
مصرف
حلاكم
بالنسبة إىل القرار األخري
ُ
مصرفية ال تتجاوز قيمتها الثالثة آالف دوالر،
الذين ميلكون حسابات
ّ
وللمودعني
السوق،
سعر
وفق
ة
اللبناني

ة
باللري
سحب قيمتها كاملة
ُ
ّ
مصرفية ال تتجاوز قيمتها اخلمسة ماليني
حسابات
الذين ميلكون
ّ
ثم
ومن
الرمسي،
السعر
وفق

ر
الدوال
إىل
حتويلها
لرية لبنانية
ّ
اللبنانية وفق السعر ُ
املتداول يف السوق ،فهو يرمي
باللرية
سحبها
ّ
إىل حتقيق سلسلة من األهداف ،أبرزها:
أو ً
ّ
املصارف وداخلها ،من
التخلص من االزدحام على أبواب
ال:
َ
ّ
قدم وال ّ
تؤخر يف رأس مال هذهاملصارف
قبل مالكي حسابات ال ُت ّ
املودعني الصغار من النظام َ
،وبالتالي إخراج ُ
ّ
ككل ،بإعتبار
املصريف
تتم دفعة واحدة،خالل مهلة ثالثة
أن
جيب
األموال
عملية سحب
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مرتني
باإلستفادة
ودع
للم
احلق
ر
توف
دون
من
بالقرار،
دة
د
م
أشهر
ّ
حُ
ُ
ّ
عمليا إقفال هذه احلسابات .إشارة إىل
من هذا األجراء ،ما يعين
ًّ
عنية بهذا التعميم
أن  1,715,000حساب مصريف
ّ
ّ
يتضمن مبالغ َم ّ
جزءا منها َيعود إىل حسابات توطني رواتب ،وبالتالي
اجلديد،
ّ
لكن ً
لن ُي ِ
قدم أصحابها على إقفاهلا.
ّ
التخلص من فئة من ُ
املودعني ُتعترب األكثر حاجة إىل سحب
ثانيا:
ً
حمدودية قيمتها ،ما قد يجُ ّنب املصارف الكثري من
أمواهلا-على
ّ
حاليا ،وكذلك يف ُ
املستقبل ،يف حال إصدار تعاميم
املشاكل
ً
أشد قساوة حبق ُ
املودعني!.
جديدة
ّ
ً
ّ
ثالثا :تشجيع ُ
التخلي عن دوالراتهم ،عرب إغراء
املواطنني على
أن مصرف لبنان سيتولىّ
ُ
ة،
الوطني
بالعملة
رتفع
امل
الكسب
علما ّ
ً
ّ
دفع الفارق بني السعر الرمسي للدوالر عند  1515لرية لبنانية،
وسعر السوق الذي كاد يالمس ضعف هذا الرقم باألمس القريب.
ولو من الداخل
واهلدف تأمني دوالرات جديدة للمصرف املركزيّ ،
اللبناني .لكن يف ُ
املقابلُ ،توجد خشية من ُحصول مزيد من اإلنهيار
الوطنية ،ومن تراجع الثقة أكثر فأكثر باللرية
يف سعر العملة
ّ
ّ
الداخليلتضخم كبري،
عرض السوق
ي
قد
الذي
الذي
اللبنانية ،األمر
ّ
ُ ّ
عرض لبنان بالتالي الرتفاع إضايف يف األسعار!.
ُ
وي ّ
رابعا :حتضري األجواء للقيام خبطوة مُماثلة ،ستطال شرائح جديدة من
ً
ُ
أن مصرف
املودعني .ويف هذا السياقُ ،توجد معلومات شبه أكيدة ّ
ّ
سترتتب
لبنان ،وبعد تنفيذ تعميميه األخريين ،وتقييم النتائج اليت
عنهما ،سيلجأ إىل إصدار تعاميم جديدة ُمشابهةُ ،ت ّكّرر اخلطوة
نفسها ،لكن مع رفع رقم الودائع إىل حدود  10ماليني أو 6آالف
وحتديدا إىل  15مليون
كحد أقصى ،ورمبا إىل أكثر من ذلك،
دوالر
ً
ّ
كحد أقصى! وعندها ُتصبح الساحة
لرية و  9آالف دوالر أمريكي،
ّ
ّ
ستقبلية قاسية،
لتلقف قرارات ُم
املصرفية-إذا جاز التعبري ،جاهزة
ّ
ّ
التصرف بالودائع (املعروف بإسم Capital
على غرار تشريع منع
ّ
 ،)Controlلكل باقي ُ
ً
ستقبلية
أيضا ويف مرحلة ُم
املودعني ،ورمبا
ّ
عملية شطب جزئي من قيمة الودائع (املعروف بإسم
أبعد لتنفيذ
ّ
املالية الكبرية ،واليت تزيد عن
الودائع
ألصحاب
وذلك
،)Haircut
ّ
مليون دوالر أمريكي.
من جهة أخرى ،وبالنسبة إىل القرار األخري حلاكم مصرف لبنان،
النقدية
العمليات
مديرية
والذي قضى بإنشاء وحدة خاصة يف
ّ
ّ
ّ
النقدية،
ة
األجنبي
بالعمالت
يف املصرف املركزي ،تتولىّ التداول
ّ
ّ
ً
ُ
وفقا لسعر السوق ،عن طريق إنشاء
صوصا بالدوالر األمريكي
وخ
ً
إلكرتونية ،فأبرز أهدافه:
ة
منص
ّ
ّ
أو ً
الشرعيني منهم ،وتوحيد
سيما غري
ّ
ّ
ال :اإللتفاف على الصيارفة ،ال ّ
نسبيا ،وذلك بغية إعادة السيطرة على سعر العمالت
الصرف
ة
عملي
ً
ّ
لكن الثغرات ستبقى
األجنبية لصاحل املصرف املركزي جُم ّد ًدا.
ّ
ّ
ّ
ويتوقع بعض ُ
اخلرباء إستمرار الفارق يف سعر الصرف ،إال
قائمة،
قدم مصرف لبنان أسعار صرف ُمغرية للناس ،ما يعين
يف حال ّ
أي ضوابط!.
دون
من
وتركه
الصرف،
سعر
عمليا حترير
ّ
ً
املطالبات ُ
ثانيا :اإللتفاف على ُ
املتزايدة بضرورة ُمواجهة إنفالت
ً
العمالت لدى الصيارفة ،من خالل حُماولة توحيد هذه
أسعار صرف ُ
القانونية.
العمليات ،ومنحها الصبغة
ّ
ّ
ً
ُ
للتصرف باألموال اجلديدة اليت
ناسبة
امل
األرضية
ثالثا :حتضري
ّ
ّ
ُ
صوصا الدوالر
وخ
ة،
األجنبي
ة
النقدي
العمالت
بيع
إجراءات
نها
ستؤم
ً
ّ
ّ
ّ
األمريكي ،من قبل صغار ُ
املودعني ،وتوظيفها لتمويل حاجات
احليوية ،مثل الطحني
وحتديدا إلسترياد السلع
اإلقتصاد الوطين،
ً
ّ
وامل ّ
ُ
النفطية ،إخل.
ات
شتق
واألدوية
ّ
يف ُ
يصبان يف
األخريين
التعميمني
أن
ا
ظاهري
يبدو
قد
الصة،
اخل
ّ
ً
ّ
ُ
الفعلية
األهداف
لكن
حقيقي،
أمر
وهذا
الصغار،
ودعني
امل
صاحل
ّ
ّ
تعددة وأعمق بكثري .واألخطر
اليت تقف خلف هذين القرارينُ ،م ّ
ّ
ستشق طريقها خالل األسابيع واألشهر
أن قرارات وتعاميم أخرى
ّ
القليلة ُ
املقبلة-على األرجح ،وذلك لتأمني املزيد من الدوالرات
لصاحل املصرف املركزي ،من أموال ُ
املودعني أنفسهم ،ولتهيئة
ُ
حبق ُ
املصارف احلالية ّ
املودعني!.
الظروف لتنظيم إجراءات
َ
( )1األوّل حمل الرقم  13215ويتضمـّن إجراءات إستثنائيـّة بشأن السـُـحوبات
النقديـّة من الحسابات الصغرية لدى املصارف ،والثاني حمل الرقم 13216
ويتناول عمليـّة شراء مصرف لبنان للعمالت النقديـّة األجنبيـّة.
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مـؤتمر صحايف

لبنان يعيش نكبة سينتصر عليها وأولوية العودة للمحتاج

باسيل :آن األوان ملفاوضة صندوق النقد وكل اتهام لنا عن حماصصة يف التعيينات كذب
بكلمة بثت عرب اإلنرتنت بشكل
مباشر توجه رئيس التيار
الوطين احلر ،النائب جربان
باسيل اىل اللبنانني بكلمة
تناولت الوضع الصحي املستجد
مع تفشي فريوس كورونا
والوضع السياسي وقال:
« -مرحبا لكل اللبنانيني ّ
يلي عم
ونتوجه
منحييكم مجيعًا
يسمعونا،
ّ
ّ
ً
اليكم بهذه الطريقة متاشيا مع
الصحية والتزامًا منا
اإلرشادات
ّ
بقواعد احلجر.
 ّّ
تفشي وباء
كلنا نعيش أزمة
سيغيرّ وجه العامل ،وهو لن
يكون نفسه ما بعد الكورونا-
سيتغيرّ النظام العاملي وستتغيرّ
موازين القوى.
االنكماش االقتصادي العاملي
ً
قاطبة
وزيادة ديون الدول
بالنسبة لناجتها القومي سيدفع
اىل انهيار اقتصادي ومالي
التجمعات
معومل واىل انهيار
ّ
السياسية واالقتصادية ،واىل
تشدد القوميات ،واىل نقاش
ّ
احلريات وحقوق
عاملي حول
ّ
االنسان والدميقراطية وكل
ذلك ،قد يدفع اىل صراع عاملي
جديد!!!
 هذا ليس للتنظري السياسي،ّ
امنا من باب وضع لبنان يف
اطار عاملي متغيرّ  ،وقد خيرج
مستفيدًا منه .من يعلم!
 ولكن اليوم لبنان يعيش أكربصحية بل هو يعيش
من أزمة
ّ
نكبة ألن هناك تراكم أزمات
كبرية ،من الوضع االقتصادي
املالي الصعب الذي زاد عليه
حراك  17تشرين فجعله أكثر
ّ
تعثرًا ،واآلن زاد عليه الكورونا
فحوله اىل نكبة ستظهر معاملها
ّ
أكثر بعد احنسار الكورونا.
ومر بنكبة
 ولكن لبنان سبقّ
أخطر سنة  ،1915 – 1914وهي
حرب عاملية أوىل زاد عليها
ادى
حصار اقتصادي وحربي ّ
اىل جماعة (انقرض فيها ثلث
شعبنا) وزاد عليها سنة 1918
–  1919تفشي وباء عاملي ُعرف
بالـ ،Grippe Espanoleولكن
وتأسس لبنان
خرج منها البلد
ّ
نعيد
الكبري سنة  ،1920وحنن
ّ
مئويته األوىل!
قد يضحك البعض ان نقول
نعيد بهكذا ظروف ،ولكن انا
ّ
املئوية هي
أن هذه
مؤمن
ّ
معمودية جديدة للبنان ،للتأكيد
ّ
ونهائيته!
على دميومته
ّ
لبنان سيخرج منتصرًا على هذه
الصحية واملالية
النكبة املزدوجة
ّ
نعيد اول مئة سنة له،
وحنن
ّ
ّ
متسلحني بإمياننا ببقائه ومبحبتنا
له.
سنعيد حنن املسيحيون هذه
كما
ّ
السنة ،أحد الشعانني ومخيس
األسرار واجلمعة العظيمة والعيد
ّ
نصلي يف
الكبري يف منازلنا؛
ّ
متسلحني بامياننا ورجائنا
بيوتنا
وحمبتنا للمسيح.
ّ
سيعيد املسلمون ،على
كما
ّ

االرجح ،شهر رمضان ،يف
ّ
متسلحني
صائمني
حجرهم
وحمبتهم للنيب.
باميانهم باهلل
ّ
املسيحيون واملسلمون ،اليوم
يتوحدون بلبنانيتهم -اللبنانية-
حمج خالصهم
اليت هي دائمًا
ّ
واجهوا
بها
وتضامنهم.
وانتصروا،
سابقًا
األزمات
نكبتهم
سيواجهون
وبها
اليوم وينتصروا مبروأتهم،
نفسهم،
بعزة
بشجاعتهم،
ّ
التحمل والتأقلم
بقدرتهم على
ّ
والصرب والصمود ...بهذه
القدرة سننتصر!
أريد ان اقسم حديثي اليوم
على حمورين:
 – 1الكورونا
 – 2املال واالقتصاد
 –Iالكورونا
العنوان األساسي هو قدرة
اللبناني على التأقلم .Resilience
هذه ميزتنا األساسية واليوم
علينا ممارستها بالبقاء باملنازل،
ّ
والتلذذ بأحسن قيمنا وهي
العائلة.
(التيار الوطين احلر أطلق مسابقة
ّ
 onlineببعض املناطق على
أفضل صورة وفيلم عن لعبة
متارس يف البيت ،وعلى أحسن
طبخة يقوم بها الرجل وأمور
ثانية كرمسة وغريه وأمتنى ان
تتعمم ّ
ألنها ناجحة).
ّ
كتار منا رجعوا لنفسهم ولعيلهم
وهذه حسنة هذا الوباء فلنستفد
من هذه التجارب اخلاصة
مسؤولية تقع
ونلتزم .هذه
ّ
او ً
ال على املواطنني بالتضامن
احم نفسك
اجلماعي واجملتمعيِ :
واحم غريك؛ وتقع ثانيًا على
ِ
الدولة بعدم التساهل جتاه
من خيرق قرار التعبئة العامة؛
ألن ما نراه من خرق مجاعي
ّ
واالختالط
ببعض املناطق
تصرف
اجتماعية هو
مبناسبات
ّ
ّ
غري مسؤول وجرم يعاقب عليه
القانون( .املادة  604من قانون
العقوبات :من تسبب عن قلة
احرتاز او اهمال او عدم مراعاة
القوانني او األنظمة يف انتشار
مرض وبائي من امراض االنسان
عوقب باحلبس حتى ستة اشهر
واذا اقدم الفاعل على فعله
وهو عامل باألمر من غري ان
يقصد موت احد عوقب باحلبس
من سنة اىل ثالث سنوات فض ًال
عن الغرامة).
مسؤولية وهذا تضامن
هذه
ّ
ّ
بكل فئاته ،ما بتقدر
اجملتمع
ناس تنحجر وناس تكذدر،
ألن الوباء عندما ينفجر سيطال
اجلميع ،واذا انهارت منظومتنا
الطبية ،لن تستطيع ان تعاجل
ّ
املرضى!
واذا مل نساعد حنن انفسنا،
قد ال جند أحد يساعدنا من
تتصرف
اخلارج ،ألن الدول
ّ
على قاعدة «يا رب نفسي».
مسعنا ماذا حيصل بني دول
االحتاد األوروبي ،صرخة صربيا
وصرخة ايطاليا وتهديد باخلروج
من االحتاد( .مطلوب قليل من

آثاره وحماصرته.

رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جربان باسيل
ومتر األزمة!)
الصرب واالحتمال
ّ
مسؤولية مشرتكة،
 أمر آخر هوّ
ان نساعد الناس اليت نطالبها
ان تبقى يف املنازل وهي
دون عمل ودون قدرة على
العيش من دون مدخول ،وهذه
هي املصيبة األكرب .احلصص
املالية
الغذائية واملساعدات
ّ
التعقيم
وأدوات
واألدوية
وحاجات األطفال.
جيد ما بدأت به الدولة لناحية
ّ
ّ
ولكنه غري
الـ  400الف لرية،
ٍ
كاف.
ّ
كلنا منعرف ان وزير الشؤون
االجتماعية ال يستطيع االتكال
على برنامج الفقر ولوائحه
ألن الوزراء السابقني تالعبوا
تنفيعية ،وألن
باملعايري لغايات
ّ
هذه اللوائح اساسًا حباجة اىل
تيويم بعد زيادة الفقر .وعلى
الوزير احلالي ان يدمج )1
برنامج الفقر و  )2يزيد فئات
مثل سائقي التاكسي وصيادي
االمساك وغريه و  )3ما يرده
من معلومات موثوقة ومن فتحه
لبوابة الكرتونية.
اما من جهة اجملتمع ،فتظهر
ّ
حالة تضامن ممتاز تقوم بها
مجعيات وافراد واحزاب وهذه
ّ
بالتحسس
ميزة اجملتمع اللبناني
ّ
مع اآلخر احملتاج.
وأريد ان أشيد مبا يقوم
اشجع اهل
به اجلميع ،وأن
ّ
التيار ،على اكمال املبادرات
ّ
اخلاصة اليت تصدر عن افراد
ّ
(حملية بالبلدات
او هيئات
ّ
والطالب واملهنيني) حول جتميع
املساهمات واحلصص الغذائية
وتوزيعها للمحتاجني .وحنن
ّ
خلطة متكاملة
بصدد التحضري
سنعلن عنها الحقًا.
بد من االشارة اىل ان
هنا ال ّ
نقدية
التيار فتح حساب ت ّربعات
ّ
ّ
وعينية وفتح خط ساخن يف
ّ
غرفة العمليات املركزية لكل
مساهمة وسنلجأ اىل مفهوم
العونة وسنطلق برنامج «العونة
العونية» ،وقد بدأناه يف اجتماع
ّ
اجمللس السياسي البارحة بأن
يتولىّ كل فرد منا او كل عائلة
عونية
عونية االهتمام بعائلة
ّ
اخرى بشكل شهري.
مسؤولية مشرتكة
 أمر ثالت هوّ
(ولكن اكثر بكثري على الدولة)
وهو الفحص السريع .حناول
منذ  3اسابيع اقناع وزارة
الصحة باتباع هذه االسرتاتيجية
ومل ننجح!

اعتمدتها دول مثل الصني
واليابان
اجلنوبية
وكوريا
وانظروا اين صاروا! واعتمدها
مؤخرًا االحتاد األوروبي ،CE
والـ  FDAبامريكا وهنا مل
انبه من كارثة
يقتنعوا بعد .وانا ّ
وامحل احلكومة
اذا مل نعتمدها،
ّ
املسؤولية اذا مل تقم بعمل
استباقي بهذا الشأن.
الفكرة بسيطة وهي ان تذهب
الدولة او اجلهات املساعدة
بفحوصات جمانية باجتاه الناس
ً
وخاصة
وخاصة املعدومني ماديًا
املناطق البعيدة ،لنكشف باعتماد
 Antibodyو -----
 3فئات من الناس – 1 :السليب
غري املصاب ويوضع يف احلجر
حتى يعاد فحصه بعد ايام
ّ
والتأكد من عدم اصابته.
 – 2اإلجيابي الذي يرسل اىل
ّ
للتأكد من اصابته
فحص PCR
ومعاجلته.
 – 3االجيابي الذي اصيب وصار
عنده مناعة وبامكانه دخول سوق
العمل جمددًا وتشكيل درع محاية
للمجتمع.
لبنان مل جيِر حتى اآلن سوى
حوالي  8472فحص خمربي PCR
 ،وقدرتنا القصوى  640ومعدلنا
اليومي اقل من ( 500وسيدخل
علينا االغرتاب فسينقص) وهذا
يفسر ان اصاباتنا املكشوفة
ما
ّ
هي منخفضة حتى اآلن (فقط
. )500
حملاصرة الوباء ،علينا حنن ان
ّ
ونفتش عنه بني
نذهب اليه
الناس ،مبوجب بروتوكول طيب
تضعه وزارة الصحة وتشرف
هي عليه؛ وحنن كتيار اقرتحنا
هذا الربوتوكول خطيًا ونعلم ان
طبية وجامعية
عدة جهات
هناك ّ
ّ
تؤيدنا!
واستشفائية ّ
ّ
وقد اشرتينا ،بت ّربع من تيار
االنتشار مشكور ،بضعة آالف
من هذه الفحوصات واصبحت
ّ
وحضرنا Clinic
يف لبنان،
متحرك يزور املناطق واصبحنا
ّ
جاهزين للقيام باألمر جمانًا
طبعًا.
حنن مع عدم التجارة بهذه
الفحوصات ،ولكن ال جيوز منعه
اذا كان جمانًا ووفق بروتوكول،
وخاصة ان الوزارة وافقت على
استعماله للمنتشرين ،فلماذا
منعه على املقيمني؟
امتنى على الوزارة واحلكومة
اعادة النظر سريعًا وعدم
ّ
التأخريّ ،
احذر من انفجار
واني
ّ
تقفي
الوباء اذا مل نعمد على

 أمر رابع هو مسؤولية مشرتكة،وهي عودة املنتشرين .أمجل
ما يف هذا األمر هو رغبتهم
بالعودة ووقت اجلد ما يف احلى
من لبنان .انا من طالب بهذا
املوضوع ّ
نبهت
ألنه حق ولكن ّ
ّ
متفجرة
يتحول اىل قنبلة
اال
ّ
ّ
بوجههم ووجه املقيمني!
او ً
ال مسؤولية املنتشرين ّ
انهم
ّ
جيب ان يعرفوا انه ال ميكنهم ان
يعودوا مجيعهم وفورًا؛ العودة
هي فقط للمحتاجني باألولوية
وبالتدرج ،ودون اي متييز
ّ
ً
وخاصة طبقي ومادي ،وعليهم
ان يتساعدوا ألن األولوية
للمحتاج وليس للغين ،ومن
عنده واسطة اكثر بالسياسة
وبالسفارة (ولن أقول اكثر!)
تؤمن
ثانيًا مسؤولية الدولة ان ّ
ان ال يصعد احد اىل الطائرة
دون فحص ،او بأقصى حد ان
ال خيتلطوا مع بعضهم من هو
بفحص ومن هو بدون فحص،
وبكل األحوال ان ال خيرج من
مطار بريوت من هو من دون
فحص ّ
مؤكد ( ،PCRفإما مصاب
واما
يذهب اىل املستشفى
ّ
غري مصاب فيذهب اىل احلجر
ّ
مؤكد متامًا
واما غري
املنزلي،
ّ
فيذهب اىل احلجر اجلماعي!)
ّ
وانبه اي لبناني،
مطمئن
أنا غري
ّ
ان ال يصعد اىل أي طائرة اذا
ّ
متأكدًا ان ال مصابني
مل يكن
امحل احلكومة
فيها؛ وانا
ّ
ّ
الركاب
مسؤولية اي خلط بني
دون معرفتهم املسبقة( .من
يصعد اىل الطائرة مطمئنًا ان
ال مصابني فيها ويصاب فهذه
جرمية ترتكبها الدولة ّ
حبقه وحبق
البلد) .
انا من حمبيت للمنتشرين
وحرصي عليهم ،اقول هلم ال
ّ
التأكد.
تستعجلوا اجمليء دون
بكل األحوال ،امكانية االستيعاب
يف لبنان قليلة جدًا بالنسبة
تسجلت يف
لألعداد اليت
ّ
السفارات .من وضعه مقبول
حيث هو ،فلينتظر ،ومن وضعه
صعب صحيًا او ماديًا على
األولية.
السفارة اعطائه
ّ
وهنا ثالثًا تأتي املسؤولية على
شركة  ،MEAالعملية هنا ليست
جتارية وال جيب ان يكون فيها
ّ
ارباح اطالقًا؛ فاملناسبة ليست
لتعوض الـ  MEAخسائرها
اآلن
ّ
جراء التوقف عن العمل؛
والشعور ان األسعار عالية جدًا
وأطلب من احلكومة اجراء تدقيق
مالي باألسعار لتبيان احلقيقة
واطالع الرأي العام عليها لكي
ال يكون هناك شكوك.
أمر خامس واخري هو جمموعةيتوجب القيام بها
اجراءات
ّ
للحماية .اختصر املوضوع على
ّ
اعلنا
اساس خطة من عشر نقاط
عنها بالتيار منذ  3اسابيع وبدأنا
بامكانياتنا احملدودة،
بتنفيذها
ّ
وسنقوم قريبًا بتفصيل ما ُأجنز
و ما يتبقى.
وقد مشل األمر حتى اآلن:

عمليات تعقيم الشوارع
*
ّ
واألبنية يف ستة اقضية
ومكملني لتغطية ّ
كل لبنان.
ّ
* تأمني اماكن وفنادق
للحجر ومستشفيات إلستقبال
مصابني باالضافة اىل عيادة
نقالة وجمموعات طبية نقالة.
* مشروع التعليم عن بعد
ويستفيد منها حتى اآلن 2200
طالب ومستمرين بتوسيعه.
وصحية
* توفري مواد طبية
ّ
واجهزة)
والبسة
(تعقيم
ووجوب تصنيع واقي منزلي
( )CDCوتصنيع Respirateur
ّ
حملي.
* توفري حوالي عشرة آالف
حصة غذائية يف مجيع املناطق
ّ
ووجوب توسيع ودميومة هذه
العملية.
للتواصل معناُ ،أعلن اليوم
باملنصة
العمل
انطالق
بفريق
اخلاصة
االلكرتونية
www.
االستجابة بالتيار
وفيها
tayyar.org.covid19
آخر املعلومات واالحصاءات
واالتصال
الوقاية
وتدابري
العمليات بالتيار اخلاصة
بغرفة
ّ
امكانية احلديث
بالكورونا ،مع
ّ
(live
طبيب
مع
املباشر
ّ
والتعلم عن بعد ايضًا
)chat
(.)e-learning
بقوة شعبنا
باخلالصة ،انا مؤمن ّ
وسنكون مناعة مجاعية
ومناعته
ّ
ضد هذه اجلرثومة.
نكون مناعة ضد
(عقبال ما
ّ
جرثومة الفساد ألن هيدي
اصعب بكثري) .وسننتصر على
الكورونا.
ّ
نتحضر ملا
 ولكن علينا انبعد الكورونا ،وهذا األصعب
اجتماعيًا ومعيشيًا ! وهذه
مسؤولية كبرية على الدولة.
ّ
سأتكلم بسرعة عن
ولكن
مبادرة زراعية بدأنا فيها عرب
مجيعة ( LNEمجعية الطاقة
الوطنية اللبنانية) وبتوزيع جمانًا
ّ
لسلة فيها  15نوع من البذور
مع كتاب توجيهي لزراعة حوالي
 150و  200م ²قرب املنزل
حصة
وهذه قيمتها اكرب من أهم ّ
عدة شهور( .على
غذائية على ّ
قاعدة اعطين السنارة وليس
السمكة).
الزرع جيب ان يكون يف شهر
نيسان كما تعلمون ،والـ
 LNEهي ستقوم باالعالن عن
التفاصيل.
عدة أمور جيب
هذا منوذج عن ّ
اآلتية
اعدادها للمرحلة الصعبة
ّ
ماليًا واقتصاديًا وهنا ادخل
على احملور الثاني.
 - IIالوضع املالي واالقتصادي
 ازمة الكورونا اعطت فرصةللحكومة ،لتستفيد من هذا
الوقت وتنجز خطتها للنهوض
املالي واالقتصادي؛ واحلقيقة
ان احلكومة تشتغل بالرغم
من الكورونا ،ولكن اتى وقت
احلسم واخذ القرارات يف
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كاف اذا مل يُستتبع بقرار تدقيق
باسيل :قرار احلكومة بكشف الوضع املالي وارقامه غري ٍ
تشرحيي لكل احلسابات عن األعوام السابقة لألموال املوهوبة ملصارف وسياسيني من خالل
اهلندسات املاليّة واألموال املنهوبة بعمليّات احتياليّة واألموال احملوّلة وخاصة تلك اليت
تعود لنافذين ومتموّلني واصحاب مصارف ومساهمني فيها وسياسيّني
ّ
اخلطة يف
لتقر
شهرنيسان
ّ
احلكومة ويف اجمللس النيابي
حيث يلزم ،وانا هنا اطالب
اجمللس النيابي بالعمل ،كما
احلكومة؛ وبعقد جلسات نقاش
عن بعد وانهاؤه (حنن بالتيار
مرة اكثر من مئة
اجتمعنا اكثر ّ
شخص) ولو ّ
مت تسريب النقاش
اىل اخلارج ،والتصديق جبلسات
عامة باجمللس النيابي لكي ال
ّ
تكون عرضة للطعن.
 خطة احلكومة املطلوبة هيمتشعبة ،ولن أدخل فيها هنا،
ّ
تصورنا
قدمنا سابقًا
ألننا كنا قد ّ
ّ
نقدم اي
واوراقنا ،وحنن
ّ
مساعدة او رأي مطلوب ،ولكن
ّ
سأتوقف عند  3نقاط جيب البت
بها ،خالل شهر نيسان ّ
واال فإن
احلكومة لن تستطيع اجناز اي
خطة بوقتها وهذه األمور هي:
 – 1التدقيق املالي :ال ميكن
قيام خطة اذا مل نعرف حقيقة
الوضع الراهن (وكم هو الدين
على الدولة ،وعلى املصرف
املركزي واملصارف وما هي
موجوداتهم) ولن يقبل احد
ان يعمل معنا ،ال استشاري
دولي وال صندوق دولي ،اذا
ّ
نوفر هذه األرقام بشفافية
مل
واحرتاف!!!
اخذت احلكومة مببادرة من
جيدا بكشف
الرئيس قرارا
ّ
ّ
ولكنه
الوضع املالي وارقامه
ٍ
كاف اذا مل ُيستتبع بقرار
غري
تدقيق تشرحيي لكل احلسابات
عن األعوام السابقة لتبيان ملاذا
وكيف وصلنا اىل هنا!!!
ويف هذا اجملال يأتي موضوع:
( )1األموال املوهوبة ملصارف
وسياسيني من خالل اهلندسات
املالية.
ّ
بعمليات
( )2األموال املنهوبة
ّ
احتيالية مبوجب قانون تبييض
ّ
األموال( .واذا مت اقرار قانون
استعادة األموال املنهوبة)
ً
وخاصة عام
احملولة
( )3واألموال
ّ
 2019وحتديدًا بعد  17تشرين،
وخاصة تلك اليت تعود لنافذين
ومتمولني واصحاب مصارف
ّ
وسياسيني
ومساهمني فيها
ّ
(وصار عندنا معلومات).
تعرفون متامًا ّ
اننا نالحق هذا
املوضوع ومل حنصل بعد على
أجوبة شافية ،وحنن اعددنا
إخبارًا موثقًا وننتظر الوقت
املناسب لتقدميه لكي ال يتم
حبجة الكورونا مع العلم
جتميده
ّ
انه ميكن اجراء عمل الكرتوني
بالقضاء والقاضية جوسلني
ّ
متى خري مثال .هذا املوضوع

لن نرتكه ولن نرتاجع عنه حتى
تظهر احلقيقة واألمساء وتعاد
األموال .نالحقه يف الداخل
واخلارج ّ
التحجج فيه
ألنه ال ميكن
ّ
بعدم املعرفة (القصة كبسة
زر) .ونعرف ّ
انه يطال رؤوسًا
كبرية وبعض األمساء اصبحت
معروفة.
ان املصارف عليها ايضًا
مسؤولية قانونية واخالقية
ّ
بامتناعها عن التسديد او
للخارج
الفوري
التحويل
للمودعني الصغار الذين هم
حتول
اصحاب حقوق ،فيما هي ّ
للخارج لبعض النافذين اموا ً
ال
طائلة وال ميكن القبول بهذه
االستنسابية!
ّ
ويف نفس الوقت ،حنن حريصون
على عدم انهيار القطاع املصريف
وعلى اعادة هيكلته وضبط
عمله ليكون رافعة لالقتصاد،
التعرض له
يتم
وال نقبل ان
ّ
ّ
زورًا حيث ليس عليه من خطأ،
نية ،ان وجدت
وسنواجه اي ّ
يتخوف البعض ،لوضع
على ما
ّ
اليد عليه سياسيًا او ماليًا.
كما لن نقبل ان يتخذ اصحاب
ً
حجة
املصارف من هذا األمر
مسؤولياتهم يف
يتحملوا
لكي ال
ّ
ّ
املساهمة بانقاذ الوضع املالي
والنقدي.
 – 2الكابيتال كونرتول:
هذا القانون هو حجر اساس
يف أي عملية اصالحية للقطاع
املصريف والنقدي يف لبنان.
عدة اشهر منذ حكومة
(ومر
ّ
ّ
احلريري والتناتش قائم اذا كان
صالحية احلاكم او جملس
من
ّ
الوزراء واجمللس النيابي)،
ومت االتفاق اخريًا على وجوب
قيام جملس النواب به؛ وعلى
قدم وزير املال
هذا األساسّ ،
مشروع القانون اىل احلكومة،
وال نعرف ما حصل ّ
حتى سحبه
ومسعنا كالم الحقًا ان األمر غري
دستوري ،وهذا غري صحيح
برأينا والربهان هو الكابيتل
ايام
كونرتول الذي حصل
ّ
انرتا يف الستينات والقانون
اما اذا كان
الذي
اقر وقتهاّ .
ّ
املوضوع هو مضمون القانون
فنحن جيب ان نكون متفقني
ان األولوية من هذا القانون
هي محاية املودعني وليس
املصارف ،وتأمني العدالة هلم
وعدم االستنسابية يف التعامل
يتضمنه
معهم .وان ما جيب ان
ّ
القانون هو تأمني حصول
املودعني الصغار على امواهلم
واما
خالل فرتة قصرية نسبيًاّ ،
املودعني الكبار فال جيب ان
خترج امواهلم اىل اخلارج ّ
اال
حمددة وم ّربرة واضحة
حباالت
ّ
اول بند يف
وان
القانون.
يف
ّ
القانون جيب ان يكون استعادة
حولت اىل
األموال الكبرية اليت ّ
اخلارج بعد  17تشرين .فأين

امل ّربر برفض هكذا قانون من
املشرعني؟ افهم ان ترفضه
بعض املصارف املخالفة ،مع
ّ
يؤمن هلا قاعدة قانونية
انه
ّ
ّ
حبقها (وهذا
لوقف الدعاوى
ّ
نوفره هلا) ،ولكن ال
جيب ان
افهم ان ترفضه الكتل النيابية.
على كل حال ،يقوم رئيس جلنة
املال ابراهيم كنعان مبسعى
لتأمني التوافق على صيغة
ّ
يتبناها اجلميع ،واذا
قانون
فسنقدمه حنن كاقرتاح
فشل،
ّ
قانون من تكتل لبنان القوي!
 – 3صندوق النقد الدولي :آن
األوان ان نبدأ التفاوض اجلدي
مع صندوق النقد الدولي حول
برنامج متويل للبنان .اذا ناسبتنا
الشروط واتفقنا ،نذهب اىل
النيابي
واجمللس
احلكومة
ونقره ،واذا مل ّ
نتفق ويناسبنا،
ّ
ننسى املوضوع ونزيله من
التداول.
ملاذا جيب ان نبت اآلن؟
او ً
ال ألن كل الدول ،بسبب
الكورونا ،ستهجم على صندوق
النقد ولن يعود باهلم فينا،
ّ
خطتنا سرتتكز على
وثانيًا ألن
خيارين واحد مع صندوق وواحد
من دونه وجيب البت.
للتسويق
لست
هنا
انا
للصندوق ،ولكن انا معه اذا
ناسبتنا الشروط وطبعًا اذا
مل يكن هناك شروط سياسية
مضرة ،اما شروط اصالحية
ّ
مناسبة فأنا معها وأنا مع
الضغط علينا إلجرائها.
واضح ّ
اننا حباجة لضخ األموال
من اخلارج ،وواضح ان الدول
ً
وخاصة بعد
لن تساعدنا
الـ  Coronaواذا مل تدخل
األموال من اخلارج فاالجراءات
الداخلية ستكون اصعب على
االقتصاد واملواطنني واملكان
الذي ستأتي منه األموال من
اخلارج ( )Fresh moneyهو
صندوق النقد فلماذا املكابرة
واالنتظار؟
هذه األمور الثالث هي ضروريةألي خطة اقتصادية مالية .وهذه
ّ
ينفذها
اخلطة حباجة اىل من
وواضح ان شق اساسي فيها
يعود اىل املصرف املركزي
واألجهزة املرتبطة فيه .والواقع
ان هناك شغور يف نواب
احلاكم منذ حوالي سنة ونصف/
مفوض احلكومة
سنتني ،ويف
ّ
لدى مصرف لبنان منذ سنوات
طويلة ،وهيئة التحقيق اخلاصة
موجودة منذ  2001بالعضو
األصيل ،وصدفت ان انتهت
مدة جلنة الرقابة على
اآلن
ّ
املصارف واصبحت شاغرة.
التعيينات املاليةاذًا من واجب احلكومة ان متألهذه الشواغر ،وليس صحيحًا

كما
يصور البعض كذبًا،
ّ
بأن هناك طحشة وفجع على
التعيينات ،بل هناك استحقاق
واجب احلكومة القيام به اذا
كانت تريد ان تصلح الوضع
املالي .واحلقيقة ان احلكومة
اجتهت ألمرين:
 – 1اقرتح بعض الوزراء ختفيض
املعاشات ،فليس من الطبيعي
ان يكون هناك موظفني ال
مضن عندهم ويتقاضون
عمل
ٍ
املليارات (مث ًال  4نواب للحاكم،
لو نائب واحد لفهمنا).
غري طبيعي ان يكون هناك
موظفون يف الدولة معاشهم عشر
مرات اكثر من رئيس مجهورية
ورئيس حكومة ووزير.

الوزراء لبعض السري الذاتية
ّ
حقهم
املقدمة وهذا
CV’s
ّ
وهنا اهمية وجود وزارة اوادم
ومتحررين من صيغ جامدة
ّ
وبالية! ولكن احلق هنا على
قدم هذه السري وعلى من
من ّ
قدم
قبلها ،وليس على من ّ
جيدة.
سري ّ
مع تأكيدي على ّ
اننا حنن تعاطينا
بهذا املوضوع كتعاطينا بتأليف
احلكومة ،من دون خلفية حزبية
مقربني
التيار او
مبنتمني اىل
ّ
ّ
منه! اطالقًا ال! ولكن خبلفية
واحدة هي الكفاءة والسمعة
الطيبة واألهم القدرة واجلرأة
على اعتماد سياسات جديدة
وهذا املرفوض؛

 – 2اتفق الوزراء ان ال يعود
أحد من القدميني ،وهذا ال يعين
ان ّ
كلهم عاطلون ولكن هذا
ّ
جدي بتغيريمن
يدل على نفس ّ
هم مسؤولني ،ولو بالصمت
والتفرج ،عن وصول الوضع
ّ
املالي والنقدي اىل ما هو عليه،
على قاعدة ّ
انه اذا أردت تغيري
الوضع ،جيب تغيري املسؤولني
عنه!
ّ
وكل
وهنا املشكلة احلقيقية،
ما قيل غري ذلك ،من ّ
اتهام لنا
وحديث عن حماصصة هو كذب
إلخفاء هذه احلقيقة البسيطة
وهي :هناك منظومة سياسية
مالية قائمة يف البلد منذ بداية
التسعينات ،قائمة بسياستها
وبأشخاصها وهي ال تريد تغيري
ال السياسة وال األشخاص.
وهذه املنظومة ال تريد التعيينات
بأمساء جديدة ،والربهان ان
أحد اركان املنظومة من خارج
هدد باستقالة كل
احلكومة
ّ
كتلته النيابية اذا مل يتم اإلتيان
بنفس األشخاص احملسوبني
عليه! وبعد ذلك اصدر بيانات
لريفض احملاصصة! وآخرون
هددوا
من داخل احلكومة
ّ
ً
مالقاة مع من
باالستقالة منها،
هم خارجها ،اذا مل حيصلوا على
حصة وازنة وثم اصدروا موقف
ّ
برفض احملاصصة .واهلدف هو
واحد اجهاض التعيينات اجلديدة
بأمساء لديها الكفاءة واخلربة
واآلدمية ولكن األهم لديها
ّ
النية والقدرة على املواجهة
ّ
ّ
املتبعة .هنا
لتغيري السياسات
بيت القصيد! مارسوا الضغط
من خالل:
 -1اخلارج والسفارات و
 -2السياسة بالتهديد باالستقالة
و
 -3االعالم بتوجيه تهمة
لتشويه
الينا
احملاصصة
احلقيقة.
وصلوا بضغطهم اىل اجهاض
التعيينات ،والباقي ّ
كله اخراج
وحصلوا يا لبنانيني
وكالم.
ّ
اموالكم وحقوقكم!
ونقدر رفض بعض
طبعًا نفهم
ّ

وانا هنا ادعو اىل امرين:
 – 1ان يتم نشر السري الذاتية
قدمها وليعرف الرأي
ومن
ّ
العام من احرتم معايري الكفاءة
قدم
واالختصاص والقدرة ،ومن ّ
املعايري الطائفية واملناطقية
واالنتخابية.
ّ
(ختيل مث ًال ان تقرتح على
ّ
عضوية جلنة الرقابة على 63
مصرف ،واحد كان يعمل كمدير
فرع لبنك صغرياو واحد عليه
قرار ظين او واحد موظف اداري
يف املصرف).
 – 2ندعو احلكومة اىل عدم
االستسالم واجناز التعيينات
املالية على اساس اي آلية
تؤدي اىل اختيار
سريعة
ّ
اشخاص وفق الكفاءة والسمعة
الطيبة.
ّ
الوضع يف البلد ال يسمح
والوقت ال يسمح بالرتف،
والناس بالبلد معروفة بسريتها
اآلدمي
ومعروف
ومسعتها
والنظيف ،فاعتمدوه وال ختسروا
الوقت!
واجلديد يكون ،ال ان حترموا من
يف احلكومة باقرتاح امساء ،ألن
الدستور ينص على ثلثي جملس
الوزراء الجناز التعيينات ،وهذا
ما امسه حماصصة بل دستور،
بل اجلديد هو بأن تفرضوا
على من يف احلكومة والوزير
يقدم سري ذاتية
املعين بأن
ّ
جيدة وتوافقوا عليها على هذا
ّ
األساس.
اقول للحكومة ان ال تقع يف
االنتظار واالبتزاز السياسي
ّ
نقدية
اتباع سياسة
لعدم
ّ
ّ
واال فهي ستكون
جديدة،
حمكومة بالفشل وهذا ما يريده
البعض هلا!
ليس خفيًا ان البعض اراد هلذه
احلكومة ان تكون لفرتة قصرية
ّ
تقطع مرحلة وترحل
معينة،
ّ
لتعود السابقة وهذا ليس
خبفي ومتت مفاحتتنا به .وعندما
ّ
رأوا ان هذه احلكومة تعمل
تستمر ،بدأوا يستعجلون
وقد
ّ

رحيلها ،وهناك تقاطع بهذه
املصلحة بني بعض من يف
داخلها ومن يف خارجها ،فنراهم
يهددون مرارًا باالستقالة!
ادعو احلكومة اىل اجناز ما
عجزنا عن حتقيقه سابقًا يف
املال واالقتصاد والكهرباء
العام
والقطاع
والسدود
واملوازنة والفساد واهلدر ،وال
يهددها احد باالستقالة او ً
ال ألن
ّ
االستقالة من جملس النواب
تهويل وال فائدة لصاحبها
وثانيًا ألن االستقالة من
احلكومة مبعنى سقوطها سيكون
حتميًا ان مل تنجز احلكومة هذه
األمور املنتظرة منها.
من التجربة نقول :اشرف
للحكومة ان تنجز وتسقط من
ان ال تنجز وتسقط اذا حمكوم
هلا ان تسقط ،فلتسقط بشرف
(وليس كما حصل معنا).
بدو يصر
هذه نصيحيت! شو ّ
اكثر من ّ
يلي صار؟
ما مل يتغيرّ النهج واألشخاص
القيمني على السياسة النقدية
ّ
مهدد
فإن القطاع املصريف
ّ
باالنهيار واموال اللبنانيني
مهددة بالضياع .ماذا جيب
ّ
ان حيصل اكثر لكي ال خناف
من اختاذ القرارات الالزمة؟
ال ختضعوا ال لالبتزاز وال
للتخويف!
خامتة
انا أعرف ان الوضع الصحي
واملالي واالقتصادي واالجتماعي
واملعيشي صعب!
وانا اعرف ان الناس خائفة
وهذا طبيعي وانا خائف مثلهم!
خائف على عيليت واوالدي
وصحتهم ومستقبلهم وبلدهم،
ولكنيّ اعرف ّ
اننا سننتصر قريبًا
على وباء الكورونا ،وسننتصر
النهاية على وباء الفساد
يف
ّ
ونبين الدولة احلديثة.
ان عاش اجدادنا من قبلنا يف
ظروف اصعب ،فنحن ميكننا
االستمرار ايضًا واحلفاظ على
هذا االرث الذي ورثناه من مئة
اسسه البطريرك
عام والذي ّ
احلويك والذي امسه لبنان.
ادعو الناس اىل التضامن
والتعالي عن اخلصام ،فالوقت
اآلن ليس للصغائر واملناكدة
السياسية.
التيار الوطين احلر بكل
وادعو
ّ
فئاته اىل العمل االجيابي على
االرض وبني الناس وعدم
الدخول مبهاترات مع احد يف
االعالم او على األرض .واجبنا
ان نقف اىل جانب كل حمتاج
من اي فئة اتى وان نطمئن
الناس يف اخلارج والداخل
اىل املستقبل وان نكون املثل
الصاحل ،االميان بلبنان وليس
بالتيئيس منه.

صفحة 12

Saturday 11 April 2020

الـسبت  11نـيسان 2020

Page 12

الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

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

CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

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

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

تسعرية مجانية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

حزب اهلل «يتح ّرر» من
احلريري :افعل ما شئت!
مـيسم رزق
خماوف كثرية َ
حكمت عالقته برئيس احلكومة
حترر حزب اهلل من
ِ
ّ
هدد األخري بانسحابه من جملس النواب
السابق سعد احلريري .لو ّ
َ
قبل أشهر لكان احلزب قد سعى جاهدًا ملنعه .لكن حارة حريك
ً
هذه املرة تعاطت بربودة .التوقيت والظرف لعبا دورا يف ذلك،
إضافة إىل جتربة حسان دياب «باعتبارها منوذجًا أفضل من احلكومة
السابقة»
«لنب العصفور» ،لو
كان لسعد احلريري
أشهر من اليوم،
قَبل
َ
ْ
ُ
َ
َ
حكومته
كانت
أرادهِ ،بشرط البقاء يف رئاسة احلكومة .آنذاك
َ
ّ
فرط ِبه .التوقيت والظرف اقتضيا ذلك :بالد على
خطًا أمحر ال ُي َّ
َ
أجل
حافة االنهيار املالي ،حتتها برميل من البارود الشعيب .من
ِ
َ
ِ
«ينشف» لسان
وكاد
«جرب» الرئيس نبيه بري معه كثريًا،
ذلك
َ
ّ
ثنيه عن االستقالة .أما
املسؤولني يف حزب اهلل ،وهم حُياولون َ
وتدلال ،حُماو ً
ّ
َ
ِ
ال تكريس لعبة أنه
مبقامه
العارف
فاستساغ فكرة
هو،
َ
ِ
حاجة للجميع وال بديل منه ،بالضرب على الوتر الطائفي والصراع
ِ
رهاناته
شر
على الصالحيات ،إىل أن أتت ساعة استقالته.
َ
وقع يف ّ
خارج ُ
احلكم.
وصار
َ
َ
ً
ِ
من طبائع احلريري ،الشخصانية ،أنه يلجأ دائما إىل ردود فعل
وجد احلسابات
غري أنه
َ
انفعالية ،ظنًا منه بأنه سيجين منها شيئًاَ ،
وشعر بأن
حني ُطِرح ملف التعيينات املالية،
هذه املرة مخُ تلفة.
َ
َ
جن جنونه .تواصلَ
مجاعته قاب قوسني من توديع مناصبهمّ ،
َ
ِ
يطلق «تهديده»
قبل أن
مع عني التينة اليت «سايرته» بداية،
تهديد مل تقابله عني التينة وحدها
باالستقالة من جملس النواب.
ٌ
«افعل ما بدا لك»!
بالربودة ،بل حارة حريك أيضًا ،إذ جاء اجلواب
َ
َ
سقط نهائيًا من ُ
املعادلة .ال يزال
يتوهم أن احلريري
ليس ألحد أن
ّ
َ
هو رئيس لتيار سياسي تتجاوز حيثيته الشعبية باقي املكونات
السياسية داخل الطائفة السنية ،فض ًال عن رمزية كونه ابن رفيق
احلريري .لكن عصر الدالل انتهى ،والفرتة االنتقالية بني استقالة
احلريري وتأليف حكومة حسان دياب ،وصو ً
ال إىل اليومّ ،
مثلت
ّ
خماوف ُمسبقة متكنت
مرحلة عميقة حلزب اهلل حررته ،ولو جزئيًا ،من
ِ
منه يف عالقته مع احلريري ،أبرزها التوتري املذهيب .كما أن جتربة
ليست مثالية  -لكنها يف نظر حزب اهلل
دياب يف احلكم  -ولو أنها
َ
أفضل من جتربة حكومة احلريري األخرية ،اليت جاء ضرر استقالتها
نافعًا .حتى إن أوساط فريق  ٨آذار تؤكد رغبة احلزب يف بقاء
تبدل جتاه
حكومة دياب «حتى آخر ساعة من العهد» .فما الذي ّ
احلريري؟
ّ
تتعلق بشخص احلريري نفسه ،بل هي وليدة الظروف
ال أسباب
َ
ِ
ذلك انطالقًا من
فعل
كان حزب اهلل ُمتمسكًا به،
تبدلت.
اليت ّ
حني َ
َ
َ
أوهلا ،احلفاظ على حكومة الوفاق الوطين اليت كانت
ِ
عوامل عديدةّ :
مكونات شريكة يف القرار .وثانيها،
قائمة ،واإلصرار على بقاء كل ّ
َ
ِ
ِ
طائفته ،واجلهة اليت
األكثر متثي ًال يف
واقع احلريري الذي يقول إنه
ِ
العامل
حتظى بعالقة مع اجلميع يف الداخل ويف اإلقليم والعامل .أما
فكان التخوف من فراغ يف احلكم خالل انتفاضة  17تشرين،
األهم،
َ
ّ
ِ
بإمكانه أن يودي بالبالد إىل ما
كان
التفلت األمين
وال سيما أن
َ
ال تحُ مد عقباه ،يف موازاة دور سليب مارسته املؤسسة العسكرية
يف البداية.
َ
أزيلت هذه املخاوف عن ظهر احلزب نوعًا
أما اليوم فاألمور مخُ تلفة.
وتبدل أداء اجليش ،ومل يعد للحريري القدرة
ما .تألفت احلكومة،
ّ
اليت كانت له سابقًا على التحشيد املذهيب ،ولو ان هذه القدرة
ِ
تنتف متامًا .وترى املصادر أن أولوية الناس اليوم ،من مجيع
مل
الطوائف ،هي اخلروج من االزمة االقتصادية الراهنة ،ال الدفاع عن
مكتسبات طائفية ومذهبية ثبت أنها ال تقدم وال تؤخر يف حتسني
تقدم ال يعين أن اللبنانيني ختلوا عن
شروط العيش يف البلد .وما ّ
انتماءاتهم املذهبية ،إال أنهم باتوا أقل انسياقًا خلف شعارات تبينّ
أنها «ال ُت ِ
طعم خبزًا» ،باملعنى احلريف للعبارة .كذلك فإن ما تغيرّ
هو أن لبنان دخل مرحلة االنهيار االقتصادي ،وباتت األولوية ،يف
نظر احلزب ،لإلنقاذ .والتعويل هو على القادرين على إخراج البلد
إرضاء لألمريكيني
من أزمته ،ال على املنسحبني من «املعركة»
ً
وغريهم من الذين يسهمون يف انهياره.
سمح ألحد
هذه احلكومة ،يف نظر قوى رئيسية يف  8آذار« ،لن ُي َ
حتت أي ظرف من الظروف» ،ألن ال بديل منها« ،ال
بتفجريها
َ
احلريري وال غريه» ،وألن «إدارتها يف املرحلة السابقة مُيكن التعويل
عليها» .تقول مصادر  8آذار إن عناصر القوة هلذه احلكومة هي يف
بعد أن
«عدم وجود بديل ،وأن احلريري لن يكون مبقدوره العودة َ
إرضاء ملطالب اخلارج بكسر االتفاق مع حزب اهلل والتيار
استقال
ً
الوطين احلر» ،مشرية إىل أنه «ال أحد ُي ِ
سقط حكومة حسان دياب،
قرر االستقالة» ،ما يعين إغالق الباب أمام
إال هو نفسه يف ما لو ّ
كان من ُ
امل ِ
بكر
الفراغ نهائيًا .أما جتربة دياب يف السلطة ،وإن
َ
احلكم عليها سلبًا أو إجيابًا« ،لكنها حتى اآلن أثبتت بالتجربة أنها
أكثر مسؤولية من إدارة احلريري» .هذا ما جيعلها يف نظر قوى
 8آذار «أه ًال للرعاية والدعم مبعزل عن التهويالت اليت يسوقها
تنفع يف االبتزاز واحلصول على
عادت اليوم
احلريري ،واليت ما َ
َ
تنازالت سياسية».

 abcخينق موظفيه:

تعلـيق دفـع الـرواتب
ليا القزي
يف الثالث من نيسان اجلاري ،نشر النائب السابق روبري فاضل
فيديو على مواقع التواصل االجتماعي ينفي فيه «الشائعات»
عن طرد موظفني من الـ»ّ .»abc
أن األخرية ُمستمرة يف دفع
أكد ّ
الرواتب« ،رغم األزمة االقتصادية اليت بدأت قبل  17تشرين
ّ
«دق جرس اإلنذار» من ّ
ّ
أنه حني
ولكنه يف الوقت نفسه
األول».
تضطر شركة «مثل الـ »abcإىل أن تصرف موظفني ،فهو الدليل
األخري «قبل االنهيار التام وانفجار أزمة البطالة».
أن رئيس جملس اإلدارة  -املدير العام السابق لشركة
صحيح ّ
ٌ
ً
ناسبة ليوضح للرأي العام ّ
أنه مل يعد
اجملمعات التجارية ،وجدها ُم
له عالقة بالشركة بعد أن باع حصصه ألشقائه قبل قرابة ثالث
سنوات ،إال ّ
تسببت يف إشعال «القيل
«نار»
أنه مل خُي ِف متامًا وجود
ٍ
ّ
والقال» حول املؤسسة العائلية .فما أخفاه فاضل عن الرأي العام
ّ
التخلي
قررت أن تفتتح مسار
يف الفيديوّ ،
أن شركة «مثل الـّ »abc
تحصنة بالقانون الذي
عن موظفيها يف هذه الظروف االستثنائيةُ ،م ّ
تصرفها ،عرب اختاذ قرار تعليق عقود املوظفني
«ي ّربر» هلا
ترى أنه ُ
ّ
متر بها البالد
منذ بداية نيسان حتى انتهاء «حالة الطوارئ» اليت ّ
ّ
تفشي وباء «كورونا».
نتيجة
ما ّ
فكرت فيه إدارة الـ» ،»abcهو اختاذ تدابري تحُ افظ على ما يف
حمفظتها املالية ،فال تدفع رواتب املوظفني يف فرتة اإلقفال
لـ»تغص
اليت فرضتها حالة التعبئة العامة .كم تبلغ هذه الرواتب
ّ
بها» شركة بهذه الضخامة؟ وهل تمُ ّثل أكثر من  %1من نسبة
أدت بها إىل
مر سنوات طويلةّ ،
األرباح اليت راكمتها الشركة على ّ
التوسع وافتتاح فرع فردان يف الـّ ،2017
مت التغنيّ به لكونه األكرب
ّ
سّلم جد ً
أن أزميت املبيعات
ال ّ
يف منطقة الشرق األوسط؟ وإذا ُ
واالسترياد ّ
أثرا على الشركة ،ماذا عن جزء كبري من املدخول
املؤمن عرب تأجري مساحات يف الفروع ملاركات ومؤسسات عاملية؟
ّ
بررت تعليق العقود
اتصلت الزميلة «األخبار» بإدارة الـ» »abcاليت ّ
ّ
«املؤقت» ّ
قوة
بأنه إجراء يسمح به القانون «حني يكون هناك ّ
قاهرة» .منذ  17تشرين األول« ،استمررنا يف دفع الرواتب،
بعكس العديد من الشركات األخرى ،وأعطينا احلوافز للموظفني،
وسددنا ّ
حتى ّ
كل املستحقاتّ ،
إننا أعطينا املوظفني مكافآت مبناسبة
ّ
رأس السنة ،وذلك رغم الوضع املزري».
ّ
وتؤكد الشركة ّ
أنه «مل يعد لدينا إمكانية أن نستمر بهذه الطريقة،
وأصبحنا ُمضطرين إىل اختاذ خيار من اثنني :إما أن ُنقفل بشكل
نهائي ،أو جند طريقة لتسيري اإلقفال املؤقت».
متى ينتهي املؤقت؟ «ربمّ ا بعد  15يومًا أو شهر» .يبدو ذلك
ُمستغربًا ،فما هي «العجيبة» اليت ستدفع بالعجلة االقتصادية
إىل التحرك بهذه السرعةُ ،
وتلغي خطر «كورونا»؟ يأتي اجلواب
بأن «استعادة النشاط بعد انتهاء أزمة كورونا» ،أي ما مُيكن أن
ّ
ميتد ألشهر .أليس ُمستغربًا أن تنهار شركة كهذه بهذه السرعة،
ّ
فيما مؤسسات أخرى ،ليست ظروفها املالية أفضل من «،»abc
بأن
ما زالت ُتعاند وتدفع حقوق املوظفني؟ ّ
ترد إدارة الـ»ّ »abc
أن عددًا
مشكلتها «بدأت تقريبًا يف آذار ُ ،2019يضاف إىل ذلك ّ
من املستأجرين مل يكونوا قادرين على تسديد اإلجيارات».

يقول خبري قانوني ّ
إن الراتب هو مفهوم اجتماعي يتع ّلق بتأمني
عيش كريم

ّ
تتبنى
يف الفيديو الذي نشره ،طلب روبري فاضل من احلكومة أن
 4إجراءات :تسهيالت مصرفية لكل الشركات ،إلغاء الرسوم
احلد األدنى من الدوالرات للشركات املبين
والضرائب ،تأمني
ّ
عينات نقدية للموظفني.
عملها على االسترياد ،وإعطاء ّ
أن من واجبات الدولة توفري احلماية االجتماعية واالقتصادية
صحيح ّ
ٌ
للمواطنني ،وال جيوز حتت أي ظرف التساهل معها يف وقوفها على
احلياد يف هذه املعركة .احلكومة جيب أن تدفع لتحفيز االقتصاد،
وأن تدفع ُ
حصن الناس يف عزهلم املفروض عليهم .يف الوقت
لت ّ
عينه ،ال مُيكن لنائب طرابلس السابق أن حُي ّدد للحكومة إجراءاتها،
بتحمل مسؤوليتهم
من دون أن ُيطالب أصحاب الثروات أيضًا
ّ
جتاه املوظفني يف مؤسساتهم .هؤالء ال يلتفتون إىل الدولة إال
يف زمن القحط ،ملطالبتها بإعفاءات ضريبية ،وهي «النغمة» اليت
سرتتفع أصواتها قريبًا ،الستغالل االزمة احلالية للتهرب من دفع
الضرائب.
ُ
ستعطي
اليوم بدأت « »abcبهضم حقوق العاملنيُ .خطوتها
«ذريعة» ملؤسسات أخرى للقيام باإلجراء نفسه .ولكن سبقها إىل
«التعسف» باملوظفني شركات ،إما من خالل احلسم من الراتب ،أو
ّ
تعليق العمل باإلجازات السنوية ،أو الصرف.
إن وباء «كورونا» ُيعترب «قوة قاهرة»
يقول أحد اخلرباء القانونيني ّ
يتحمل تبعاته».
غري متوقعة« ،وال يستطيع الكثري من املؤسسات أن
ّ
ّ
الشقُ ،
متر بها املؤسسات ،منذ
يف هذا
«تفهم» احلالة الصعبة اليت ّ
ما قبل  17تشرين األول ،وتفاقمت يف األشهر املاضية .ال أحد
ّ
أن اخلبري القانوني ُيضيف
يتنكر ألزمة عاملية ،لبنان جزء منها .إال ّ
ُ
ّ
تم،
أنه «ال مُيكن إيقاف راتب األجري الذي ال يرتبط فقط بالعمل امل ّ
ّ
يتعلق بتأمني عيش كريم».
بل هو أيضًا مفهوم اجتماعي

يوم اإلجالء األول :شكاوى من وساطات
آمال خليل

بعيد منتصف ليل االحد املاضي ،انتهى اليوم األول من خطة إعادة
أقرتها احلكومة اللبنانية ملواجهة كورونا.
اللبنانيني من اخلارج اليت ّ
على وقع االعرتاضات اليت انهالت ضد ارتفاع أسعار تذاكر اإلجالء
اليت فرضتها شركة طريان الشرق األوسط ،وصل  378لبنانيًا تباعًا
من السعودية واإلمارات ونيجرييا وساحل العاج .طاقم طيب موفد
من وزارة الصحة ووفد من األمن العام سافروا مع طائرات شركة
الشرق األوسط من بريوت حنو البلدان األربعة .من الرياض ،صعد 65
لبنانيًا ومن أبو ظيب  78ومن أبيدجان  114ومن الغوس .121رئيس
احلكومة حسان دياب كان قد أعلن أنه ال ميكن استيعاب أكثر من
 400مسافر يف كل يوم إجالء ،علمًا بأن الذين سجلوا أمساءهم يف
املرحلة الثانية من التسجيل بلغوا  21الف و 202من مجيع الدول.
العائدون خضعوا قبل دخوهلم إىل الطائرات للتعقيم وتوزيع القفازات
والكمامات قبل توزيعهم بشكل متباعد على املقاعد .وكان كل منهم
قد ّ
بناء على
سلم االستمارات الصحية اليت تسلموها من السفاراتً ،
طلب وزارة الصحة ،وتستعرض البيانات الصحية والشخصية وحمل
اإلقامة لكل عائد.
يف الشكل ،يفرتض بالعائدين حيازتهم الشروط اليت فرضتها احلكومة
للمفاضلة بينهم .األولوية «لذوي الوضع االجتماعي الدقيق الذين
غادروا لبنان بتأشرية مؤقتة أو قصرية األمد وذوي الوضع الصحي
والعمري الدقيق والعائالت» .لكن بالنظر إىل جداول الطائرات األربع،
يظهر أن نسبة كبرية منهم من فئة الشباب .معظم املدرجني يف
جدول أبيدجان على سبيل املثال ،كانوا يف زيارة يف مقابل نسبة
من األمهات وأطفاهلن .مصدر يف اجلالية أشار لـ»األخبار» إىل أن
غالبية املقيمني عدلوا عن النزول ألسباب عديدة ،أوهلا ارتفاع تذاكر
السفر اليت منعت الكثريين من التفكري يف األمر حتى ،يف حني أن
أصحاب األعمال ّ
فضلوا البقاء وعدم ترك مصاحلهم ألجل غري
مسمى».
ّ
سارت أغلبية الرحالت حبسب الربنامج
املعد هلا باستثناء رحلة نيجرييا
ّ
اليت تأخر إقالعها أكثر من مخس ساعات .وتباينت املعلومات بشأن
السبب .مصادر يف اجلالية قالت إن السلطات النيجريية رفضت
إعطاء اإلذن لطاقم الطائرة باخلروج منها ،فيما قالت مصادر أخرى إن
ادعاء البعض «حصول
سبب التأخري شجار بني اللبنانيني على خلفية ّ
وساطات مسحت ملن ال تتوافر فيه شروط األولوية بالسفر» .لكن
القنصل اللبناني يف نيجرييا الياس نقوال حضر إىل املطار وتواصل
مع السلطات قبل أن تستكمل إجراءات صعود الركاب.
قبل عودة املغرتبني ،استنفرت احلكومة يف املطار .دياب تفقد
برفقة وزير الصحة محد حسن ووزير اخلارجية واملغرتبني ناصيف حيت
اإلجراءات املتخذة الستقبال العائدين .ومشلت إجراء فحص الـPCR
ملن مل يتمكن من إجرائه يف الدولة اليت عاد منها ،قبل نقله إىل
خصصتها احلكومة بانتظار صدور النتائج .ومساء،
أماكن احلجر اليت ّ
أعلن حسن أن فحوص العائدين من رحلة الرياض جاءت سلبية .مصدر
يف الوزارة أوضح» أن «الذين ظهرت نتائج فحوصاتهم سلبية،
ينبغي أن يعيدوا الفحوصات بعد  48ساعة .وحتى لو كانت نتيجة
فحوصاتهم سلبية مرتني ،فإنهم ملزمون بالبقاء يف احلجر ألسبوعني.
وبعد الفحص األول ،هم خميرّ ون بني البقاء يف الفندق على نفقتهم،
أو التوجه إىل احلجر املنزلي».
من املطار،
خصصت حافالت لنقل املسافرين إىل الفنادق اليت
ّ
اختريت كأماكن للحجر 9 .أشخاص يف كل حافلة وصلوا إىل سلسلة
فنادق «النكسرت» التابعة لرجل األعمال وسام عاشور .مصدر ّ
مطلع
قال إن رئاسة احلكومة استأجرت أربعة فنادق يف بريوت وواحد يف
احلازمية «التزامًا بتوصية وزارة الصحة حلصر العائدين يف بريوت
الكربى ،حتى التأكد من وضعهم الصحي» 700 .غرفة حجزت يف
الفنادق اخلمسة ،على أن تكون الليلة االوىل من ضمن املبلغ الذي
دفعه العائدون مثن تذكرة السفر للميدل إيست.
اعتماد فنادق عاشور أثار تساؤالت عديدة عن سبب قرار احلكومة
حصر املنفعة بشخص واحد ،بد ً
ال من توزيعها على فنادق متنوعة
للمساهمة يف تشغيلها يف ظل تراجع أعمال القطاع الفندقي .فكيف
إذا كان ذلك الشخص املستفيد ،صاحب فندق «إيدن باي» املخالف
للقانون واملتعدي على األمالك البحرية واملتسبب يف فيضان «جمارير»
«تقدم بـ
العاصمة العام املاضي؟ مصادر حكومية ترد بأن عاشور
ّ
جيد» لـ «امليدل إيست» اليت نقلته إىل رئاسة احلكومة ،وجرى
«عرض ّ
اعتماده لسببني :الرقم املتدني ألسعار الغرف ،ووجود عدد كبري
من الغرف يف كل فندق ،ما
يسهل مراقبة العائدين جلهة التزامهم
ّ
بشروط احلجر» .ولفتت املصادر إىل أن أصحاب فنادق كربى رفضوا
تقدم
استئجار منشآتهم لكي ال تقرتن أمساؤها بفريوس كورونا ،فيما ّ
فندق يف الضاحية اجلنوبية بعرض الستخدامه للعائدين ،إال ان «أسبابًا
سياسية وطائفية حالت دون اعتماده».
بعد انقضاء اليوم األول من اإلجالء ،تتجه األنظار حنو باقي اجلاليات.
مصادر مواكبة قالت إن اجلدول التالي من الرحالت سيكون الثالثاء
(املاضي) من مدريد وباريس وكينشاسا .وصدرت بيانات عديدة من
اجلاليات حول العامل تناشد احلكومة اإلسراع يف إجالئهم وخفض أسعار
تذاكر السفر .ورغم أن الـ»ميدل إيست»
متمسكة جبدول األسعار
ّ
الذي فرضته ،أعلنت يف بيان هلا خصم  50يف املئة من سعر التذاكر
للطالب العالقني يف الدول املوبوءة «غري القادرين على تسديد مثن
بطاقات السفر بالتنسيق مع السفراء املعتمدين يف اخلارج
وبناء على
ً
توجيهات رئيس احلكومة».
على صعيد متصل ،مل تقتصر حركة املطار أمس ،ويف األيام املاضية،
على رحالت اإلجالء الرمسي .رئاسة املطار أعطت اإلذن بهبوط طائرتني
خاصتني من السعودية والغابون .وأعلن عدد من رجال األعمال يف
بعض اجلاليات استعدادهم الستئجار طائرات خاصة تعيد اللبنانيني
بكلفة أقل ،وال سيما من الدول اليت ال تصلها الـ «ميدل إيست».
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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

عـيد
مـبارك
للـجميع

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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Julie Owens MP
Your local Federal Member for Parramatta

ó«› í°üa
Happy Easter
أﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﻜﻢ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻜﻢ ﺑﻌﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
.أﺳﺒﻮع ﻃﻮﻳﻠﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ اﻟﻤﺠﻴﺪ
I wish you and your family
a safe and happy Easter
long weekend.

(OHFWRUDWH2IILFH
6PLWK6W3DUUDPDWWD3KRQH
(PDLOMXOLHRZHQVPS#DSKJRYDX

JulieOwensMP
@JulieOwensMP
www.julieowens.com.au
$XWKRULVHGE\-XOLH2ZHQV03$XVWUDOLDQ/DERU3DUW\
6PLWK6WUHHW3DUUDPDWWD16:

ADVERTISEMENT

Tony Burke MP
F E D E R A L M E M B E R FO R WATS O N

Wishing you a very

Happy Easter
- Tony Burke Member for Watson

Electorate Ofﬁce: Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
Mail: PO Box 156, Punchbowl NSW 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
Tony Burke MP
@Tony_burke
Authorised by T. Burke, Australian Labor Party, Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
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NEWS
ADVERTISEMENT

Wishing you and your
family a happy and
safe Easter.
Lynda Voltz MP
Member for Auburn

LYNDA VOLTZ, MP
LABOR SHADOW MINISTER FOR POLICE

NSW LABOR WELCOMES EXTENSION OF DEATH
AND DISABILITY BENEFITS TO NSW POLICE OFFICERS OVER 60
The NSW Labor Opposition has welcomed
the long overdue announcement that NSW
Police Officers over
60 will now receive
Death and Disability
payments.

Labor has previously
pursued in Budget
Estimates the lack of
any coverage of NSW
Police Officers over
60 for Death and Disability payments as
the scheme began to
taper out at 53 years
of age.
Phone: (02) 9737 8822
Email: auburn@parliament.nsw.gov.au
Address: Mezzanine Level, Lidcombe Centre
92 Parramatta Road Lidcombe NSW 2141

Lynda Voltz MP
Member for Auburn

Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

In August Budget
Estimates Hearings,
in response to Labor questions, the

NSW Police Commissioner, Mick Fuller,
announced that he
was looking to a selfinsurance scheme to
ensure NSW Police
Officers were covered
up to the required retirement age of 67.

work.
This year has been
a tough one for NSW
Police Officers who
were out there supporting the Bushfire
Emergency and are
now spearheading the
COVID 19 response
on the streets of NSW
The announcement of keeping
everyone
a scheme to cover all safe.
NSW Police Officers
is the result of a long This long overdue step
and hard fought cam- in ensuring all NSW
paign by the NSW Po- Police Officers are
lice Association to en- now covered for Death
sure all their members and Disability Benefits
receive the same enti- is an important step
tlements and our most forward for hardworkexperienced police of- ing police officers durficers are not left be- ing a tough year.
hind. They should be MEDIA CONTACT:
commended for their 0413 382 474

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ
In this difficult time, wishing everyone a
happy and safe Easter. May it be spent with
loved ones and filled with peace, happiness
and gratitude.

Jihad Dib MP
Member for Lakemba

Shadow Minister for Education

أتـمنى للـجميع عـيد،يف هذا الوقت الصعب
 مـع الـرجاء ان تـمضوه مـع،فـصح سـعيد وآمـن
. الصحة والـسعادة،أحـبائـكم ملـيئاً بالـسالم
P 9759 5000, F 9759 1945, E: lakemba@parliament.nsw.gov.au
Upper Level, The Broadway Shopping Centre
Corner of Broadway & The Boulevarde Punchbowl
P.O. Box 80 Punchbowl NSW 2196
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During these unprecedented
times, let us all reﬂect on the
Easter message of hope and
peace. May this special time
renew our spirits and strengthen
our commitments.
Happy Easter and May God bless
you, your families and loved ones.
Clr Khal Asfour Mayor
City of Canterbury Bankstown

Message from
the President
Assalaamu Alaikum

This is a very special time for families, friends and loved ones to share during this auspicious occasion.
It gives me great pleasure to wish our brothers and sisters of Abrahamic faith a blessed and safe celebration.
With best wishes and greetings of peace

Dr Rateb Jneid

President of Muslims Australia AFIC
. األصدقاء واالحباء للمشاركة يف هذه املناسبة امليمونة،انه وقت خاص للغاية للعائالت
. مع أطيب التمنيات وحتيات السالم..ومن دواعي سروري أن أمتنى إلخواننا وأخواتنا يف اإلميان اإلبراهيمي احتفاال مباركا وساملا

الدكتور راتب جنيد

)رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية (أفيك
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“I extend my warmest wishes to everyone in the
Arabic community for a safe and Happy Easter,
”full of happiness and health.

«أتـقدم بأحر التهاني من الـجالية الـعربية
بـمناسبة عـيد الفصح املجيد ،مـتمنيا لها املزيد من
الصحة والسعادة».

فعيد مبارك للجميع ..وكـل عـام وأنـتم بـخري

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road - FAIRFIELD WEST NSW

PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873
W :www.chrisbowen.net

يتقدم
أصحاب محالت
للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الطوائف املسيحية بأحر وأصدق التهاني
بحلول عيد الفصح السعيد ،أعاده اهلل
بالخري والربكات على الجميع..
فـصح مبارك
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إجـتماعيات

انتخاب جملس إداري جديد للتجمع املاروني االسرتالي
صدر عن التجمع املاروني
االسرتالي البيان التالي:
رئيسا
جعيتاني
فهد
للتجمع املاروني االسرتالي
باالمجاع
بسبب انتشار فريوس
كورونا و التزاما بتعليمات
السلطات االسرتالية و
حرصا على صحة مجيع
اعضائنا الكرام عقد التجمع
املاروني االسرتالي اجتماعه
السنوي العام الذي كان
من القرر عقده يف مساء
االثنني  30اذار /مارس عرب
االنرتنت التاحة الفرصة
جلميع االعضاء للمشاركة مع احلفاظ
على سالمتهم من راحة منازهلم...
كان االجتماع فرصة لعرض آخر
املستجدات على الساحتني اللبنانية
واالسرتالية اضافة اىل مناقشة
و تقييم االمور املتعلقة بفريوس
الكورونا الذي جيتاح العامل ويشله
......
متيز كما جرت عليه العادة
جو
ويف
ّ
بالتوافق و التناغم اجريت العملية
االنتخابية ومت انتخاب اجمللس
االداري ملدة سنتني وفقا لدستور
التجمع املاروني وجاءت النتيجة
النهائية كما يلي:

Fahd Gittany elected Chairman of the Austra)lian Maronite Community Network (AMCN
Owing to the spread of the
Corona Virus and in compliance with the directives of the
Australian authorities and in
the interest of the health of all
AMCN members, the Australian Maronite Community network held its Annual General
Meeting which was scheduled
to be held on Monday evening,
March 30th, via the Internet
to allow all members to participate while maintaining their
safety from the comfort of their
homes.
The meeting was an opportu-

املجلس االداري الجديد للتكع املاروني االسرتالي
Deputy Secretary-General: Jeanne Arraj
Treasurer: Guitta Nehmetalla
Assistant Treasurer: Clovis Batti
Director: Tony B. Sleiman
Director: Elie Kaltoum
Director: George Hanna

رئيس التجمع  :فهد جعيتاني
نائب الرئيس  :غسان عويط
االمني العام  :رميون ابي عراج
نائب االمني العام  :جاندرك عراج
امني الصندوق  :غيتا نعمة اهلل
نائب أمني الصندوق : :كلوفيس
البطي
Issued by the General Secretariat of the
سليمان
ب.
طوني
مستشار:
Australian Maronite Community Netمستشار :ايلي كلتوم
work
مستشار :جورج ّ
حنا
Sydney - Australia

صادر عن االمانة العامة للتجمع املاروني
االسرتالي
سيدني -اسرتاليا

EMAIL: amcn1600469@gmail.com
MAILING ADDRESS: PO BOX 5283
CHULLORA NSW 2190

nity to discuss the latest developments
on the Lebanese and Australian arenas,
in addition to discussing and evaluating
matters related to the Corona virus that
is sweeping the world and paralyzing it.
In the customary atmosphere of harmony and consensus, the electoral process
proceeded and a new board was duly
elected for a period of two years as stipulated in the AMCN Constitution.
Chairperson: Fahd Gittany
Deputy Chairperson: Ghassan Awit
Secretary-General: Raymond Abi Arraj

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية
الصنع من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

عـيد مـبارك للـجميع

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

قصيدتان للشاعرة وداد سلوم

تتفتح الريح
طرق الغرقى
وتلمس
من اِالجتاه نفسه؛
قدمني
حيث تأتي
فارتني
احلارة
الرياح
ُ
ّ
َّ
ِ
من قبضة اجلوع
الرغبة واحلزن
وأنفاس
واإلثم
كان طريقنا.
أربعة قبور
من االجتاه نفسه؛
ثالثة
تركت أمي
حيث
ْ
ً
أربعة
أغنية قدمية،
ً
وطرق الغرقى
ودموعا قليلة
ُ
ِ
على الصدر الرخو
مل تنه صالة اجلنازة يوما
لقسوة اجلبل املرتاحة
األشجار وحدها،
و
انتبهت
كثافة الروح الفجة
للسكاكني،
اجلهة اليت احتملت
بني اجلذور واجلماجم.
خطى املوت
أيضًا
ً
قبل النور
كان غريبا أن تنام
ِ
على طريق
األمساء
ورنني
ُ
دون أن ميسسها الضباب
قبل العجالت،
من اِالجتاه نفسه..
وأجساد الضحايا
ُ
اِ
من الجتاه نفسه.
قبل األمل
أعوامي كانت طويلة
من االجتاه نفسه؛
ٌ
متسلق
نبات
حيث
ٌ
غريب وأعمى
الضباع
ٌ
أيامي..
ال تعوي
أنتظر احلياة
كنت
طوي ًال
ُ
ُ
ِ
ُ
بهمهمة وال يهمين أن تأتي،
صوتها
ينكسر
القنص
دمي صدئ
من وقع الفراغ
وهاالت النور النائمة
……………
يف حكايا
األولياء
ـ ال تنتظريين.
ٍ
أراجيحنا
تركنا
حيث
تائه
كفارس
ٍ
ً
معلقة كاألقفاص
يداه باردتان
ً
ٍ
صمت
مشدودة حببال
حتى مدار األزرق
حلمية
وقلبه معضوض.
شجرة املشمش
وكنت أكتوي
ِ
املرتاحة فوق أجسادنا
بصمت القالع امليتة
بالطعم الالذع
وضعت يدي على قليب
ُ
كراتها تتدحرج
كأن املوج سينطفئ
يف املزاريب
ودرت حول العامل
ُ
ِ
مطرًا أخضر
بزهد حاج
حيث تركنا هناك
وناديت طويال
ُ
رائحة الزيت الفقرية
أيها البؤس
َّ
وعيونًا مقلية بالوحشة
كف عين
َّ
كان اهلواء ثقيال
كف عين
وحارًا
أتلفت عيين حبك الوقت
ً
ٍ
كان مؤملا
قامة
وكنت أقصر
َ
ننظر دون هدف
ياقة احلضور
أن َاملس
مير املاء
الشتاء القامت،
كيف ُّ
ٍ
باردًا
كشفة طرية
كصعقة
بعد عويل طويل،
منسربًا بني اجلذوع
هطل أيضًا
ثم
والريح..الريح اللئيمة
إىل أيدينا املشلولة
املاضية يف عرائها
ً
بال جدوى
مكسوة،
تركتين
ً
كان مؤملا
بانتظار معدني
ٍ
انهمار الضوء بهذا اللطف
قاس
ٍ
ُ
والدرب طويل
أيامي تركتين
ُ
ً
ينفتح بابًا
وحيدة
َ
ِ
أبيض مبجدافني
اآلن
وردة ـ
مثل
َ
وحبر من أسى
يف اخلرائب.

ُ
أمي ال يقرأ
املوت ٌ
القصيدة

الفوبيا اجلديدة وخطرها املباشر على اعصاب الناس

جاكلني سالم

السيد املوت،
أهجس َ
بك .وغدًا يأتي العيد،
الليلة
ُ
وال حاجة جلرس املنبه كي يوقظين.
زجاج البيت يلمع رغم العتمة
الغبار على رفوف املكتبة وشاشة
التلفزيون .البيت أنيق ،لن يربكين
قدومك ضيفًا على غفلة
بد أن تصل جائعًا .قد تنصرف إىل
ال ّ
الثالجة ،منشغ ًال عن جسدي ّ
الناضج
األدراج مليئة خبضار طازجة ،بطيخ
َ
ودجاج .قد
يروقك مذاق اللنب املخلوط
َ
ّ
تلطخ
بالكرز .رمبا
أصابعك بقالب
الكعك املعجون باجلبنة احللوة ،األطباق
ّ
اخلالية من الكوليسرتول
والشحوم.
قطرميز العسل على
الرف الثاني،
ّ
معتق ،وشوكوالته
جبواره زجاجة نبيذ ّ
سوداء...
باب غرفة النوم مفتوح .اخلزانة بال
تصر ْ
ف كما لو ّ
أنك يف بيتك.
أقفال.
ّ
ُ
وفيما أنت هناك
أسرتق النظر إليك،
َ
جترب قمصاني ،بيجاميت،
أراك .أراك ّ
وبنطال اجلينز اجلديد؟ تلبس أحذييت،
وختتال أمام املرآة  .انتبه ،احلذاء ذو
الكعب املسمار لن يريح أصابع قدميك
يف رحلتك الطويلة.
تفتح زجاجة عطر خمتومة اشرتيتها
حلبييب حني يصل ذات شتاء .لتذهب
زجاجات العطر كلها إىل اجلحيم .رائحة
جسمه أطيب من ّ
كل العطور احمللية
واملستوردة
أراك تفرد ّ
شراشفي البيضاء اليت مل
أمن فيها .تغفو أيها املوت السيد،
َ
وكأنك بال سرير منذ األزل
هدير يلف أعماق القلب .أهي قصيدة
حتاول النجاة من املوت ريثما أعيد
ّ
النظر يف هذه الدنيا والتالية.
أكتب مسارًا جديدًا حلياة قد أمضيها
برفقة زائر غريب ،وأشد غرابة من
خميلة شاعر حاز على نوبل أو ما زال
ّ
حيلم بها
السيد املوت،
كأنك شاعر ال يعبأ باجلوائز اليت
حصدها ،هل سأتعرف عليك اليوم
أكثر؟
َ
أتراك أشقر الشعر ،أخضر أم أمحر
العينني ،حمروق البشرة ،على وجهك
َ
ّ
أصابعك
خدوش قدمية وجديدة.
هشة
ّ
كأصابع
الكتاب الذين حيصدون شهرة
َ
من الكتابة عن احلياة وعنك ،إىل أن
تقتطفهم على غفلة!
َ
وعلى األرجح
أنك أعمى أيها املوت،
فقري يف مهارات التواصل مع اآلخرين،
َ
َ
جنسك،
معبأ بالشكوك حول
هويتك
الهوية َ
لك.
أمي وال تقرأ القصيدة.
ٌ
السيد املوت،
أعرف أنك ستقطف وردتي الالمرئية
أضع نقطة يف آخر
السطر .أطفىء
ُ
ّ
األضواء والكمبيوتر
أنت اآلن هنا ،وال حبييب!
ال َ
*
النص من جمموعة شعرية بعنوان :جسد
واحد وألف حافة.
جاكلني سالم ،شاعرة وكاتبة ومرتمجة
سورية كندية .صدر هلا مخس جمموعات
شعرية .وهلا كتابات متفرقة يف أهم
الصحف واجملالت العربية ويف املهجر
الكندي .تعمل يف حقل الرتمجة.

يا للعجب الشديد من تعميم األنباء يف هذه الفرتة القصرية على
مرض الكورونا اجلديد والذي يهدد بشبح املوت الذي ال أساس
له ،وختويف الناس منه اكثر من اللزوم لكي تنهار اعصاب اكثرية
الناس من هذه الفوبيا املستفحلة والسكوت عنها ،وما هي
الطريقة اليت تعاجل هذه الظاهرة املصطنعة اليت من املمكن بان
تقضي على حياة بعض الناس من شدة اخلوف املظلم ،ومن جهة
معينة لكي يضربوا بواسطة
الشق اآلخر من اجل تسويق سياسات ّ
هذا املرض اجلديد اليد العاملة الغالق أبواب اكثرية الشركات
واملصاحل العاملية ،من اجل حكومة العامل الواحد ،ومن اجل هدم
االقتصاد العاملي إىل ادنى مستوى ،ليصبح العامل امجع منهارًا
اقتصاديًا وماديًا،فكل هذا الفراغ واالنعزال والركود يف كل
مكان ،من اجل سيطرة البنك الدولي على مجيع دول العامل،
وباألخص دول العامل الثالث إي دول يد الناس العاملة والفقرية،
وكما نعلم مجيعًا أنه منذ عدة عقود اكتشفوا العديد من األمراض
والفريوسات وكان يعيش الناس ومل يعلموا أي شيء عن هذه
األمراض ،ومن املمكن من بعد  ١٠٠سنة قادمة ومن احملتمل جدًا
بان جيدوا  ٥٠نوعا وأكثر من األمراض اخلطرية واجلديدة ،ملاذا
مل يتكلموا عن هذه األمراض اجلديدة اآلتية إىل عاملنا هذا واليت
ابتدأت منذ وجود اول إنسان على وجه األرض ،والشيء املضحك
املبكي هو ان الكالم الرائج على مجيع وسائل اإلعالم على ان
الناس ميوتون من الكورونا فق  ،وال احد يتكلم عن أي مرض
آخر خطري جدًا على حياة اإلنسان ،فاين أصبحت األمراض األخرى
املميتة لإلنسان واملستعصية واملخيفة وغريها من األمراض اليت
اكتشفوها منذ زمن طويل وال احد يتكلم عن موت الناس من
خطورة هذه األمراض املكتشفة سابقًا واملستعصية يف بعض
األحيان.
ولكن الشغل الشاغل يف كل مكان ويف كل بقعة من بقاع األرض،
هو الرتويج والتكلم واهليجان واخلوف من مرض الكوروناال غري
 ،وقد اصبح هذا املرض وحده السالح اجلديد واملرض املميت
آتيا من
وجرعة املوت والتسونامي العاملي ،اصبح وحده جنمًا جبارًا ً
ليدمر عقول البشر الضعفاء واملساكني ..إنه تصعيد
عامل آخر
ّ
خطري مل يسبق له مثيل منذ فجر التاريخ.
نطلب من خالق الكون أن يكون احلل املناسب هلذه الظاهرة قريبًا
جدًا قبل ان ميوت العديد من الناس األبرياء من دون أي سبب
املدمر من مرض جديد،
اللهم اال وهو سبب نفسي هو اخلوف
ّ
أما بالنسبة للوقاية واحلذر من عدة أمراض أخرى والتجنب من
مضاعفتها وخطورتها ،فيجب على مجيع الناس ان ال يتجاهلوا
تقوي جهاز املناعة وحتافظ عليه،
بعض الفيتامينات املهمة اليت ّ
واألهم لنا وجلميع مجيع الناس ان يتناولوا فيتامني  Cيوميًا
للمحافظة على جهاز املناعة ومحاية اجلسم من التلوث املائي
واهلوائي وبعض األطعمة ومن عدة فريوسات أخرى ،ألن فيتامني
 Cهو العالج الوحيد ملنع دخول أي مرض إىل خاليا الدم حيث
يغلق األبواب والنوافذ أمام العديد من الفريوسات املكتشفة وغري
املكتشفة ،وكما نعلم ان عدة مؤرخني موثوقني زعموا على ان
الكون عمره ما يقارب ١٢مليار ونصف مليار سنة ،فلماذا مل ميوت
الناس من ماليني األمراض من ذلك الوقت إىل يومنا هذا؟!
السؤال ملاذا الدول األكثر تضررًا هي الصني وايران والدول
اليت تعادي وتنافس احللفاء جتاريًا ،هنا عالمة استفهام لنا،
كيف وملاذا كل هذا التصعيد الذي ليس له أي مربر يف وجوده
ونشأته وحربه اخليالية الشرسة؟؟ اهلدف يكمن يف فتح أسواق
جديدة للبنك الدولي لكي مينح قروضا جديدة وكبرية حتت شعار
دول العامل الفقرية واملنكوبة لتتم سيطرته على العامل امجع،
عامل واحد دولة واحدة ،جيش واحد حتت شعار جديد وهو عبيد
الكون اجلدد ،ومن املمكن أن تكون األكثرية من الناس حتت
اقدام بعض الشعوب االستعمارية  ،اليت ال ترحم احدا مهما كان
كبريًا او صغريا ..املهم لنا مجيعًا بان ال نأخذ هذه األشاعات
واألخبار بعني اجلد ،النها من املمكن أن تكون ملفقة اكثر من
اللزوم بكثري.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

اخلارجية السورية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فقد اعلنت وزارة اخلارجية السورية إن تقرير منظمة حظر األسلحة
الكيميائية حول أحداث بلدة اللطامنة عام  2017مضلل وفيه
استنتاجات مزيفة.
واعتربت اخلارجية يف بيان هلا ،امس االول اخلميس ،أن اهلدف من
تقرير املنظمة «تزوير احلقائق ،واتهام احلكومة السورية».
وإذ أشارت إىل أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفربكها إرهابيو
جبهة النصرة وما تسمى مجاعة «اخلوذ البيضاء» ،أوضحت اخلارجية
السورية أن «اجلماعات اإلرهابية فربكت احلادثة تنفيذًا لتعليمات
مشغليها يف واشنطن وأنقرة ودول غربية».
وأدانت يف بيانها و «بأشد العبارات ما جاء يف تقرير املنظمة
وترفض ما جاء فيه شك ًال ومضمونًا».
كما لفتت إىل أن «دمشق تنفي نفيًا قاطعًا استخدامها الغازات
السامة يف اللطامنة أو يف أي مدينة أو قرية سورية أخرى».
بدورها ،قالت وزارة اخلارجية الروسية إن تقرير منظمة حظر األسلحة
الكيميائية عن هجمات سوريا يف  2017صيغ بأمر وضغوط سياسية
من دول غربية.
وكان املركز الروسي للمصاحلة كشف يف  4شباط املاضي عن
أن منظمة «اخلوذ البيضاء» انتهت من تصوير فيديو جديد مفربك
الستعمال «القوات السورية ملواد سامة بإدلب».
ويف آب  ،2019نقلت معلومات عن مصادر خاصة بأن مسلحي
جبهة النصرة وعناصر «اخلوذ البيضاء» حيضرون لتمثيل مسرحية
جديدة «بالسالح الكيميائي» تقضي باستخدام الكلور ضد أطفال
مدنيني خمطوفني من قبل «النصرة» ،متهيدًا التهام موسكو ودمشق
باستخدام الكيميائي يف إدلب السورية.
ويف وقت سابق ،نفى مسؤولون يف احلكومة السورية باإلضافة
إىل روسيا مرارًا استخدام األسلحة الكيماوية يف املناطق السورية،
بشن هجمات لتوريط سوريا.
واتهموا مقاتلي املعارضة املسلحة
ّ
وكان فريق حتقيق جديد من منظمة حظر األسلحة الكيميائية خلص
يف أول تقرير له إىل أن «سالح اجلو السوري استعان بطائرات
عسكرية من طراز «سوخوي »22-وطائرة هليكوبرت يف إسقاط قنابل
حتتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة قرية يف
منطقة محاة الغربية يف أذار .»2017

الرئيس ماكرون يزور...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كورونا بعد التجارب الناجحة اليت قام بها راوول.
وسبق أن استخدم الدواء يف أمريكا ودافع عنه الرئيس دونالد
ترمب ودول أخرى.
وكان الربوفیسور ديديي راوول رئیس مصلحة األمراض املعدية
مبستشفى مارسیلیا يف فرنسا ،أول من حتدث عن فعالیة هذا الدواء
لعالج املصابنی بفریوس كورونا املستجد.
وتعد هذه الزيارة مبثابة بداية اعرتاف فرنسا الرمسية جبهود هذا
الطبيب الذي أثار الكثري من اجلدل يف البداية لكن الرأي العام
واهليئات الصحية الدولية والفرنسية مل تعد تستبعد فرضية جناح
اللقاح الذي يقرتحه.
وبرزت شخصية الربوفسور ديدييه راوول إعالميا بشكل واسع مع
تفشي فريوس كورونا ،وأثارت اجلدل داخل الرأي العام الفرنسي
والعاملي .يعتربه البعض من أهم الباحثني يف فرنسا ومرجعا عامليا
يف جمال األمراض املعدية ،لكن آخرين يشككون يف منهجيته العلمية.
أما هو فيجزم أنه اكتشف اليوم دواء لوباء كورونا يستند على مادة
الكلوروكني ويطالب بوصفه للمرضى وسط رفض رمسي لذلك.
لكن يذكر أن وزير الصحة الفرنسية بآخر تصرحياته مسح باستخدامه
للحاالت احلرجة جدا فقط بناء على رأي اهليئة العليا للصحة.
ويف معهد املستشفى  -اجلامعي لألمراض املعدية يف مرسيليا ،قام
فريق الربوفسور راوول بتجربة على  24شخصا مصابني بفريوس
كورونا مستخدما عالج الكلوروكني .وقد أتت النتائج إجيابية حيث
شفي  %75من املشاركني بهذه التجربة متاما بعد  6أيام من
خضوعهم للعالج.
بيد أن وزارة الصحة الفرنسية اعتربت أن التجربة صغرية ،وال ميكن
االعتماد عليها للبدء بوصف العالج .فيما أشارت اهليئة العليا للصحة
إىل أن استخدام الكلوروكني لعالج الكورونا ال يزال غري مسموح به
حتى الساعة إال لعالج احلاالت احلرجة فقط .كما أن منظمة الصحة
العاملية مل ِ
تبد محاسا كبريا الستخدام الكلوروكني ،حمذرة من آثاره
اجلانبية السلبية.

انجازات ديدييه

اجنازات ديدييه راوول يف اجملال العلمي كثرية ومتعددة ،مما
مكنه من نيل جائزة «إنسريم» الكربى ،اليت تعطى ألشخاص حققوا
جناحات الفتة يف جمال البحوث الفرنسية يف جمال الصحة .فقد
تركزت أحباثه بداية على نوع من البكترييا يسمى «الريكتيسيا»،
وأسس عام  1983فريقا خمصصا لدراسة هذه البكترييا .واجلدير
بالذكر أن هذه البكترييا تسبب مرض التيفوس.
إىل ذلك قام راوول «بفك شفرة» اخلريطة اجلينية للبكترييا اليت
تسبب داء «ويبل» .وأطلق على البكترييتني« :راوولتيال بالنتيكوال»
و»ريكتيسيا راووليت» نسبة إىل امسه روولRaoultella planticola( .
.), Rickettsia raoultii
ولراوول أيضا إجنازات نوعية يف جمال الفريوسات ،فقد متكن فريقه
من نشر عدد كبري من الدراسات حول أنواع جديدة من الفريوسات
اليت كانت جمهولة سابقا.
ويف سنة  ،2018استفاد الربوفيسور من املنح احلكومية املخصصة

لألحباث العلمية لبناء معهد املستشفى  -اجلامعي لألمراض املعدية
يف مرسيليا ،الذي يرتأسه اليوم ،حيث يقوم بتجاربه على مرضى
كورونا .وكان قد ترأس سابقا عددا من الفرق العلمية املختصة
باألمراض املعدية.

 8لبنانيني ضمن فريق راوول

يشارك لبنان يف مكافحة فريوس كورونا من ضمن فريق الربوفيسور
راوول يف فرنسا من خالل مثانية لبنانيني هم :اماندا شامية ،رانيا
فرنسيس ،غربيال حداد ،ريتا جعفر ،ليندا ابو شقرا ،ريم عبداهلل،
ريتا زغيب ،امحد ابراهيم.

تطورات كورونا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اجلمعة استنادًا إىل مصادر رمسية.
ّ
ومت تشخيص أكثر من مليون و 567ألفًا و 590إصابة يف  192دولة
الرمسية ،منذ بدء تفشي وباء كوفيد .19-غري
األرقام
وفق
ومنطقة
ّ
أن هذا العدد ال يعكس إال قدرا من احلصيلة احلقيقية ،ألن عددًا
كبريًا من الدول ال جيري فحوصا إال للحاالت اليت تستوجب النقل
إىل املستشفيات.
ومن أصل هذه اإلصابات ،شفي  316800شخص على األقل ،حتى
اليوم.
وتوفيّ منذ حصيلة األمس بالتوقيت نفسه 7432 ،شخصا وتأكدت
إصابة  100371آخرين.
الوفيات اجلديدة يف  24ساعة،
من
عدد
أكرب
والدول اليت سجلت
ّ
هي الواليات املتحدة مع  2109حاالت وفاة جديدة ،وفرنسا مع 1341
وفاة جديدة (ضمنها وفيات دور رعاية املسنني) واململكة املتحدة
مع  881وفاة جديدة.
وأحصت إيطاليا ،اليت سجلت أول إصابة يف أواخر شباط ،يف
اجململ  18279حالة وفاة من أصل  143626إصابة .ومت اإلعالن
عن  610حاالت وفاة و 4204إصابات جديدة .وشفي  28470شخصا
اإليطالية.
وفق السلطات
ّ
والدول األكثر تضررا بعد إيطاليا هي الواليات املتحدة حيث تويف
 15938شخصا من أصل  451491إصابة ،ثم إسبانيا مع 15238
وفاة من أصل  152446إصابة ،وفرنسا مع  12210وفيات من أصل
 117749إصابة ،واململكة املتحدة مع  7978وفاة من أصل 65077
إصابة.
وبلغت حصيلة اإلصابات اإلمجالية يف الصني القارية (باستثناء
للمرة األوىل يف
هونغ كونغ وماكاو) ،البلد الذي ظهر فيه الوباء
ّ
نهاية كانون االول 81865 ،إصابة ( 63إصابة جديدة ،من بينها
 3335وفاة ،فيما شفي  77370شخصا.
سجل أعلى حصيلة تراكمية لإلصابات
وباتت الواليات املتحدة ُت ّ
حبسب األرقام الرمسية ،وقد شفي فيها  24790شخصا.
وقد أعلنت دولتان عربيتان هما جيبوتي والصومال ،عن أوىل حاالت
الوفاة املرتبطة بالفريوس على أراضيها.
وبلغت احلصيلة ،الساعة السابعة من صباح امس اجلمعة65811 ،
حالة وفاة من أصل  811723إصابة يف أوروبا ،و 16464حالة وفاة
من أصل  472184إصابة يف الواليات املتحدة وكندا ،و 4514حالة
وفاة من أصل  128690إصابة يف آسيا ،و 4357حالة وفاة من أصل
 88985إصابات يف الشرق األوسط ،و 1875حالة وفاة من أصل
 46833إصابة يف أمريكا الالتينية والكارييب ،و 627حالة وفاة من
أصل  11953إصابة يف إفريقيا و 58حالة وفاة من أصل 7225
إصابة يف أوقيانيا.
ُ
وأ ِع ّدت هذه احلصيلة استنادًا إىل بيانات مجعتها مكاتب وكالة
«فرانس برس» لدى السلطات الوطنية املختصة ومعلومات من
منظمة الصحة العاملية.

دياب :الوزير وزني...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املواطنني.
وعلم ان مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم مل يطرح عودة
اللبنانيني من سوريا برًا ،لكنه اثار موضوع عودة اللبنانيني والطالب
من هناك ،على ان خيضعوا للحجر أسبوعني ،باالتفاق مع السلطات
السورية للتأكد من خلوهم من اإلصابات.
 - 3ما ترتب اجتماعيًا وماليًا على إجراءات «احلجر املنزلي» ،من زاوية
إجناز لوائح العائالت احملتاجة ،وتكليف اجليش التدقيق والتصحيح
والتوزيع ،جلهة الـ 400ألف لرية املخصصة شهريًا لكل عائلة،
استنادًا إىل لوائح تعدها البلديات يف املدن والقرى ،واملساعدات
جممعة من مساهمة الدولة واجلمعيات اخلريية واملتربعني ،ونقل عن
رئيس احلكومة« :إذا تبينّ ان هناك نقصًا يف اللوائح ،فيمكن
االتصال بوزارة الشؤون االجتماعية لالستفسار».
ويف سياق النقاشات والتوجه ،طلب الرئيس دياب من وزير
املال وزني فتح اعتماد بقيمة ألف و 800مليار لرية للمساعدات
املالية والغذائية ،فض ًال عن الضغط على التجارّ ،
علهم يرعوون ،أو
يستمعون إىل نداء الواجب اإلنساني.
وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة
االلتزام باالجراءات املتخذة للوقاية من فريوس كورونا وكذلك
كانت كلمة رئيس جملس الوزراء تصب يف االطار نفسه فيما بدا
واضحا حبسب املصادر التشديد على مواكبة هذه االجراءات والرتكيز
على األمن الغذائي .وفهم انه خالل يوم السبت (اليوم) ستدرس
اجراءات بعد استكمال رحالت املرحلة االوىل للعائدين من اخلارج.
ويف هذا اجملال سيصار التوقف للتقييم بدخول  ١١مصابًا.
وعلم ان اجللسة ناقشت موضوع قرار وزير الداخلية والبلديات حممد
فهمي يف ما خص سري السيارات ضمن تدبري اجملوز واملفرد وذلك
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يف ضوء شكاوى مؤسسات ال تعمل وُاخرى موظفوها ال يتمكنون من
احلضور بفعل هذا املوضوع .واوضح الوزير فهمي هنا انه يقتضي
اعتماد املناوبة وال جيوز فتح الباب على االستثناءات واال لن نتمكن
من ضبط الوضع .ولفت اىل ان قرار املفرد واجملوز ال يلغي قرار
احلد من التنقل اال عند الضرورة .ويف معرض مناقشة ملف فريوس
كورونا شدد الرئيس دياب على انه تتم فحوص pcrعشوائية
بني  ١٠٠٠و ١٥٠٠يوميًا ملعرفة املناعة اجملتمعية وعلى ضوئها
يتم حتديد املواصفات واخلطوة التالية من التعبئة .وهذا ما اكد
عليه وزير الصحة محد حسن ايضا واثري موضوع قرار األقفال يف
املؤسسات جراء استمرار التعبئة وتأثري ذلك على الصناعات وهنا
حتدث وزير الصناعة عماد حب اهلل عن شكاوى املؤسسات لكن وزير
الداخلية قال ان الصناعات على خمتلف انواعها ال تعرض هلا فهي
تعمل  24على  24ساعة ولدى استفسار وزيرة العدل ماري كلود
جنم عن اللغط احلاصل حول املفرد واجملوز قال وزير الداخلية ان
هذا التدبري اعطى نتائج اجيابية وخفت احلركة بنسبة كبرية وهذا
واي حترك يكون
األمر ال يلغي األقفال وضرورة البقاء يف البيت
مبوجب املفرد واجملوز للحد من احلركة .ثم علم ان وزير الصحة
شكا من تأخر صرف األموال اآلتية بقروض من جهات دولية مما
يؤخر وصول اجهزة التنفس معلنا احلاجة اليها والسيما ان اهلدف
من هذه التجهيزات حتسني قدرات القطاع الصحي العام.

التعيينات

والبارز ،كان ما شهدته اجللسة من نقاشات واعرتاضات حول
التعيينات اليت جرت يف جملس اخلدمة املدنية والتفتيش املركزي،
اضافة اىل عرض مفصل ملدة ساعتني عن الوضع املالي والنقدي
من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة .وقرر جملس الوزراء متديد حالة
التعبئة العامة اىل يوم االحد يف  26نيسان احلالي ،وتفعيل تنفيذ
التدابري واالجراءات اليت تقررت سابقا جلهة منع التجول ليال واالقفال
لقطاعات معينة وسري السيارات وفق برنامج «جموز مفرد».
ومت خالل اجللسة تعيني جاكلني يعقوب بطرس رئيسة إلدارة
املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ،وأمحد ظافر احلجار مفتشا عاما
هندسيا وخمايل جرجس فياض مفتشا عاما إداريا يف التفتيش
املركزي .وقد اعرتض الوزراء عباس مرتضى وعماد حب اهلل وغازي
وزني ومليا ميني وميشال جنار على عدم إخضاع هذه التعيينات
لآللية .كما اعرتضت نائبة رئيس احلكومة وزيرة الدفاع زينة عكر
والوزير جنار على ختصيص مركز املفتش االداري يف التفتيش
املركزي للطائفة املارونية بشخص خمايل فياض بينما هو للطائفة
االرثوذكسية .لكن التعيينات اقرت بالتصويت هذه املرة.
ولكن رئيس احلكومة حسان دياب اوضح يف دردشة مع الصحافيني
بعد إنتهاء اجللسة« ،أننا حكومة عابرة للطوائف ،والتعيينات متت
من ضمن قانون جملس اخلدمة املدنية ومل يكن الوزراء يعرفون
ذلك ،والية تعيينات موظفي الفئة االوىل ال تشمل موظفي جملس
اخلدمة والتفتيش املركزي ،واذا اردنا تغيري الية التعيينات سنحتاج
اىل مشروع قانون جديد لتعديل القانون احلالي وهذا قد يستغرق
وقتا .وعندما حيصل تبديل مبراكز الفئة االوىل فيكون وفق املداورة
املعمول بها».
وقال :أما بالنسبة للتعيينات املالية :فيجب أن ننظر أو ً
ال باهليكلية
االدارية ملصرف لبنان ومن ثم ُنعني .اشارة اىل تعديل قانون النقد
والتسليف جلهة وخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان من اربعة اىل
واحد ،خفض عدد اعضاء جلنة الرقابة على املصارف من  12اىل ستة
ولكن مع احلفاظ على التمثيل والتوزيع الطائفي.
وقالت وزيرة االعالم منال عبد الصمد ردا على سؤال حول االعرتاضات
الوزارية :أن ال آلية يف التعيينات هلذه املناصب وهي متت برتفيع
املوظفني ،وقد مت التعيني استنادا اىل املراسيم النافذة.
من جهة ثانية ،أعلن رئيس احلكومة انه جرى متديد التعبئة العامة
أسبوعني إضافيني ،أي من  12نيسان حتى  26منه .كما قرر جملس
الوزراء تفعيل التدابري واالجراءات.
وقال :ستكون ،اإلثنني املقبل (بعد غد) ،الرحلة األخرية للمغرتبني
فإما اإلستمرار
العائدين قبل تقييم الوضع للبناء على نتائجه،
ّ
بعمليات اإلجالء أو وقفها.
وأشار إىل أن «أزمة سعر الصرف مشكلة كبرية حتتاج اىل حل».
وعن موضوع التدقيق املالي حلسابات مصرف لبنان ،اشار دياب إىل
أن وزير املال غازي وزني خيتار قريبًا شركة التدقيق من أجل عملية
تدقيق ُم ّ
ركز وإعطاء تقرير عن الوضع اجلديد منذ عام .2018
وقال :أن  90باملئة من املودعني لن منس بودائعهم يف اي اجراء
لكن ال منلك جوابا عن توقيت حصوهلم على امواهلم واجلواب لدى
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة مبوجب قانون النقد والتسليف.
واجلديد يف اجللسة ،إستمع جملس الوزراء اىل عرض قدمه حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،تناول فيه االوضاع املالية والنقدية يف
البالد واسباب العجز املالي والنقدي ،والتدابري اليت اختذها مصرف
لبنان .وقد استوضح عدد من الوزراء احلاكم حول بعض القضايا
واملسائل املتصلة بعمل املصرف املركزي ،ودوره ،والعالقة مع
املصارف والصيارفة ،اضافة اىل املعطيات املتصلة بسعر صرف
اللرية قياسا اىل الدوالر االمريكي.
عما قاله حاكم مصرف
واوضحت الوزيرة عبد الصمد ردا على سؤال ّ
لبنان ،انه «حتدث عن سبب هذه الفروقات والذي يعود اىل عجز
احلساب اجلاري وامليزان التجاري منذ سنوات عديدة ،ماادى اىل
تراكمات ونقص يف السيولة ،وسببها االساسي ايضا حبسب
صندوق النقد الدولي تراكم النقص يف السيولة بالعمالت االجنبية،
نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة االسترياد ،ولعب ايضا عجز
املوازنة العامة دورا كبريا يف هذه الرتاكمات وانعكست آثاره على
مصرف لبنان».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

 RS Q8السيارة األكثر تفوقا من أودي

سيارة  Audi RS Q8اجلديدة على قمة سيارات أودي من فئة
 .Qتبلغ استطاعة السيارة الرياضية الكوبيه كبرية احلجم متعددة
االستعماالت  600حصان ،مع عزم أقصى  800نيوتن ،وتسارع من
السكون إىل سرعة 100كم/الساعة يف  3،8ثانية فقط .وستتوفر
أوىل السيارات من هذه السيارة اجلديدة لدى الوكالء يف الشرق
األوسط يف نهاية مارس املقبل.
يوفر حمرك  V8مثاني األسطوانات سعة  4ليرتات يف سيارة
أداء مذه ًال بفضل استطاعته اليت تصل
 Audi RS Q8اجلديدة
ً
إىل  600حصان وعزم الدوران الذي يبلغ  800نيوتن مرت وسرعة
دورانه اليت ترتاوح بني  2200إىل  4500دورة يف الدقيقة .يعمل
احملرك املزود بشاحن توربيين باحلقن املباشر وينطلق بسيارة
 Audi Sportالكوبيه متعددة االستعماالت من من السكون إىل 100
كيلومرت يف الساعة خالل  3.8ثوان ،وإىل  200كيلو مرت يف الساعة
خالل  13.7ثانية .يتم التحكم بالسرعة القصوى اليت تبلغ 250
كيلو مرت يف الساعة (إلكرتونيًا ،ولكن مع اجملموعة الديناميكية
االختيارية ميكن أن تصل السرعة القصوى إىل  305كيلو مرت يف
الساعة.
يعطي تسلسل االشتعال  8-4-5-6-2-7-3-1صوتًا رياضيًا مميزًا
للمحرك  .TFSIوتأتي السيارة جمهزة بنظام العادم املزدوج
القياسي يف طرازات  ،RSوالذي يتميز بأنابيب بيضاوية مميزة
على كال اجلانبني .وميكن للسائق أن يتحكم بصوت احملرك عرب
نظام  Audi drive selectالختيار منط القيادة ،فيما يعطي نظام
العادم الرياضي األساسي  ،RSالذي تتزين فيه أنابيب العادم
حبواف سوداء اللون ،صوتًا رياضيًا مميزًا للمحرك.
كما يتيح نظام  Audi drive selectالختيار منط القيادة التحكم
الدقيق يف خواص احملرك ،وناقل احلركة ،ونظام تعزيز التوجيه،
ونظام التعليق اهلوائي ،ونظام التوجيه بالعجالت األربع .وتشمل
أمناط القيادة القياسية الثمانية منطي  RS1و RS2اخلاصني بطراز
 RSواللذين ميكن إعدادهما مبا يناسب متطلبات السائق ،كما
ً
مباشرة بالضغط على زر «»RS-MODE
أي منهما
ميكن تشغيل ٍ
يف عجلة القيادة.
جيمع حمرك  V8املزود بشاحن توربيين مزدوج يف سيارة RS
 Q8اجلديدة بني األداء الفائق والكفاءة العالية ،ويعتمد نظامه
اهلجني اخلفيف ( )MHEVعلى نظام كهربائي يعمل جبهد 48
فولط .إذا رفع السائق قدمه عن دواسة الوقود أثناء القيادة
بسرعة ترتاوح بني  55إىل  160كيلو مرت يف الساعة فإن نظام
التحكم بالقيادة خيتار إحدى الوضعيتني املتاحتني اعتمادًا على
ظروف القيادة وإعدادات نظام أودي الديناميكي الختيار أسلوب
القيادة :تتابع سيارة  RS Q8اجلديدة سريها ملدة  40ثانية مع
إيقاف تشغيل احملرك .ويتيح النظام اهلجني اخلفيف تشغيل أو
إيقاف السيارة عند سرعة تبلغ  22كيلو مرت يف الساعة .وتساعد
املكونات الداخلية للنظام اهلجني اخلفيف على تعزيز مستويات
راحة الركاب كما تساهم يف تقليل استهالك الوقود بنسبة تصل
إىل  0.8ليرت لكل  100كيلو مرت.
يضمن نظام التعليق الرياضي اهلوائي املتكيف الذي يأتي
أداء
كتجهيز أساسي بالتعاون مع نظام امتصاص الصدمات
ً
سواء على الطرق العادية أو يف حلبة
مثاليًا لسيارة RS Q8
ً
السباق أو على الطرق الوعرة .ويتيح ضبط ممتص الصدمات
اخلاص بطراز  RSاالختيار بني وضع القيادة املرحية والوضع
الرياضي الفائق.
ميكن لسيارة  Audi RS Q8متابعة طريقها بهدوء وثقة حتى عندما
ينتهي الطريق املمهد بفضل خلوصها األرضي املتغري ،وهيكلها
ذي األبعاد املثالية ،ونظام  quattroللدفع الرباعي املستمر،
ونظام التحكم بهبوط املنحدرات.
بفضل التصميم املميز مثاني األضالع لشبك  RSأحادي اإلطار
والذي يأتي بلون رمادي منهاتن األساسي وشبك  RSاألسود
الالمع على شكل قرص العسل ،تعطي سيارة Audi RS Q8
الرياضية اجلديدة انطباعًا قويًا بالثقة .ويضاف إىل الشبك فتحات
اهلواء الصلبة باللون األسود الالمع والشفرة املصنوعة من األملنيوم
غري الالمع مما يربز الطابع الرياضي لسيارة  Audi Sportالكوبيه
متعددة االستخدامات.

تدعم سيارة  Audi RS Q8السائق يف العديد من املواقف.
وتشمل اجملموعة اليت تضم أكثر من  30نظامًا مساعدًا تقنيات
مبتكرة نظام تثبيت السرعة املتكيف ،ونظام تعزيز الكفاءة،
والتحذير عند تغيري املسار ،وحتذير الكبح والكامريات اليت تدور
بزاوية  360درجة.
يذكر أن أول دفعة من سيارات  RS Q8ستصل إىل وكالء أودي
يف الشرق األوسط بنهاية شهر مارس .2020

بيجو  508تفوز جبائزة
«سيارة العام»

حصدت بيجو  508جائزة «سيارة العام من اختيار اجلمهور» يف حفل
جوائز سيارة العام  2020بالشرق األوسط ( .)MECOTYتأتي هذه
اجلائزة بينما تواصل ماركة السيارات الفرنسية عودتها يف الشرق
األوسط ،وهي ثالث جائزة  MECOTYللعالمة التجارية منذ سنوات
ً
أيضا بالتصويت العام
عديدة بعد فوز سيارة بيجو SUV 3008
يف  2018وحصلت  PEUGEOT 308على جائزة «أفضل هاتشباك»
جائزة يف عام .2019
مع التصويت عرب اإلنرتنت من قبل اجلمهور يف الفرتة ما بني 15
فرباير و  15مارس  ، 2020حصلت بيجو  508على أكرب عدد من
األصوات من بني مجيع السيارات املرشحة للجائزة شكرًا لشعبيتها
اليت تنتج عن مجال تصميمها اخلارجي والتكنولوجيا املتطورة.
أعيد تصور اجليل األحدث من طراز بيجو  508سيدان فاستباك
بالكامل للتأكيد على لغة التصميم املستقبلية اجلديدة لصناعة
السيارات .التصميم اخلارجي اجلديد أكثر حدة وقوة  ،يف حني
أن التصميم الداخلي للسيارة يشتمل على تطور PEUGEOT
 ®i-Cockpitاأليقوني .مع احملركات اجلديدة  ،وميزات التكنولوجيا
اليت ال تعد وال حتصى  ،والقفز الكمي يف اجلودة  ،تضع بيجو
ً
أيضا اسرتاتيجية العالمة
عامليا ضمن الفئة  Dوتدعم
معيارا
508
ً
ً
التجارية الفخمة.
مثريا لإلعجاب لـ  PEUGEOTيف دول
عاما
يكمل الفوز باجلائزة ً
ً
جملس التعاون اخلليجي  ،حيث متتعت بزيادة بنسبة  62باملائة على
أساس سنوي يف مبيعات سيارات الركاب يف عام  ، 2019مما يزيد
من جاذبية مناذجها املتزايدة للمستهلكني يف اخلليج.

«تويوتا» تطرح نسخة لقب «سيارة العام  »2020لـ إم جي أتش أس

رياضية من «كوروال»

تعتزم عمالق صناعة السيارات اليابانية تويوتا طرح مناذج
رياضية  GRمعدلة من سياراتها األشهر كوروال.
ومن املنتظر أن حتصل نسخة  GRالرياضية من كوروال على
هيكل هاتشباك مميز شبيه بهياكل سيارات  civic type Rاحلديثة
من هوندا.
وسوف تزود هذه السيارة جبنح هوائي كبري على مؤخرة اهليكل
لزيادة الثبات على السرعات العالية ،وعلى عجالت رياضية
عريضة مبقاس  18و 19بوصة ،وأنظمة فرامل وتعليق رياضية.
وتزخر مقصورة  GRالرياضية من  Corollaمبقاعد رياضية خمصصة
لـ  4أشخاص ،إضافة ملقود رياضي ،وواجهة قيادة فيها شاشة
مبقاس  10بوصات تعمل باللمس.
وحتمل كوروال حمركًا توربينيًا ،بـ  4أسطوانات وسعة  1.6لرت
وعزم  272حصانا ،وعلبة السرعة أوتوماتيكية بـ  8مراحل.
ومل تعلن الشركة اليابانية عن أى أسعار لنسختها اجلديدة GR
حتى اآلن ،لكن من املتوقع أن تكشف عنها تويوتا رمسيا يف
النصف الثاني من .2023

ّ
تألق جنم «إم جي موتور» ضمن قطاع السيارات يف الشرق األوسط
مع كسب العالمة التجارية الربيطانية املنشأ جلائزة للسيارات.
إذ فازت مركبة إم جي أتش أس بلقب ’سيارة العام  ‘2020اليت
املتخصصني بقطاع
ضمت جمموعة من أبرز
منحتها إياها جلنة حتكيم
ّ
ّ
السيارات اإلقليمي .باإلضافة إىل هذا ،فازت إم جي أتش أس
مدمة‘ ،بينما حازت سيارة إم جي 5
جبائزة ’أفضل كروس أوفر
جَ
مدمة‘.
على جائزة ’أفضل سيدان جَ
ّ
ويشكل اإلعالن عن جوائز ’سيارة العام يف الشرق األوسط‘ إجنازًا
ً
بالنسبة إىل ’إم جي‘ ،اليت عادت رمسيا إىل املنطقة فقط يف العام
وتتميز ’سيارة العام‘ اجلديدة يف الشرق األوسط ،إم جي
.2015
ّ
أتش أس اجلديدة ّ
مصممة إلدخال املزايا الرياضية
كليًا ،بكونها
َّ
متعددة االستعماالت ( ،)SUVحبيث
جمددًا إىل املركبة الرياضية
ّ
ّ
تعكس صدى الرتاث العريق لعالمة إم جي التارخيية يف عامل
السباقات.
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People fined for ‘blatantly going for a drive’ as police crack down
Last updated April 6, in the Northern Territory. ened the move to Brexit throat, runny nose with or travelling to their holiday The total remains at 96.
The national death toll and described WA as an without a fever, and get home on the Gold Coast, Seven patients are cur2020 3:02PM AEST

People have been slapped
with fines for “blatantly
going for a drive” as police step up tough coronavirus crackdowns across
the country, even as the
spread appears to be
slowing.
“On the weekend, we
have fined people for blatantly just being out and
about going for a ride or
a drive, which was clearly not essential travel,”
Queensland Police Commissioner Katarina Carroll
told reporters on monday
afternoon.
“I think we have been
patient, we have communicated with people, we
have been very, very compassionate, but time and
time again, even when we
pull people over and explain this to them, it’s happened again and again.
Unfortunately for those
people they’ve been given
an enforcement notice.”
NSW Premier Gladys
Berejiklian on monday
morning thanked people
for embracing the new restrictions, saying “we are
seeing some early positive
signs”. She urged people
“to keep this up” because
“there is a chance down
the track where we can lift
the restrictions in some
ways”.
But she warned, “Or else
what we don’t want to
have to do is go harder
and that is certainly something I don’t want to (do).
We want this to continue
but please also know we
are already thinking about
and focused on recovery.”
The total number of confirmed COVID-19 cases in
Australia is now approaching 6000.
There are 2637 cases in
NSW, 1158 in Victoria,
921 in Queensland, 453 in
Western Australia, 409 in
South Australia, 96 in the
Australian Capital Territory, 86 in Tasmania and 28

stands at 39, after NSW
and Victoria each announced two deaths today. Five deaths were announced on Sunday – four
in NSW and one in Queensland.
Follow our rolling coverage below.

WA’s death toll rises

A man has died from
COVID-19 in Western Australia, bringing the state’s
death toll to four.
“A gentleman in his 80s
at Royal Perth Hospital
has succumbed to COVID19. All our thoughts are
with his family and loved
ones, on this very sad occasion,” Health Minister
Roger Cook said.
The state has also recorded seven new COVID-19
cases, bringing the the total to 460.
All the virus cases across
the state are from cruise
ships or overseas travellers.

WA’s temporary border now in place

Western Australia’s temporary border closure is in
place, effectively separating the state from the rest
of the country.
Premier Mark McGowan
said the border was implemented “very smoothly”.
“There are now police at
the airport, ensuring that
the border arrangements
operate properly. [There
are] police on checkpoints
on the border between
Australia and the Northern Territory and WA, on
both of those crossings,
ensuring that our border
arrangements work properly,” he said.
“This is a unique situation,
never done before, but it is
designed to close off our
state as best we can from
the Eastern States, to protect our people from infection being spread from the
east.”
Earlier, Mr McGowan lik-

“island within an island”,
warning the travel restrictions could be in place for
about six months.

them tested, then we will
be able to see how much
unity transmission there
might be.”

Victoria
expanding NT confirms another
coronavirus testing
coronavirus case

From last monday Victoria will expanded its
COVID-19 testing criteria
as a result of the declining
number of returned travellers to the state.
Health Minister Jenny Mikakos told reporters monday afternoon the criteria
will be broadened to “get
a clearer picture of the extent of community transmission”.
“From today (monday),
from this morning, in fact,
any person who has the
clinical criteria, that is a
fever or acute respiratory symptoms, and is 65
years or older or is part
of an occupational group
that has close contact
with the public, and this
also includes now childcare workers, primary and
secondary teachers, firefighters who are engaged
in an emergency medical
response, are also eligible
to be tested for COVID-19
as a priority group,” she
said.
“This is regardless of
whether those individuals
have a history of overseas
travel.”
Victoria’s chief health
officer, Professor Brett
Sutton, said it is very important to get an understanding of how much
community transmission
there is across the state.
“In one way or another
everyone is going to be
linked to international
travel, but we are talking
about chains of transmission in the community
where people won’t necessarily understand they
are at risk of infection,” he
said.
“But if we can focus on
those with compatible
symptoms, coughs, sore

The Northern Territory has
confirmed another COVID19 case, bringing the total
number of cases to 28.
A woman in her 30s tested positive for the virus
after returning from North
America.
She had been in self-quarantine since returning to
Darwin from Sydney on
Qantas flight QF840 on
March 28, NT Health said.
The woman is now under
the care of Royal Darwin
Hospital.
In case you were wondering if it was OK to escape
the house and go for a
scenic drive somewhere,
even if you don’t get out of
the car – no, it’s not OK.
Queensland Police Commissioner Katarina Carroll scolded people who
were issued fines over the
weekend for “blatantly just
being out and about going
for a ride or a drive”.
Queensland Police have
issued 139 penalty infringement notices in the
past week. Nineteen of
those were related to a car
rally in Rochedale, while
others were “around nonessential travel, blatantly
disregarding quarantine
rules (and) lack of social
distancing in our parks”.
“Disappointingly,
although we have given a
lot of messaging around
this, people are still disregarding and blatantly disregarding the rules,” Ms
Carroll said.
“So it’s very simple –
maintain social distancing. Please, non-essential
travel – you shouldn’t be
‘travelling outside your
village’.”
Ms Carroll said any “nonessential travel” risked a
fine. Even if someone is

“what would be optimum
is that people actually do
stay in their principle residence”.
“There are nuances, obviously, but if it’s nonessential you shouldn’t
be on the road. If you’re
not going to an essential
service, you should be in
your home.”
She added, “On the weekend, we have fined people
for blatantly just being
out and about going for
a ride or a drive, which
was clearly not essential
travel.”
Ms Carroll said police
“have been patient, we
have communicated with
people, we have been very,
very compassionate”.
“But time and time again,
even when we pull people
over and explain this to
them, and it’s happened
again and again,” she said.
“Unfortunately for those
people they’ve been given
an enforcement notice.”
Similarly in NSW’s Hunter
Region, a couple sitting in
their car were slapped with
a $2000 fine last week after they couldn’t come up
with an explanation for being out of the house.

14 new cases in
Queensland

Queensland has reported
just 14 new coronavirus
cases overnight, bringing
the state’s total to 921.
Health Minister Steven
Miles said it was “another
great result for Queensland, and underlines how
effective we are all being at
keeping our distance and
keeping ourselves and our
communities safe”.
Of the 921 cases, 743 are
considered “active”, 173
have recovered, 43 remain in hospital with 12
of those in intensive care,
10 of whom are on ventilators.
The ACT has not detected
any new cases of COVID19 in the past 24 hours.

rently in Canberra Hospital. Forty have recovered
and have been released
from self-isolation.
Two more people have
died in Victoria, bringing
the state’s death toll to
10.
Health Minister Jenny
Mikakos announced the
news on Twitter.
“Yesterday a man in his
50s died in hospital and
a woman in her 80s died
at home,” she said. “My
thoughts are with their
families.”
There are now 1158 confirmed cases in the Victoria, an increase of 23 from
Sunday.

Rainy day beers for
struggling pubs

Australians can give their
closed local pub a hit of
cash by buying a beer
they can drink when coronavirus restrictions are
wound back.
Carlton & United Breweries and the Australian
Hotels Association have
launched a campaign allowing people to buy a
pint of Carlton Draught at
their favourite pub, with
the cash to go straight to
the venue.
They will also get a free
pint, with both beers able
to be drunk when the pub
reopens.
Carlton & United Breweries
says it will donate up to $1
million worth of kegs to
venues to back the For the
Love of Your Local campaign and could stump up
more cash if required.
Company chief executive
Peter Filipovic said the
campaign is aimed at helping pubs survive by giving
them some cash flow.
More than 10,000 venues
have been forced to shut
their doors to help curb the
spread of COVID-19 and
Mr Filipovic said if some
of them don’t get some
cash flow, they might not
open again.
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صـحة وغـذاء

ما األضرار اليت يسببها اإلفراط فحص الدم املعجزة يكشف أكثر من كشف خطر الغريب فروت املميت

باستخدام مواد التعقيم واملنظفات
على اجللد؟

أصبح استخدام املعقمات ومواد التنظيف أمرًا ضروريًا يف
حياة األشخاص يف الوقت احلالي للتصدي لفريوس كورونا
املستجد والقضاء على الفريوسات مبختلف أنواعها إال أن املبالغة
باستخدامها حيمل الكثري من األضرار على صحة اجللد وفق رئيسة
شعبة األمراض اجللدية مبشفى دمشق «اجملتهد» الدكتورة هدى
األصيل.
وبينت الدكتورة األصيل يف تصريح لسانا أن االستخدام املبالغ
فيه هلذه املواد له آثار جانبية يف اجللد ترتاوح من اإلصابة
باجلفاف واحلكة والتهيج واألمحرار اجللدي وقد تصل إىل التهاب
اجللد التخرشي أو ما يسمى «اإلكزميا» ورمبا يصاب اجللد حبروق
من الدرجة األوىل.
وتشمل املنظفات واملعقمات وفق الدكتورة األصيل أنواعًا عديدة
ابتداء من الصوابني احلاوية على مواد قلوية وأحيانًا بعض املواد
احلمضية إىل املواد القاتلة للجراثيم والفريوسات وبعضها يكون
مطهرًا فقط وليس معقمًا الفتة إىل أن هذه املواد تؤدي إىل
ختريب الطبقة املتقرنة وحتدث تبدي ًال يف طبيعة اجللد الطبيعي
احلمضي الذي يقي اليدين فيزيولوجيًا كما أن املواد القلوية يف
الصابون تؤدي إىل ختريب يف طبقات اجللد.
وبينت الدكتورة األصيل أن اإلفراط يف استخدام مواد التنظيف
والتعقيم حيدث تغريًا يف تركيب فلورا اجللد الطبيعية وهي
اجلراثيم املوجودة بشكل طبيعي على جلد اإلنسان وباستيطانها
فيه حتميه من األنواع األخرى املمرضة وبالتالي القضاء عليها يعطي
مفعو ً
ال عكسيًا ويصبح اجللد أكثر عرضة للجراثيم والفريوسات
ويعزز اجللد التالف قابلية اإلصابة بالعدوى لذلك ينبغي استخدام
مطهر اليدين بشكل معقول واستعماله فقط عند الضرورة.
وللوقاية من اآلثار اجلانبية للمعقمات نصحت الدكتورة األصيل
باستبدال املعقمات باملاء والصابون داخل املنزل وخاصة
الصوابني الزيتية حلماية اليدين من اجلفاف وجتفيف اليدين بشكل
جيد بعد االنتهاء من غسلها واستخدام املرطبات بعد غسل اليدين
وجتفيفها قبل النوم حمذرة من غسل اليدين باملياه الساخنة ألنها
تزيد جفاف اجللد واستخدام املياه الدافئة بد ً
ال منها.
ولفتت الدكتورة األصيل إىل أن استخدام معقمات األيدي احلاوية
على الكحول أكثر أمانًا على اجللد من املعقمات املضاف هلا مواد
ملينة ومطرية مشرية إىل أن األشخاص املصابني بااللتهابات
اجللدية واإلكزميا أكثر األشخاص عرضة ملخاطر استخدام مواد
التعقيم لذلك جيب االبتعاد عنها واستخدام قفازات اليدين
القطنية ولبسها حتت القفازات املطاطية يف حال استخدام
املعقمات ومواد التنظيف على أن يتم تبديلها كل  3ساعات.

 50نوعا من السرطان!

حقق علماء إجنازا هاما بتطوير اختبار الدم «املعجزة» القادر على
كشف أكثر من  50نوعا من السرطان قبل ظهور األعراض األخرى.
ّ
ومتكن العلماء من اكتشاف أنواع السرطان ،من خالل رؤية كيفية
تأثريها على الدم ،ما ميكن أن يساعد يف تشخيص األورام وحتديد
العالج األسهل.
ويأمل اخلرباء يف أن يقود هذا االكتشاف الطريق إىل عالج حمتمل
لبعض أنواع السرطان.
ُ
وأجريت االختبارات من قبل علماء يف معهد  Dana-Farberللسرطان،
وكلية الطب جبامعة هارفارد ،إىل جانب معهد فرانسيس كريك
وكلية لندن اجلامعية .وتبني أن أكثر من  %99من النتائج اإلجيابية،
دقيقة من االختبار.
ُ
وتظهر جملة  Annals of Oncologyأن األطباء ينتقلون إىل املراحل
التالية من التجارب لدى املرضى ،حيث يأملون أن تعطي بيانات
قيمة.
وتعمل اختبارات الدم من خالل النظر إىل تغيريات عدائية يف
الشيفرة الوراثية .وستكون عبارة عن محض نووي خال من اخلاليا،
والذي يسرب األورام إىل جمرى الدم.
واخترب العلماء أكثر من  4000عينة مأخوذة من مرضى مصابني
بالسرطان أو بدونه .ومت تضمني أكثر من  50نوعا من السرطان،
واكتشفت  %96من االختبارات النوع بدقة.
وأعرب الربوفيسور جيف أوكسنارد ،أحد الباحثني الرئيسيني،
عن تفاؤله بشأن فرص االختبارات الستخدامها على نطاق واسع.
وقال« :يبدو أن اختبار الدم هذا حيتوي على مجيع امليزات الالزمة
الستخدامها على نطاق السكان ،كاختبار فحص متعدد السرطان.
وبناء على هذا التحقق السريري الناجح لدى آالف املرضى ،مت
إطالق االختبار اآلن لالستخدام احملدود يف التجارب السريرية.
ولكن قبل استخدام اختبار الدم هذا بشكل روتيين ،رمبا حنتاج
إىل رؤية نتائج من الدراسات السريرية ،لفهم أداء االختبار بشكل
كامل».
ويبدو أن رئيس الكشف املبكر عن السرطان يف اململكة املتحدة،
الدكتور ديفيد كروسيب ،مبتهج أيضا بالتطور واإلجناز.
وقال موضحا« :إن الكشف عن السرطانات يف مراحلها األوىل،
عندما تكون أقل عدوانية وأكثر قابلية للعالج ،لديه إمكانات هائلة
إلنقاذ األرواح وحنتاج بشدة إىل ابتكارات تقنية ميكنها حتويل هذه
اإلمكانات إىل حقيقة .وعلى الرغم من أن هذا االختبار ما يزال يف
مرحلة مبكرة من التطور ،فإن النتائج األولية مشجعة».
وأكد كالهما على احلاجة إىل مزيد من التجارب.
ومّولت الدراسة من قبل  ،Grailالذي أجرى اختبارات الدم .وتظهر
ُ
بيانات التجربة أن اختبارات الدم أفضل يف الكشف عن األمراض
املتقدمة األخرى.

ميكن أن يؤدي تناول الغريب فروت مع بعض األدوية والعقاقري
إىل عواقب وخيمة على الصحة قد تصل إىل الوفاة.
ويفيد موقع صحيفة  ،SasaPostبأن الكثريين يتناولون الغريب
فروت لفائدته واحتوائه على كمية كبرية من األلياف الغذائية
وكذلك لقلة السعرات احلرارية اليت يعطيها للجسم ،مع أنهم
يتناولون أدوية وعقاقري معينة لعالج مرض ما ،دون أن يدركوا
أن هذا قد يلحق أضرارا كبرية حبالتهم الصحية.
وبالطبع ،حيتوي عصري الغريب فروت على الفيتامينات والعناصر
املعدنية املفيدة للجسم ،وكذلك مواد نشطة أخرى مثل
فورانوكومارين ،اليت تعطل عمل إنزيم البسيتوكروم  .P45هذا
اإلنزيم ينظم تركيز األدوية والسموم يف الدم .وعندما يعطل
هذا اإلنزيم ترتاكم املواد الفعالة لألدوية يف اجلسم بكميات
خطرة على الصحة واحلياة .أو بالعكس يسبب اخنفاض فعالية
األدوية نتيجة اخنفاض تركيز املادة الفعالة يف الدم.
وتشري الصحيفة إىل أن «تناول كوب واحد من عصري الغريب
فروت أو حبة غريب فروت واحدة ،ميكن أن يكبح نشاط اإلنزميات
يف اجلسم مدة تصل إىل  24ساعة .أي أن تناول الغريب فروت
أو عصريه قبل أوبعد تناول الدواء بساعة أو أكثر ال معنى له».
ويؤثر الغريب فروت يف حنو  50نوعا من األدوية والعقاقري
املخصصة لعالج أمراض معينة ،معظمها يتطلب مراعاة اجلرعة
ووقت تناوهلا .ومع ذلك بسبب احلاجة إىل االلتزام بنظام غذائي
صحي ،يضيف بعض املرضى هذا النوع من احلمضيات إىل غذائه
اليومي.
وقد كشف مؤلفو هذه الدراسة قائمة باألدوية والعقاقري اليت ال
ينصح بتناول الغريب فروت معها .من بينها املخفضة ملستوى
الكوليسرتول يف الدم واألدوية اخلاصة يف عالج اخلفقان
ومسكنات األمل ،وأدوية تستخدم لتخفيض مستوى ضغط الدم
ومضادات اهلستامني ،واألدوية املضادة للسرطان واألدوية
احملتوية على اإلسرتوجني مبا فيها حبوب منع احلمل وكذلك
الفياغرا.
وبعكسه تظهر لدى الشخص أعراض جانبية مثل اضطراب عمل
القلب وحتى السكتة القلبية املفاجئة ،واجللطة الدموية وتضرر
الكلى ،وإصابة خناع العظم وتلف األلياف العضلية.
لذلك ينصح اخلرباء باالهتمام بالنظام الغذائي والتأكد من أن
األدوية املستخدمة مع املواد الغذائية ال تشكل أي خطورة على
حياتهم.

* 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
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George Pell freed from prison after High Court quashes child sex abuse convictions

PHOTO: Cardinal George Pell had strongly denied all allegations of
child sexual abuse. (AAP: David Crosling)

Cardinal George Pell has
been driven from prison to
a church property in Melbourne’s inner east after
the nation’s highest court
quashed his child sexual
abuse convictions.
The unanimous decision
has been handed down
less than a month after
the High Court of Australia heard two days of
intense legal arguments
from the Cardinal’s lawyers and Victorian prosecutors.
Shortly before 12:30pm,
on tusday, Cardinal Pell
was freed from Barwon
Prison, leaving in a convoy of cars headed by a
white Mercedes.
He was then taken to a
church property in Melbourne’s inner east,
where a nun greeted him
at the door and helped
him inside.
Cardinal Pell, 78, who has
consistently maintained
his innocence, was serving a six-year jail sentence
after he was convicted
in 2018 of abusing two
choirboys in the 1990s,
while he was the archbishop of Melbourne.
He had been accused of
committing the crimes
after he found the boys
swigging altar wine in
the priests’ sacristy after
mass in Melbourne’s St
Patrick’s Cathedral.
A jury convicted him in
2018 — a decision that
the Victorian Court of Appeal upheld in a two-toone decision.
But his lawyers went to

the High Court, arguing
the appeal court failed to
take proper account of
evidence that cast doubt
on his guilt.
On tuesday, the High
Court handed down its
decision, granting Cardinal Pell’s application for
special leave and unanimously acquitting him.
In a morning Mass in Italy
just hours after the High
Court ruling, Pope Francis invited the congregation to pray for “all those
people who suffer unjust
sentences resulting from
intransigence [against
them]”.
Each morning at the Mass
in his residence, the Pope
chooses an intention for
the service, such as remembering the poor, the
homeless or the sick.
In recent weeks, the
Pope’s intentions have
been largely focused on
the coronavirus pandemic.
While not mentioning
Cardinal Pell by name,
the Catholic Church’s
leader drew a comparison
between those suffering
unjust persecution and
Jesus on social media.
In a statement released
shortly after the decision
was delivered, Cardinal
Pell said he held “no ill
will” towards his accuser.
In its summary, the High
Court stated the Victorian
Court of Appeal judges
“failed to engage with
the question of whether
there remained a reasonable possibility that the

offending had not taken
place”.
The court found that other witnesses’ evidence
was “inconsistent with
the complainant’s account” and described
how George Pell, then the
archbishop of Melbourne,
would greet parishioners
on the cathedral steps,
for up to 15 minutes after
mass.
The full bench’s ruling
was handed down by Chief
Justice Susan Kiefel in an
almost empty High Court
registry in Brisbane, due
to physical-distancing
measures introduced in
response to the coronavirus pandemic.
The public gallery, which
can seat up to 16 people,
only contained three journalists to hear Chief Justice Kiefel deliver the ruling at 10:00am.
“The High Court found
that the jury, acting rationally on the whole of the
evidence, ought to have
entertained a doubt as to
the applicant’s guilt with
respect to each of the offences for which he was
convicted,” the summary
read.
As a result, the summary
said there was the possibility that an innocent
person had been convicted “because the evidence
did not establish guilt to
the requisite standard of
proof”.
One of the former choirboys Cardinal Pell was
accused of abusing died
in 2014, while the other
gave evidence during the
trial.
The father of the late former choirboy was “in
shock” in the wake of
the decision, his lawyers
said.
“He is struggling to comprehend the decision by
the High Court of Australia,” Shine Lawyers national practice leader Lisa
Flynn said in a statement.
“He says he no longer
has faith in our country’s
criminal justice system.”

“Our client says he is
heartbroken for the surviving victim who stuck
his neck out by coming
forward to tell his story
but was ultimately let
down by a legal process
that forced him to relive
his pain and trauma for
no benefit.”
In a statement, Victoria
Police said it respected
the High Court’s decision and would continue
to provide support to the
complainants involved in
the case.
“Victoria Police remains
committed to investigating sexual assault offences and providing justice
for victims no matter how
many years have passed,”
the statement said.
“We would also like to acknowledge the thorough
work on this case by
Taskforce Sano investigators over many years.”
Pell’s supporters welcome ruling
Catholic Archbishop of
Melbourne Peter Comensoli said he had two reactions when he heard news
of the decision.
“I had a reaction of relief
for the Cardinal but an
immediate concern for
J [the complainant who
gave evidence], because
he has gone through this
journey offering his story
and wanting to be able to
be heard,” Archbishop
Comensoli said.
“I am particularly mindful
of those who are struggling with the experience
of being abused and
wanting to find pathways
to healing and justice.
“My mind has been particularly with J and how
this will be affecting him
in this time.”
When asked if was surprised by the decision,
Archbishop Comensoli
said he had always believed in Cardinal Pell’s
innocence.
“My own sense was that
I had my own understanding of the man and
my knowledge of him so

when he said he was innocent, I accepted that,”
he said.
“But I also accepted the
processes of our courts
and that has come to its
conclusion.”
Archbishop of Sydney
Anthony Fisher said in
a statement the result
should invite a reflection
on Australia’s justice system and the community’s
commitment to the presumption of innocence.
“I am pleased that the Cardinal will now be released
and I ask that the pursuit
of him that brought us to
this point now cease,”
Archbishop Fisher said.
When asked about the
ruling during a press conference, Prime Minister
Scott Morrison extended
his sympathies to abuse
survivors who found coverage of the case upsetting.

“But the High Court, the
highest court in the land,
has made its decision and
that must be respected,”
he said.
Former prime minister
Tony Abbott, who supported Cardinal Pell
throughout the legal
process including visiting him in prison, spoke
briefly to reporters at his
Sydney home after the
ruling.
“That’s as it’s been and
as it will be, but today’s
just a day to let the High
Court judgment speak for
itself,” Mr Abbott said.
Victorian Premier Daniel Andrews said he had
no comment on the High
Court ruling.
“But I have a message
for every single victim
and survivor of child sex
abuse: I see you. I hear
you. I believe you,” he
said.

LYNDA VOLTZ, MP
LABOR SHADOW MINISTER FOR POLICE

NSW LABOR WELCOMES EXTENSION
OF DEATH AND DISABILITY BENEFITS
TO NSW POLICE OFFICERS OVER 60
The NSW Labor Opposition has welcomed the
long overdue announcement that NSW Police Officers over 60 will now receive Death and Disability
payments.
Labor has previously pursued in Budget Estimates
the lack of any coverage
of NSW Police Officers
over 60 for Death and Disability payments as the
scheme began to taper
out at 53 years of age.
In August Budget Estimates Hearings, in response to Labor questions, the NSW Police
Commissioner,
Mick
Fuller, announced that
he was looking to a selfinsurance scheme to ensure NSW Police Officers
were covered up to the
required retirement age
of 67.
The announcement of a
scheme to cover all NSW
Police Officers is the re-

sult of a long and hard
fought campaign by the
NSW Police Association
to ensure all their members receive the same entitlements and our most
experienced police officers are not left behind.
They should be commended for their work.
This year has been a
tough one for NSW Police Officers who were
out there supporting the
Bushfire Emergency and
are now spearheading
the COVID 19 response
on the streets of NSW
keeping everyone safe.
This long overdue step in
ensuring all NSW Police
Officers are now covered
for Death and Disability
Benefits is an important
step forward for hardworking police officers
during a tough year.
MEDIA CONTACT:
0413 382 474
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At a servo on the road to Sydney, Pell Coronavirus Australia: $130b Jobsays he’s ‘very pleased’ to be free
Keeper package passes parliament

Cardinal George Pell
has arrived at a seminary in Sydney after he
was freed from jail following the High Court’s
decision to quash his
convictions for childsex offences.
The 78-year-old spent
his first night of freedom
at the Carmelite Monastery in Kew, in Melbourne, which survivor
advocates decorated in
ribbons and childrens’
toys overnight.
Cardinal Pell left the
monastery on Wednesday morning. He arrived at the Seminary
of the Good Shepherd
in Homebush, about 15
kilometres west of Sydney after 9pm. He had
previously lived at the
seminary.
Nine News reported that
Mr Pell stopped at a police station in Goulburn,
about 200 kilometres
south of Sydney, where
he made a complaint
about the media following him and obtained a
police escort for the remainder of the trip up
the highway.
At a service station
hundreds of kilometres
further back along the
Hume Highway in Victoria, he spoke briefly to
members of the media
as he walked from his
parked car, saying life
in prison was “not too
bad”.
When asked if he was
surprised by Tuesday’s
verdict, Cardinal Pell replied: “Not in the slightest.”
“I was very pleased,” he
added.
He did not respond when
asked if he believed his
accuser was a liar.
The 78-year-old seemed
relaxed and in good humour in his interaction
with reporters and cameramen.
Asked by a journalist of
his experience behind
bars for more than 400

days, he responded,
with a smirk on his face:
“Before you arrived, it
was better here.”
Immediately after stepping out of his car, he
made light of his attire,
saying: “I’m sorry I’m
not dressed a bit better,
but I didn’t expect this.”
The
cardinal
was
dressed casually in a
light-coloured buttoned
shirt, a blue jacket with
the zip undone, black
slacks and black shoes,
with a red pen placed in
his shirt pocket. He was
not wearing a clerical
collar and walked slowly
with a slightly hunched
back.
Exiting the service station, he asked the press

pack to move out his way
and allow a path back to
his waiting car. “Excuse
me, social distance,” he
said as he gesticulated
with his arms for the
huddle to make way.
Inside the service station he was holding a
product that appeared
to be a phone charger.
The cardinal was the
archbishop of Sydney
from 2001 before leaving in 2014 for the Vatican, where he was Pope
Francis’ finance chief.
Within hours of the High
Court’s ruling, Cardinal
Pell was released from
Barwon Prison and driven in a four-car convoy
to the Carmelite Monastery in Kew.

The largest financial package in Australian history
has passed through parliament after getting the
green light in the Senate on
Wednesday night.
The $130 billion JobKeeper
wage subsidy package has
passed the Senate, making
it the largest financial package ever legislated in Australian history.
Federal parliament today sat
with a scaled-down number
of members and senators
to pass what Prime Minister
Scott Morrison has called
a “lifeline” for businesses
and their employees.
Mr Morrison said the coronavirus pandemic had
resulted in “the greatest
economic crisis to afflict
the world in many generations”.
“We have responded with

the biggest economic lifeline in Australia’s history,”
he said.
Around six million workers
will receive a flat payment
of $1500 per fortnight
through their employer for
six months.
More than 730,000 businesses have registered for
the JobKeeper support and
that number is expected to
grow.
“This is the single biggest rescue package that
our nation has ever seen,”
Treasurer Josh Frydenberg
said on Wednesday.
HOW DOES THE JOBKEEPER PAYMENT WORK
The JobKeeper package is
designed to keep Aussies
in jobs as the pandemic
plays out, but could also
lead to significant changes to employees’ regular

cancy rate rose 20 basis
points in March to 2.7 per
cent, after trending down
since mid-2019. There
were an estimated 14,528
vacant rentals at the end
of the month – 845 more
than the previous month,
with some landlords already slashing rents by
hundreds of dollars a
week to attract tenants.
Investors with vacant
properties will be competing for tenants, Dr Powell
said, so landlords with
good tenants whose ability to pay rent has been affected will not want to lose
them because of what will
hopefully be a short period of uncertainty.
While the federal government has put a moratorium on rental evictions for
six months, it has left the
provision of further rental
assistance to states and
territories. For now tenants are required to negotiate rent relief with
their property manager
or landlord – with mixed
results.
Louis Christopher, managing director of SQM Research, expected vacancy
rates to rise sharply over

the short term and said
asking rents were already
starting to fall.
“At one stage Sydney was
recording annual rent declines of 5 per cent, and
then towards the end of
last year rents started to
stabilise; it’s very possible we could see yet another 5 per cent decline
but we don’t know yet,
we need to see the fallout
first,” he said.
Mr Christopher said vacancy rates would also be
impacted by the number
of new homes being completed. While completions
are on the decline, an expected pull back in buyer
and tenant demand could
lead to an oversupply of
new homes.
He added rental markets
in Sydney and Melbourne,
which take the lion’s
share of net migration
from overseas, were likely
to take the biggest hit.
Maria Carlino, the national head of property management at The Agency,
has seen the number of
rental listings across the
eastern seaboard jump
about 30 per cent in recent weeks.

NSW finalising tenancy relief as residential rents likely to drop

The Berejiklian government’s plans for residential rent relief will include
deferring or even waiving
land tax for landlords on
the condition they pass
on the savings to tenants.
NSW Treasurer Dominic
Perrottet said the states
had been working on
ideas for rent relief following this week’s national
cabinet meeting.
“Offering a degree of land
tax waiver or deferral for
landlords is something
we are finalising,” Mr Perrottet said.
her to find solutions at this
extremely difficult time.”
Rents are expected to drop
in coming months, experts
say, as a surge in rental
properties combines with
a drop in tenant demand
due to the economic impact of COVID-19.
The number of rentals hitting the Sydney market
over the past three weeks
was up 18 per cent yearon-year, according to Domain figures.
A return of short-term holiday rentals to the longerterm market, a change in
tenant circumstances and
a drop off in migration are

all behind the jump, according to Domain senior
research analyst Nicola
Powell.
“The big question is if this
is going to continue. If it
does, we will see downward pressure on rents,”
Dr Powell said.
Median Sydney asking
rents rebounded over the
first quarter — after reaching their lowest levels in
years — according to the
latest Domain Rent Report, but the turnaround
could be over before it’s
truly begun.
Median rents rose 1 per
cent for houses to $530 a
week, and 2 per cent for
units to $520 a week, off
the back of a fall in unit
completions at a time of
steady population growth,
Dr Powell said.
House rents are still $20
lower and unit rents $30
lower than the 2017-18
peak.
“Sydney house rents rose
for the first time in three
years and unit rents rose
for the first time in two
years ... [but] this trend
is expected to be shortlived,” Dr Powell said.
Meanwhile, Sydney’s va-

roles.
The money won’t be paid
to eligible workers directly
– instead, employers will
pay their staff and be reimbursed by the government.
The first payments by the
ATO will be received by
employers in the first week
of May, but it will be backdated to when the scheme
was first announced in
late March, which means
people will initially receive
a lump sum of one month’s
worth of payment.
Under the scheme, workers who have their hours
cut will be able to request
time to work a second job.
Companies will be able to
cut employees’ hours so
their income matches the
$1500 per fortnight JobKeeper payment, as long
as there is not enough
work available for them in
their normal role.
Businesses will also be
allowed to move workers
into different roles or physical locations to keep them
in work – within reason –
such as requesting sales
staff swap to deliveries.
Workers can agree to
change their days, while
bosses could also ask
staff to take annual leave,
provided employees have
two weeks left over. Reasonable requests to take
annual leave will not be
able to be refused.
WORKERS MISS OUT
However, JobKeeper is not
available to all workers.
Businesses with less than
$1 billion in revenue will
only be able to claim the
subsidy – and pass it on to
individual workers – if they
experience a 30 per cent
drop in sales, or a 50 per
cent hit for firms with more
than $1 billion in revenue.
It specifically excludes
around 1.1 million casual
workers who have not
been working for the same
employer for more than a
year.
Freelancers will also miss
out, along with many foreign workers.
Those who are not eligible
for JobKeeper can still apply for the JobSeeker allowance, which is $400
less at $1100 a fortnight.
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إعــالنات

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع
حاجاتكم

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

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة
سواقي االعالمية
بأحر التهاني من
اجلالية العربية
واملسيحية حبلول عيد الـفصح
الـمبارك ،أعاده اهلل على اجلميع باخلري
والربكات..

الدكتور عالء العوادي

فـصح مــبارك

Mob:0400449000, www.sawaki.com.au
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FREE TAFE COURSES TO SUPPORT NSW IN PANDEMIC
people and business
owners, which means
the way they work
and how they conduct
their business has also
changed,” Mr Lee said.

A suite of 21 feefree TAFE NSW short
courses are available
online to assist anyone
across the State who
wants to upskill during the COVID-19 pandemic.

“The TAFE NSW feefree accredited courses will contribute to
helping businesses
stay in business and
people stay in jobs. It’s
vital we keep people
employed and ensure
we have the ability to
rebound when things
do improve.”

Member for East Hills
Wendy Lindsay MP said
the pandemic response
has had a dramatic effect on communities
and working life, but
these select courses
will assist job seekers
and workers looking
to diversify their skills
during these times.

“Minister Geoff Lee and Wendy Lindsay MP State Member for East Hills at Bankstown TAFE
July 2019 – Pre-Social Distancing.” **

“TAFE NSW has been
a reliable educational
institution for more
than 130 years supporting communities
all across NSW. These

fee-free courses will
be put to good use
in the East Hills area
during this challenging time,” Mrs Lindsay said.

Minister for Skills and
Tertiary
Education
Geoff Lee said TAFE is
committed to ensuring
people have access to
the highest quality ed-

“We also understand
that many industries
ucation.
are in hibernation, so
using this period to
“The NSW Govern- upskill for the future is
ment understands that time well spent.”
circumstances have
changed for a lot of The 21 short courses

include:

- eMarketing for Small
Business;
- Engaging Customers
Using Social Media;
- Writing and Presentation Skills;
- Computing Skills;
- Team Leader Skill
Set; and
- Administration Skills
for Team Leaders.
More information, including a full list of
courses, is available
here or by calling 131
601.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774

Wishing everyone a very
safe and happy Easter
Enjoy this time with your family.
Stay Home and Stay Well.
فـصـح مـجـيد

Wendy LINDSAY MP
State Member for East Hills
02 9772 2774

WendyLindsayMPEastHills

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.

easthills@parliament.nsw.gov.au

20 Revesby Place, Revesby NSW 2212

يـتقدم
رئـيس حـزب

يـتقدم
رئـيس بلدية
كامربالند

سـتيف كريـستو
بأحر التهاني من
اجلالية العربية
واللبنانية عامة
واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح
اجمليد ،أعاده اهلل على
اجلميع باخلري والربكات.

عـيد مـبارك للـجميع

الـسيد بـول غـارارد
واألعضاء:
رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو
ونائبه آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية
باراماتا ميشال غارارد
وعضو اللجنة االدارية كلوفيس البطي
بأحر التهاني من اجلالية العربية
واللبنانية عامة واملسيحية خاصة مبناسبة
عيد الفصح اجمليد ،أعاده اهلل على اجلميع
باخلري والربكات.

تـهنئة بـمناسبة عـيد الـفصح
يـتقدم

اللـواء أشـرف ريـفي
وَ

الدكـتور جـمال ريـفي
مـن اجلالية اللـبنانية والـعربية عـامة
واملـسيحية خـاصة بأحـر الـتهاني بـمناسبة عـيد الفـصح السعيد،
أعـاده اهلل عـلى لـبنان باألمـن واالسـتقرار والـسالم وعـلى أسـرتاليا
بالـتقدم والـرقي واالزدهـار وعلى الـجميع بالـخري والـيمن والـربكات.

فـــصح مـــبارك عــلى الــجـميع

