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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

عون السرتداد االموال املنهوبة واملوهوبة واحملولة اىل اخلارج ومكافحة الفساد واالثراء غري املـشروع
وزنـي: تـواصلنا مع شـركة دولـية للـتدقيق فـي حـسابات مـصرف لـبنان عـن عـامي 2019 و2020 

يف  الوزراء  جملس  قرر 
جلسته اليت ترأسها رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
عون قبل ظهر امس االول 
بعبدا،  قصر  يف  اخلميس 
يف  اضايف  اعتماد  فتح 
 2020 ل-  العامة  املوازنة 
لرية  مليار   450 بقيمة 
مستحقات  لدفع  لبنانية 
اخلاصة،  املستشفيات 
عون  الرئيس  طرحه  بعدما 

من خارج جدول االعمال.
كما قرر اجمللس استحداث 
يف  عدل  كتاب  وظائف 
اللبنانية  املناطق  خمتلف 
عدد 45 للمرة االوىل منذ 20 
عاما، وتكليف وزارة العدل 
حتديد اخلطوات واالجراءات 
اليت  والسريعة  التنفيذية 
الفساد  كشف  اىل  تهدف 
واملؤسسات  االدارات  يف 
العامة وحماسبة املسؤولني 
عنه، ورفع تقرير اىل جملس 

اخلصوص  بهذا  الوزراء 
خالل مهلة اسبوع.

واوضح وزير املالية غازي 
مع  تواصل  انه  وزني 
للتدقيق يف  دولية  شركة 

حسابات مصرف لبنان عن 
العامني 2019 و2020.

رئيس الجمهورية
عون  الرئيس  وكان 
على  اجللسة،  خالل  شدد 

السياسيني  »بعض  ان 
الدولة  عمل  ينتقد  الذي 
من  هو  ومؤسساتها، 
على  بالدولة  فتكوا  الذين 
وارتكبوا  السنوات  مر 
وغري  املالية  املخالفات 

     رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا

السعودية وروسيا تؤكدان 
التزامهما خبفض إنتاج النفط

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

التتمة على الصفحة 21

لاليــجار
Granny Flat

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

وحمام..
لالتصال: 0413222622

اخلارجّية  وزارة  استدعت 
الرتكّي  السفري  العراقية 
لدى بغداد فاتح يلدز على 
ُمسرّية  طائرة  قيام  خلفّية 
تابعة للجيش الرتكّي خبرق 
وقصف  العراقّية،  األجواء 

مدينة  قرب  لالجئني  خُمّيم 
خممور، ما أدى إىل سقوط 

ضحيتني.
ووّجه  وزير اخلارجية حممد 
باستدعاء  احلكيم  علي 

التتمة على الصفحة 21

اثر خرق األجواء العراقية والقصف..

بغداد تستدعي السفري الرتكي

الفاصيل على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

تسربت أمس االول اخلميس 
أجزاء من توجيهات الرئيس 
ترامب  دونالد  األمريكي 
فتح  إلعادة  اإلرشادية 
االقتصاد يف خضم جائحة 

لتكشف  كورونا،  فريوس 
مراحل  ثالث  من  خطة  عن 
قد تسمح لبعض الواليات 
الشهر  من  رمبا  بالشروع 

ترامب يقرتح إعادة فتح االقتصاد 
على 3 مراحل

الدين  املالية، حتى تراكم 
 92 ليتجاوز  للدولة  العام 
مليار دوالر. وها هو هذا 
ما  على  حياسبنا  البعض 

ارتكبه من ممارسات«.
وقال: »ال جيوز بعد اليوم 
التجين  على  السكوت 
من  بد  وال  املتصاعد، 
الرأي  امام  احلقائق  وضع 
العام بكل جترد حتى يكون 
يف  احلكم  هو  الشعب 

النهاية«.
عون  الرئيس  طلب  كما 
من كل مسؤول، »سياسيا 
من  سياسي  غري  ام  كان 
مشروع  على  املعرتضني 
ان  احليوي،  بسري  سد 
احلكومة  اىل  رسالته  يوجه 
مسؤولية  يتحمل  كي 
عن  والكف  موقفه 
االعالمية  احلمالت  اطالق 
فبعد  الشعيب.  لالستهالك 
اليوم، النقد العشوائي غري 

تهـنئة
تتـقدم أسـرة الـهريالد بأحـر الـتهاني مـن 

الـجالية عـامة والطوائف املسيحية ذات 
التقويم الشرقي خاصـة بـمناسبة عـيد 
الـفصح املـجيد، أعـاده اهلل على اجلميع 

باخلري واليمن والربكات.

فـصح مـبارك للـجميع

جملس الوزراء قرر فتح اعتماد اضايف للمستشفيات.. دياب: مناقشة خطة االصالح تنتهي األسبوع املقبل

125 وفاة جديدة يف تركيا.. 
وأكثر من 70 ألف إصابة

التفاصيل على الصفحة 21
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ANZAC Day (Saturday, 25 April 2020) is a 
significant day for all Australians; commemorating 
the Gallipoli campaign during the First World 
War. It’s a day that we remember the Australian 
troops who fought and sacrificed, and the tens  
of thousands who lost their lives in World War 1.

It has been over 100 years since the First World 
War ended. But these Australians paved the way, 
for the freedoms and values we cherish today.  

Message from Mayor Steve Christou

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

Following some serious lobbying of State and 
Federal Governments by myself on behalf of 
Cumberland City Council, and also the efforts 
of all our parents and carers who contacted 
the relevant ministers, I am pleased to confirm 
that the suspension of our education and care 
services has now been lifted.

We made our views clear and we were heard. 
Cumberland City Council played a critical role 
in securing funding from the State Government 

Cumberland child care centres to remain open
to allow all Councils across NSW to continue to 
operate vital services for the families who rely on us.

I want to thank all our families for your patience 
and your support while we worked together 
to resolve the anomaly created by the Federal 
Government’s Early Childhood Education and Care 
Relief Package.

As a result of our combined efforts, all those 
families who rely heavily on our education and 
care services can continue to work and support 
our community. I know from the many parents 
who have contacted me about this issue that it 
was a stressful time and that they are very relieved 
following a positive outcome.

This has been another example of our local 
community working together to get an outcome 
that works in the best interests of Cumberland City 
residents and I am very proud of what we were able 
to achieve together. Thank you.

It’s also not possible for us to come together, to 

lay a wreath or to enjoy each other’s company 

over a game of two-up. 

This doesn’t mean, however, that we can’t 

remember can’t commemorate Anzac Day.  

Instead we’ll be in our home with our loved  

ones, and listening to these services or  

broadcasts remotely.

ANZAC will always be a celebration of people  

and the values they held and the values that 

shape who we are today. We will continue to 

honour their courage and sacrifice.

We will remember them. Lest We Forget. 

We honour the memory of those who gave  
so much.

The day also belongs to our service personnel 
and the veteran community. It’s a time for us to 
acknowledge the 1.5 million Australians who have 
defended our country not only in subsequent 
battles but in peacekeeping times.

I want to thank the men and women who have 
selflessly served in the Australian Defence Force, in 
the past and those who are actively deployed.

This year’s Anzac Day is a little different to previous 
years.  As you would be aware, public gatherings and 
traditional services won’t take place, in line with public 
health guidance with the coronavirus pandemic.

مراكز رعاية األطفال يف كامربالند ستبقى مفتوحة
بعد بعض الضغط الجاد على حكومة الوالية 
والحكومة الفيدرالية، الذي قمت به باألصالة 
كامربالند،  بلدية  عن  وبالنيابة  نفسي  عن 
وكذلك جهود جميع اآلباء واألمهات ومقدمي 
املعنيني،  بالوزراء  اتصلوا  الذين  الرعاية 
التعليم  تعليق خدمات  أن  أؤكد  أن  يسرني 

والرعاية لدينا قد تم رفعه اآلن .
سماعنا.  وتم  نظرنا  وجهات  أوضحنا  لقد 
يف  حاسمـًا  دورًا  كامربالند  بلدية  لعبت 
للسماح  الوالية  حكومة  من  التمويل  تأمني 
بمواصلة  ويلز  ساوث  نيو  بلديات  لجميع 
التي  لألسر  الحيوية  الخدمات  تشغيل 

تعتمد علينا.
صربها  على  عائالتنا  جميع  أشكر  أن  أود 
الشاذة  الحالة  معـًا لحل  أثناء عملنا  ودعمها 

الفيدرالية  الحكومة  حزمة  خلقتها  التي 
املبكرة وحزمة  الطفولة  للتعليم يف مرحلة 

إغاثة الرعاية.
لجميع  يمكن  املشرتكة،  لجهودنا  نتيجة 
على  كبري  بشكل  تعتمد  التي  العائالت 
مواصلة  لدينا  والرعاية  التعليم  خدمات 
العمل ودعم مجتمعنا. أعرف من العديد من 
اآلباء، الذين اتصلوا بي بشأن هذه املشكلة، 
مرتاحون جدًا  وأنهم  وقتـًا مرهًقا  كان  أنه 

بعد هذه النتيجة اإليجابية.
آخر على عمل مجتمعنا  مثااًل  كان هذا  لقد 
تعمل  نتيجة  على  للحصول  معـًا  املحلي 
مدينة  ملواطني  العليا  املصلحة   أجل  من 
من  تمكـّنا  بما  جدًا  فخور  وأنا  كامربالند 

تحقيقه معـًا. شكرا لكم.

مساعدتكم،  يف  ترغبون  مشاكل  أي  لديكم  كانت  اذا 
أو   0419  651  187 الهاتف:  على  بي  االتصال  يرجى 

الربيد اإللكرتوني: 
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

*******

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو

ANZAC Day (Saturday, 25 April 2020) is a 
significant day for all Australians; commemorating 
the Gallipoli campaign during the First World 
War. It’s a day that we remember the Australian 
troops who fought and sacrificed, and the tens  
of thousands who lost their lives in World War 1.

It has been over 100 years since the First World 
War ended. But these Australians paved the way, 
for the freedoms and values we cherish today.  

Message from Mayor Steve Christou

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

Following some serious lobbying of State and 
Federal Governments by myself on behalf of 
Cumberland City Council, and also the efforts 
of all our parents and carers who contacted 
the relevant ministers, I am pleased to confirm 
that the suspension of our education and care 
services has now been lifted.

We made our views clear and we were heard. 
Cumberland City Council played a critical role 
in securing funding from the State Government 

Cumberland child care centres to remain open
to allow all Councils across NSW to continue to 
operate vital services for the families who rely on us.

I want to thank all our families for your patience 
and your support while we worked together 
to resolve the anomaly created by the Federal 
Government’s Early Childhood Education and Care 
Relief Package.

As a result of our combined efforts, all those 
families who rely heavily on our education and 
care services can continue to work and support 
our community. I know from the many parents 
who have contacted me about this issue that it 
was a stressful time and that they are very relieved 
following a positive outcome.

This has been another example of our local 
community working together to get an outcome 
that works in the best interests of Cumberland City 
residents and I am very proud of what we were able 
to achieve together. Thank you.

It’s also not possible for us to come together, to 

lay a wreath or to enjoy each other’s company 

over a game of two-up. 

This doesn’t mean, however, that we can’t 

remember can’t commemorate Anzac Day.  

Instead we’ll be in our home with our loved  

ones, and listening to these services or  

broadcasts remotely.

ANZAC will always be a celebration of people  

and the values they held and the values that 

shape who we are today. We will continue to 

honour their courage and sacrifice.

We will remember them. Lest We Forget. 

We honour the memory of those who gave  
so much.

The day also belongs to our service personnel 
and the veteran community. It’s a time for us to 
acknowledge the 1.5 million Australians who have 
defended our country not only in subsequent 
battles but in peacekeeping times.

I want to thank the men and women who have 
selflessly served in the Australian Defence Force, in 
the past and those who are actively deployed.

This year’s Anzac Day is a little different to previous 
years.  As you would be aware, public gatherings and 
traditional services won’t take place, in line with public 
health guidance with the coronavirus pandemic.

يوم  هو   )2020 أبريل  نسان/   25 )السبت   ANZAC يوم 
مهم لجميع األسرتاليني.  إحياء ذكرى معركة غاليبولي خالل 
الحرب العاملية األوىل. إنه يوم نتذكر فيه القوات األسرتالية 
التي حاربت وضحت وعشرات اآلالف الذين فقدوا أرواحهم 

يف الحرب العاملية األوىل.
العاملية األوىل.  انتهاء الحرب  100 عام على  لقد مر أكثر من 
لكن هؤالء األسرتاليني مهدوا الطريق للحريات والقيم التي 

نعتز بها اليوم.
اننا نحرتم ونثمـّن ذكرى أولئك الذين قدموا الكثري.

كما يخص هذا اليوم موظفي الخدمة لدينا واملجتمع املخضرم. 
لقد حان الوقت لكي نعرتف بـ 1.5 مليون أسرتالي دافعوا عن 
أوقات حفظ السالم  املعارك ولكن يف  بالدنا ليس فقط يف 

ايضا.
قوات  بتفانٍ يف  الذين خدموا  والنساء  الرجال  أشكر  أن  أود 
نشرهم  تم  الذين  وأولئك  املاضي  يف  األسرتالية  الدفاع 

بنشاط.
يختلف يوم Anzac لهذا العام قلياًل عن السنوات السابقة. 
الخدمات  واقامة  العامة  التجمعات  عقد  يتم  لن  تعلمون،  كما 
التقليدية ، بما يتماشى مع إرشادات الصحة العامة مع جائحة 

فريوس كورونا.
ال يمكننا أيضـًا أن نجتمع معـًا، أو نضع إكلياًل من الزهور أو 

نستمتع بصحبة بعضنا البعض على لعبة ثنائية.
ومع ذلك، هذا ال يعني أننا ال نستطيع أن نتذكر إحياء ذكرى 
أحبائنا  مع  منزلنا  يف  سنكون  ذلك،  من  بداًل   .Anzac يوم 

ونستمع إىل هذه الخدمات عرب البث عن بـُعد.
سيكون ANZAC دائمـًا احتفااًل بالناس والقيم التي تحلـّوا بها 
والقيم التي تشكل من نحن اليوم. سنواصل تكريم شجاعتهم 

وتضحياتهم.
سنتذكرهم. لن ننسى.
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دياب: مال الناس له حصانة وال حيق ألحد املس به وودائع 80 باملئة من املودعني لن 
تتأثر..سأوقع تباعا مراسيم تعيني الناجحني يف مباريات جملس اخلدمة املدنية

الوزراء  جملس  رئيس  وجه 
مساء  دياب،  حسان  الدكتور 
اىل  متلفزة  كلمة  االول،  امس 
»ألنين  فيها:  قال  اللبنانيني 
الدولة  العادلة.  بالدولة  أؤمن 
للحسابات  فيها  مكان  ال  اليت 

الشخصية والفئوية.
منطق  فيها  يسود  اليت  الدولة 
فيها  وتتعزز  املؤسسات، 

استقاللية القضاء املسؤول.
وقعت اليوم مرسوم التشكيالت 
العدليني  للقضاة  القضائية 

الذي وردني.
وألنين أؤمن بالدولة اليت تعطي 
تطالبهم  كما  حقوقهم  الناس 
حترتم  اليت  الدولة  حبقوقها. 

الكفاءات.
منطق  فيها  حيكم  اليت  الدولة 
مع  بالتزاماتها  وتفي  القانون 
أيضا،  اليوم  وقعت  أبنائها، 
الناجحني  مجيع  تعيني  مرسوم 
يف مباراة كتاب العدل، إحقاقا 
يقرب  ما  انتظروه  الذي  حلقهم 

من سنة ونصف السنة.
ووقعت، كذلك، مرسوم تعيني 
يف  متمرنني،  صناديق  أمناء 

مالك وزارة االتصاالت.
تعيني  مرسوم  وقعت  أيضا، 
أمساك  وصيد  أحراج  حراس 
وزارة  مالك  يف  متمرنني 

الزراعة.
العام  األمني  من  طلبت  وقد 
بند  إدراج  الوزراء،  جمللس 
امتحانات  يف  الناجحني،  تعيني 
لوظيفة  املدنية،  اخلدمة  جملس 
املفتشية  يف  معاون،  مفتش 
إدارة  يف  الرتبوية  العامة 

التفتيش املركزي.
كما أنين سأوقع تباعا، وعندما 
تعيني  مراسيم  جاهزة،  تصبح 
الناجحني يف املباريات املختلفة 
يف جملس اخلدمة املدنية، واليت 
ال تكبد الدولة رواتب إضافية.

التزامي  من  نابع  هذا  قراري 
بقناعاتي، واليت أعلنتها صراحة 
منذ اليوم األول لتكليفي، بأن 
جيب  الذي  هو  الدولة،  منطق 
أن يسود، ألن الدولة هي اليت 
وحتمي  الناس،  حقوق  حتفظ 
انتماءاتهم،  عن  مبعزل  أبناءها، 

الطائفية أو املناطقية.
إلنصاف  النهج،  بهذا  سأستمر 
الذين  اللبنانيني  الشباب  باقي 
ينتظرون منذ أشهر طويلة، مع 

مراعاة واقع الدولة املالي.
لكن، كل ذلك، ال يعفي الدولة 
عمل  فرص  خلق  مسؤولية  من 
ضاقت  الذي  اللبناني  للشباب 
أن  بعد  اخلارج،  يف  السبل  به 
سدت أمامه الطرق يف الداخل، 
كأنها  العمل  فرصة  وصارت 

كنز مفقود.
أن  جيب  الرتكيز  فإن  ولذلك، 
فرص  خلق  كيفية  على  ينصب 
ال  حتى  الشباب،  هلؤالء  عمل 
وحتى  كفاءاتهم،  الوطن  خيسر 
اهلجرة  إىل  اإلحباط  يدفعهم  ال 
وأصبح  حوافزها  فقدت  اليت 
عنوانها، العيش بكرامة، هذا إن 
بقي للهجرة معنى يف ظل هذا 
الدول  تفرضه  الذي  االنغالق 
الغزو  مبواجهة  نفسها  على 

الوبائي«.
اضاف الرئيس دياب: »ان اخلطر 
الوبائي الذي جيتاح العامل، يزيد 
االجتماعية  الضغوط  من  علينا 
أجندته  ويفرض  واملالية، 
بنمط  ويتحكم  يومياتنا،  على 
املنازل،  يف  وحياصرنا  حياتنا، 
لكن، كل ذلك يبدو سهال أمام 
خماطر حقيقية خبسارة أحباء لنا 
وأصدقائنا. وأوالدنا  أهلنا  من 
املعادلة هنا ال حتتاج إىل تفسري 

وال حتتمل االجتهاد:
حريتنا  من  بعضا  خنسر  أن  إما 
عرب االلتزام بالتدابري واإلجراءات 
اليت اختذتها وتتخذها احلكومة، 
والناس  أنفسنا  أن خنسر  وإما 

الذين حنبهم من حولنا.
أؤكد لكم، أن أوىل أولوياتنا هي 
محايتكم، من أجل محاية جمتمعنا 
لفريوس  املدمر  االنتشار  من 
ترتكز  جهودنا  ومجيع  كورونا، 

على إنقاذ األرواح.
معظم املصابني ال تظهر عليهم 
أو  باملرض،  اإلصابة  أعراض 
وهنا  خفيفة،  أعراض  لديهم 

تكمن خطورة هذا الفريوس.
كانت اسرتاتيجيتنا، منذ البداية، 
بسرعة  للفريوس  التصدي 
اإلجراءات  وهدفت  وحزم. 
األزمة  هذه  على  السيطرة  إىل 
الصحية، وتركزت جهودنا على 
االنتشار،  سرعة  وإبطاء  احتواء 
نظام  إعداد  من  نتمكن  حتى 
لبنان،  يف  الصحية  الرعاية 
االستيعابية  طاقته  لزيادة 
حلاجات  االستجابة  على  وقدرته 

املواطنني.
لقد كان أداء لبنان أفضل من 
األخرى،  البلدان  من  العديد 
املالية  القدرة  من  الرغم  على 

احملدودة للغاية.
انتشار  جلم  على  دالئل  هناك 
ال  ولكننا  اآلن،  حتى  املرض 
نزال يف منتصف مرحلة تفشي 

الوباء.
لقد أعلنا مرارا وتكرارا، وبشكل 
الناس  بقاء  ضرورة  منتظم، 
تدابري  وفرضنا  منازهلم،  يف 
التباعد االجتماعي األكثر صرامة 
اليوم  وأنا  لبنان.  تاريخ  يف 
القوة  ألن  الصرب،  إىل  أدعوكم 
االستثنائية اليت ميتلكها الشعب 
الركيزة األساسية  اللبناني هي 

لنجاحنا.
التدابري  هذه  فإن  لألسف، 
اقتصادية  تكاليف  هلا  ستكون 
بدأنا  فقد  ولذلك،  باهظة، 
إطالق  لكيفية  خطة  مبناقشة 
العجلة االقتصادية، وإعادة فتح 
البلد تدرجييا. لكنين أؤكد لكم 
أي  اعتماد  يف  نتسرع  لن  أننا 

خطوة على حساب صحتكم.
مدى  اللبنانيون  أثبت  لقد 
باحلد،  التزامهم، وجنحنا سويا، 
قدر اإلمكان، من سرعة انتشار 
فهي  احلكومة  أما  الوباء.  هذا 
جتاه  بواجبها  قامت  أنها  تعترب 
الشعب وقدمت له أبسط حقوق 

احلماية واالستشفاء.
يف  اللبنانيني  ننس  مل  طبعا 
اآلمنة،  العودة  فنظمنا  اخلارج، 
وللمجتمع  ولعائالتهم،  هلم 

اللبناني، واختذنا كافة االجراءات 
واألمنية  والطبية  اللوجستية 
نقيم  اليوم  وحنن  لعودتهم. 
الرحالت،  من  األوىل  املرحلة 
على أن تستأنف املرحلة الثانية 

يف 27 من الشهر احلالي.
بلغت نسبة اإلصابات 1.3 باملئة 
متت  لبناني   2656 أصل  من 
إعادتهم من اخلارج، كما بلغت 
نسبة اإلصابات 4.5 باملئة من 
أصل 16 ألف فحص أجري يف 

لبنان«.
هذا  ضرب  »لقد  دياب:  وقال 
الوباء اقتصاديات العامل أمجع. 
أما يف لبنان، فتفاقمت األزمات 
االقتصادية واملالية واالجتماعية 
وجعلت  عقود،  منذ  املرتسخة 

الوضع أكثر صعوبة وخطورة.
بوضع  احلكومة  قامت  لذلك، 
حاجة  األكثر  املصنفني  لوائح 
لتوزيع املساعدات عليهم. وعلى 
الرغم من اإلمكانات القليلة ومن 
بعض الثغرات يف هذه اللوائح، 
سريعا  إلمتامها  نسعى  أننا  إال 
على أن يبدأ توزيع املساعدات 

يف األيام املقبلة.
خطة  إطالق  عن  اليوم  وأعلن 
االجتماعي  واألمان  التحفيز 
لرية  مليار  و200  ألف  بقيمة 
لتغطية  إنفاقها  سيتم  لبنانية، 
كورونا،  وباء  مواجهة  أعباء 
يف  املياومني  ومساعدة 
القطاع  ودعم  العام،  القطاع 
وإعطاء  واملزارعني،  الصحي، 
الصغرية  الصناعية  املؤسسات 
قروضا مدعومة لتحفيز الصناعة 

الوطنية«.
واقعية  تتأكد  وتابع:«اليوم، 
تسديد  بتعليق  احلكومة  خطوة 
لعدم  ال  اليوروبوند،  سندات 
ألننا،  بل  التزاماتها،  احرتامها 
الدفعة  كما قلت عند استحقاق 
األوىل من السندات هلذا العام، 
اخلارج  يف  للدائنني  ندفع  لن 
بينما نرتك املستشفيات تعاني 
من نقص يف املستلزمات الطبية 
احملروقات.  أو  الغذائية  أو 
وكما وعدت احلكومة يف بيانها 
خطة  بوضع  قمنا  لقد  الوزاري، 
التداول  مت  وما  مالية.  إنقاذ 
هو  اإلعالم،  وسائل  يف  به 
للنقاش.  مطروحة  مسودة 
اجملتمع،  شرائح  مع  نعمل  حنن 
وتهمنا  صوتكم،  ونسمع 
مالحظاتكم. لذلك، أطلقنا نقاشا 

وزارة  بني  بالتنسيق  واسعا، 
املختصة،  والوزارات  اإلعالم 
املدنية،  اهليئات  إىل  لالستماع 
والنقابية،  واالقتصادية، 
والرتبوية. هناك خسارة وقعت، 
تشخيص  على  عملنا  ولقد 
وعمقه،  حجمه  وحتديد  املرض، 
إىل  التوصل  صدد  يف  وحنن 
مجيع  سندرس  األنسب.  احلل 
احللول املقرتحة، آخذين باالعتبار 
واملودعني،  اللبنانيني  مصلحة 
لتأمني راحة الشعب الذي يدفع 
اليوم، مثن القرارات واالستدانة 
اخلاطئة يف  املالية  واهلندسات 

السابق.
الوضع  واضحا:  أكون  ودعوني 
عمر  جنى  لكن  ومعقد،  صعب 
وحصانة،  خصوصية  له  الناس 
وال يعود إىل أحد حق املساس 

بأمواهلم.
لذلك، علينا العمل كفريق واحد، 
وال أعين احلكومة فقط، بل مجيع 
لبنان،  الدولة، ومصرف  أركان 
مصلحة  لنحمي  املصارف،  مع 

اللبنانيني.
للمحافظة  ومتهيدا  وباملناسبة، 
بلبنان،  الدولية  الثقة  على 
لقد  شعبه،  إىل  األمل  وإعادة 
التواصل  املال  وزارة  باشرت 
مع صندوق النقد الدولي الذي 
على  إجيابية  أصداء  منه  ملسنا 
مشروع اخلطة املالية، آخذين يف 
مصلحة  وأخريا،  أوال  االعتبار، 
دعم  على  لنحصل  اللبنانيني، 

املؤسسات الدولية.
عرضنا املرحلة األوىل من خطتنا، 
املالي،  باالنتعاش  اخلاصة 
للمناقشة  الوزراء،  جملس  على 
املفتوحة، يف 6 نيسان 2020. 
تنطوي أهداف هذه اخلطة األولية 

على ما يلي:

األولية  اخلطة  هذه  قدمنا  أوال، 
الذي  املوعد  من  شهر  قبل 
الوزاري يف  البيان  حددناه يف 
اخلطة  هذه   .2020 شباط   11
داخل  للنقاش  اآلن  مطروحة 
خمتلف  ومع  الوزراء،  جملس 

القطاعات واخلرباء يف البلد.

مرحلة  هي  اخلطة  هذه  ثانيا، 
من  سلسلة  تقدم  وهي  أوىل، 
إىل  الرامية  املالية،  اإلجراءات 
حتويل عجز املوازنة إىل فائض، 
وختفيض ديون احلكومة بشكل 

ما  اليت  الديون  هذه  جذري. 
انفكت تزداد على مر السنني، 
قابل  غري  مستوى  بلغت  حبيث 
لالستدامة، وصل إىل 176 باملئة 

من الناتج احمللي اإلمجالي.

اخلسائر  اخلطة،  حتدد  ثالثا، 
املالي  النظام  يف  املرتاكمة 
اللبناني، على مر السنني، للمرة 
وحنن  لبنان.  تاريخ  يف  األوىل 
باب  من  األرقام  هذه  نعرض 
هي  واليت  الكاملة،  الشفافية 
الرئيسية هلذه احلكومة،  السمة 
وإلعطاء اللبنانيني صورة كاملة 
والسبب  املالية،  أوضاعنا  عن 
التضامن  علينا  يرتب  الذي 
معا،  والعمل  واحد،  كشعب 
املالية  الصعوبات  على  للتغلب 

اليت تراكمت على مر السنني.

عن  العمل، حبثا  نواصل  رابعا، 
سبل ختفيف عبء هذه الرتكة، 
من التكاليف واخلسائر املرتاكمة 
وخاصة  املودعني،  مجيع  على 
املودعني املتوسطني والصغار، 
حول  حمددا  خمططا  وسنقدم 
خالل  ذلك،  حتقيق  كيفية 
األسابيع املقبلة، وكل اخليارات 
مفتوحة للنقاش. وأنا كنت قد 
وعدت اللبنانيني، بأن ودائع ما 
ال يقل، أكرر: ما ال يقل، عن 90 
تتأثر.  لن  املودعني  من  باملئة 
املعمقة،  الدراسات  لكن، وبعد 
إىل  العائدة  األرقام  على  وبناء 
ميكنين   ،2020 شباط  آخر شهر 
أن أعلن اليوم أن نسبة الذين 
 98 عن  تقل  لن  يتأثروا  لن 

باملئة من املودعني.

خامسا، ما زلنا نركز على التبليغ 
عن األصول واألموال املسروقة، 
الذين  وحماسبة  واستعادتها، 
حبق  الظلم  هذا  ارتكبوا 
اللبنانيني، وقد طلبت شخصيا 
أن يعود التحقيق والتدقيق إىل 
 17 انتفاضة  قبل  عديدة  أشهر 
هذه  وستوضع  األول.  تشرين 
خاص،  صندوق  يف  األموال 
يستخدم بطريقة عادلة وشفافة، 
للتعويض على اللبنانيني الذين 

أصابتهم سهام هذا الظلم.
ومبناسبة الظلم، فإن ما تعرض 
له مشروع خطة اإلصالح املالي، 
مع  يتعامل  البعض  أن  يكشف 
ولو  »عنزة  قاعدة  على  األمور 
هناك  أن  يعين  وهذا  طارت«. 
كلماته  أحرف  بني  خيفي  من 
العنان  ويطلق  ذاتية،  حسابات 
لالستنفار السياسي أو الطبقي 

ضد  املذهيب،  أو  الطائفي  أو 
عدو غري موجود«.

منذ  »اعتمدت  دياب  واوضح 
بالنفس  النأي  البداية، سياسة 
ألن  السياسية،  السجاالت  عن 
املوروثة  العميقة،  األزمات 
واملستجدة، حتتاج إىل جهد كبري 
للتعامل مع تداعياتها. كما أنين 
لن أنزلق إىل حماوالت استدراج 
وهمية،  معارك  إىل  مكشوفة 
تستخدم قنابل دخانية فاسدة، 
البعض  رغبة  تغطي  تعد  مل 
باالستمرار يف نهج العصبيات، 
واحلسابات  واحملسوبيات، 
حنن  واملصرفية.  الشخصية 
استنفار  إىل  نكون  ما  أحوج 
إىل  نكون  ما  وأحوج  وطين، 
استعادة منطق الدولة اليت هي 

فوق اجلميع.
كلمة  قاموسي  يف  توجد  ال 
عنها،  بديل  ال  للدولة.  مرادفة 
توجد  وال  جتزئتها،  ميكن  وال 

تفسريات خمتلفة هلا.
اجلميع.  مظلة  هي  الدولة 
جارفة  رغبة  لديهم  واللبنانيون 
الدولة دورها،  أن تستعيد  يف 
ومكانتها، وموقعها يف حياتهم 
ويومياتهم. ولقد أثبتت الدولة 
وأن  القدرات،  متتلك  أنها 
ثقتهم  استعادوا  اللبنانيني 
احلسابات  كانت  أن  بعد  بها، 
يف  نهشت  قد  واملصاحل، 
جسدها، حتى فقدت مرجعيتها، 
املبعثرة،  املصاحل  لصاحل 
على  الدولة  قدرة  أنهكت  اليت 

الصمود«.
واكد دياب »أن ثقتكم بالدولة 
الدولة  وأن  حصانة،  متنحكم 
وأن  للجميع،  وحامية  حاضنة 
وأكثر  اليوم،  حيتاج  الوطن 
يوم مضى، إىل صمت  أي  من 
األحقاد، ودفن املصاحل، وزرع 
االنتماء،  وجتذير  املواطنية، 
االجتماعي. التعاضد  وحتفيز 
كل  إىل  اليوم  حيتاج  لبنان  إن 
مجيعا،  لنا  وطنا  به،  املؤمنني 

وعلى قياسنا جمتمعني«.
دياب:«لبنان  الرئيس  وختم 
بفضل  قادر،  وهو  بكم  أقوى 
األزمات  جتاوز  على  جهودكم، 
الدولة  بنية  ألن  العميقة، 
االنتماء  أعمدة  إىل  حتتاج 
والتعاون  والشفافية  والصدق 
وجتاوز  الذات  وإلغاء  والتفاني 
أن  ثقة  على  وأنا  الفئويات... 
الدولة ستعود قوية، بقراركم، 
يف  النشاز،  ونبذ  وجهودكم، 
واالقتصاد.عشتم  السياسة 

وعاش لبنان«.

رئيس الحكومة حسان دياب

اهلل  »حزب  أن  تلفزيونية  مداخلة  الساحلي يف  نوار  النائب  أعلن 
يؤيد اقرار عفو عام إلعطاء فرصة إىل كل من ارتكب جرم للعودة 
غموض  بسب  املخدرات،  قضايا  كل  يشمل  باجملتمع،  واالندماج 
»مشروط  األمر  هذا  أن  أوضح  الساحلي  لكن  اللبناني«.  القانون 
بإعادة فتح كل امللفات إذا تكرر اجلرم، من دون ان يشمل قضايا 

العمالة مع إسرائيل واحلق الشخصي يف اجلرائم«.

الساحلي: حزب اهلل يؤيد اقرار 
عفو عام يشمل املخدرات شرط 

إعادة فتح امللفات إذا تكرر اجلرم
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لـبنانيات

أكدت كتلة »املستقبل« النيابية 
الرئيس  »كالم  على  بيان،  يف 
فيه  الحظ  الذي  احلريري  سعد 
خطة  اىل  تتجه  احلكومة  ان 
على  مبنية  اقتصادي  انتحار 
يف  املودعني  اموال  مصادرة 
من  بدال  اللبنانية  املصارف 
للبنانيني  بوعودها  االلتزام 
والعامل خبطة انقاذ اقتصادي«، 
مؤيدة »حتذير الرئيس احلريري 
بتغيري  السماح  بعدم  للحكومة 
االقتصادي  نظامنا  طبيعة 

املصان بالدستور«.
»احلكومة  ان  الكتلة  واعتربت 
يف  والشعب  واد  يف  تعيش 
واد آخر، وان ال حد أدنى لديها 
يف  املقبلة،  لأليام  الرؤية  من 
مالمح  من  البالد  يتهدد  ما  ظل 
فئات  يطال  اجتماعي  انفجار 
إال  تتشاطر  ال  إذ  واسعة، 
وهمية،  إجنازات  عن  باحلديث 
ومواقف  إعالمية،  وعراضات 
كيدية، يف حماولة لتربير فشلها 
يف حتمل املسؤولية، وما سيل 
املواقف السياسية واالقتصادية 
طال  الذي  والشعبية  والنقابية 
أداء العهد واحلكومة مؤخرا، إال 
يف  يعيشان  أنهما  على  تأكيد 
واقع  عن  واحلجر  العزل  غربة 
البالد والعباد، منذ ما قبل أزمة 

الكورونا وخالهلا«.
مصابة  »احلكومة  ان  ورأت 
باالرجتالية  التخبط  بوباء 
والزبائنية، فهي تطرح مشاريع 
بعودة  تهتم  وال  تسحبها،  ثم 
بعد  اال  اخلارج  من  اللبنانيني 
منها،  االنسحاب  من  التهديد 
وتطرح تعيينات مالية يف اطار 
وال  واحملسوبيات  احملاصصة 
وزراء  مقاطعة  بعد  اال  تسحبها 
خمتلف  من  وحتذيرها  جللستها 
القوى السياسية، ولعل ما جرى 
التشكيالت  مبوضوع  باألمس 
هذه  على  خري شاهد  القضائية 
العدل  وزيرة  فبدعة  احلقيقة. 
التشكيالت  مرسوم  بقسمة 
هي  ما  قسمني  اىل  القضائية 
صارخة  قانونية  خمالفة  اال 
التشكيالت  هذه  تعطيل  هدفها 
مبصاحل  اضرت  انها  يبدو  اليت 
ختفي  ال  اليت  األحزاب  بعض 
القضاء  نيتها بوضع يدها على 

سياسية  حسابات  لتصفية 
ال  البالد  وضع  إن  واضحة. 
حيتمل التسويف واملماطلة، وال 
املغامرة أو املقامرة، بل يتطلب 
بوعودها،  االلتزام  احلكومة  من 
اقتصادية،  إنقاذ  خطة  واقرار 
على  ورميها  منها  اهلروب  ال 

اآلخرين«.
هذه  »رعاة  أن  اىل  ولفتت 
على  أشرفوا  الذين  احلكومة 
سيدر  مؤمتر  مكتسبات  تعطيل 
يف حكومة الرئيس سعد احلريري 
ينظرون  أنفسهم  هم  السابقة، 
إىل سيدر اليوم كباب لالنقاذ، 
العهد  على  يفرض  الذي  األمر 
واحلكومة أن ميتلكا اجلرأة ويقرا 
اإلصالحات املطلوبة واإلجراءات 
ميكن  ال  ذلك  وكل  الضرورية، 
خلق  يتم  مل  إذا  يستقيم  ان 
مناخ إجيابي مع األشقاء العرب 
يتم  مل  وإذا  الدولي،  واجملتمع 
لنتمكن  إجيابية  إشارات  إرسال 
مشاريع  من  االستفادة  من 
التعاون  اىل  والذهاب  سيدر، 
مع صندوق النقد الدولي الذي 
للخروج  األساس  املدخل  بات 
من األزمة اليت يعيشها لبنان«.
وتوقفت الكتلة عند »اإلجراءات 
املتخذة من احلكومة ملواجهة وباء 
»عناصر  ان  معتربة  الكورونا«، 
واليت  كورونا،  ازمة  مواجهة 
تتطوع هلا خمتلف قوى اجملتمع 
قصوى،  أولوية  هي  اللبناني، 
لكنها تبقى غري مكتملة ما مل يتم 
احلكومية  املستشفيات  جتهيز 
خمتلف  يف  الدولة  قبل  من 
االعتمادات  ورصد  املناطق، 
من  واالستفادة  هلا،  الالزمة 

أموال املتربعني«.
وأكدت »ضرورة إصدار مراسيم 
يف  الناجحني  مجيع  تعيني 
إمتحانات جملس اخلدمة املدنية، 
واملكرس حقهم بذلك يف قانون 
 2020 و   2019 العامني  موازنة 
دون أي تفرقة أو استنساب«.

وأخريا، هنأت الكتلة »الطوائف 
التقويم  تعتمد  اليت  املسيحية 
الغربي بالفصح اجمليد«، سائلة 
وعلى  عليهم  »يعيده  ان  اهلل 
مجيع اللبنانيني باخلري وبالصحة، 
الصحية  االزمات  كل  عن  بعيدا 

واالقتصادية واملعيشية«. 
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كتلة املستقبل: احلكومة تعيش 
يف واد والشعب يف واد آخر

الدكتورة  اإلعالم  وزيرة  أكدت 
خالل  جند  الصمد  عبد  منال 
»املنار«،  قناة  مع  اتصال 
الظهرية،  أخبار  نشرة  ضمن 
الدور  إعادة  على  »العمل 
األساسي واالسرتاتيجي لوزارة 
من  نوع  خلق  خالل  من  االعالم 
احلكومة  بني  التشاركي  احلوار 
اجملتمع  أكان  سواء  واجملتمع، 
املالي االقتصادي أم املدني«، 
أساسي،  دورنا  »إن  وقالت: 
إذ ال يقتصر فقط على إيصال 
إىل  احلكومة  ومواقف  املعلومة 
الضروري  من  بل  الناس، 
الناس  مواقف  على  نطلع  أن 
ليشاركوا  وأفكارهم  وآرائهم 
عن  تصدر  اليت  القرارات  يف 

احلكومة«.
وتناولت خطة احلكومة، وقالت: 
»إن هذه اخلطة مالية إنقاذية، 
ومن الضروري أن تتضمن آراء 
الختصاصيني يف هذا اجملال. 
إىل  اللقاءات  قسمت  لقد 
لقاءات عدة للحوار، وأخذنا يف 
االعتبار مجع أكرب شرحية ممكنة 
وكذلك  االختصاص،  أهل  من 
وطروحات  أفكار  لديهم  من 
أبرزوها  أو  وتداولوها  سبق 
مبدأ  أيضا  واعتمدنا  أمامنا. 
املساواة لنراعي مجيع األفرقاء 
ليكونوا  األشخاص  وكل 
التمثيل  أن  ورغم  ممثلني. 
ليس كامال، إال أن اجلميع لديه 
قدرة  وال  وقيمة،  جيدة  أفكار 
اجلميع  استيعاب  على  لدينا 

حبوارات مفتوحة«.
حصر  استطعنا  »لقد  أضافت: 
هذه احلوارات يف جمموعة لديها 
ومهن  نقابات  من  وآراء  أفكار 
وصناعيني،  واقتصاديني 
واقتصاد  مال  خرباء  وكذلك 
لكي يشاركونا بآرائهم على أن 
خنرج بعد ذلك بتوصيات نعلن 
احلكومة  على  ونعرضها  عنها 
وضع  عند  االعتبار  يف  لتؤخذ 

اخلطة بصيغتها النهائية«.
وأشارت إىل أن »هذه اخلطة هي 
مشروع خطة مت اقرتاحها من قبل 
وزير املال غادزي وزني يف 31 
آذار أمام جملس الوزراء. وبناء 
اجمللس  يتخذ  أن  وقبل  عليه، 
على  التوافق  مت  فيها  قراره 
لألخذ  االجتماعات  هذه  إجراء 
بعيدا  واآلراء،  التوصيات  يف 
مطالب  وأي  سياسة  أي  عن 
شخصية.  أمور  وأي  قطاعية 
طرح  بهدف  فقط  ليست  إنها 
األفكار، فهذه التوصيات نعيد 
لقاء«،  كل  نهاية  يف  عرضها 
حصل  ما  ما  »هذا  وقالت: 
باألمس خالل اللقاء مع هيئات 
اقتصادية ومالية، حيث عرضنا 
توصياتهم اليت تداولوها خالل 
املال  وزراء:  االجتماع، حبضور 
غازي وزني والصناعة الدكتور 
عماد حب اهلل والتنمية اإلدارية 
برئاسة  قطار،  دميانوس 
الدكتور حسان  رئيس احلكومة 

دياب«.
التوصيات  »هذه  أضافت: 
وأعلنا  الورق،  على  وضعناها 
ويف  ملخص.  بشكل  عنها 
سنعقد  اليوم،  احللقة  نهاية 
اجتماعا مع نقابات املهن احلرة: 
والصيادلة  واألطباء  احملامون 
احملاسبة  وخرباء  واملمرضون 

أيضا  خنرج  كي  وغريهم، 
عليهم  سنطرحها  بتوصيات 
وسنضمها  اللقاء،  نهاية  يف 
أن  على  التوصيات  سائر  إىل 
توضع كل التوصيات يف ورقة 

واحدة متكاملة«.
من  اهلدف  »إن  وتابعت: 
األفكار،  طرح  اللقاءات  هذه 
ألي  موقف  أي  تسجيل  ال 
شخص. وإذا رغب يف التعبري 
بأن  احلرية  فلديه  موقفه،  عن 
ولكن  اإلعالم،  يف  ذلك  يعلن 
ومقرتحات  آراء  نصدر  حنن 
بها  نقصد  ال  جمهولة  بأمساء 
األشخاص. وبعد ذلك، نتداوهلا 
باخلطة  لربطها  اجمللس  يف 

واخلروج مبقررات«.
املناقشات  هذه  تأثري  وعن 
والتوصيات على موقف رئيس 
احلكومة خصوصا وانه سيكون 
يف  الصدد  هذا  يف  كالم  له 
الساعات املقبلة، ام انها فقط 
نصائح استشارية، قالت وزيرة 
دياب  الرئيس  »كلمة  االعالم: 
تصب دائما يف االطار التوجيهي 
والعام الذي يوجه عمل احلكومة 
فيها،  الوزراء  كافة  وعمل 
واآلراء اليت تطرح من اصحاب 
الخذ  فقط  ليست  االختصاص 
اجراء  بأي  القيام  دون  رأيهم 
بل سنأخذها باالعتبار، وبطبيعة 
احلال سنعدل وسيلمسون ذلك 
من خالل النتيجة النهائية هلذه 
حواري  لقاء  هو  اهلدف  اخلطة. 
املشاركة  وبالتالي  تشاركي 
بأي  والقيام  القرار  صنع  يف 
اجراء ميكن ان يفعل هذه اخلطة 

وجيعلها بشكلها االمثل«.
وردا على سؤال عن ان رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
ال  انه  كلمته  يف  اليوم  قال 
يف  احلمالت  استمرار  جيوز 
االمور  وضع  وينبغي  االعالم 
هذه  تتوقف  كي  نصابها  يف 
املتصاعد،  والتجين  احلمالت 
مقاربة  سيتم  آلية  أي  ووفق 
لرئيس  التوصية  هذه 
ايضا  مرتبطة  النها  اجلمهورية 
قالت:  االقتصادية،  باخلطة 
»حنن دائما نقول اننا مع النقد 
اىل  يؤدي  الذي  البناء اجملدي 
تعديالت واصالحات ختدم البلد 
مشرتكة  مصلحتنا  حنن  ككل، 
واملصيبة جتمعنا واحللول ختدم 
لدينا  ان  املؤكد  من  اجلميع. 
حرية رأي وتعبري وهناك مواقف 
ويأخذ  احلكومة  بها  تأخذ  جدية 
معين  شخص  كل  ايضا  بها 
اجلمهورية  رئيس  ومسؤول. 
اطار  يف  يوضح  هو  بالتأكيد 
نتيجة  النقاط  بعض  معني، 
يف  ظهرت  اليت  االراء  بعض 
االعالم يف اليومني السابقني، 
وانا شخصيا اعترب انه من املهم 
هذه  يف  اجيابيني  نكون  ان 
غاندي  مقولة  وحسب  الفرتة، 
قابلنا  واذا  شر،  يولد  الشر 
هذا  ينتهي  فال  بالشر  الشر 
الشر، فلنكن اجيابيني الن كل 
هذه الظروف السلبية السائدة 
يف البلد لن ختدم احدا، الناس 
جائعة ومن دون عمل لذلك ال 
جيب الدخول يف أي مهاترات ال 
ختدم احدا، وعلى امل ان تصل 
لنتمكن  للجميع  الرسالة  هذه 
مجيعا من حتقيق هذا اهلدف«.

عبد الصمد: نعمل على احلوار التشاركي بني احلكومة واجملتمع
وعن دورها يف التوعية الصحية 
واصدار التعليمات اليت تساعد 
وعما  اجملتمع،  تضامن  على 
شهدناه من بعض الثغرات مثل 
الذي متت فربكته عن  الفيديو 
توجهه  وما  املستشفيات،  احد 
بعض  اىل  لالعالم  كوزيرة 
املواقع االلكرتونية اليت روجت 
امللفقة،  االخبار  هذه  ملثل 
الرأي  حرية  مع  »حنن  قالت: 
والتعبري، ولكن هذا عمل حنن 
نستنكره النه يؤذي االعالم وال 
خيدمه خصوصا اذا كان يؤدي 
اىل اذى الناس وهذا ال ميكننا 
اعالمنا  ابدا.  به  نتهاون  ان 
وكما  مسؤوال،  يكون  ان  جيب 
قلنا حنن نعمل على معاجلة كل 

االخبار الكاذبة ألنها مؤذية وال 
ميكننا التغاضي عنها واذا كان 
اال  االعالمي غري مسؤول جيب 
االعالميني.  خانة  يصنف ضمن 
يكونوا  ان  اجلميع  على  وأمتنى 
حريصني يف عرضهم للمعلومة 
واود  صحتها.  من  والتحقق 
ان اشري اىل ان بعض األخبار 
الكاذبة صادرة عن جهل وسوء 
فهم، ولكن هناك اخبار كاذبة 
وبهدف  قصد  عن  صادرة 
اهدافها  تكون  وقد  التضليل 
سياسية او اكثر من ذلك وهذا 
ما ال نقبل به، وحنن نعمل على 
اجراءات حمددة لوضع حد ملثل 
هذه االخبار النها تسبب االذى 

للجميع«. 

حلزب  األعلى  اجمللس  توقف 
اجتماعه  يف  األحرار  الوطنيني 
األسبوعي الذي عقده إلكرتونيا 
دوري  احلزب  رئيس  برئاسة 
األعضاء،  ومشاركة  مشعون 
وحيا  نيسان،   13 ذكرى  عند 
احلزب وسائر  »شهداء وجرحى 
عن  دافعوا  الذين  املقاومني 
حرية لبنان واستقالله وسيادته 
يف وجه هيمنة السالح الغريب 
للوصايات  واملرتهن  واملتفلت 
اخلارجية، بعد ختاذل الدولة عن 

املواجهة بأجهزتها الرمسية«.
وأعلن »استعداده الدائم لبذل 
كل التضحيات يف سبيل قدسية 
حرية لبنان وبقائه ودميومته«.

وتصرفات  »مواقف  يف  ورأى 
وقصورا  ارتباكا  احلكومة  هذه 
حازمة  قرارات  اختاذ  عن  كامال 
األزمات  ظل  منها، يف  مطلوبة 
الكربى اليت مير بها لبنان على 
الصعد كافة، تاركة ملن شكلها 
املواقف  وإمالء  بامسها  النطق 
هذه  عن  والرتاجع  عليها 
القيمني  مصاحل  وفق  املواقف 
عليها وأهوائهم ومرجعياتهم«.

ملواجهة  اخلطة  »أين  وسأل: 
واالقتصادي؟  املالي  االنهيار 
ودائع  من  تبقى  ما  نهب  أيف 
املصارف  لدى  اللبنانيني 
رساميل  على  واالستيالء 
شركاتهم وصناديق مؤسسات 
واملهنية،  النقابية  التعاضد 
للدورة  النهوض  يعيد  ما 
االستمرار  أم يف  االقتصادية؟ 
بتمويل املشاريع العشوائية غري 
اجملدية، ما خيفف من أعباء على 

مالية الدولة العاجزة أصال؟
النهج،  هذا  على  دليل  خري 
تدمري  متويل  يف  االستمرار 
وجتاهل  الطبيعي،  بسري  مرج 
احملذرة  اجليولوجية  الدراسات 
من مغبة بناء السد، والتغاضي 
ومرجعيات  أهالي  مطالبات  عن 
البيئية  والفاعليات  املنطقة 
الرافضة هلذا املشروع. أم يف 
الرتدد واالستنسابية يف إعادة 

األحرار: أين اخلطة ملواجهة 
االنهيار املالي واالقتصادي؟

الطالب  سيما  ال  اللبنانيني، 
منهم، من اخلارج، وخضوع هذه 
يف  املسؤولني  ألهواء  العملية 
الدوائر اللبنانية اخلارجية، خالفا 
بني  واملساواة  العدالة  ملبدأي 

مجيع اللبنانيني؟«.
»عودة  بشدة  احلزب  واستنكر 
الطائفي  التخاطب  إىل  البعض 
التواصل  وسائل  عرب  املقيت 
باجلميع  مهيبا  االجتماعي«، 
حياك  ملا  والوعي  »التعقل 
األشم  اجلبل  ملنطقة  حتديدا 
إىل  اجلبل  تعيد  دسائس  من 
الذي  البغيض،  الصراع  زمن 
الرئيس  فخامة  لقاء  أنهاه 
احلزب  ورئيس  مشعون  كميل 
االستاذ  االشرتاكي  التقدمي 
 1984 آب   5 يف  جنبالط  وليد 
بالتصريح  واملؤرخ  القمر  بدير 
واملدون  سويا،  وقعاه  الذي 
يف سجل الشرف العائد لكنيسة 
سيدة التلة، كما لقاء املصاحلة 
البطريرك  أرساها  اليت  الكربى 
صفري  بطرس  اهلل  نصر  مار 
للشوف  التارخيية  زيارته  خالل 

واجلبل عام 2001«.
الكامل  »تأييده  عن  وأعرب 
مطارنة  بيان  يف  ورد  ملا 
هذه  شجب  الذي  الشوف، 
ما  ودان  الشاذة  املمارسات 
يدلي به مطلقو هذه الصفحات 
والنوايا«،  األهداف  املشبوهة 
قريب  من  عالقة  »أي  نافيا 
إذاعة  صفحة  ملطلقي  بعيد  أو 

الشوف املسيحية باحلزب«.
ملشغل  انتماء  »أي  نفى  كما 
هذه الصفحة لصفوف احلزب«، 
ب«موقفه  اجلميع  مذكرا 
التارخيي الثابت، وهو التمسك 
العيش  وترسيخ  اجلبل  بوحدة 
عودة  وتدعيم  فيه  الواحد 
والقاضي  قراهم،  إىل  أهله 
أيضا مبطالبة أهل احلكم بإمتام 
بإطالق  املتمثلة  واجباتهم 
مشاريع التنمية والبنى التحتية 
لتعزيز  واجلبل  الشوف  يف 

العودة إليهما«.
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حول  بيانا  الدولي  البنك  اصدر 
املياه  امدادات  زيادة  مشروع 
يف لبنان »مشروع سد بسري« 
جاء فيه: »يهدف مشروع زيادة 
سد  )مشروع  املياه  إمدادات 
نظيفة  مياه  توفري  إىل  بسري( 
مليون   1.6 من  ألكثر  وموثوقة 
منطقة  يف  يعيشون  شخص 
لبنان،  وجبل  الكربى  بريوت 
شخص   460.000 فيهم  مبا 
 4 من  أقل  على  يعيشون 
ويتكبدون  اليوم  يف  دوالرات 
خمتلفة  فواتري  ثالثة  حاليا 
)حكومية،  املياه  على  للحصول 
صهاريج ، وزجاجات مياه(. لقد 
أكثر  منذ  بسري  بسد  النظر  مت 
أساسي  جزء  وهو  عاما   50 من 
الوطنية  االسرتاتيجية  من 
وقد  لبنان.  يف  املياه  لقطاع 
هذا  متويل  الدولي  البنك  قرر 
املشروع باالستناد إىل دراسات 
فنية وجدوى اقتصادية وبيئية 
أجرتها احلكومة اللبنانية وصادق 

عليها خرباء دوليون.
وقال ساروج كومار جاه، املدير 
يف  املشرق  لدائرة  اإلقليمي 
البنك  »يلتزم  الدولي:  البنك 
املشاركة  بآليات  الدولي 
بني  واحلوار  النطاق  الواسعة 
يف  املعنيني  األفرقاء  كافة 
ميوهلا.  اليت  املشاريع  مجيع 
فخالل كافة مراحل إعداد وتنفيذ 
مشروع سد بسري، ومنذ موافقة 
احلكومة اللبنانية عليه وتصديقه 
من قبل الربملان اللبناني، كان 
البنك الدولي، وال يزال، ملتزما 
باالخنراط بشكل واسع وبناء مع 
واجملتمع  املعنية  اجلهات  مجيع 

املدني.«
شهدها  اليت  للمعارضة  ونظرا 
الدولي  البنك  طلب  املشروع، 
من احلكومة اللبنانية إطالق حوار 
عام وشفاف ملعاجلة االعرتاضات 
املواطنون  حوله  أثارها  اليت 
ومؤسسات من اجملتمع املدني. 
وقت  يف  احلكومة  أعلنت  وقد 
سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ 
البنك  يرحب  قريبا.  احلوار  هذا 
ويتطلع  احلكومة  بقرار  الدولي 
احلوار  هذا  وتنفيذ  إطالق  إىل 
اليت  اخلالصات  وإىل  بنجاح 
ستنتج عنه. إن احلوار العام هو 
شراكة  لصون  الوحيد  السبيل 

واجملتمع  احلكومة  بني  متينة 
املدني واملؤسسات التمويلية.

من  كغريه  حاليا،  لبنان  يواجه 
مل  أزمة  العامل،  يف  البلدان 
تفشي  بسبب  مثيل  هلا  يسبق 
 .19-COVID كورونا  فريوس 
وتأتي هذه األزمة لتفاقم األزمة 
االقتصادية واملالية اليت يعانى 
ما  غالبا  فرتة.  منذ  البلد  منها 
تنطوي أزمات من هذا النوع على 
تغيري يف األولويات الوطنية يف 
لقد  الناشئة.  االحتياجات  ضوء 
على  مؤخرُا  الدولي  البنك  أعلن 
استعداده  العاملي  الصعيد 
إعادة  على  البلدان  ملساعدة 
هلا  املتاحة  املوارد  ختصيص 
إحلاحا  أكثر  ناشئة  ألولويات 
وحدة. ويف هذا الصدد، وافق 
البنك الدولي مؤخرا على إعادة 
ختصيص ما جمموعه 45.5 مليون 
أمريكي ضمن مشروعني  دوالر 
تعزيز  مشروع  هما  لبنان  يف 
النظام الصحي )40 مليون دوالر 
أمريكي( ومشروع دعم االبتكار 
الصغرية  املشروعات  يف 
دوالر  مليون   5.5( واملتوسطة 
أمريكي( وذلك يف سبيل تعزيز 
قدرة وزارة الصحة العامة على 
-COVID اختبار ومعاجلة حاالت
19 املشتبه فيها، وتقديم دعم 
أو  اللبنانية  للشركات  فوري 
مراكز البحوث إلنتاج اإلمدادات 
الطبية  واخلدمات  واملعدات 

.19-COVID الالزمة ملكافحة
يواجه لبنان حاليا ضرورة تقديم 
الفقرية،  لألسر  السريع  الدعم 
والشركات  وللمؤسسات 
بشدة  تضررت  اليت  الصغرية 
البنك  يؤكد  األزمة.  جراء  من 
اقرتاحات  على  انفتاحه  الدولي 
كيفية  حول  اللبنانية  احلكومة 
من  احلالية  احملفظة  استخدام 
األموال  فيها  مبا  القروض، 
سد  مشروع  ضمن  املنفقة  غري 
فعالية  أكثر  بشكل  بسري، 
الشعب  الحتياجات  لالستجابة 
اللبناني امللحة والناشئة حديثا.

لطاملا كان البنك الدولي شريكا 
للبنان وشعبه وهو يؤكد التزامه 
جهوده  ودعم  لبنان  مساعدة 
يف معاجلة التحديات االجتماعية 
اليت  واالقتصادية  واملالية 

يعاني منها«. 

البنك الدولي عن قرض سد بسري:

بامكان لبنان استخدام االموال غري املنفقة 
لالستجابة الحتياجات الشعب امللحة والناشئة حديثا

رفيق  مستشفى  عن  صدر 
احلريري اجلامعي التقرير اليومي 
عن آخر املستجدات حول فريوس 
فيه:  وجاء   19-Covid الكورونا 
اليت  احلاالت  جمموع  »وصل 
بفريوس  إصابتها  خمربيا  ثبتت 
حاليا  واملوجودة  الكورونا 
يف  الصحي  العزل  منطقة  يف 

املستشفى إىل 31 إصابة.
مشتبه  حالة   13 استقبال  مت 
الكورونا  بفريوس  بإصابتها 

نقلت من مستشفيات أخرى.
من  للشفاء  حالتان  متاثلت 
فريوس الكورونا بعد أن جاءت 
نتيجة فحص ال PCR سلبية يف 

كافة  من  وختلصهما  املرتني 
عوارض املرض.

بلغ جمموع احلاالت اليت شفيت 
الكورونا منذ  متاما من فريوس 
حالة   86 تارخيه  حتى  البداية 

شفاء.
بفريوس  املصابني  مجيع  إن 
الكورونا يتلقون العناية الالزمة 
ووضعهم  العزل  وحدة  يف 
واحدة  إصابة  عدا  ما  مستقر 

وضعها حرج.
ملعرفة عدد اإلصابات على كافة 
متابعة  يرجى  اللبنانية  األراضي 
عن  الصادر  اليومي  التقرير 

وزارة الصحة العامة«.

تقرير مستشفى احلريري: 86 حالة شفاء تام و31 
اصابة يف العزل و13 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من 

مستشفيات أخرى وحالة واحدة حرجة 

للمقاومة  الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة  يف 
رعد  النائب حممد  برئاسة  االول 
وأصدرت  أعضائها.  ومشاركة 

بيانا جاء فيه:
لدى  اجمليد  الفصح  بني  »ما 
البالد  يف  املسيحية  الطوائف 
الستقبال  املسلمني  واستعداد 
يطل  املبارك،  رمضان  شهر 
الصوم  فريضة  ألداء  اللبنانيون 
هلل عز وجل. وملا يغادر بالدهم 
أربك  الذي  الكورونا  وباء  بعد 
الدول  معظم  يف  واحدث  العامل 
والصحة  االدارة  كبريا يف  شلال 
وغريه  واالقتصاد  والتعليم 
املادي  النظام  عجز  وكشف 
ومنظومته االخالقية على االلتزام 
حبقوق االنسان واحرتامها واظهر 
متخلفة  اولويات  االستحقاق  عند 
حلساب  البشر  حبياة  تطيح 

استنهاض اقتصاد الدول.
جنحت  االرباك  هذا  وسط 
احلكومة يف اعتماد خطة املواجهة 
للكورونا اىل حد كبري وتصرفت 
بأعلى مستويات احلرفية ومعايري 
من  للحد  العاملية  الصحة  منظمة 
انتشار الفريوسواحتوائه والتحكم 
به  للمصابني  املعاجلة  باداراة 
من  الوافدة  االعداد  واستيعاب 
رغبوا  الذي  املغرتبني  ابنائنا 
هذه  يف  البالد  اىل  بالعودة 
املرحلة الضاغطة على اجلميع يف 

الداخل واخلارج.
ان  بدا  اخرى  جهة  من  أنه  اال 
انقاذ  خطة  العداد  انصرافها 
اقتصادي ونقدي ومالي للبالد، 
غلب عليه االجتاه النظري اذ مل 
خطوات  قبل  من  احلكومة  تباشر 
مالي  تدقيق  الجراء  جدية 
املركزي  للمصرف  وحماسيب 
تستند كل خطة الحقة اىل ارقامه 

ومعطياته.
ان املنهجية السليمة تقتضي أن 
موضع  األمر  هذا  احلكومة  تضع 
ليبنى  الفوري  والتنفيذ  االجراء 

على الشيء مقتضاه.
من  مجلة  الكتلة  تابعت  لقد 
احملقة  واملطالبات  القضايا 
وناقشت  اللبنانيني.  تعين  اليت 
وخلصت  خمتلفة  اخرى  تطورات 

اىل ما يأتي :
وجوب  على  الكتلة  تؤكد   -1
العامة  اللبنانيني بالتعبئة  التزام 
نيسان   26 تاريخ  اىل  دة  املمدَّ
لسالمتهم  ضمانا  اجلاري، 
وصحتهم العامة.. وتدعوهم اىل 
واالحرتازات  االجراءات  تطبيق 
والتزام  كامل  بشكل  املطلوبة 
عن  واالمتناع  البيوت  يف  البقاء 

التجمعات وعن كل نشاط يسبب 
اكتظاظا وازدحاما بني الناس يف 

الساحات واألماكن والطرق.
2 - تعترب الكتلة أن قرار احلكومة 
اللبنانيني  استعادة  مواصلة 
الطالب  سيما  ال  املغرتبني 
اآلمنة  بالطريقة  لبنان  إىل  منهم 
املعتمدة هو قرار يعكس حرصها 
استجابتها  املواطنني  على 
الصعب  الزمن  يف  ملناشداتهم 

الذي مير فيه اجلميع.
كما تثين الكتلة على ارجاء توزيع 
املساعدات املقررة لألسر األشد 
حاجة إىل حني ينتهي اجليش من 
وتدعو  واألمساء  اجلداول  تدقيق 
اىل اعادة النظر باآللية املعتمدة 
الثانية.  املرحلة  استمارات  يف 
التنفيعات  منهجية  وتدين 
طوال  حكمت  اليت  والزبائنية 
جداول  اعداد  املاضية  السنوات 
املساعدات خالفا لألمانة والنزاهة 
يف التصرف باملال العام يف عدد 
العاّمة  واإلدارات  الوزارات  من 

وترى فيها ما يوجب املالحقة.
النجاح  ان  الكتلة  ترى   -  3
احلكومي يف اجملال الصحي وإن 
أسهم مؤقتا يف تغطية عدد من 
اال  اخرى،  جماالت  يف  العثرات 
اهتمام  ان يصرف  أعجز من  انه 
وجعهم  عن  اللبنانيني  املودعني 
احلقيقي، ليس من قلقهم اجلدي 
جيب  اليت  ودائعهم  مصري  على 
اختاذ القرارات احلازمة لتحريرها. 
وازاء الطروحات املتداولة لرتميم 
الوضع املالي العام على حساب 
اموال املودعني من جهة وأصول 

الدولة من جهة اخرى.
ان الكتلة تدعو احلكومة لإلسراع 
يف اختاذ هذه القرارات وترفض 
اجراء  او  طرح  أي  قاطعا  رفضا 
ميس بها او يهدف اىل االقتطاع 
منها، كما ترفض كل الطروحات 
املالي  الوضع  لرتميم  املتداولة 
العام على حساب أموال املودعني 
من جهة وأصول الدولة من جهة 

أخرى.
4 -ان استمرار فلتان سعر صرف 
عدد  وفقدان  األمريكي،  الدوالر 
األساسية  والسلع  املواد  من 
القيمة  تدني  و  األسواق،  من 
 ، الوطنية  للعملة  الشرائية 
واالرتفاع اجلنوني لألسعار، أمور 
اجراءات  احلكومة  من  تتطلب 
من  تهدىء  حازمة  و  سريعة 
روع املواطنني وتشعرهم بوجود 
وتصون  مصاحلهم  ترعى  حكومة 
من  كان  أيا  متنع  و  حقوقهم 
استغالل بعض الظروف الطارئة 
ابتزازهم  و  سريع  ربح  لتحقيق 

يف لقمة عيشهم«.

الوفاء للمقاومة دعت اىل اعادة النظر بآلية املساعدات:

نرفض ترميم الوضع املالي العام على 
حساب أموال املودعني وأصول الدولة

استقبل وزير الداخلية والبلديات 
العميد حممد فهمي النائب نهاد 
خمصصة  زيارة  يف  املشنوق، 
دوالر  مبليون  هبة  لتسليم 
لبنانية،  لرية  ومليار  أمريكي 
اللبنانية  »اجلمعية  حساب  من 
صندوق  إىل  السجون«  لتأهيل 
لقوى  العامة  املديرية  احتياط 

األمن الداخلي.
املشنوق  فهمي  شكر  بداية، 
وثقتها  اجلمعية  »مبادرة  على 
والبلديات  الداخلية  بوزارة 
األمن  لقوى  العامة  واملديرية 
الداخلي، وعلى اجلهد الذي قام 
مبلغ  ومجع  اجلمعية  إلنشاء  به 

كبري من التربعات«.
أعلن  اهلبة،  تسليم  وبعد 
اليت  »املبالغ  ان  املشنوق 
ستنفق  واليت  سابقا  انفقت 
بلغت  املقدمة،  اهلبة  من  الحقا 

حتى تارخيه تسعة ماليني دوالر 
داخل  الواقع  حتسني  اجل  من 
االجراءات  وتعزيز  السجون 
احتمال  ملواجهة  الصحية 
شاكرا  كورونا«،  وباء  تفشي 
»املتربعني الذين ساهموا خالل 
السنوات املاضية يف بناء مراكز 
حاجات  وتأمني  لالحتجاز  جديدة 
ملحة وطارئة يف السجون، دون 
اليت  اإلدارية  العوائق  اعتماد 

حتتاج إىل وقت طويل«.
وإذ أشاد باجلهود اليت يقوم بها 
انتشار  من  للحد  الداخلية  وزير 
وباء كورونا، ضمن اختصاصه، 
أعلن أن »اهليئة العامة للجمعية 
لتعديل  بينها  ما  ستتشاور يف 
ما  واستعمال  الداخلي  النظام 
يف  املالي  رصيدها  من  تبقى 
دعم مؤسسات صحية ومجعيات 

معنية مبكافحة هذا الوباء«. 

فهمي تسلم من املشنوق مليون دوالر ومليار لرية 
هبة لتحسني واقع السجون وتسديد غرامات 

السجناء غري امليسورين

 أصدر »جتمع العلماء املسلمني« 
التطورات  على  فيه  علق  بيانا 
واملنطقة،  لبنان  السياسية يف 
»ان  اىل  مستهله  يف  ولفت 
يستغل  الصهيوني  العدو 
انشغال لبنان والعامل بالتصدي 
جلائحة كورونا للقيام بانتهاكات 
تنفيذ  حماوال  الدول  لسيادة 
قد  وعسكرية  أمنية  عمليات 
تنفيذها  على  قادرا  يكون  ال 
بسهولة يف أيام أخرى. بل وصل 
به األمر إىل حد قيامه وباعرتاف 
الصهيوني  املوساد  رئيس 
لعالج  طبية  مستلزمات  بسرقة 
كل  متجاوزا  الكورونا  ومواجهة 
القيم األخالقية واإلنسانية اليت 
ال يتحلى بها أصال بل إن وجوده 
لكل  طعنة  هو  األساس  يف 
املبادئ والقيم، وحنن يف لبنان 
نشكر اهلل عز وجل أن مرت علينا 
األضرار  بأقل  الكورونا  جائحة 
املمكنة وذلك بفضل اإلجراءات 
اليت اختذتها احلكومة والتجاوب 
الرائع للشعب اللبناني والنشاط 
املميز لوزير الصحة الدكتور محد 
حسن واليت جعلتنا ننال إعجاب 

وكثري  العاملية  الصحة  منظمة 
من املؤسسات الدولية«.

»جتاوز  التجمع  استنكر  كما 
العدو الصهيوني السياج التقين 
يف بلدة العديسة والدخول إىل 
املنطقة املتحفظ عليها ونصب 
باملبادرة  ونوه  فيها،  خيمة 
هذا  مبواجهة  للجيش  السريعة 
انسحاب  استدعى  ما  اخلرق 
ببقاء  ونطالب  املعتدية،  القوة 
أمت  على  واملقاومة  اجليش 
مغامرة  أية  ملواجهة  اجلهوزية 
األجواء  مستغلة  صهيونية 
وإنشغال  كورونا  بوباء  احمليطة 

الناس فيها«.
وختم البيان: »لقد تبني للعامل 
الواليات  أن  شك  أدنى  بال 
املتحدة األمريكية هي حقا رأس 
اإلرهاب يف العامل وهي الشيطان 
أخريا  األمر  هذا  وجتلى  األكرب، 
بقرار الرئيس األمريكي دونالد 
اليت  املساعدات  بتعليق  ترامب 
تقدمها واشنطن ملنظمة الصحة 
على  التغطية  حماوال  العاملية 
احتواء تفشي  إدارته يف  فشل 

فريوس كورونا يف بالده«. 

جتمع العلماء : لبقاء اجليش واملقاومة على 
أمت اجلهوزية ملواجهة أية مغامرة صهيونية

رد الوزير السابق اللواء اشرف 
السابق  الوزير  رد  على  ريفي 
ان  دون  من  جريصاتي  سليم 
حسابه  عرب  وكتب  يسميه، 
شاهد  »وشهد  »تويرت«:  على 
عليك  نتمنى  كنا  أهله..  من 
البالط وبدل احملاضرة  يا وزير 
بالعفة،الطلب من رئيس اللجنة 
الفاحصة فتح حتقيق بالتصحيح 
 6000 على  يطلع  مل  فهو 
مسابقة. رفض املراجعات اليت 
وردت ليس سوى دليل تدخلك 
الفاضح الذي بات عالمة فارقة 

الذي  العهد  فشل  عالمات  من 
عرب  للنفوذ  الهثا  له  تنتمي 

اإلستزالم«.
حدودي  التزمت  »انا  وقال: 
اما  والدولة،  القانون  وهي 
اال االحنناء لكل  انت فال حيدك 
واطيا.  أم  كان  عاليا  باب، 
ستضبط  الثورة  تنتصر  عندما 
املتلبسني يف تبييض وتهريب 
دساتري  كتابة  ويف  العمالء، 
عن  دفاعا  والرتافع  اإلستبداد، 
ألن  احلريري.  إقلق  رفيق  قتلة 

احملاسبة آتية.«

ريفي ردا على جريصاتي: إقلق ألن احملاسبة آتية

ريشار  السابق  الوزير  أكد 
قيوجميان، يف حديث اىل اذاعة 
اليت  اللوائح  ان  احلر«،  »لبنان 
صدرت عن وزارة الشؤون هي 
األكثر دقة وان اللوائح الصادرة 
أخريا مضخمة وغري دقيقة ألنها 
كالسائقني  عدة  نقابات  من 
االلغام  ومصابي  العموميني 
ولوائح تالميذ املدارس الرمسية 
الشؤون  وزير  اوقفها  لذلك 

االجتماعية رمزي مشرفية«.
وردا على سؤال، قال قيوجميان: 
»كان جيب عليهم العمل حبسب 
يرتكوها  واال  واضحة  معايري 
ووزارات  النقابات  عاتق  على 
وبالتالي  معنية،  غري  وادارات 
كان جيب االخذ باالعتبار ان 60 
% من الشعب أصبح حتت خط 

الفقر«.
اجليش  نرى  »اليوم،  أضاف: 
مصابي  اىل  املساعدات  يوزع 
االلغام ووفق اللوائح الصحيحة 
اليت قدمتها املؤسسة العسكرية 

لوزارة الشؤون«.
احلمالت  ان  قيوجميان  وأوضح 
بو  بيار  السابق  والوزير  حبقه 
عاصي »تنم عن جهل يف موضوع 
املساعدات الذي يقدمها برنامج 

الفقر يف وزارة الشؤون«.
وقال: »سلوكنا معروف ونعمل 
مرتاح«،  وضمرينا  بصدقية 
معرفتهم  »عدم  ان  اىل  مشريا 
جيعلهم  الربنامج  عمل  بكيفية 
السياسية  االتهامات  يطلقون 
بو  وحبق  حبقي  والعشوائية 
فقر  يستغلون  لألسف  عاصي. 
اىل  االتهامات  لتوجيه  الناس 

وزراء القوات«.
منهم  »البعض  ان  اىل  ولفت 
النيابة  اىل  إخبار  بتقديم  هدد 
ان  على  نشدد  وحنن  العامة، 
إخبار سيقدم حبقنا سيلقى  أي 
حبق  املقدم  االخبار  مصري 
ابو  كميل  السابق  العمل  وزير 
سليمان، أي اىل سلة املهمالت 

يف العدلية«.

قيوجميان: يستغلون فقر الناس لتوجيه 
االتهامات اىل وزراء القوات
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 لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء أبقى من اللحم والدوالر
تفرض األزمة املالية واالقتصادية اللبنانية يف عامل ما بعد وباء 
كورونا، حصول حتّول جذري يف القطاع الزراعي اللبناني وتغيريات 
إنقاذ  خّطة  على  تعمل  الزراعة  وزارة  الغذائية.  ظم  النُّ يف  جدّية 
حمكومة بالقدرات احملدودة وكالسيكية التفكري، فيما يطرح العديد 
من اخلرباء والناشطني أساليب جديدة حتمي البالد من خطر اجلوع.

فألول  املنطق.  يصقلها  أن  ينجح  ال  كما  الّنفوس،  يكوي  اجلوع 
مّرة منذ تأسيس الكيان اللبناني، يسري بني بعض اللبنانيني، 
مواطنني وجهات وسلطات، مصطلح »األمن الغذائي«. والفضل 
يف ذلك متقّدمًا، لبنجامني فرنكلني، الذي مّد يده من ورقة املئة 
دوالر، ملّوحًا للبنان بالوداع معلنًا نهاية حقبة، وانكشاف »نصبة 
كورونا،  لوباء  وثانيًا،  اللبناني.  املصريف  النظام  يف  العصر« 
الذي جّرد املستقبل من األمل يف عودة »املرحوم« فرنكلني عن 

قراره.
وإذا استثنينا »الطفرة« الزراعية خالل عهد الرئيس فؤاد شهاب، 
مل يكن النظام اللبناني وأركانه، ومعهم اجلزء األكرب من املواطنني، 
السياسات  النقيض، سعت  على  بل  يأكلون.  ما  بزراعة  معنيني 
اجملتمع  من  تبّقى  ما  تفكيك  إىل  واالقتصادية  واملالية  الرمسية 
الزراعي اللبناني، وإغرائه قبل وبعد احلرب األهلية، بالربح السريع 
خلف  »اخلواجات«  فغِرق  العقارية.  باألعمال  واهلوس  واخلدمات 
املكاتب واملشارب، وبارت األرض. ومن متّسك بدين احلقول، فإّما 
خانته املواسم والدولة وبالكاد يصمد على »احلاّفة«، وإّما توّرط 
الكيميائية  واألمسدة  بالسموم  املغّمسة  »التجارية«  الزراعة  يف 

وبالكاد يستمّر يف أعماله، حتى لو كان حمتكرًا »حمرتمًا«!
على  الظلم  وَكربرُ حني وقع  »الكبري« كان صغريًا،  لبنان  أن  مع 
ألهداف  وعّكار،  البقاع  سهول  إليه  ت  مَّ وضرُ األربعة،  األقضية 
شتى، منها أال جيوع سّكان جبل لبنان. بعد قرٍن كامل، بدل أن 
يشبع اجلبل، يقف اللبنانيون مجيعهم أمام خطر مرّكب، من املرض 

والفوضى... واجلوع!
السكاكر  مليون دوالر على  ينفق 700  الذي   - البلد  فاحلال يف 
واملشروبات الغازية و60 مليونًا على »الكورن فليكس« و5 ماليني 
على »الكاتشاب« سنويًا )راجع األرقام املرعبة يف حتقيق نشرته 
»األخبار«، ملحق »رأس املال«، 18 آذار 2019( - إذا جنحت حنو 
العراق، حني  حال  من  بذاءة  أكثر  تكون  قد  الكئيب،  السيناريو 
اجملّفف،  األطفال  وحليب  القمح  مقابل  نفطه  األمريكيون  امتّص 
لعقدين وأكثر. فال البطون اخلائرة تنتظر سنوات ليخرج الغاز من 
البحر وتقايضه بالقمح، على مذهب أرجوان الفينيقيني القدامى، 
وال كورونا سيوّفر دول التصدير من الكساد، وتراجع قدرتها على 
تلبية احتياجات الشعوب املستهلكة، فتتساوى - إىل حّد ما - من 
ميلك املال مع من ال ميلك، ويتسّيد من يكّدس الغذاء. وافتتحت 
رومانيا قبل أيام سباق الدول اليت قد تتوّقف عن تصدير احلبوب 
)روسيا، أوكرانيا، بيالروسيا، أمريكا، كندا، أسرتاليا، اهلند...( 

معلنة جتميد عمليات تصدير احلنطة إىل أجٍل غري مسّمى.
املستدامة،  والتنمية  الغذاء  سالمة  يف  احملاضر  الدكتور  يقّدر 
عنوان:  حتت  احلالي،  العام  مطلع  شر  نرُ تقرير  يف  عراجي،  فايز 
»االنهيار االقتصادي اللبناني وانعكاساته على النظام الغذائي«، 
أن »اإلنتاج احمللي اللبناني يغّطي أقل من 25 % من احتياجات 
السوق احمللية من القمح، و 30% من األلبان واألجبان و15 % من 
اللحوم. بينما يغطي اإلنتاج احمللي من اخلضار 88% من الطلب 
والبيض  الدجاج  من  ذاتي  اكتفاء  شبه  هناك  وتقريبًا  اللبناني، 
والفواكه«. وهذا يعين أن لبنان، مثل غريه من الدول العربية، 
ينتج أقل من 50% من سعراته احلرارية الغذائية، و«هذا يقود إىل 

تبعّية غذائية والحقًا إىل تبعّية سياسية مطلقة«.
»خطة األمن الغذائي«

وكما هو شأن األرقام يف لبنان، ال حتوز الدولة إاّل يف ما ندر، 
على إحصاء دقيق، يسعى وزير الزراعة عّباس مرتضى إىل جرد 
موجودات كميات احلبوب واحلنطة ومشتقاتها املوجودة يف العنابر 
واملخازن واحلقول، بانتظار أن يبدأ اجليش اللبناني بعملّية إحصائية، 
كما قال لـ«األخبار«. وهو اقرتح األمر على رئيس احلكومة حّسان 
الدفاع  وزيرة  نائبته  مع  اجتماعًا  عقد  أنه  املفرتض  ومن  دياب، 
زينة عدرا بهذا اخلصوص، على أن »يكّلف اجليش بتوزيع املواد 
على الّتجار ملنع االحتكار وضبط األسعار«. لكّن التقديرات ال متنح 
»املخزون احلالي أكثر من شهرين، قبل دخول أزمة فعلّية، ما مل 
الّدولة على خطوات سريعة وتؤّسس خلطوات مستقبلية«.  قدم  ترُ
ِعدُّ مرتضى وفريق عمل الوزارة »خطة األمن الغذائي«، لرفعها  ويرُ
إىل رئاسة احلكومة هذا األسبوع ثم عرضها على الوزراء، ويصفها 
تبدأ  وهي  الزراعي«،  القطاع  لدعم  السريعة  االستجابة  بـ«خّطة 
أّواًل »بشراء كميات كبرية من احلبوب وتكديسها وتوزيع البذور 
واألمسدة على املزارعني وتشجيعهم وهناك خطوات أخرى يف طور 
التبلور«. وحني سؤال الوزير عن توزيع بذور القمح، أّكد أن »ملّف 
القمح يتبع وزارة االقتصاد وليس وزارة الزراعة«، مستغربًا األمر 
بنفسه. »األخبار« حاولت االتصال بالوزير راوول نعمة أكثر من 
مرة، لسؤاله عن خّطة وزارته لزراعة القمح، ومل توّفق يف مساع 
صوته عرب اهلاتف. ويقول زمالؤه الوزراء والعديد من الصحافيني، 

إنه »دائم االنشغال يف وضع اخلطط املالية«!

فراس الشويف

مرتضى  يكشف  ال 
اليت  خّطته  من  الكثري 
عن  فعدا  بعد.  نجز  ترُ مل 
ونشر  التوعوي،  العمل 
إرشادية  فيديوهات 
فطنوا  الذين  للبنانيني 
وتوزيع  أخريًا،  للزراعة 
على  والبذور  األمسدة 
صغار املزارعني، ووضع 
التوجيهية  الدراسات 
اخلّطة  تتضّمن  للمناطق، 
ميلكها  أراٍض  زراعة 
اإلسالمي  اجمللس 
)حواىل  األعلى  الشيعي 
800 دومن تصلح للزراعة( 
املارونية  والبطريركية 
)مل ينته إحصاء املساحة 
أخريًا يف  ضعت  ورُ بعد(، 
الزراعة،  وزارة  تصّرف 
صيغة  على  عمل  ويرُ

الذرة أم الدجاج؟!
يقول الباحث يف قضايا املياه والزراعة والتنمية كريم صّباغ إن 
»األمر املستعجل اآلن هو استرياد احلبوب، قبل أن تشّح املوارد 
املالية لدينا واملادية لدى دول التصدير«. وفيما يسأل: »يف مثل 
هذه الظروف، هل نزرع الفريز أو القمح؟ حنن نصّدر احلمضيات منذ 
سبعني سنة وختلينا عن القمح والفاصولياء والعدس واحلمص«، 
الزراعية  واألدوية  بالسماد  تغرق  اللبنانية  »الزراعات  أن  يؤّكد 
املستوردة، ومقابل خسارة العملة الصعبة مثن املواد املستوردة 
ننتج احملاصيل الّسامة وخيسر املزارعون الفقراء ويستفيد التّجار 
منطق  حنو  التحّول  ضرورة  صّباغ  ويطرح  واحملتكرون«.  الكبار 
على  أو  عام  بشكل  الزراعة  و«حتويل  إيكولوجي«،  ــ  الـ«أغرو 
مستوى مناطق حمّددة للزراعة من دون استعمال املواد الكيميائية 
واألدوية السامة، وخلق نظام لليد العاملة، إذ يعمل اليوم حواىل 
160 ألف لبناني يف الزراعة، 80 ألفًا منهم يعتاشون منها بنظام 
عمل العائالت، و80 ألفًا يعتاشون من مهن أخرى، وهناك حواىل 
10 آالف مزارع كبري للزراعة الصناعية، واألكثر معاناة هم اجملموعة 

األوىل اليت تعتاش بالكامل على هذا القطاع«.
  البطريركية واملجلس الشيعي، متأخرَين، وضعا أراضيَ زراعية يف 

تصرّف الوزارة
ويؤّكد صّباغ أن »لبنان لوحده لن يستطيع الصمود ما مل يغرّي 
على  االعتماد  وختفيف  والغذائية  الزراعية  سياساته  يف  سريعًا 
اللحوم وزراعة احلبوب لألكل. نزرع الذرة، لكن نطعمها للدجاج )مثن 
العرنوس الواحد يصل إىل مخسة آالف لرية يف السوق(، ملاذا ال 
نأكل الذرة بدل الدجاج؟«. ويطرح صّباغ أزمة األراضي الزراعية، 
حيث تغيب األنظمة الفّعالة اليت تدفع املواطنني الستثمار األراضي 
الزراعية، فتسعى غالبيتهم إىل بيعها أو البناء عليها وتغيري وجهة 
األراضي،  ضمان  القوانني  تشّجع  وال  القانون  أمام  استعماهلا 
سائاًل عن »400 هكتار من األراضي الزراعية اخلصبة اليت ستغرق 
باملياه حتت سّد بسري. ملاذا حنتاج إىل املاء إذا أغرقنا األرض 
الزراعية؟«. وفيما يدعو صّباغ احلكومة ووزارة الزراعة لرعاية خّطة 
اللبنانيني إىل  السرعة، يدعو  البالد على وجه  زراعية شاملة يف 
زراعة كّل األماكن املتاحة باحلبوب، واملساحات العامة واألسطح 

والشرفات يف املدن.
اكتفاء ذاتي يف بعض قرى الشوف

أخرى  لبناني شاب، مع جمموعة  مزارع  رباح، وهو  ينشط فراس 
من منطقة الشوف على تشجيع الزراعة البديلة وتطويرها. يقول 
زراعة  إىل  الكثريين  دفعت  األخرية  »األشهر  إن  لـ«األخبار« 
أراضيهم، والتجربة اليت تعبنا يف السنوات املاضية إلقناع الناس 
بها، ها هي تعّم اليوم«. ويؤّكد أن »هناك نشاطًا يف زراعة احلبوب 
كاحلمص والفاصولياء والقمح والفول والبازيالء، والبطاطا حتّسبًا 
للمستقبل، وما حناول فعله هو توزيع االختصاصات على صعيد 
القرى«. ويذكر أن هناك جتارب يف قرى بدأت تشّكل اكتفاًء ذاتيًا 
عرب تنظيم املواسم وتبادل اإلنتاج، والتجربة يف بلدة بتلون كانت 
ناجحة«. ويشري رباح إىل أن »هناك صعوبة يف إقناع اجليل القديم 
اجليل  لكن  والسموم،  الصناعي  السماد  استعمال  عن  بالتوّقف 
الشاب بأغلبه يأخذ هذا التوّجه، وجنحنا مع حممّية أرز الباروك يف 

إقناع عدد مقبول من األشخاص بتبين العقلية اجلديدة«.
من جهته، ينشط املهندس الزراعي حّنا خمايل، مع زمالء آخرين، 
يف تشجيع املزارعني وتقديم اإلرشادات وعرض اخلربات أمامهم، 
عرب جمموعة »إزرع«، اليت أجرت سلسلة نشاطات توعوية قبل دخول 
اللبنانيني  من  واسعة  »شرحية  إن  حّنا  ويقول  احلجر.  يف  البالد 
اليوم تبدي اهتمامًا كبريًا بالزراعة«، مقرتحًا على الدولة االستفادة 

من هذه اخلربات اليت اكتسبها املهندسون الشباب.

صبـّـاغ: نزرع الذرة ونطعمها للدجاج، فلماذا ال نأكلها؟ )أرشيف(

عفي املنظومات الدينية، من  قانونية إلدارتها. وهذه اخلطوة، ال ترُ
اإلجابة عن سؤال: ملاذا متلك أراضَي، ما دامت ال تزرعها؟

نتظر أن تكون  خّطة »األمن الغذائي« اليت يتحّمس هلا الوزير، ال يرُ
»عبقرّية« أو سحرّية، مع قدرات الوزارة احملدودة، وموازنتها اليت 
تقبع يف أسفل الئحة موازنات الوزارات األخرى، والنمط الزراعي 
اللبناني التقليدي واألزمات املكّدسة األخرى. املسألة الزراعية، مل 
تصبح بعد بندًا أّوَل على أجندة احلكومة ومن يتمّثل فيها كسياسة 
اإلقطاعيات  يف  سريعًا  انتشرت  أّنها  من  الرغم  على  مركزية، 
يف  البلديات  وشرعت  و«الالمركزيات«،  واألحزاب  والطوائف 
توزيع صرر البذور والقمح واحلبوب على املواطنني، »مبا تيّسر«، 
وباستصالح األراضي البلدية. لكن يتوّقع مرتضى، أو يأمل، أن 
باألموال  الزراعة  »تستجيب احلكومة بسرعة إىل خّطة دعم وزارة 
الالزمة لالستفادة من شهر نيسان، والقيام بإجراءات استثنائية 

لفتح مناقصات وشراء احلاجات الزراعية«.
السيادة الغذائية

ال ترتك الظروف اليوم، فسحًة للّسعي إىل النجاة من خالل سياسات 
الغذائي« الفضفاض.  »األمن  العام، عرب مصطلح  مستعجلة هلذا 
 ،)Food sovereignty( بل عرب تبيّن سياسة »السيادة الغذائّية«، أو
الذي أطلقته منظمة وحيدة هي فيا كامبسينا )Via campesina ـ 
جتّمع زراعي عاملي مقّره أفريقيا( عام 1996 خالل القمة العاملية 
عد العدالة االجتماعية، عرب ضمان الدولة  للغذاء. وحيمل املصطلح برُ
بلٍد  الشعب، وخصوصًا يف  أفراد  إىل  بالتساوي  الغذاء  لوصول 
مثل لبنان، ينتزع األفراد حقوقهم فيه إّما بالقّوة املادية أو قّوة 
املصطلح  وكذلك حيمل  الفقر.  من  سّكانه  نصف  ويئّن  اجلماعة، 
سيادة  بناء  على  والشعوب  الدول  قدرة  لتحقيق  سياسيًا  بعدًا 

غذائية حتّررها من التبعية لألجنيب.
وتنفيذ  لبنان وضع  باستطاعة  »هل  مهّمًا:  عراجي سؤااًل  ويطرح 
لها يف السنوات القليلة القادمة؟ بالتأكيد  عطي أرُكرُ خطة غذائية ترُ
نعم«. فكوبا مثاًل، اليت خسرت الدعم السوفياتي بداية التسعينات، 
ضاعفت إنتاجها من الزراعات، مع أنها حتّولت من الزراعة التقليدية 
الكيماوية  األمسدة  فقدان  بسبب  بالكامل  العضوية  الزراعة  إىل 
واألدوية الزراعية، كما هو متوّقع يف حالة لبنان، مع شّح املال 
تقّدمًا  اليت أجنزت  بالنسبة إىل سوريا،  األمر  واملصادر. وكذلك 
زراعيًا هائاًل حتت وطأة أربعة عقود من احلصار. يستنتج اخلبري بأن 
»علينا الرتكيز على 3 منتجات غذائية أساسية هي القمح واللحوم 
احلمراء واأللبان واألجبان. أهمية هذه اخلطة هي ضمان استقرار 
العدالة  الغذائية األساسية من ناحية، وحتقيق  غذائي يف السلع 

الغذائية«.
   يقرتح مرتضى قيام الجيش بإحصاء مخزون الحبوب والغذاء وتوّلي 

توزيعه على التجار لضبط األسعار
اليوم، عليها أن حتتمل مجلة  زراعية  أّي خّطة  أن  هذا يقود إىل 
حلول، من بينها إعادة النظر يف النظام الغذائي حتى تتّم إعادة 
النظر يف السياسة الزراعية. يبدو اجرتاح احللول الـ«خالقة« اليت 
)استخدام  الشام  لبالد  الغذائية  التقاليد  إىل  العودة  بني  تدمج 
ونوعّية  كمّية  ورفع  الكبرية(  اللحم  كميات  بدل  مثاًل  القاورما 
اإلنتاج احملّلي، غائبة على مستوى القرار السياسي واالجتماعي، 
مع نقص املعرفة واالهتمام، واخلضوع الطوعي والالإرادي لنظام 
من  النوع  وهذا  كورونا.  هشاشته  كشفت  الذي  االستهالك، 
االستفادة  العمل على  الدولة  بات يستوجب من  الذي  املعارف، 
الفتًا يف  تطّورًا  أنتج  أن  سبق  معه،  التكّيف  على  واجملتمع  منه 
األرياف يف السنوات اخلمس املاضية عرب جتارب شخصّية ومجاعية، 
لشّبان وشابات وجمموعات صغرية، حّققوا اكتفاء ذاتيًا لعائالتهم 

ودوائرهم االجتماعية الصغرية.
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 ما جيب التمسك به يف اخلطة املالية: إطاحة رياض سالمة
الرمحة.  جتوز  ال  »هريكات«  الـ  على 
ولُيلّبى  لتموت  تولد  مل  هي  أصاًل، 
بري  نبيه  النواب  رئيس جملس  طلب 
بري  اقرتاح  عليها.  الفاحتة  بقراءة 
قص  مشروع  لروح  الفاحتة  بتالوة 
ربط  إذ  بالتفاخر،  أشبه  بدا  الودائع 
رأس  على  القيود  مشروع  وبني  بينه 
املال )كابيتال كونرتول( الذي اقرتحه 
وزير املال غازي وزني، ثم ادخل عليه 
رئيس احلكومة حسان دياب تعديالت 
رفض  بري  ُيعلن  ان  قبل  جوهرية، 

املضّي به. 
ورغم أن الـ »هريكات« والـ »كابيتال 
نتيجة  واقعًا  أمرا  باتا  كونرتول« 
السرقة اليت يستمر أصحاب املصارف 
بارتكابها،  التنفيذيون  ورؤساؤها 
برعاية سياسية رمسية، إال ان االوىل 
الـ »كابيتال  ليست كالثانية. مشروع 
من  اقرتاح  سوى  يكن  مل  كونرتول« 
فيه  يؤّد  مل  املصارف،  مجعية  قبل 
اما  الربيد.  ساعي  دور  سوى  وزني 
يتبلور  فلم  »هريكات«،  الـ  اقرتاح 
يرفع  مل  لكن  معارضوه،  ظهر  بعد. 
احد يده ليقول إنه صاحبه. أصاًل، هو 
يف  جرى  ما  بعد.  مشروعًا  يصبح  مل 
االيام اليت تلت تسّرب مسودة اخلطة 
املصارف  ان  هو  للحكومة،  املالية 
شنوا  ورعاتها  أصحابها  وشركاء 
هجوما استباقيا ناجحا وفعااًل، ضد الـ 
»هريكات«، وصّوروا للمودعني الذين 
املنهوبة  امواهلم  أن  ودائعهم  دت  ُبدِّ

ستتعرض للقص.
سقطت فكرة الـ »هريكات«. ال بأس 
ملعارضة  ُيقال  ما  »اهضم«  بذلك. 
يف  يكمن  بديلها  إن  هو  الفكرة، 
وهل  املنهوبة«.  االموال  »استعادة 
الودائع  قص  من  أسرع  طريقة  من 
يتخّيل  املنهوب؟ هل  املال  الستعادة 
حتت  مكّدس  املنهوب  املال  أن  أحد 
غالبيته  مستودعات؟  يف  أو  األسرة 
ويف  املصارف،  يف  مودع  العظمى 
عقارات، ويف أسهم. لكن ال بأس يف 
وهلّموا  »هريكات«،  الـ  فكرة  إسقاط 

بنا إىل استعادة املال املنهوب.
مثة مال منهوب ليس حباجة إىل تدقيق، 
فورًا، سواء لصاحل  ومصادرته ممكنة 

اخلزينة، أو لصاحل صغار املودعني:
- اموال اهلندسات املالية اليت ُسِرقت 
العام  واملال  املودعني  اموال  من 

املوضوع يف عهدة مصرف لبنان.
سالمة  رياض  دفعها  اليت  الفوائد   -
بـ6  كاسبار  توفيق  )قّدرها  للمصارف 
املاضي  العام  يف  دوالر  مليارات 
وحده، وعلى االموال املودعة بالدوالر 
حصرًا(، واليت ُسرقت أيضًا من اموال 

املودعني ومن املال العام.
- الفارق بني معّدل الفوائد يف لبنان 
يف  الفائدة  ومعدالت  الودائع  على 
وأوروبا.  األمريكية  املتحدة  الواليات 
بـ16  قّدره مسري ضاهر  الفارق  وهذا 
مليار دوالر للفرتة املمتدة حصرًا من 
عام 2016 إىل عام 2019، وهي ُسِرقت 

من أموال املودعني أيضًا.
احملققة،  املصارف  أرباح  مجيع   -
مالكيها  على  املوزعة  تلك  وحتديدًا 
اخلارج،  إىل  منها  كبري  جزء  واحملّول 
واملسروقة أيضًا من اموال املودعني 

واملال العام.
- سوليدير. هذا املال العام املنهوب، 
السنيورة  فؤاد  حكومة  مّددت  الذي 
سنوات  لعشر  نهبه  عملية  االوىل 
إضافية تنتهي عام 2029، وال حيتاج 
يف  »بسيط«  قانون  من  الكثر  األمر 
»بسيط«  مرسوم  او  النواب،  جملس 

ُيصدره جملس الوزراء.
وأوهلا  املسروقة،  العامة  االمالك   -

حسن عليق

تصوير هيثم املوسوي

جولة  و«زين«  »أوراسكوم«  رحبت 
جديدة يف السوق اللبنانية. استفادت 
الستار  شّكل  الذي  »كورونا«،  من 
للقانون،  ُمالف  قرار  لتمرير  األنسب 
مُبباركة معظم الكتل واألحزاب الفاعلة. 
عقد  لتوقيع  تأّمن  السياسي  فالغطاء 
يف  تغيري  مع  الشركتني،  مع  جديد 

بعض البنود.
أّول من سيتلّقى سهام حتّمل مسؤولية 
الوزير  هو  اخللوي،  لشركيتيَ  التمديد 
 ،» »جتنٍّ ذلك  يف  ليس  حواط.  طالل 
بل هو أمر طبيعي لكونه ُمتوّلي حقيبة 
هذا  يف  السلطة  صاحبة  االتصاالت، 
امللف، وبني يديه قرار اسرتداد الدولة 
إلدارة القطاع... ففّضل أن ُيغلق عليه 
يف الدرج. وحواط هدف أساسي أيضًا 
لتحميله املسؤولية، لكونه فّوض نفسه 
جملس  إىل  الرجوع  دون  من  بنفسه، 
رمسية  غري  مفاوضات  إجراء  الوزراء، 
ُتدير  )اليت  »أوراسكوم«  شركيتيَ  مع 
ميك 1 - »ألفا«( و«زين« )اليت ُتدير 
بأّن سلطة  علمًا  »تاتش«(،   -  2 ميك 
الوزير، يف هذا املوضوع حتديدًا، تقف 
عند عتبة اسرتداد القطاع. هذا الشّق 
الوحيد الذي حيّق له تنفيذه من دون 
العودة إىل أحد. أما التمديد للشركتني، 
أو وضع عقد جديد، فيستدعي التئام 
ريَر«  »حُتيَ ثالثة،  ُمالفة  الوزراء.  جملس 
القانون  خالف  أن  بعد  اجلديد،  للوزير 
اسرتداد  تنفيذ  ورفض  أوىل  مّرة 
ومواقف  وقرارات  اجتهادات  القطاع. 
اإلطار،  هذا  يف  صدرت  عديدة 
وُتتصر مجيعها برّد هيئة االستشارات 
والتشريع، اليت أفتت بأّن على وزارة 
أن  الوزير  بشخص  »ممثلة  االتصاالت 
ومنذ  وتلقائي،  فوري  وبشكل  ُتبادر، 
الواقع  األربعاء  ليوم  الصفر  الساعة 
فيه 2020/01/01، إىل اّتاذ اإلجراءات 
إدارة  لتسّلم  كافة  والعملية  اإلدارية 
وزارة  تتوىّل  أن  على  اخللوي،  القطاع 
العامة  املديرية  بواسطة  االتصاالت 
لالستثمار والصيانة مهّمة اإلدارة«. أما 
على  أبقى  حني  فكانت  الثانية،  املّرة 
أبواب الوزارة ُمشّرعة أمام طلبات نائب 
ورئيسها  »زين«  إدارة  رئيس جملس 
التنفيذي بدر اخلرايف، ومسح للرئيس 
أميري  »تاتش«  لشركة  التنفيذي 
»اخلّطة  وضع  يف  باملشاركة  غوركان 
أن  قبل  اخللوي،  لقطاع  املستقبلية« 
حّسان  احلكومة  رئيس  إىل  ُيقّدمها 

دياب، يف األول من الشهر اجلاري.
عن  متصرة  صورة  اخللوي  ُيقّدم 
وعّمن  الُكربى،  اللبنانية  »املغارة« 
يتحّكم يف املفاصل العامة والقطاعات 
احليوية. طالل حواط ليس وحيدًا يف ما 
يقرتفه، وأصاًل ما كان باستطاعته أن 
يتحّلى بهذه »الشجاعة« واإلصرار على 
عدم تنفيذ القانون، لو مل يكن حيظى 
سابقًا  الوزير  حتّجج  سياسي.  بغطاء 
لالتصاالت  خطته  طرح  يف  بالتأّخر 
على جملس الوزراء وحسم أمر شركيتيَ 
»كورونا«.  فريوس  بانتشار  اخللوي، 
ولكن عمليًا، هدف التأخري إىل ضمان 
»إقناع« كّل الكتل السياسية، املمثلة 
بـ«فائدة«  الوزراء،  جملس  داخل 
و«زين«.  لـ«أوراسكوم«  التمديد 
ويقول أحد السياسيني املسؤولني عن 
هذا امللّف لـ«األخبار« إّن اجلميع »بّدل 
وباتت  أسبوعني،  قرابة  منذ  موقفه 
األحزاب والُكتل موافقة على التمديد«، 
اإلعالم  جلنة  يف  نفسها  كانت  بعدما 
على  أصّرت  قد  النيابية  واالتصاالت 
احلّر  الوطين  التيار  القطاع.  اسرتداد 
واحٌد منها. يقول أحد نواّبه »إّننا اليوم 
ُننقذ  إما  ُمقبلون على استحقاق كبري، 
الثاني  النموذج  إىل  نذهب  وإما  البلد 

البحرية،  االمالك 
واحملددة  املعروفة 
توجب  واليت  رمسيًا، 
استعادتها  القوانني 

فورًا.
غيض  هو  تقّدم  ما 
األموال  فيض  من 
املنهوبة اليت ال حتتاج 
التدقيق  تدقيق.  إىل 
حتتاجه  الذي  الوحيد 
حتديدها  إىل  يهدف 
لتداخل  اكثر،  ال 
اموال  بنودها.  بعض 
منهوبة، تغين عن الـ 
ما  إذا  »هريكات«، 
إليها ضريبة  أضيفت 
على الثروة، ال تشمل 
يف  املودع  املال 

هذا  ورود  هو  املفاجئ  لكن  مفلسة. 
يوجب  ما  وثيقة رمسية،  االقرتاح يف 
خطوة  حنو  االنطالق  ثم  به،  التمسك 
أصحاب  حتميل  اهمية:  تقل  ال  أخرى 
املصارف، بثرواتهم اخلاصة، مسؤولية 
نهبوها  اليت  املودعني  اموال  تعويض 
حققوها.  اليت  الطائلة  األرباح  عرب 
الثالثاء  زبيب  الزميل حممد  نشر  وقد 
املاضي على صفحته على »فايسبوك« 
جدواًل ُيظهر أن املصارف وّزعت أرباحًا 
دوالر  مليار   7.2 بلغت  مالكيها  على 
 -  2011( فقط  سنوات  مثاني  يف 
قتامة  االكثر  الفرتة  هي   ،)2018
واليت  اللبناني،  االقتصاد  تاريخ  يف 
ُوضعت فيها أسس االنهيار الذي ظهر 
وإلزاحة   .2019 العام  من صيف  بدءًا 
االنظار عن هذه الوقائع الصادمة جلهة 
العدالة توزيع الثروة واملداخيل، بدأت 
املصارف هجومها االستباقي رفضًا لـلـ 
جرى  ببيان  وستستكمله  »هريكات«، 
تسريب مسودته الثالثاء املاضي، حتت 
واليوم  األبيض  القرش  »عن  عنوان 
أي  تامًا  نكرانًا  فيه  تنكر  األسود«، 
مسؤولية هلا عن االنهيار. حتى مسألة 
حجز اموال املودعني وسرقتها، يتعامل 
معها بيان مجعية املصارف كما لو انها 
مسؤوليتها  وتتحّمل  هامشية،  قضية 
مسودة  يف  لكن  السياسية.  السلطة 
البيان عبارة حتمل الكثري من الصدق: 
»ألن احلل ألزمة السيولة احلادة، كما 
ليس  سياسي...«.  أواًل  هو  سببها، 
يف  يدجمون،  ممن  املصارف  أصحاب 
على  باالقتصاد.  السياسة  خطابهم، 
العكس من ذلك، هم يفّرقون، كالميًا 
السياسة  إن  كذبًا،  يقولون،  بينهما. 
وبناًء  آخر.  شيء  واالقتصاد  شيء 
القول  ميكن  هذه،  »سياستهم«  على 
يف  ليس  األصدق،  هي  عبارتهم  ان 
»مسريتهم«  يف  بل  وحسب،  بيانهم 
كلها. هم يعرتفون بهذه العبارة انهم 
جزء من االدوات اليت جيري استخدامها، 
خلنق البلد اقتصاديًا، من اجل تقديم 

تنازالت سياسية.
من  أيضًا  به  التمسك  جيب  ما   -3
مسودة اخلطة املالية، هو شطب جزء 
من الديون. التمسك به، للمطالبة مبا 
اليت  للديون  كامل  شطب  أكثر:  هو 
حتّملها لبنان ألسباب خارجة عن إرادة 

شعبه.
ما يدور حاليًا هو معركة حتميل اخلسائر 
النامجة عن السياسات املعتمدة منذ ما 
قبل احلرب االهلية. وكما حتّملت الفئات 
األضعف يف اجملتمع كلفة تراكم ثروات 
الذين أثروا، ُيراد اليوم حتميلهم عبء 
اخلسائر. هنا لب املشكلة، وهلذا جتري 
شيطنة مسودة اخلطة كاملة، علمًا بأن 

فيها من الشياطني الكثري.

املصارف وحسب، بل سائر األصول، 
وعلى رأسها العقارات.

مل  الذي  »هريكات«  الـ  عن  وبعيدًا 
تتضمنه صراحة مسودة اخلطة احلكومية، 
ورغم كل املالحظات اليت ميكن إيرادها 
بشأنها، مثة يف هذه »اخلطة« ما ينبغي 

التمسك به، الهميته:
اليت  االوىل  الرمسية  الوثيقة  هي   -1
تقّدر خسائر مصرف لبنان، إذ حددتها 
وقّدرت  دوالر.  مليار   42 من  بأكثر 
ارتفاعها إىل اكثر من 63 مليار دوالر 
احلكومي  الدين  هيكلة  إعادة  بعد 
مصرف  حيملها  اليت  الدولة  وديون 
التقديرات  هذه  تشمل  وال  لبنان. 
اخلسائر اليت ستنجم عن إعادة هيكلة 
القطاع املصريف. ببساطة، هي الورقة 
لإلطاحة  استخدامها  جيب  اليت  االوىل 
القانون  ان  صحيح  سالمة.  برياض 
قبل  إقالته  دون  حتول  حصانة  مينحه 
نفسه  القانون  أن  إال  واليته،  انتهاء 
يتيح تغيريه يف حال ارتكابه للجرائم، 
للقيام  اهليته  عدم  يثبت  عندما  أو 
كل  عن  التغاضي  جاز  وإذا  بواجباته. 
ارتكاباته، فإن مسودة اخلطة املالية، 
مصرف  خسائر  حتديد  جلهة  وخاصة 
ال  سالمة  ان  على  دليل  هي  لبنان، 
يف  لالستمرار  الالزمة  بالكفاءة  يتمتع 
عمله. االولوية جيب ان تكون إلقالته 
هذه  مبحاسبته.  والبدء  منصبه،  من 
ما  خطورة  متامًا  يعي  والنه  بديهية. 
ورد يف مسودة اخلطة، أصدر سالمة 
ان  فيه  يزعم  بيانًا  املاضس  الثالثاء 
خسائر.  ليست  لبنان  مصرف  خسائر 
تعابري  استخدام  من  اإلكثار  تعّمد 
املصارف  إن  ليقول  وقانونية،  تقنية 
كأمثلة  )ذكر  العامل  يف  املركزية 
الواليات املتحدة األمريكية واملصارف 
وكوستاريكا  االوروبية  املركزية 
خسائرها  ترّحل  وتايلند...(  والبريو 
ستكون  إذ  الالحقة،  السنوات  إىل 
بوضوح:  قال  تعويضها.  على  قادرة 
»ال يعترب مصرف لبنان أن هذه املبالغ 
هي خسائر. فهي مبالغ مدورة ومطفأة 
يذكر  مل  لكنه  مستقبلية«.  مبداخيل 
واقع  متجاهاًل  تلك،  املداخيل  مصدر 
املالية  الورقة  ورد يف  وما  االنهيار، 
لبنان  مصرف  خسائر  إن  احلكومية: 
تفوق جممل الناتج احمللي اللبناني، و 
»هو ما ال ميكن مقارنته بأي حالة أخرى 

يف العامل«!
2- للمرة االوىل يرد يف وثيقة رمسية 
املصارف،  رساميل  شطب  اقرتاح 
اخلسائر.  تعويض  يف  الستخدامها 
واحلديث هنا عن شطب كامل الرساميل، 
ال جزء منها وحسب، ما يعين، عمليًا، 
نهاية ملكية أصحاب املصارف احلاليني 
هلا. من الثابت ان املصارف اللبنانية 

»شبه إمجاع« على التمديد لشركتيَ اخللوي
ليا القزي

ملختلف  حُمتِكرة  الدولة  تكون  حيث 
القطاعات االقتصادية. احلجة الشعبية 
للُمطالبة باسرتداد القطاع هي أّن عقد 
التشغيل كان بابًا للفساد، وأّن الدولة 
بأّن  علمًا  ذلك،  ستوقف  تسرتد  حني 
فيها  الدولة  ُتديرها  عديدة  قطاعات 
الدولة  وكأّن  النائب  يتحّدث  فساد«. 
تكن  ومل  ذاتها،  تلقاء  من  »فُسدت« 
»أداروها« هي سبب  الذين  سياسات 
اهرتائها، ُمقرتحًا إنقاذ منوذج مل يرتك 
أثرًا واحدًا باإلمكان التسلح به للدفاع 
كهذا  »قطاع  اسرتداد  بأّن  يرّد  عنه. 
الدولة  عمل  وآليات  أمرًا سهاًل،  ليس 
بطيئة حتى تتمّكن من مواكبته، واخلوف 
أن ينهار كليًا بعد أن تتسلمه«. هذا 
هو متامًا ما ُينقل أيضًا عن طالل حواط. 
التمديد  من  املصاحل  كّل  عن  فبعيدًا 
للشركتني، ُيرب الرجل بأّنه »إذا كان 
الشركتان  فلتتحّمل  وفساد  هدر  من 
املسؤولية وليس وزارة االتصاالت«، 
مضيفًا أّنه ال ُيريد أن تفشل الدولة يف 

إدارة القطاع ويوسم عهده بذلك.
يوّفره  العقد  لتجديد  األكرب  الغطاء 
رئيس احلكومة، الذي بات موافقًا على 
أّن توقيع عقد جديد يف هذه املرحلة، 
واحلجة هي جتّنب  األفضل،  اخليار  هو 
يف  التعيينات  سجال  يف  الدخول 
ي اإلدارة واحملاصصة. أما حزب  جملسيَ
متّسكًا  األكثر  يزال  ال  أّنه  ورغم  اهلل، 
ووجوب  القانون  تنفيذ  لناحية  مبوقفه 
إدارة الدولة للقطاع، ولكن أمام شبه 
يدرس  بدأ  العقد،  متديد  على  اإلمجاع 
يلجأ  أن  امُلمكن  من  اليت  االحتماالت 
إليها عندما ُيطرح املوضوع على جملس 
الوزراء. فهل يبقى ُمتمّسكًا بالرفض؟ 
حني  إىل  »مؤقتًا«  جتديدًا  يقبل  أم 
إجراء املناقصة يف حال توّصل جملس 
العقد،  شروط  حتسني  إىل  الوزراء 
املصاريف  وإعادة  قيمته  كخفض 
يكون  أن  األرجح  الشركات؟  حلساب 
اخليار الثاني هو الغالب، وال سّيما أّن 
املطروح يف الصيغة اجلديدة من العقد 
هو تفيض املصاريف اإلدارية بنسبة 

.%50
يوم  »اجلديد«،  قناة  مع  حديثه  يف 
الثالثاء الفائت، قال حواط إّن قضية 
أعمال  جدول  على  سُتدرج  اخللوي 
جملس الوزراء »يف غضون األسبوعني 
يقف  لن  األثناء،  هذه  امُلقبلني«. يف 
اجللسة  إىل  يصل  أو  اليدين،  مكتوف 
معلومات  فبحسب  الوفاض«.  »خالي 
مع  االتصاالت  وزير  ُيِعدُّ  »األخبار«، 
عالقة  تربطهم  الذين  احمُلامني  أحد 
فيه  ُيبنّي  اجتهادًا  الشركتني،  بإحدى 
الدولة للقطاع،  عدم قانونية اسرتداد 
ُمستندًا إىل املرسوم 393 الصادر سنة 
منه،  الثانية  الفقرة  حتديدًا   ،2000
عرب  يتّم  ال  القطاع  تشغيل  أّن  جلهة 
مناقصة،  إجراء  طريق  عن  بل  الدولة 
ُمتجاهاًل البند الثالث منه الذي يذكر أّن 
العموميتان  واملناقصة  املزايدة  »تتم 
 228 رقم  للقانون  وفقًا  واحد  آن  يف 
عمليات  )تنظيم   2000\5\31 تاريخ 
وجماالت  شروطها  وحتديد  اخلصخصة 
تطبيقها(«. كما أّن املرسوم مل ُيطّبق 
األمر  واقتصر  السابقة،  السنوات  يف 
)وسبعة  تشغيل  مناقصة  إجراء  على 
تطبيقه  لكون  للعقد(،  متديد  قرارات 
والسؤال  للقطاع.  الدولة  ببيع  مرتبطًا 
األبرز، بعدما طوى جملس الوزراء فكرة 
ستنجح  هل  للقطاع:  الدولة  اسرتداد 
كورونا،  أزمة  ظل  دولية يف  مناقصة 
إىل  مستقباًل  ستلجأ  الدولة  أن  ام 
متديد إضايف )بعد التمديد الذي سُيقّر 
الوباء  بذريعة  أسبوعني(  غضون  يف 

العاملي؟
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أي  الصحية  السلطات  دعت 
أعراض  عليه  تظهر  شخص 
منطقة   12 يف  كورونا  فريوس 
التوجه  سيدني،  يف  حمددة 
الفحوصات  إلجراء  الفور  على 
فحص  عيادات  من  واحدة  يف 
وأقامت  املعتمدة.  كوفيد-١٩ 
العيادات  من  عدد  السلطات 
اجلديدة يف بعض مناطق مشال 
وقف  أجل  من  سيدني  وغرب 

معدالت التفشي يف اجملتمع.
وتعتقد سلطات سيدني إن تلك 
املناطق بها معدالت من انتقال 
العدوى بني الناس غري معروفة 
املناطق  تلك  وتشمل  املصدر. 
وويست  وبالكتاون  بينريث 
ميد وليفربول ورايد وكامربالند 
الداخلية  الغربية  والضواحي 
وراندويك  وويفرلي  ووالهارا 

وماننينغ واليك ماكواري.
جاء هذا التحذير على الرغم من 
ويلز  ساوث  نيو  والية  تسجيل 
سبع حاالت جديدة، ليكون بذلك 
احلاالت  فيه  تقل  يوم  ثالث 
مت  أن  بعد  عشرة  عن  اجلديدة 
األحد  يوم  حاالت  سبع  تسجيل 
وتسع يوم االثنني. وبلغ إمجالي 
حتى  الوالية  يف  احلاالت  عدد 

اآلن 2870 حالة.
املسؤولني  كبرية  وقالت 
الدكتورة  الوالية  يف  الصحيني 
تلك  سكان  إن  تشانت  كريي 

االتصال  عليهم  جيب  املناطق 
ظهرت  لو  العائلة  بطبيب 
كانت  مهما  أعراض  أي  عليهم 
هذه  »يف  وأضافت  طفيفة. 
كوفيد- حاالت  رصدنا  املناطق 
البؤر  من  بأي  مرتبطة  غري   ١٩

املعروفة.«
وشددت على أنه من الضروري 
التأكد من عدم وجود عدوى بني 

أفراد اجملتمع.
وقالت الدكتورة تشانت »أناشد 
كل من يسكن يف تلك املناطق 
أو  العام  بالطبيب  باالتصال 
كوفيد-١٩  لعيادات  الذهاب 
حسب  على  الطوارئ،  قسم  أو 

وضعهم، إلجراء فحص.«
خالل  الفحص  معدالت  وكانت 
عطلة عيد الفصح قد اخنفضت 
أغلقت  أن  بع  ملحوظ  بشكل 
األطباء  عيادات  من  الكثري 
هذا  وتسبب  العطلة.  بسبب 
األمر يف اخنفاض أعداد احلاالت 
ويلز  ساوث  نيو  يف  اجلديدة 

وعلى املستوى الوطين.
من  ويلز  ساوث  نيو  وسرعت 
من  حيث  الفحص  إجراءات 
املمكن اآلن أن يتلقى الشخص 
اليوم  نفس  التحليل يف  نتيجة 
لو كانت سلبية من خالل رسالة 

نصية قصرية.

SBS :املصدر

من املرجح أن يتم اإلعالن عن 
نيو  يف  جنائي  حتقيق  نتائج 
ساوث ويلز يف إخفاق سفينة 
السياحية  برينسيس  روبي 
يف   )The Ruby Princess(

ايلول املقبل.
يستغرق  أن  املتوقع  ومن 
كارثة  يف  اجلنائي  التحقيق 
البحرية  الرحالت  سفينة 
أشهر  برينسيس مخسة  روبي 
السلطات  حتقق  بينما  أخرى 
 1 رقم  األسرتالي  القاتل  يف 

كوفيد 19-.
وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث 
بريجييكليان  غالديس  ويلز 
إن  الثالثاء  يوم  للصحفيني 
سيستغرق  الشرطة  حتقيق 
ستة أشهر على األقل مع مرور 

شهر بالفعل.
السلطات  مع  الشرطة  وتعمل 
من  األدلة  جلمع  الفيدرالية 
مئات  يف  وتنظر  السفينة 
املكاملات اليت مت إجراؤها مع 

.CrimeStoppers
وُتتهم روبي برينسيس، اليت 
غادرت سيدني يف 8 آذار  إىل 
نيوزيلندا وعادت يف 19 آذار، 
بأنها مسؤولة عن مئات حاالت 
أحناء  مجيع  يف   COVID-19
نيو  يف   369 وتشمل  البالد. 
عن  يقل  ال  وما  ويلز  ساوث 
أحناء  مجيع  وفاة يف  حالة   18

فيما زعيمة املعارضة هددت بلجنة حتقيق برملانية
بريجييكليان: ال مساومة يف التحقيقات اجلنائية يف برينسيس روبي
ترجيح اعالن ما توصلت اليه التحقيقات يف ايلول املقبل

البالد.
وكان قد ُسح لنحو 2700 راكب 
بالنزول يف سيدني دون إجراء 

فحوصات طبية كافية.
وعندما ُسئلت عن جلنة حتقيق 
روبي،  بريسيس  يف  برملانية 
بريجيكيليان  السيدة  اجابت 
املساومة  عدم  املهم  من  إنه 
اجلنائية  التحقيقات  يف 
و»الكورونية« اجلارية بالفعل.

وقالت رئيسة الوالية: »بينما 
على  الشرطة  حتقيق  يركز 
فإنه  حمتمل،  إجرامي  نشاط 
سيتم اإلبالغ عن جمموعة كاملة 
من القضايا حبيث يتم تضمني 

التحقيق كل شيء«.
أن  أريد  »ال  تقول  واضافت 
يشعر أي شخص أن التحقيقات 
الشرطة  جتريها  اليت  اجلنائية 

ليست قوية.«
حكومتها  إن  عن  وكشفت 
القانونية  املشورة  ستطلب 
يف  النظر  قبل  األسبوع  هذا 

إنشاء مفوضية حتقيق.
بريجييكيليان  السيدة  ورأت 
انه »إذا كانت الشرطة قادرة 
على تزويد اجملتمع عالنية يف 
غضون مخسة أشهر حول كل 
أمر  ... فهذا  اكتشفته  شيء 
جلنة  أي  ألن  للمجتمع  إجيابي 
حتقيق ستستغرق ما بني ستة 

إىل 12 شهًرا على األقل.«

»لن  الوالية  رئيسة  وقالت 
ان  دون  واحًدا  حجًرا  نرتك 

نقلبه«.
نيو  املعارضة يف  زعيمة  لكن 
ماكاي  جودي  ويلز  ساوث 
اتهمت رئيس الوزراء باالختباء 
وراء حتقيق الشرطة »للتغطية 
يف  القرار  صنع  عملية  على 
حكومتها اليت أدت إىل كارثة 

روبي برينسيس«.
وقالت إن حزب العمال سوف 
حتقيق  جلنة  لتشكيل  يتحرك 
خاصة عندما يستأنف الربملان 

جلساته.
للصحفيني  ماكاي  وقالت 
الوالية  رئيسة  رفضت  »إذا 
نستخدم  فسوف  ذلك،  دعم 
قائمة  برملانية  جلنة  سلطات 
للبدء بتحقيق  عام يشرف عليه 

الربملان«.
بدوره قال مفوض شرطة نيو 
ساوث ويلز ميك فولر إنه على 
استعداد لإلفراج علنا   عن مجيع 
نتائج حتقيق الشرطة إذا ُسح 
قابلت  السلطات  وأن  بذلك، 
نهاية  عطلة  خالل  شاهد   200

األسبوع.
االثنني   يوم  املفوض  وقال 
على  املرض  ان  املاضي 
االرجح انتشر على منت الناقلة 

بواسطة معاجل طعام سيئ.
وقال إن اختبار COVID-19 ال 
يزال جاريا ألفراد الطاقم على 
منت السفينة - اليت ترسو يف 
حمادثات  وأن   - كمبال  ميناء 
السلطات  مع  جتري  يومية 
ويلز  ساوث  نيو  يف  الصحية 
حتريك  بشأن   )NSW Health(

السفينة.
السلطات  تعطي  أن  ومبجرد 
حول  واضحا  تقريرا  الصحية 
سيطلب  الطاقم،  أفراد  صحة 
احلدود  قوة  من  فولر  السيد 
السفينة  توجيه  األسرتالية 

للعودة إىل ميناء إقامتها.
يف  الصحة  السلطات  وقالت 
الثالثاء   يوم  ويلز  ساوث  نيو 
أفراد  من   128 إن  املاضي 
الطاقم على منت السفينة اليت 
إصابتهم  ثبتت  إرساؤها  مت 
منهم   69 مع   ،COVID-19 بـ 
 59 بينما  أعراض  من  يعانون 
منهم مل تعد تظهر عليهم  أي 

أعراض.
قامت  قد  السلطات  وكانت 
الطاقم  أفراد  من   11 بإجالء 
السفينة  من  املصابني 
يف  الصحية  املرافق  إىل 

سيدني.
ومت تسليم أكثر من 1000 رزمة 
رعاية نظمتها البعثة إىل البحارة 
أغذية ومشروبات  حتتوي على 
غازية وأدوات نظافة مت التربع 
بها يوم الثالثاء ألفراد الطاقم 

على منت السفينة.
وزير  قال  ذلك،  ويف غضون 
الصحة يف نيو ساوث ويلز براد 
املاضي،  اإلثنني  يوم  هازارد 
أن  »املؤسف«  من  كان  إنه 
منت  على  راكب   2700 يصعد 
فيه  كان  وقت  يف  السفينة 
ودراية  علم  على  اجملتمع 
بالفعل بوباء الفريوس التاجي 

)كورونا(.

ارتفاع أعداد املصابني بفريوس كورونا 
يف دار للمسنني يف غرب سيدني

توفري  فيكتوريا  حكومة  قررت 
الذين  للمستأجرين  محاية 
يواجهون صعوبة يف دفع اإلجيار 
ضمن حزمة مساعدة تبلغ قيمتها 

500 مليون دوالر.
الوالية  والية  رئيس  وأعلن   
االول  امس  أندروز  دانييل 
بوقف  السلطات  قرار  اخلميس 
قيمة  وزيادة  املستأجرين  إخالء 
اإلجيار ملدة ستة أشهر لكل من 
والتجارية،  السكنية  اإلجيارات 
إعفاء  توفري  إىل  باإلضافة 

ضرييب ملالك العقارات.
وقال أندروز للصحفيني »سندعم 
للخطر،  عرضة  األكثر  الفئات 
لكننا سنحرص أيضا أن املالك 
من  سيستفيدون  واملستأجرين 

تلك الرتتيبات.«
ومن املقرر أن تذهب 420 مليون 
دوالر جتاه اإلعفاءات الضريبية 
على األرض، بينما سيتم توجيه 
ملساعدة  دوالر  مليون   80
يواجهون  الذين  املستأجرين 

صعوبات بسبب تفشي الوباء.
الوالية  حكومة  وستقوم 
مفوض  منصب  باستحداث 
يف  كورونا  فريوس  مساعدات 
إلدارة  الوالية  عائدات  مكتب 
على  باحلصول  اخلاصة  الطلبات 

الدعم. 
إجراءات  بتسريع  ستقوم  كما 
البت يف النزاعات بني املالكني 
تقوم  أن  على  واملستأجرين، 
املستهلك  شؤون  هيئة 
الصغرية  األعمال  ومفوضية 
بني  بالتوسط  فيكتوريا  يف 

الطرفني.
الوالية  والية  رئيس  وطالب 
خبوض  واملستأجرين  املالك 
»الثقة  تظللها  مفاوضات 
املتبادلة« حيث يعتقد أندروز أنه 

»ميكن الوصول إىل اتفاقات.«
بعدالة  التفاوض  أن  وأضاف 

سيكون »يف مصلحة اجلميع.«
مع  حتى  أنه  أندروز  وشدد 
»االتفاقات ذات النوايا الطيبة« 
سيتعرضون  الكثريين  فإن 
االلتزام  أجل  من  كبري  لضغط 
يف  اإلجيار  دفعات  بتسديد 
موعدها. وسيتم توجيه مساعدات 
 2000 أقصى  حبد  املستأجرين 
عليهم  تنطبق  من  لكل  دوالر 

الشروط.
وللحصول على هذا الدعم جيب 
التفاوض  املستأجر  يعيد  أن 
ويكون  املالك،  مع  العقد  حول 
لدى  اجلديد  العقد  سجل  قد 
شئون املستهلك أو لديه إثبات 
أنه مت إعادة التفاوض بوساطة 

واحدة من اهليئات املخولة.
إمجالي  يكون  أن  جيب  كما 
مدخرات املستأجر أقل من 5000 
 30 ميثل  اإلجيار  ويكون  دوالر 
يف املائة على األقل من دخله.

ال  اليت  الصغرية  األعمال  أما 
مليون   50 رأساهلا  يتجاوز 
أرباحها  تكون  أن  فيجب  دوالر 
املائة  يف   30 بنسبة  قلت  قد 
وباء  تفشي  بسبب  األقل  على 
كورونا لتحصل على دعم اإلجيار 

أو تأجيل للدفعات املستحقة.
أن  فيمكن  للمالك  وبالنسبة 
حيصلوا على خصم على ضريبة 
وعشرين  خبمسة  يقدر  األرض 
مبساعدة  قاموا  لو  املائة  يف 
أحد املستأجرين املتضررين من 
أن  كما ميكن  فريوس كورونا، 
باقي دفعات  تأجيل سداد  يتم 

فيكتوريا تعلن عن حزمة لدعم املستأجرين بقيمة 500 مليون دوالر
حتى  املستحقة  األرض  ضريبة 

آذار عام 2021.
اإلجراءات  تلك  تطبيق  وسيتم 
بأثر رجعي من التاسع والعشرين 
وملدة  املاضي  آذار  مارس  من 
مقررات  مع  متاشيا  أشهر  ستة 

االجتماع الوطين.
ويلز  ساوث  نيو  والية  وكانت 
مساعدات  حزمة  عن  أعلنت  قد 
بقيمة 440 مليون دوالر لكل من 
والتجارية،  السكنية  اإلجيارات 

وإعفاءات  تنازالت  تقدم  واليت 
عن ضريبة األرض للمالك لكنها 
مباشرا  ماليا  دعما  تقدم  ال 

للمستأجرين.
ساوث  نيو  يف  للحزمة  وطبقا 
سيحصلون  املالك  فإن  ويلز 
تقليل  خالل  من  حافز  على 
ضريبة األرض، للتفاوض بنوايا 
وتقديم  املستأجرين  مع  حسنة 

املساعدة للمستحقني منهم.
SBS :املصدر

سافر  غاضب  راكب  نشر 
لشركة  تابعة  طائرة  منت  على 
»كوانتس« صورة مرعبة لرحلته 
املكتظة بالركاب، على الرغم من 
أزمة فريوس كورونا املستجد.

من  مسافرا  الرجل  وكان 
أسرتاليا،  شرقي  تاونسفيل، 

إىل مدينة بريزبن، االثنني.
الطريان  شركة  هي  وكوانتس 
وتشمل  األسرتالية،  الرسية 
 140 من  أكثر  اجلوية  رحالتها 
وآسيا،  أفريقيا،  يف  وجهة 

وأوروبا، وأمريكا الشمالية.
ونشر املسافر صورة ملقصورة 
الطائرة املكتظة بالركاب وذلك 
يف تعارض صارخ مع املبادئ 
االجتماعي  للتباعد  البديهية 
وهو  أسرتاليا،  تفرضه  الذي 
لغري  مرت   1.5 مبسافة  يقاس 

األقارب.
وسائل  على  الرجل  وقال 

»حدث  االجتماعي:  التواصل 
مشال  من  عمل  رحلة  يف  هذا 
كوينزالند إىل بريزبن.. أي نوع 

من التباعد االجتماعي هذا«؟
كما نشر صورة لتذكرة طائرته، 
الصورة  أن  إلثبات  وتارخيها، 
حقيقية، معلقًا: »ها هي بطاقة 
بتاريخ  الطائرة  إىل  الصعود 
صورة   .hghvfuhx hglhqd
نشر  ما  وفق  حقيقية«،  الرحلة 

موقع »الصن«.
مقاعد  كل  تظهر  الصورة  ويف 
بينما  تقريبا،  مشغولة  الطائرة 
من  جًدا  قليل  عدد  يرتدي 

الركاب »الكمامة«.
الصورة  على  أحدهم  وعلق 
يكون  أن  ميكن  »كيف  قائال: 
آخر:  قال  بينما  مقبوال«.  هذا 
حيدث  كيف  سيئ  أمر  »هذا 
ذلك يف وقت يتم العزل )على 

األرض(«.

صورة »كارثية« يف السماء..

 هل هذا هو »التباعد االجتماعي«؟

فريوس  اختبار  نتائج  أثبتت 
جدد  مقيمني  أن مخسة  كورونا 
يف  املسنني  لرعاية  دار  يف 
بفريوس  أصيبوا  سيدني  غرب 
كورونا، لريتفع العدد اإلمجالي 

يف هذا الدار لـ 16 مصابًا.
دار  داخل  العدوى  وبدأت 
 Anglicare Newmarch House
العامالت  إحدى  أصيبت  بعدما 

بالفريوس.
تسعة  املصابني  ضمن  ومن 

نزالء وستة عاملني.
على صعيد آخر أكدت السلطات 
ويلز  ساوث  نيو  يف  الصحية 
جديدة  إصابة  حالة   11 وجود 
بالفريوس خالل اليوم السابق، 
من  أكثر  إجراء  من  الرغم  على 

3000 اختبار.
اإلمجالي  العدد  يرتفع  وبذلك 
نيو  يف   COVID-19 حلاالت 

ساوث ويلز إىل 2897 حالة.
بريجييكليان  غالديس  وقالت 
رئيسة حكومة الوالية: »كلما زاد 
يقومون  الذين  األشخاص  عدد 

التعامل  أمكننا  كلما  بالفحص، 
مع انتشار املرض والتحكم فيه 

بشكل أفضل«.
العاملني  بريجييكليان  وناشدت 
مع  التعامل  يف  احلذر  حتري 
تعمل  كنت  »إذا  الفريوس: 
يف أي صناعة فيها اتصال مع 
الكثري من األشخاص، خاصة إذا 
كنت تعتين باألشخاص الضعفاء 
أو املسنني، فريجى عدم الرتدد 

يف التقدم وإجراء االختبار.«
تريد  إنها  بريجييكليان  وقالت 
إىل  االختبارات  عدد  ترفع  أن 
اليوم،  يف  اختبار   4000 حوالي 
حتى  يعاني  شخص  أي  وحثت 
التقدم  أعراض خفيفة على  من 
»يستغرق  وقالت:  لالختبار، 
النتيجة(  على  )احلصول  األمر 

بضع ساعات فقط«.
نيو  يف  األطباء  كبرية  وقالت 
ساوث ويلز د.كريي شانت إن 
الوالية لديها القدرة على إجراء 
التاجي  للفريوس  اختبارًا   4500

يومًيا.

بينها ليفربول وبالكتاون:

 حتديد 12 منطقة يف سيدني بؤر 

للوباءكورونا  خالل 48 ساعة
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وقبلهما  أحد  الفصح   وكذلك  عيد  العظيمة   مّرت  اجلمعة 
الشعانني  لدى الطوائف الكاثوليكّية اّليت تتبع التقويم الغربي 
من دون تسجيل أي خروقات لقرارات املسؤولني الروحيني 
زمن  فريوس  يف  الدينية  اإلحتفاالت  وقف  لناحية  احلامسة 
كورونا  السريع اإلنتشار، وإقتصارها على اآلباء والكهنة يف 
اآلالم   يبدأ  أسبوع  أن  قبل  ولكن  فقط.  واألديرة  الكنائس 
اخلروقات  بدأت  الشرقي،  التقويم  تتبع  اّليت  الطوائف  لدى 
لقرارات بطريركتهم وتّوجت بزياح أحد الشعانني الذي أقيم 
الضنّية  املؤمنني يف كل من  كفرحبو  يف  وسط حشود من 
والكفري  يف اجلنوب، وبعدد أقل يف كنيسة السيدة العذراء 

يف األشرفية.
وحتديدًا  املتابعون،  يقول  الشعانني  قبل  بدأت  اخلروقات   
األديار اىل  اليت دعا فيها بعض رؤساء  الكورة  من منطقة 
املؤمنني  وحبضور  البشارة ،  مبناسبة  عيد  دينية  سهرانيات 

واملصلني علمًا أن السهرانّية ال تنتهي قبل ٦ ساعات. 
خروقات كان خلفها وقتذاك بعض املطارنة كراعي أبرشية 
الكورة وطرابلس املطران أفرام كريياكوس، الذي، وعلى رغم 
بيان البطاركة ورؤساء الكنائس املسيحية يف  لبنان وسوريا  
الذي عّلق كل الصلوات والقداديس يف كل الكنائس حتى 
طالب  الدينية،  واألمسيات  اإلجتماعات  وأوقف  آخر،  إشعار 
وببيان بإقامة الصلوات والقداديس املختصرة حبضور الكاهن 
والقندلفت واملرتل ومن حضر قلياًل من أبناء الرعية، وكأن 
كورونا مييز بني عشرين شخصًا ومئة، أو كأن اهلل ال يستجيب 

للمصّلني إال اذا عّرضوا أنفسهم واآلخرين للخطر. 
املطران كرياكوس نفسه عاد وأصدر بعد أسبوعني تعميمًا 
األرثوذوكسية،  البطريركّية  عن  صدر  مبا  فيه  التزم  ثانيًا 
اآلالم  وأسبوع  الشعانني  أحد  يف  الصلوات  إختصار  لناحية 
لسالمة  واألديار صونًا  الكنائس  والرهبان يف  الكهنة  على 
املؤمنني والتزامًا باإلجراءات العامة«، غري أن بعض الكهنة 
يف مطرانيته مل يلتزم مبا صدر عنه وأصر على إقامة زياح 

الشعانني كما حصل يف كفرحبو مع األب جورج الشاغوري.
لدى  اآلالم  أسبوع  يف  الشعانني  خروقات  تتكرر  ال  وكي 
البلمند أن  األرثوذوكس، تعترب مصادر مقربة من بطريركية 
القوى األمنّية جيب أن تلعب دورًا على هذا الصعيد ملواكبة 
من  وتطلب  التعاميم  تصدر  ألّنها  العامة،  التعبئة  إجراءات 
الكهنة اإللتزام ولكن ال ميكنها أن تلعب دور الشرطة ملنع 
عدد  يلتزم  مل  لو  وحتى  واملسريات،  والزياحات  التجمعات 
القداديس  إقامة  على  وأصر  الكنيسة  بقرارات  الكهنة  من 
البعد  كل  وبعيدين  طبيعية  أحوال  يف  وكأننا  والزياحات 
عن أجواء كورونا، فكيف هلذه الزياحات أن تقام إذا حالت 
اإلجراءات األمنية دون وصول من يريد من املؤمنني الوصول 

اىل الكنائس.
أبناء  يرويه  ما  هو  والقداديس  الزياحات  هذه  ما يف  أخطر 
الكفري عن أحد الشعانني، إذ يقولون، إن الغالبية الساحقة 
الكاهن  أقامه  الذي  الزياح  الذين شاركوا يف  املؤمنني  من 
نعمة أبو رحال، قصدت القرية املذكورة قبل يومني من الزياح 
العاصمة  وهي تعيش يف بريوت وضواحيها، وعندما نقول 
وضواحيها فيعين ذلك إختالطًا وتعرضًا بنسبة أعلى من القرى 

اجلبلية، نظرًا اىل الكثافة السكانية املوجودة يف املدن.
إذًا، كي ال يعرض آسبوع اآلالم لدى األرثوذوكس املؤمنني 
اإلجراءات  تشديد  األمنية  القوى  على  كورونا،  إنتشار  خلطر 
ولو عرب منع املؤمنني من الوصول اىل الكنيسة، وليس يف 
األمر عيب، والدليل كيف هّدد النائب البطريركي عن اجلبة 
وزغرتا وإهدن املطران املاروني جوزيف نفاع الكهنة باحلبس 
من قبل  خمابرات اجليش  لكل من يفتح أبواب الكنيسة بني  

مخيس األسرار  وأحد الفصح.

كي ال يعّرض أسبوع اآلالم 
لدى األرثوذوكس املؤمنني 

خلطر كورونا
مارون ناصيف

الذي مل  »كورونا«،  إنتشار وباء  بعد جناحها يف مواجهة خطر 
يكن يف احلسبان، كذلك فإن خطة مواجهته مل تكن مدرجة يف 
حققت  فقد  ذلك،  رغم  دياب ،  الرئيس  حسان  حكومة  برنامج 
معتمدة  العصر، ووفقًا ملعايرٍي  لوباء  التصدي  جناحًا الفتًا يف 
دوليًا، فاقت التوقعات. واألهم راهنًا، هو أنها بدأت حتط يدها 
على اجلرج، يف شكٍل جدٍي. ويبدو أنها إنطلقت حنو »اجلهاد 
الربنامج  وهو  اإلقتصادي،  الوضع  مبعاجلة  املتمثل  األكرب«، 
األبرز، وقد يكون األوحد، هلذه  احلكومة ، ينبغي عليها حتقيقه، 
بالوصول اىل  التحدي الصعب. وتعهد رئيسها،  كونها قبلت 
خطة إنقاٍذ إقتصاديٍة خالل مهلة 100 يوم، من نيل حكومته، 
ثقة  اجمللس النيابي . فقد باتت على احملك. لذا، بدأت تظهر 

بشائر اخلطة املرجوة.
من  مالية،  مبالغ  إقتطاع،  هو  اخلطة،  هذه  دعائم  أبرز  ومن 
جيوب  من  جّلها،  حققوا  الذين  الثروات،  أصحاب  حسابات 
الناس، خصوصًا مالكي الشركات التجارية واملالية الكربى، من 
الثنائي  إستفز،  الذي  األمر  وأتباعهم احملظيني.  السياسيني، 
الرئيس  سعد احلريري ، والنائب السابق  وليد جنبالط ، فإنربيا 
للجهوم على رئيس احلكومة، وخطته، مباشرة، فور بداية ظهور 
بشائرها. فرأى األول أن » أنها تتجه إىل خطة  انتحار  اقتصادي، 

مبنية على مصادرة أموال اللبنانيني املودعة يف املصارف«.
أما الثاني، فذهب ابعد من ذلك، وحاول أن يعطي اخلطة املذكورة، 
صبغًة طائفية مذهبية، معتربًا أنها حماولة تطويع طائفي ومذهيب 
لإلطاحة ب الطائف  والسيطرة املطلقة على مقدرات البلد، لضرب 
ما تبقى من سيادة أصال وهمية وشكلية«. هذا ما ينذر ببدء 
أول معركة حقيقية ضد املنظومة املالية املتحكمة برقاب الناس 
حتت  من  البساط  »سحب  اىل  تؤدي  أن  أمل  على  وأمواهلم. 
أقدام هذه املنظومة ورعاتها، شرط أال ترجع احلكومة أي خطوة 
اىل الوراء، يف هذا اجملال، ولو كان لذلك، بعض التداعيات 
السلبية الطفيفة على التضامن الوزاري«، على حد قول مصادر 

سياسية قريبة من فريق  املقاومة .
وعن طرح التفاوض بني لبنان و البنك الدولي  يف سبيل إنقاذ 
البلد من اإلنهيار املالي، تقول املصادر: »صرنا على احملك، 
وال بد من التفاوض مع هذا البنك، شرط أال يعكس أي تعامٍل 
جديٍد معه، وصاية دولية على لبنان، فاملعتاد، هو أن الوصاية 

املالية، تعكس وصاية سياسية«.
جدية،  األكثر  وهي  صعبة،  املعركة  هذه  أن  املصادر  وتؤكد 
هي  األولوية،  أن  معتربًة  للحكومة،  بالنسبة  مفصلية،  ولكنها 
إجتماعي  بإنفجار  يتهدد  الذي  املالي ،  إنهيار  الوضع  مواجهة 
حاكم   تعاون  مقدمها  األمور، ويف  تدارك  يتم  إذا مل  خطري، 
مصرف لبنان ، مع احلكومة، بالتالي، كشف األرقام واحلسابات 
واضحة  بيانات  قاعدة  تقديم  أي  حوزته،  يف  اليت  احلقيقة 
للمعنيني، من أجل  البناء  عليها، يف أي مقاربة ستطرح للخروج 

من هذا النفق املظلم، وفق تعبري املصادر.
ويف السياق، يعترب مرجع سياسي طرابلسي، أن حكومة دياب، 
جنحت اىل حٍد مقبوٍل يف إدارة  األزمة ، من دون يكون هلا، تأثري 

جدي يف التوازنات السياسية يف البلد، على حد تعبريه.
ويؤكد أفول جنم  تيار املستقبل  على الساحة السنية، خصوصًا 
هذه  أن  موضحًا  السياسي«،  »األمن  جنم  وصعود  الشمالية، 
األمنية  والعسكرية،  املرحلة، أشبه مبرحلة تعاظم دور  األجهزة 
العام 1992 و  لبنان مابني  السورية  على  إبان حقبة  الوصاية 
تغيري  هو  الراهنة،  املرحلة  يف  وحيد  فارق  مع  ولكن   ،2005
اإلدارة، من دون أن يدخل هذا املرجع يف التفاصيل. وجيزم 
قبلها،  كما  ليس  »كورونا«،  من  اإلنتهاء  بعد  ما  مرحلة  أن 
و العامل   املنطقة  السياسية يف  األوضاع  على صعيد  خصوصًا 
بأسره، وإنعكاسها على لبنان، الذي أثبت عرب التاريخ، أنه يتاثر 

مبا حيدث يف حميطه.
لبنان  يف  القائم  السياسي  التوازن  أن  اىل  املرجع  ويلفت 
و حزب  جهة،  من  املباشر  األمريكي  الدور  على  مرتكز  اليوم، 
اهلل  وحلفائه من جهة أخرى. وما يؤكد التدخل األمريكي املباشر 
يف الشؤون الداخلية اللبنانية، هو سحب التفويض من فريق 
خط   على  األمريكية ،  دخول  السفارة  و  وحلفائه،  احلريري 
التعيينات  املالية، وقبلها محاية املتظاهرين على سبيل املثال، 

ال احلصر.
يف  حاضرًا  سيكون  حتمًا  اللبناني،  امللف  أن  املرجع  ويعترب 
تسوية إلنهاء الصراع يف املنطقة. خصوصًا أن حلزب اهلل، دور 
إقليمي، ال ميكن ألي عاقٍل نكرانه، وال ألي من القوى املؤثرة 

يف املنطقة جتاهل دوراحلزب وحضوره الفاعل.
لقد بات الالعبون األساسيون يف التوازن اللبناني، حزب اهلل 
وحلفائه من جهة، واألمريكي واملؤسسات اليت تدور يف فلكه 
من جهة أخرى. أما بالنسبة للحريرية السياسية، قهي ال حتظى 

مبوقع متقدم يف »لعبة التوازن الداخلي«.
ويف شأن دور حلفاء املقاومة، يؤكد أن املطلوب من حلفاء حزب 
اهلل، إستعادة الثقة لدى قواعدهم الشعبية، لتعزيز حضورهم 

يف أي تسوية مرتقبة .. وال خشية على دور احلزب.

أفول جنم احلريرية .. وصعود 
جنم »األمن السياسي«

حسان الحسن

على   الطبيعي  وانعكاسها  عامليًا  » كورونا «  أزمة  تفاقم  مع 
احلياة  يف  لبنان  بكل وجوهها االقتصادية واملالية والسياسية 
واالجتماعية، يعيش  اللبنانيون  مواطنني وطبقة سياسية حرب 
وإنتقال  تفشيه  منع  حد  حدين:  بني  الوباء  هذا  مع  حقيقية 
شلل  يف  آخر  وحد  عزل  من  يرتبه  وما  الناس  بني  العدوى 
الناس و الدولة  و احلكومة  على  نواحي احلياة كافة وبني قدرة 
اي  والرمسية  اخلاصة  الدخل  توقف مصادر  االستمرار يف ظل 

كأفراد وكدولة.
وتقول اوساط واسعة اإلطالع يف حتالف » حزب اهلل « و 8 آذار  ان 
احلكومة وكل القوى السياسية وخصوصًا املشاركة يف احلكومة 
امام امتحان وحتد هو االصعب ب تاريخ لبنان  منذ 100 عام اكان 
جلهة مواجهة وباء »كورونا« املميت والقاتل صحيًا واقتصاديًا، 
وما خيلفه من »دمار شامل« صحي ونفسي على من يصاب به 

وانعكاسه قبل الشفاء والتعايف منه على عائلته وحميطه. 
انفالت  ان  وخصوصًأ  ايضًا  يذهب ضحيته  من  اهلل  وال مسح 
كما  يوميًا  الضحايا  من  االالف  عشرات  يعين سقوط  الوفيات 

حيدث يف ٦ او 7 بلدان يف  العامل .
والتحدي الثاني هو حالة االفالس العامة اليت تضرب املواطنني 
وقبل  بأزمته.  كل  كله،  العامل  وإنشغال  معًا  آن  والدولة يف 
على فلس  دياب   الرئيس  حسان  حكومة  »كورونا« مل حتصل 
واحد من اخلارج، وال من اي جهة عربية او دولية، كما مل يتبني 
افق اي متويل دولي كقروض مشروطة جبملة من االصالحات 

ليس متوفرة يف املدى املنظور.
ما  ظل  يف  احلقيقي،  اإلفالس  شبح  من  الدولة  اقرتاب  ومع 
يرتدد عن عدم القدرة على تسديد الرواتب يف  القطاع العام  
بعد شهرين او ثالثة اشهر، اال اذا »ّطبعت« عملة وطنية بكميات 
كبرية وما سينتج عنها من تضخم، او اننا ذاهبون اىل اخليارات 

السيئة ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
خيارات  امام  ومعها  االكثرية   احلكومة  ان  االوساط  وتكشف 
او  اختاذها سهلة  اليت جيب  قراراتها  تكون  ولن  ومرة  صعبة 

قليلة الكلفة سياسيًا او شعبيًا.
وتقول ان ما يتداول داخل اروقة حتالف الثنائي » حركة امل « و 
»حزب اهلل« و8 آذار، انهم ضد اي فرض ضرائب جديدة وتطال 
ومع  مقابل  اللرية   صرف  الدوالر   سعرف  ضبط  ومع  الفقراء 
ادارة افعل للملف املالي وسد ابواب اهلدر و الفساد  وضد اي 
»كابيتال كونرتول« او املس بالودائع للمغرتبني عمومًا و الشيعة  
خصوصًا. جلهة ان هؤالء يتعرضون حلرب اسرائيلية وامريكية 
يف  افريقيا  و امريكا  الالتينية حبجة دعم »حزب اهلل« ومتويله. 
وهذا ما ادى اىل وضع  عقوبات  مالية كبرية وضرب لرساميل 

العديد من رجال االعمال والتجارة الشيعة حول العامل.
ويتصرف  الشيء  يقول  ال  العريض  التحالف  هذا  ان  وتؤكد 
نقيضه، وال تؤشر ممارسته السياسية خالل 3 عقود اىل هذا 
امام مجهورنا  مبادئنا ومصداقيتنا  املتناقض وال يشبه  النهج 

وخصوصًا مجهور املقاومة.
وخطري  حرج  وضع  امام  اننا  االوساط  وتكشف  املقابل  يف 
للغاية، ولن خنرج منه بسهولة ومن هو يف  السلطة  اليوم يعرف 
مطلوب  هو  وما  التحديات،  وحجم  املعدومة،  االمكانات  حجم 
للعبور اىل بر االمان. فكل الطرق تؤدي اىل املشكلة واهلاوية 
واالفالس، وما تقوم به احلكومة اليوم هو افضل املمكن ال بل 

الوحيد املتوفر.
وتقول ان فريقنا سيعرب عن رأيه وهواجسه وخماوفه وخصوصًأ 
املس بالفقراء وودائع اللبنانيني وال يهدف اىل الشعبوية او 
املزايدة. وسريفض اي توجه مماثل، لكنه يدعم احلكومة يف 
مسارها وال يري خيارات بديلة عن اليت هي مطروحة يف اخلطة 

االقتصادية اليت ستقدم قريبًا للنقاش.
سينتقدها  من  وهناك  الناس،  او  املعارضة  تعجب  مل  ولو   
او جمال  ترف  من  هناك  ليس  ولكن  منهم  وسيعريها، وحنن 
اليت  الفارغة  والشعارات  املزايدات  بعض  يف  بعيدًا  للذهاب 
فماذا  النواب .  من  جملس  باستقالته  ويهدد  البعض  يطرحها 
تؤثر استقالة الي فريق اليوم ويف ظل هذه االزمة من جملس 

النواب؟

خيارات ضيقة وصعبة جداً امام 
احلكومة يف امللف املالي

علي ضاحي



Page 10صفحة 10     
مـقاالت وتـحقيقات

األجهزة  عدد  أن يصل  ُيتوقع 
حول  باإلنرتنت،  املوصولة 
أّي  العامل، إىل 50 مليارًا يف 
وقت بدءًا من عام 2025، وأن 
املتوّقعة  الزيادات  تتضاعف 
يف احلركة مبا يقارب 100 مرة 
خالل 10 سنوات. الوصول إىل 
ذلك يتطلب ابتكار تكنولوجيات 
اجليل  تكنولوجيات  منها  عدة، 
بتوصيل  تقوم  اليت  اخلامس 
والبيانات  واألشياء  األشخاص 
النقل  وأنظمة  والتطبيقات 
اتصاالت  بيئات  يف  واملدن 
نقل  على  قادرة  وهي  ذكية. 
كمية هائلة من البيانات بأسرع 
اجليل  وّفره  يقاس مما  ال  مبا 

الرابع مع زمن تأخري أقّل.
اخلامس  اجليل  تستخدم شبكة 
نفسها  الرتّدد  نطاقات  بعض 
اليت استخدمتها األجيال السابقة 
من  والرابع  الثالث  كاجليلني 
إضافة  الالسلكية،  الشبكات 
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تقنيات االتصاالت، وال سيما اجليل 
اخلامس، مضّرة باإلنسان؟

يف نيسان من العام املاضي، أوقفت 
احلكومة البلجيكية اختبار تقنية اجليل 
اخلامس يف بروكسل بسبب خماوف 
البث  حمطات  إشعاعات  أن  من 
أعضاء  وطالب  ضاّرة.  تكون  قد 
مبزيد  حكومتهم  اهلولندي  الربملان 
الصحي  التأثري  حول  الدراسات  من 
اختذت  كما  اخلامس.  اجليل  لشبكة 
هذه  تأثري  لرصد  إجراءات  سويسرا 
منظمة  أن  علمًا  البشر.  على  التقنية 
 2011 عام  العاملية صّنفت،  الصحة 
، إشعاعات الرتددات الراديوية على 
أنها »من احملتمل أن تكون مسرطنة 
للبشر«. يف هذا الشّق بالذات، ومبا 
نطاق  يستخدم  اخلامس  اجليل  أن 
ترددات عاليًا جدًا مقارنة مبا سبقه، 
ستتمّدد،  اخلطر  دائرة  أن  فاألرجح 
أعداد  إىل  حيتاج  أنه  وخصوصًا 
واهلوائيات  البّث  حمطات  من  هائلة 
وإىل طاقة عالية. جمرد الشّك، هنا، 
سالمة  اختبار  األقل  على  يستوجب 
استخدام أطوال املوجات امليليمرتية 
يف اجليل اخلامس على اإلنسان قبل 
وهذا  لنشرها.  العاملي  التسابق 
تقنيات  هناك  أن  وخصوصًا  ممكن، 
تستخدمها  اليت  تلك  منها  متعددة، 
جلنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية 
باسم  وُتعرف   1996 عام  منذ 
 Specific Absorption Rate SAR
وهي  النوعي(  االمتصاص  )معدل 
الرتدد  طاقة  ملقدار  قياس  وحدة 
عند  اجلسم  ميتّصها  اليت  الالسلكي 
جرى  فهل  حممول.  هاتف  استخدام 
 SAR حتديث التوصيات حول مستوى
ومعايري سالمة اهلواتف من قبل جلنة 
االتصاالت الفيدرالية بناًء على أحدث 
التقنيات الالسلكية املستعملة اآلن، 

وخصوصًا مع اجليل اخلامس؟
أستاذ  بال،  مارتن  الدكتور  ناقش 
والية  جامعة  يف  احليوية  الكيمياء 
واشنطن، اآلثار البيولوجية والصحية 
الناجتة عن اجليل اخلامس، مشريًا إىل 
أن »املبادئ التوجيهية احلالية للجنة 
األمريكية غري  الفيدرالية  االتصاالت 
لصاحل  الزمن،  عليها  وعفا  كافية، 

عالقة خفّية بني اجليل اخلامس 
و»كوفيد ــ 19«؟

القليلة علي حمية األّيام  خالل  احلديث  كثر 
إقتصادّية-مالّية  خطة  عن  املاضية 
احُلكومة  أعّدتها  إصالحّي،  بنفس 
بالتعاون مع شركة »الزار« الفرنسّية، 
العام  الُصورة للرأي  من دون ُوضوح 
بشأن ما تتضّمنه وما سيحصل ألمواهلم 
امُلودعة يف  املصارف ، األمر الذي أثار 
الكثري من البلبلة. فما هي حقيقة هذه 
هو  وما  متّر،  أن  مُيكن  وهل  اخلطة، 

مصري الودائع؟.
من  أكثر  حُماوالت  من  الرغم  على 
التخفيف  احلالّية  احُلكومة  يف  مسؤول 
اخلطة   عن  تسّرب  ما  إرتدادات  من 
امَلوعودة)1(،  اإلصالحّية  اإلقتصاد ّية 
أّولّية  أفكار  مسودة  عن  احلديث  عرب 
للتعديل،  وبالتالي  للنقاش  قابلة 
فإّن اإلعرتاضات اليت القتها من قبل 
أّن  السياسّية–ولّو  القوى  من  العديد 
من  جاء  اإلعرتاضات  هذه  من  الكثري 
بديل،  أّي  ُتقّدم  اليت ال  امُلزايدة  باب 
والنقمة اليت أثارتها يف ُصفوف الرأي 
امُلودعني،  وخباصة  ال لبنان ي،  العام 
الُسلطة  ُمستوى  على  جعلتمريرها 
التشريعّية، يف حال تبّنيها رمسًيا من 
مُمكن.  غري  التنفيذّية،  الُسلطة  قبل 
علنّية  مواقف  من  صدر  ما  وحبسب 
للقوى السياسّية والنيابّية األساسّية، 
وما تسّرب من مواقف خلف الكواليس، 
حّسان  لرئيس  احلكومة   واضًحا  بات 
أعّد  الذي  العمل  فريق  ولكل  دياب 
اخلّطة  هذه  أّن  اإلنقاذّية«،  »اخلطة 
والسبب  متّر.  لن  احلالّية  بصيغتها 
السياسّية  القوى  من  أحًدا  أّن  بسيط 
اليت  بشعبّيته  للتضحّية  ُمستعّد  غري 
 17 إحتجاجات  بعد  أساًسا  إهتّزت 
تشرين األّول املاضي، من خالل تبّن 
من   مزيد  بفرض  تقضي  خيارات  أّي 
قائمة  ُمساعدات  حبجب  أو  الضرائب  
أو بإقتطاع أجزاء من جيوب امُلودعني، 
عن طريق حتويلها  األمر  كان  لّو  حتى 

إىل أسهم أو عرب أّي صيغة أخرى.
إشارة إىل أّن من بني األفكار امُلقرتحة، 
إعتمدت  أن  سبق  خيارات  إىل  اللجوء 
يف دول واجهت مشاكل مالّية كارثّية، 
تفعيل  جلهة  مثاًل،  اليونان  ومنها 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
مؤّسسات  إىل  تعود  أسهم  طرح  عرب 
الدولة بعد إعادة تأهيلها، وبعد مجعها 
هذه  وتصبح  سيادّي.  صندوق  يف 
األسهم قابلة للتداول بيًعا أو شراًء يف 
األسواق املالّية، األمر الذي قد ُيشّجع 
خوض  على  األعمال   من  رجال  الكثري 
إقتطاع  جرى  لّو  حتى  التجربة،  هذه 
إىل  وحتويلها  ودائعهم  من  أجزاء 
أسهم. لكّن خيار إعطاء امُلودع أسهًما 
أجزاء  إقتطاع  ُمقابل  يف  املصرف  يف 
 ،Bail-in من حسابه، أو ما ُيعرف بإسم
مُيّثل عملًيا خياًرا مُمّوًها ملا ُيعرف بإسم 
Haircut. ويف كل األحوال، إّن الُقدرة 
على حتّمل هكذا خيارات حَمصورة بفئة 
صغرية جًدا من امُلودعني، ُتعترب ُمرتاحة 
لكامل  حتتاج  ال  وهي  مالًيا،  وُمتمّكنة 
بعكس  كرمية،  حياة  لتعيش  ودائعها 
عرب  به  اإلحياء  اخلّطة  ُمعّدو  حاول  ما 
كسقف  دوالر  ألف  املئة  عتبة  حتديد 
غري واقعي للفصل بني الثراء والفقر! 
فالكثري من امُلودعني، عمل جبهد كل 
حياته ليّدخر القليل من املال لتقاعده 
تعويض  نال  أو  أوالده،  لتعليم  أو 
العمل  من  ُعقود  بعد  خدمة  نهاية 
وأودع  أرض  قطعة  باع  أو  امُلضن، 
املال يف أحد املصارف لإلستفادة من 

الفوائد وللصُمود وعائلته معيشًيا، أو 
ُيعّول  حصل على إرث من أهله، وهو 
إخل.  امَلعيشي،  واقعه  لتحسني  عليه 
وبالتالي، إّن رقم املئة ألف دوالر ال 
يعكس حالة ثراء على اإلطالق، علًما أّن 
ُموافقة  مبدأ اإلقتطاع املالي من دون 
ورضا امُلودع، مرفوض مجلة وتفصياًل 
أكثر  سيطال  كان  لّو  حتى  أصاًل، 
األشخاص ثراء، بشرط أن تكون أموال 
هؤالء ُمكتسبة بعرق جبينهم وليس من 
لطاملا  وسرقات  ومسسرات  صفقات 

إشتهر بها البعض يف لبنان.
اخلطة  طالت  اليت  واإلنتقادات 
»اإلصالحّية« رّكزت على أّنها تدّمر مبدأ 
لبنان  عليه  قام  الذي  احُلّر  اإلقتصاد 
تغيري  عملًيا  يعن  ما  اإلستقالل،  منذ 
اليت  واملالّية  اإلقتصادّية  البنية  كل 
كانت قائمة، علًما أّن تغيري هذا النهج 
الُدستور  ُمقّدمة  يف  ورد  ملا  خُمالف 
امُلنتقدين،  أّنها–حبسب  كما  اللبناني. 
واملصارف  امُلودع  بني  الثقة  ُتدّمر 
الثقة  هذه  أّن  علًما  نهائي،  بشكل 
وهي  حالًيا،  جًدا  حرجة  مرحلة  يف  متّر 
إلستعادتها  تطمينّية  إلجراءات  حباجة 
العكس!ُيذكر  وليس  امُلستقبل،  يف 
أّن بعض احمُلّللني تساءل ما إذا كان 
اهلدف من تعّمد تسريب قرارات عالية 
السقف وختيف امُلودعني، يهدف فعلًيا 
مثل  حّدة،  أقّل  إجراءات  مترير  إىل 
طويلة،  زمنّية  لفرتة  الودائع  جتميد 
حبيث ُيصبح هذا اخليار »األقّل سوًءا« 
بالنسبة إىل امُلودعني، وبالتالي َمقبواًل 

من اجلميع؟!.
يف كّل األحوال، ووسط هذه امَلعمعة، 
أّن هناك واقًعا ال  الثابت األكيد  فإّن 
ثغرة  يف  ويتمّثل  منه،  اهلروب  مُيكن 
مالّية هائلة ُتقّدر بنحو 62 مليار دوالر 
أمريكي، هي قيمة األموال اليت تبّخرت، 
عند امُلقارنة بني قيمة الودائع امُلفرتضة 
وما ُيوجد عملًيا يف خزينة  مصرف لبنان  
املسؤولية  ُيلقي  والكّل  واملصارف. 
الُسلطات  تتهم  املصارف  الكّل!  على 
الرمسّية امُلتعاقبة منذ نهاية احلرب حتى 
ومشااًل،  مييًنا  األموال  بتبذير  اليوم، 
جّدية  خطة  أّي  دون  من  وباإلستدانة 
تكفل سداد الدين، بهدف كسب رضا 
الناس سياسًيا، وجزء من املسؤولني 
واملصارف  لبنان  مصرف  يّتهمون 
بتوريط مالّية الدولة يف لعبة إستدانة 
ُمغرية ظرفًيا، لكّنها مدّمرة على املدى 
الطويل جلهة الغرق يف نسبة عجز هائلة 
ويف حجم دين عام ال مُيكن تسديده، 
وبغّض  السريع!  الربح  حتقيق  بهدف 
التنفيذّية  الُسلطات  كانت  إذا  النظر 
من  هي  لبنان  يف  امُلتعاقبة  الرمسّية 
يتحّمل مسؤولية ما حصل، أو إذا كانت 
املصارف ومعها مصرف لبنان بطبيعة 
احلال هي من يتحّمل هذه املسؤولية، 
من  كبرية  نسبة  أّن  احمُلزن  فالواقع 
ال  وضائعة،  مفقودة  امُلودعني  أموال 
ُمهّما  يعّد  ومل  وَمسروقة!  َمنهوبة  بّل 
من يتحّمل مسؤولية ذلك، علًما أّن كّل 
املالّية  السياسة  هذه  يف  توّرط  من 
العدمية الرؤية، مسؤول بشكل أو بآخر 
الناس.  ُعمر  وجنى  أموال  ضياع  عن 
التهّرب  أّن  سبق،  ما  كل  من  واألهّم 
يكون  أن  جيب  املسؤولية  حتّمل  من 
ُيعيد  ال  اإلتهامات  وتبادل  مَمنوًعا، 
لرية واحدة، حيث امَلطلوب وضعخريطة 
األموال  هذه  إلستعادة  واضحة  طريق 
من  جيوب  من  تبدأ  تدرجًيا،  الضائعة 

تثبت إدانته بسرقة املال العام...

اإلقتطاع من الودائع لن ميّر... لكّن 
أموال اللبنانّيني َمفقودة!

ناجي س. البستاني 

األخري  يعتقد  االتصاالت«.  صناعة 
أيضًا أنه قد تكون هناك »آثار سيئة 
كبرية على املدى الطويل بعد تنفيذ 
وفقدان  العمى  مثل  اخلامس  اجليل 
لدى  والعقم  اجللد  وسرطان  السمع 

الذكور ومشاكل الغدة الدرقية«.
الصحة  تقارير ملنظمة  إىل  واستنادًا 
أن  يف  جدال  ال  أيضًا،  العاملية، 
فوق  الكهرومغناطيسية  اجملاالت 
مستويات معينة ميكن أن تؤدي إىل 
اجلدل  ويتمحور  بيولوجية.  تأثريات 
احلالي يف املنظمة حول ما إذا كان 
على  املستوى  املنخفض  التعّرض 
على  يؤثر  أن  ميكن  الطويل  املدى 
قال  اإلطار،  هذا  يف  اإلنسان. 
رئيس  روجنن،  فان  إيريك  الدكتور 
اإلشعاع  من  للحماية  الدولية  اللجنة 
تقنيات  إن   ،)ICNIRP( املؤين  غري 
اجليل اخلامس »لن تكون قادرة على 
التسّبب يف ضرر عندما يتم االلتزام 
باإلرشادات اجلديدة«. وهذا ما يدفع 
للتساؤل حول ما إذا كان مت االلتزام 
التجارب  عملية  يف  باإلرشادات 
مدينة  اخلامس يف  اجليل  واستعمال 
اجلديدة  اإلرشادات  وهل  ووهان؟ 
التجربة؟  تلك  قبل  مستعملة  كانت 
العام  بداية  عنها  يعلن  مل  وملاذا 
اخلامس  اجليل  كان  عندما  املاضي 

قيد التجارب؟
هو  اخلامس  اجليل  أن  املؤكد  من 
األرجح،  على  لكن،  املستقبل. 
صحتنا  حساب  على  ذلك  سيكون 
التقنية  هذه  الطويل.  املدى  على 
املتقّدمة، إمنا غري املختربة أقّله حتى 
شيء  وهناك  بسرعة،  تقرتب  اآلن، 
وهو  مجيعًا  نفعله  أن  جيب  واحد 
املسؤول  واالبتكار  البحث  تشجيع 
الذي يأخذ يف االعتبار اآلثار احملتملة 
على اإلنسان والبيئة. وقبل أن جنعل 
»ذكية«،  ومدننا  وشركاتنا  منازلنا 
من املهم اختاذ قرارات »ذكية« عند 
اعتماد التكنولوجيا اجلديدة، وبذكاء، 
بسيطة  إمكاناتنا  أن  وخصوصًا 

وحاجاتنا أقّل.

اإلعالم  جلنة  يف  مستشار   *
واإلتصاالت النيابية

عالية  ترّددات  نطاق  استعمال  إىل 
ميكنها  ال  ميليمرتية  موجات  ذات 
أوراق  أو  كاجلدران  العقبات  اخرتاق 
هذه  تتطّلب  هلذا،  مثاًل.  األشجار، 
الرتددات أجهزة راديو يف كل األمكنة 
وأضعافًا مضاعفة من البنية التحتية، 
مقارنة بعمليات نشر اجليلني الثالث 
والرابع، وهذا يفرض - تاليًا - وجود 
الصغرية  اهلوائيات  من  هائل  كّم 
تثبيتها  بل  ال  السكنية،  األحياء  يف 
املرور  وإشارات  اإلنارة  أعمدة  على 
واألسطح واجلدران وغريها. وهو ما 
جيعل السؤال مرّبرًا: هل خيّلف الطيف 
بأطوال  املعروف  الرتدد  العالي 
يف  املستخدمة  امليليمرتية  املوجات 
على  صحية  آثارًا  اخلامس  اجليل 

البشر؟
عند  مطواًل  التوّقف  تفرض  اإلجابة 
مع  الصينية  ووهان  مدينة  جتربة 
التاجي.  والفريوس  اخلامس  اجليل 
املاضي،  الثاني  تشرين  مطلع  يف 
تقريرًا  سي«  بي  »بي  موقع  نشر 
واحدة  تطرح  »الصني  عنوان  حتت 
اخلامس يف  اجليل  شبكات  أكرب  من 
العامل«. بعدها، كّرت سبحة التقارير 
أن  على  معظمها  يف  أمجعت  اليت 
ووهان واحدة من أول األماكن اليت 
خضعت لتجارب اجليل اخلامس، قبل 
الصينية  املدن  من  عدد  يتبعها  أن 
بعد  وشنغهاي.  بكني  مثل  الكربى 
أقّل من شهرين، بدأت معاناة ووهان 
مع انتشار الفريوس التاجي وحتّولت 
وما  األوىل.  انتشاره  بؤرة  إىل 
الصني  أن  أيضًا،  هنا،  القلق  يثري 
املاضي،  الثاني  تشرين  منذ  بدأت، 
يف  اخلامس  اجليل  تقنيات  برتكيب 
نهاية  أمّتت يف  وهي  مستشفياتها. 
ألف حمطة   130 نشر  املاضي  العام 
بّث يف كل أحناء البالد، منها 10000 
يعادل  ما  وهو  وحدها،  ووهان  يف 
الواليات  كّل  يف  احملطات  عدد 

املتحدة.
جتربة  يف  السّباقة  كانت  ووهان 
وكانت  اخلامس،  اجليل  تقنية 
احلاضنة األوىل لفريوس »كورونا«. 
التقنية  هذه  بني  رابط  من  فهل 
وظهور الفريوس؟ أو بتعبري آخر، هل 

عدد محطات الجيل الخامس يف ووهان الصينية وحدها يعادل عدد املحطات يف كّل الواليات 
املتحدة )أ ف ب (
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مـقاالت وتـحقيقات
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منذ تشكيل  احلكومة  احلالية وقبل وصول وباء  الكورونا  اىل  لبنان  
املالّية  االقتصاد  اخلطة  هو  واحد  مكان  على  منصّبا  احلديث  كان 
لبنان  ديون  دفع  عن  التوقف  أعلنت  اليت  احلكومة  أن  اذ  ية، 
اخلارجية، حتولت اىل خلّية حنل إلعداد خطة متكاملة تتمكن عربها 
لبنان  إنقاذ  بغية  الدولي ،  و اجملتمع  الدائنني،  مع  التفاوض  من 
وإعادة ثقة املستثمر اللبناني والدول األجنبية فيه. منذ أيام ُكشف 
النقاب عن مسوّدة خّطة احلكومة، واليت جاءت هذه املرة مفّصلة 
أكثر من االوىل اليت ُسّربت منذ شهرين تقريبا، فما الذي حتتويه 

اخلّطة وماذا عن حتليلها؟.
تتحدث اخلطة احلكومية عن خسائر لبنان، وكيفّية تعويض اخلسارة، 
قبل  تفصيلها  من  بد  ال  موضوعي،  بشكل  وحتليلها  ولدراستها 
الوصول اىل استنتاجات منطقّية وعقالنّية، لذلك نبدأ باحلديث عن 

شكل اخلطة قبل الدخول يف مضمونها.

إجيابية بني عدة سلبيات
من حيث الشكل، تبدو اخلطة إجيابية من ناحية واحدة، وهي احلديث 
عن الواقع احلالي للمالية اللبنانية، اذ انها املرة االوىل اليت يتم 
ورمبا  الغموض،  من  عاما   30 بعد  لبنان،  واقع  عن  احلديث  فيها 
إجيابيا،  سيكون  تأكيد  بكل  وهذا  املالي،  الواقع  حبقيقة  الكذب 
وميكن  البناء  عليه، خصوصا اننا اصبحنا امام حسابات واقعّية، ولو 

اّن طريقة الوصول اليها ال تزال مبهمة.

أين موجودات  الدولة اللبنانية ؟
تبدو اخلطة من حيث شكلها مطابقة ملا يريده  صندوق النقد الدولي 
بدأ من  التفاوض فيها  ان  اذ  يتمّناه،  أبعد مما  ، ولكنها ذهبت 
املكان الذي ال حيلم به الدائن، بدل أن تبدأ بعرض كامل وشامل 
ملا يريده لبنان كنقطة إنطالق للتفاوض، كما أن ختّيل ما يريده 
الصندوق جاء حبسب تعاطيه مع دول أخرى، إمنا هذا االمر ال يكون 

سليما اال قبل معرفة ما يريده من لبنان.
تتحدث اخلّطة عن حتسني  الوضع املالي  للدولة اللبنانية، ولكنها 
مل تؤّشر عن كيفّية فعل ذلك، حيث بدأت من حتديد خسائر الدولة 
وبطبيعة  باملالّية،  النهوض  موجوداتها وال عن كيفية  وليس عن 
احلال ومنطقية األمور، وعند تقديم مثال مبّسط مللف عن شركة 
خسائره،  حجم  حتديد  هو  املنقذ  مهام  أوىل  فإن  مدينة،  متعّثرة 
وحجم مدخوله، واالهم حجم ممتلكاته، اليت متّكنها حبال بيعها او 
استثمارها من تقليل حجم الديون، وبالتالي ختفيف حجم املدفوعات 
من  للتسديد  قابلة  الديون  مبا جيعل  الفوائد،  وتقليص  الشهرية 
قيمة املدخول الذي حتّصله الشركة، وهذا بكل تأكيد ما مل تأِت 
اخلطة على ذكره، اذ يغيب عنها كل ما له عالقة بتحسني الواردات 

وممتلكات الدولة اللبنانية.

أين املشاريع اإلقتصادية؟
الدولة من ديون وخسائر، ولكنها مل  ما على  اذا، ذكرت اخلطة 
تأت على ذكر ما هلا، وأيضا عندما تتحدث عن حتسني واقع الدولة 
اليت  االقتصادّية  املشاريع  تذكر  أن  فيجب  واالقتصادي،  املالي 

على الدولة واحلكومة القيام بها للنجاح باهلدف احملّدد هلا.
إن هذه اخلطة ميكن تسميتها، لكي نكون ادّق، دراسة حماسبة قام 
بها جمموعة من احملاسبني املاليني، دون اإلتيان على ذكر كيفّية 
تسيري االقتصاد اللبناني!، فماذا عن  الزراعة  ومشاريعها الكثرية؟، 
الواقع  ماذا عن احلوافز اليت جيب ان تقّدم للصناعيني لتحسني 
يتعرض  الذي  اللبناني  التجاري  امليزان  طبيعة  وتغيري  الصناعي 
الكامل  واالعتماد  ضعف  الصناعة ،  بسبب  سنويا  فادحة  خلسائر 
والفاضح على االسترياد من اخلارج، ماذا عن  السياحة  ومشاريعها، 
ماذا عن موقع لبنان التكنولوجي، وكل هذه املشاريع اليت مُيكن أن 
تدر على اخلزينة العامة مليارات الدوالرات وختلق فرص العمل اليت 

تعترب مفتاح  احلياة  للبنانيني؟.

دمج مالية الدولة ومالية  مصرف لبنان ؟!
اخلّطة،  وردت يف  خطيئة كربى  هناك  الشكل،  حيث  من  وأخريا، 
لبنان  مصرف  ومالّية  وخسائرها،  الدولة  مالّية  بني  اجلمع  وهي 
وخسائره، وللتبسيط أكثر، حبال كان احدهم مالكا ضمن شركة، 
الديون هذه، ديونا على  باعتبار  الديون، فقام  الكثري من  وعليه 
الشركة، فإن هذا االمر يعرض الشركة للخسارة واالنهيار، اذ أّن 
أموال الشركة هي خاصة فيها، اليت عليها واجب تسديد ديونها 
املستحقة عليها للتجار الذين يبيعونها اخلدمات. وهكذا هو احلال 
للمصارف،  املبدأ  حيث  من  هي  فامواله  لبنان،  ملصرف  بالنسبة 
واموال  املصارف  للمودعني، وبالتالي إن دمج مالّية مصرف لبنان 
مع مالّية الدولة يعين حتميل اخلسائر للمودعني، ورمبا هذا ما يريده 

البعض.
ال شّك ان لبنان حباجة اىل خّطة مالّية، اقتصادّية متكاملة، للخروج 
من حمنته، ولكن ما ُيعرض اليوم امام اللبنانيني ال يرقى ملستوى 
اخلّطة الشاملة. هذا بالنسبة للشكل، فماذا عن املضمون؟. اجلواب 

يف اجلزء الثاني من هذا امللف.

قراءة يف خطة احلكومة لإلنقاذ اإلقتصادي:

خطة على قياس صندوق النقد

»النشرة«

تستمر التعبئة العامة يف فرض إيقاعها على ال لبنان يني، بأشكال 
على  وزارة  وادوار  مسؤوليات  من  ذلك  يرتبه  ما  مع  خمتلفة، 
الداخلية ، من التدقيق يف التقّيد بالتعبئة وتفاصيلها اإلجرائية على 
الذي يتأثر، يف بعض جوانبه  الوضع االمين  األرض، إىل مراقبة 
خصوصًا  االجتماعية  وتداعياته  االقتصادي  بالضغط  االقل،  على 

وزير الداخلية ينّظم حمضر ضبط حبق إبنه!

تتضمن  اليت  للحكومة،  اإلصالحي  الربنامج  مسودة  تسريب  بعد 
هريكات على الودائع يف  املصارف ، طغى يف األوسط السياسية 
والشعبية سجال مل يتوقف حتى اليوم، بالرغم من أّن ما تسرب ال 
يزال يف إطار املسّودة اليت مل يتّم التوافق عليها بشكل نهائي، 
بينما إقراره حيتاج إىل قانون يقّر يف  اجمللس النيابي ، وبالتالي 
ال متلك  حكومة حسان دياب  هذه الصالحية، ال بل ميكن اجلزم، من 
خالل املواقف املعلنة، أن مثل هذا القانون من املستحيل أن ُيقّر.
وبعيدًا عن باقي النقاط اليت يتضمنها الربنامج، اليت حتتاج إىل الكثري 
من الدراسة والبحث حول جدواها والنتائج اليت قد ترتتب عليها، 
التساؤالت،  أمام جمموعة واسعة من  الباب  يفتح طرح اهلريكات 
أبرزها حول حق  احلكومة  يف القيام مبثل هذا اإلجراء، ال سيما أن 
املواطنني غري مسؤولني عن السياسات  املال ّية واإلقتصادّية اليت 

أوصلت البالد إىل ما هي عليه اليوم.
وبالتالي قبل طرح مثل هذه األفكار، من حّق املودعني أن يسألوا 
عن اإلجراءات اليت قامت بها احلكومة قبل الوصول إىل هذه املرحلة، 
أو  الراهن،  الواقع  عن  املسؤولني  إىل حماسبة  بالنسبة  خصوصًا 
على األقل السؤال عّما تنوي القيام به إلستعادة  األموال املنهوبة 
، اليت يتم احلديث عنها منذ أشهر طويلة من دون أن تقدم آلية 
واضحة إلستعادتها، فال جيوز أن يتحمل أي شخص، اجملرم وغري 
أنه فقط ميلك وديعة يف مصرف،  اجملرم، املسؤولّية، نظرًا إىل 
فاملودعون مل يكونوا يومًا شركاء يف املصارف، كي يتحملوا أعباء 
اخلسائر اليت وقعت، كما أن أحدًا مل يبلغهم عند وضع ودائعهم 
باملصارف أنها قد تتعرض إىل »هريكات« يومًا ما بسبب أخطاء هم 

ليسوا مبسؤولني عنها.
يف هذا السياق، قد يطرح البعض أن املطلوب من هؤالء املودعني 
التضحية يف ظل  األزمة  املصريية اليت متر بها البالد، لكن أليس 
التضحية  إىل  تدفعهم  اليت  األسباب  عن  يسألوا  أن  حقهم  من 
اليوم، خصوصًا أنهم مل يلمسوا أّي حماسبة جّدية ألّي مسؤول يف 
املطلوب  وبالتالي  منهوبة،  أنها  الفاعلني فيها  دولة يقول مجيع 
تشجعيهم باحملاسبة السريعة على التضحية ال طلبها للتغطية على 
كل اإلرتكابات السابقة، فليس من املنطقي أن يبقى املواطنون 
عن   املسؤولّية  تتقاذف  السياسية  القوى  نهارًا،  لياًل  يسمعون، 
من  عاتقهم هم  على  تقع  أن احملاسبة  واهلدر، يف حني  الفساد  

خالل سرقة ودائعهم.
يف كل ما تقدم، تتحمل احلكومة احلالية املسؤولية كونها هي اليت 
لكن  املقبلة،  واإلقتصادّية  املالّية  اخلطة  وضع  عاتقها  على  يقع 
الّسياسية اليت تقف اليوم يف  هذا ال يلغي وقاحة بعض القوى 
صفوف املعارضة، من خالل رفعها لواء الدفاع عن أموال املودعني 
يف املصارف بينما هم مسؤولون عن اخلطر الذي حيدق بها اليوم، 
وكأنهم يريدون أن تتحمل حكومة مل ميِض على والدتها شهرين 
بل  ال  عامًا،   30 مدى  على  اليت حصلت  التجاوزات  مسؤولية كل 
أكثر من ذلك يريدون أن يقولوا أنهم هم احلريصني على أموال 
املواطنني وعلى القيام باإلصالحات املطلوبة اليت حتول دون املّس 

بها.
ضمن هذا السياق، يأتي حديث تلك القوى، بالتضامن مع أخرى 
موجودة على طاولة  جملس الوزراء ، عن ضرورة إستعادة األموال 
املنهوبة قبل القيام بأّي إجراء، ما يدفع إىل السؤال عن اجلهة أو 
اجلهات املسؤولة عن نهب تلك األموال، فهل هي أشباح أو كائنات 
السابقة،  السنوات  مدى  على  املسؤولّية  تتوىّل  كانت  فضائّية 
وبالتالي البحث عنها من أجل حماسبتها من املستحيالت؟!، األمر 
الذي يتطلب من حكومة دياب أن تبحث عن وسائل جديدة مل تكن 
معروفة من قبل احلكومات السابقة إلحضارها إىل  لبنان  وحماسبتها، 
يف حني أن كل القوى الّسياسية اليت كانت موجودة يف  السلطة  

كانت جمرد مالئكة مل تستطع منعها من القيام بذلك؟.
يف احملصلة، ليس من حق احلكومة احلالية أن تطرح أو توافق على 
أفنوا  الذين  املواطنني  خّطة تتضمن هريكات، تساوي فيها بني 
عمرهم يف مجع مبالغ مالية من عرق جبينهم، وأولئك الذين يتحملون 
املسؤولية عن اهلدر والفساد والسرقات يف املال العام، لكن يف 
املقابل عندما تطرح بعض القوى السياسية نظرية إستعادة األموال 

املنهوبة ليس عليها إال البحث عن أقرب مرآة والنظر فيها.

»اهلريكات« بني حقوق املودعني 
ووقاحة بعض القوى السياسية

ماهر الخطيب

عماد مرمل

جلهة ارتفاع عدد  السرقات .
على وقع التحّديات اليت فرضها »اإلرهاب الكوروني«، حياول وزير 
امُلتخذة، بأقل مقدار  التدابري  العميد  حممد فهمي  تطبيق  الداخلية 
ممكن من االستثناءات واملراعاة للخصوصيات اللبنانية اليت تكثر 

يف هذا البلد وتكاد تكون أقوى من القانون.
السماح  قرار  تطبيق  فهمي،  واجهها  اليت  اإلختبارات  بني  ومن 
للسيارات بالتجول مداورة، وفق أرقام لوحاتها املفردة واملزدوجة، 
خصوصًا اّن مثل هذه التجربة غري مألوفة يف لبنان، ومل يكن سهاًل 

على البعض تقّبلها.
»مؤثرات  أي  عن  امُلتخذ  اإلجراء  لتحييد  حماولة  اّنها  بدا  وفيما 
جانبية«، متّسك فهمي باإلبقاء على  حمضر ضبط ، ُنّظم حبق سيدة 
هي ضمن فريق عمل احد الوزراء يف احلكومة، بعد خمالفتها قرار 

املفرد واملزدوج.
وعندما التقى هذا الوزير بفهمي خالل إحدى جلسات  جملس الوزراء 
، حاول إجياد اسباب ختفيفية لصاحبة املخالفة املرتكبة، إمنا من 
غرامة  »جتيري«  قّرر فهمي  فيما  الغاءها،  يطلب صراحة  أن  دون 
الـ50 الفًا اليت دفعها الوزير نيابة عن مساعدته، لشخص حيتاج 

إىل الدعم املادي.
عناصر  تنظيم  متّثل يف  فهمي  الذي صادفه  األدق  اإلختبار  لكن 
من  قوى األمن الداخلي  حمضر ضبط حبق ابنه )علي( بسبب خمالفة 
سرعة يف منطقة  األشرفية . واملفارقة، اّن امللكية القانونية للسيارة 
اليت كان يقودها علي تعود اىل والده، وبالتالي فإّن احملضر ُسّطر 
باسم وزير الداخلية حممد فهمي، الذي أصّر على أن يدفع ابنه، 
من جيبه، الغرامة املستحقة وهي 100 الف لرية »ألّن الدرس الذي 

يتعّلمه من كيسه يكون أجدى«.
وعندما قيل لفهمي إّن يف اإلمكان الغاء حمضر الضبط، اذا اراد، 

رفض األمر، منّبهًا اىل أّنه سيعاقب من يفعل ذلك.
ويؤّكد فهمي لـ«اجلمهورية«، حرصه على تطبيق القانون حبذافريه، 
»بدءًا مين ومن عائليت وصواًل إىل مجيع املواطنني، الذين ينبغي 
أن يكونوا سواسية أمام القانون مبعزل عن مراتبهم وانتماءاتهم«. 
ويوضح، اّن إجراء املزدوج واملفرد سيستمر ساري املفعول حتى 
التعبئة  من  الثانية  املرحلة  انتهاء  موعد  األقل،  على  نيسان،   26
العامة، »مع بعض التسهيالت املوضعية الضرورية، كتلك املمنوحة 
اىل  الفتًا  األحد«،  يوم  بالعمل  هلم  ُسح  الذين  األجرة،  لسائقي 
اّنه سيتحّدد الحقًا ما اذا كان سيتّم متديد مفاعيل التعبئة وتدبري 
املفرد واملزدوج ام ال، تبعًا لنتائج املراجعة اليت سنجريها يف حينه 

لُيبنى على الشيء مقتضاه«.
ويشّدد فهمي على اّن األمن ممسوك عمومًا، بفضل العمل الدؤوب 
الذي تؤّديه األجهزة كافة، »لكن هناك ارتفاعًا يف معّدل السرقات 
تبدأ  مل  »اذا  أّنه  من  وحيّذر  السيئ«.  االقتصادي   نتيجة  الوضع 
املعاجلة، ولو املتدرجة، لألزمة االقتصادية وتداعياتها االجتماعية 
املتفاقمة، فإنين اخشى من انعكاسات سلبية حمتملة على الوضع 
االمين. »ويضيف: »اذا حصل انفجار اجتماعي حتت ضغط الضائقة 
تستوجب  ولذا  األمين ،  فإّن شظاياه ستصيب  الوضع  املعيشية، 
قاعدة األمن االستباقي احتواء املأزق األقتصادي قبل أن تتفاقم 

مضاعفاته وتداعياته«.
االجتماعي،  األمن  حتصني  اىل  بالسعي  متصل  سياق  وضمن 
)املنّصة   plat formالـ افتتاح  اليوم  بعد ظهر  اخلامسة  سيتّم عند 
املعلوماتية( املختصة مبسح »داتا« العائالت األشد فقرًا، وذلك يف 
إطار استكمال إعداد اللوائح اليت سيشملها توزيع مساهمة الـ400 

الف لرية على اأُلسر األكثر حاجة.
وقد توّلت وزارة الداخلية، بالتعاون مع  التفتيش املركزي ، إجناز 
هذه املنّصة اليت ستحقق التواصل بني املواطنني احملتاجني اىل 
لتعبئة  اخرى،  جهة  من  و املخاتري   و البلديات   جهة،  من  املساعدة 
املعلومات  يف  التدقيق  جيري  أن  على  املمكننة،  االستمارات 
ومقاطعتها لدى وزارة الداخلية والتفتيش املركزي، قبل أن توضع 
يف تصرف  وزارة الشؤون االجتماعية ، لتصّب يف نهاية املطاف يف 

برنامج خاص لدى  رئاسة احلكومة  بفعل حساسيتها األمنية.
الشفافية  ستعتمد  املتكاملة  املنظومة  هذه  »اّن  فهمي،  ويؤّكد 
والنزاهة يف كل مراحلها، بعيدًا من احملسوبيات واالستنسابية«، 
ثقتنا،  موضع  هم  واملخاتري  البلديات  رؤساء  »اّن  اىل  مشريًا 



Page 12صفحة 12     

الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 نـيسان   18 Saturday 18 April 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2020 نـيسان   18 Saturday 18 April 2020الـسبت 

»قراءة  اىل  بري  نبيه  الرئيس  دعا 
كما  اهلريكات  على  والرتّحم  الفاحتة 
مّت الرتّحم على الكابيتال كونرتول«، 
سلكت  إذا  »األمور  أن  اىل  الفتًا 
طريقها الطبيعي ميكن اإلنقاذ رغم أنه 
ليس سهاًل وليس مستحياًل«. وشدد 
باإلصالحات  السري  »وجوب  على 
القوانني، شرط عدم املس  وإصدار 
قدس  هي  اليت  املودعني  بأموال 

األقداس«.
وقال بري إن هناك عدة أمور »ميكن 
الفساد  مكافحة  من  إليها،  اللجوء 
من  واحلسم  اهلدر  أبواب  وسّد 
الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج 
إجراءات  هذه  وتنقيتها.  املصارف 
النقد  وأفكار ال ميكن حتى لصندوق 

الدولي أن يرفضها«.
ثالثة عناوين طرحها رئيس اجمللس: 
الكابيتال كونرتول، اهلريكات وأفكار 

إصالحية ال يرفضها صندوق النقد.
بالكابيتال كونرتول. هل ميكن  لنبدأ 
أمواله  لبنان حتويل  اليوم يف  ملودع 
اىل اخلارج؟ طبعًا ال. القانون ال مينع 
لكن  التحويالت،  إجراء  من  املصارف 
واقع احلال يقول العكس، إال ضمن 
تعابري  إدراج  وميكن  حمددة.  ظروف 
مثل احملسوبية والواسطة واالضطرار 
إىل األموال اليت جيري حتويلها. لكّن 
األرقام املوجودة لدى مصرف لبنان، 
خالل  جدية  حتويالت  اىل  تشري  ال 

األشهر اخلمسة املاضية.
عمليًا فإن الكابيتال كونرتول قائم.

لننتقل اىل اهلريكات. إذا كان لديك 
لرية  ماليني  بتسعة  اليوم  وديعة 
لبنانية يف مصرف حملي، فهي كانت 
قبل انهيار سعر الصرف تساوي ستة 
آالف دوالر أمريكي. أما اليوم فهي 
أمريكي،  دوالر  آالف  ثالثة  تساوي 
أي إنها خسرت نصف قيمتها العامة، 
وهي أصاًل فقدت حنو نصف قيمتها 
األسعار،  ارتفاع  نتيجة  الشرائية 
املوجودة  الودائع  قيمة  أن  يعين  ما 
باللرية اللبنانية فقدت نصف قيمتها 
فهي  بالدوالر،  املوجودة  أما  فعليًا. 
عليها  واحلصول  أصاًل،  حمجوزة 
يتطلب سنوات عديدة. ويف حال قرر 
اللبنانية،  باللرية  استبداهلا  صاحبها 
قيمتها  نصف  أيضًا  سيخسر  فهو 
فإن  احلاالت،  األقل. يف مجيع  على 

اهلريكات وقع.
اإلصالحية  اخلطوات  خّص  ما  أما يف 
اليت ال ميكن لصندوق النقد رفضها، 
بصورة  حتّدث  بري  الرئيس  فإن 
اخلاصة  العناوين  تكرار  وأعاد  عامة 
أشار  لكنه  والفساد.  اهلدر  مبكافحة 
املصريف،  القطاع  إصالحات يف  اىل 
هذه  مثل  أن  تأكيد  اىل  وانتهى 
النقد  لصندوق  ميكن  ال  اإلصالحات 
اجمللس  رئيس  إن  أي  رفضها، 
يف  النافذة  القوى  غالبية  كما  ُيقّر، 
البالد، بأنه ال بديل من صندوق النقد 

الدولي. 
وعادة، عندما تأتي حكومة على سرية 
صندوق النقد، يعين أنها حتتاج إىل 
أن تستدين أموااًل جديدة. فهل هذه 

هي مصلحة البالد اآلن؟
بالتأكيد ال. ما يعرفه رئيس اجمللس 
من موقعه السياسي والتشريعي أن 
البالد حتتاج اىل نقطة انطالق جديدة، 
عمل  وآليات  تفكري  »قواعد  امسها 
ممكنة  غري  قواعد  وهي  جديدة«. 
أي  احلالية.  القوى  موازين  ظل  يف 
إنه طاملا ال يقدر الشعب على قلب 
تغيري  اىل  احملتاجني  فإن  الطاولة، 

 بري وتغيري قواعد اللعبة
ابراهيم األمني

ينتظرون أن حيصل من داخل النظام. 
القوى  عند  اقتناعات  يتطلب  وهذا 
القادرة على إحداث فرق. وبري ميثل 
ما  وإذا  القوى.  حربة يف هذه  رأس 
أحد  أي  قبل  اجمللس،  رئيس  اقتنع 
فهذا  الطاولة،  قلب  بضرورة  آخر، 
لتحّمل  مستعدًا  سيكون  أنه  يعين 
أصابت  اليت  اخلسائر  من  حصته 
قوته  تصيب  خسائر  وهي  البالد. 
كتلته  وتصيب  ونفوذها،  السياسية 
االجتماعية وقدراتها العامة، وتصيب 
وجه  على  الداخلية  حتالفاته  أيضًا 
رئيس  حق  من  كان  وإذا  التحديد. 
اجمللس أن يشّكك يف حرص الشركاء 
تقديم  إىل(  )وسعيهم  على  اآلخرين 
التضحيات املطلوبة، ما جيعله شديد 
سيما  وال  به،  يقومون  ما  إزاء  احلذر 
التيار الوطين احلر، فإن الرئيس بري 
ميلك مفتاحًا ذهبيًا ألخذ األمور صوب 
امسه  املفتاح  وهذا  جديدة.  معاجلات 

حزب اهلل.

    أما آن وقت النقاش يف تغيري قواعد 
اللعبة تمامًا، وعندها سيكتشف برّي أن 

لبنان يف غنى عن صندوق النقد؟
أن  بعيد،  زمن  منذ  نعرفه،  ما  كل 
حزب اهلل لن يقدر على قلب الطاولة 
ذلك  مصلحة يف  لديه  ليس  داخليًا. 
أصاًل، كما ليس لديه رغبة. ثم هو ال 
يريد حتّمل عبء انقالب بهذا احلجم. 
وليس يف البالد من حلفاء حقيقيني 
للحزب يف معركة تغيري شاملة. حتى 
يف  مركزيًا  دورًا  لعبت  اليت  القوى 
تناصب  االول،  تشرين   17 انتفاضة 
احلزب العداء، وقبلت مبعظمها النيل 
من دوره، حتى يف املقاومة. واحلزب 
هو أقرب - واقعيًا - اىل فكرة التغيري 
من داخل النظام. حزب اهلل أقرب اىل 
سلوك  بتغيري  تقول  اليت  السياسة 

النظام ال بتغيري النظام.
لكن احلزب ال ميلك احلق يف استخدام 
يف  سيكون  هو  االنطالق.  إشارة 
مقدمة صفوف هذه القوى إن أرادت 
احلزب  ومشكلة  الفعلي.  التغيري 
احلليفان  به  يقوم  ما  أسري  أنه  هنا 
وحركة  بري  الرئيس  اليه:  األقرب 
الوطين  والتيار  عون  والرئيس  أمل، 
احلر. وطاملا مل جيد التيار واحلركة ما 
يدفعهما اىل تفاهم واقتناع بضرورة 
بتقديم  والبدء  الشامل  التغيري 
التنازالت، فسيكون من الصعب على 
إال  اللهم  األمام،  اىل  التقدم  احلزب 
املعركة.  إلدارة  آخر  طريقًا  وجد  إذا 

لكن املؤشرات ال تقول بذلك.
بهذا املعنى، ميكن العودة اىل ما قاله 
الرئيس بري أمس. املهم ليس وضع 
الفيتو على هذا املقرتح أو ذاك، علمًا 
بأن وزير املالية متوّرط يف كل هذه 
وكل  النقاشات  هذه  وكل  األحباث 
هذه األخطاء. ووزير املالية إمنا ميثل 
الثنائي  وميّثل  أواًل،  بري  الرئيس 

الشيعي ثانيًا. 
وبالتالي، فإن األهم من وضع الفيتو، 
هو الدفع باجتاه تغيري ممكن مع حكومة 
الرئيس حسان دياب. واألخري حيتاج 
اىل قوة الدفع هذه، ليكون مبقدوره 
الشروع يف تغيري يشمل أواًل العقلية 
واألدوات، قبل أن ينتقل اىل الربامج 

والقوانني.
النقاش  وقت  آن  أما  نبيه:  أستاذ 
يف تغيري قواعد اللعبة متامًا، وعندها 
 - ِغنى  يف  لبنان  أن  ستكتشف 
قروض  عن   - الزمن  من  لعقد  أقّله 

)وشروط( صندوق النقد أو غريه؟

حاليًا  الدائرة  العاملية  احلرب  اّن 
ستفضي  وباء  كورونا ،  مواجهة  يف 
بالتأكيد إىل نتائج وخالصات، تؤكد 
فشل منظومات ومفاهيم سائدة على 
واالجتماعية  االقتصادية  املستويات 
وانتصار  والثقافية،  والفكرية 
منظومات أخرى، أو على األقّل تقّدمها 
األفضل  النموذج  هي  لتكون  جبدارة 

واألمثل بالنسبة لإلنسانية..

اواًل، كشف انتشار فايروس كورونا 
النظام  وعورات  وثغرات  مثالب 
النيوليربالي،  الرأمسالي  االقتصادي 
حيث ظهر وعلى حنو صارخ هشاشة 
وضعف البنى الصحية واالجتماعية اليت 
يقوم عليها هذا النظام، الذي رّوجت 
انهيار  بعد  األمريكية،  اإلدارات  له 
باعتباره  السوفياتي ،  وتفكك  االحتاد 
النظام األمثل واألحسن للعامل.. فهذا 
النظام فشل يف مواجهة كورونا، ال 
والعديد  املتحدة   يف  الواليات  سيما 
عن  ختلى  لكونه  الغربية،  الدول  من 
والصحي،  االجتماعي  دور  الدولة  
ملصلحة الشركات اخلاصة اليت أثبتت 
بدورها انها تفتقد ألّي وجه من وجوه  
مبدأ  على  مبنية  ألنها  اإلنسان ية، 
اخلدمات  تقديم  يف  والتجارة  الربح 
الطبية واالجتماعية متامًا كأّي سلعة.. 
من ميلك  املال  يستطيع شراءها ومن 
ال ميلك حُيرم منها، وهكذا جتد اجلموع 
للقدرات  املالكة  غري  البشر،  من 
غياب  نتيجة  املعاناة  تواجه  املالية، 
وسيطرة  باإلنسان..  الرعاية  دولة 

الشركات اخلاصة…

جيري  كان  ما  اّن  اتضح  لقد  ثانيًا، 
فاضح  انتهاك  من  الكواليس  وراء 
اإلنسانية  والقيم  اإلنسان  حلقوق 
واحملّرمات اليت تتالقى حوهلا األديان 
الوضعية،  اإلنسانية  والفلسفات 
وعلى  العراء  يف  اليوم  يتّم  اصبح 
املكشوف، من قبل الواليات املتحدة، 
الرأمسالي االستعماري  النظام  زعيمة 
إدارة  جتاهر  جهة  فمن  الغربي، 
ترامب   األمريكي  دونالد  الرئيس 
لقاح  واحتكار  الستغالل  السعي  يف 
مضاّد لوباء كورونا يستهدف البشرية 
مجعاء، البتزاز الدول و حتقيق  األرباح 
املالية وتوظيفها يف مصلحة الشركات 
يف  املختصة  الرأمسالية  األمريكية 
سعيه  يف  وكذلك  صناعة  األدوية ، 
للفوز  شعبيته  لتعزيز  ذلك  توظيف 
بوالية رئاسة ثانية.. ومن جهة ثانية 
يعمد ترامب إىل تشديد احلصار املالي 
واالقتصادي على الدول اليت ترفض 
اخلضوع للهيمنة األمريكية، على غرار  
بهدف  و فنزويال ،  وسورية  إيران  
حرمانها من احلصول على املستلزمات 
الطبية ملواجهة كورونا،  والتجهيزات 
تقديم  عن  ميتنع  ثالثة  جهة  ومن 
املساعدة والدعم حتى للدول املصنفة 
ال  وحلفاء  أمريكا ،  أصدقاء  خانة  يف 
جهة  ومن  و إسبانيا ،  سيما  إيطاليا  
املساعدات  وقف  إىل  يسارع  رابعة 
املالية اليت تقّدمها الواليات املتحدة 
ل منظمة الصحة العاملية .. األمر الذي 
يكشف قبح وبشاعة النظام الرأمسالي 
عدائه  ومدى  األمريكي  النيوليربالي 
لإلنسانية واستباحته حلقوق اإلنسان، 
يف تعامله مع وباء عاملي ال ميّيز بني 

احلرب العاملية يف مواجهة كورونا…
استخالصات ونتائج أولية

حسن حردان
دولة وأخرى او شعب وآخر، أو غين 
تتعاون  ان  يفرتض  وكان  وفقري.. 
وتتكامل جهود مجيع الدول ملواجهته 
النظام  أّن  غري  عليه..  و القضاء  
اإلمربيالي األمريكي هذه هي طبيعته 
احلقيقية، فهو ليس لديه حمرمات.. 
االستعمارية  احلروب  يشّن  أنه  كما 
ويرتكب اجملازر حبق الشعوب لفرض 
اهليمنة عليها ونهب ثرواتها، وفرض 
يستغّل  أيضًا  العامل،  على  سيطرته 
ملواصلة  ويستخدمه  كورونا  وباء 
اليت  الدول  ضّد  االستعمارية  حروبه 
أو من أجل حتقيق مصاحل  حياصرها، 
واملالية  االقتصادية  الكارتيالت 
األمريكية اليت تتقّدم بالنسبة له حتى 
كما  األمريكي،  الشعب  مصلحة  على 
ظهرت نقاشات  الكونغرس  واقرتاحات 
الطائلة  األموال  ختصيص  ترامب 
إلنقاذها، باعتبارها أولوية تتقّدم على 

أولوية إنقاذ حياة األمريكيني…

ثالثًا، أعاد فايروس كورونا تسليط  
الضوء  على خطورة وفظاعة ما اقرتفه 
برئاسة  الغربي،  الرأمسالي  النظام 
واعتداء  للطبيعة  تدمري  من  أمريكا، 
عليها، مما أّدى إىل إخالل خطري يف 
التوازن البيئي لكوكب األرض، واّدى 
على  وانتشارها..  األوبئة  توليد  إىل 
الكّف  أكد ضرورة  كورونا  أّن درس 
والعبث  للطبيعة  االستباحة  هذه  عن 
على  العمل  وبالتالي  بقوانينها، 
الطبيعة  مع  التعامل  النظر يف  إعادة 
واحرتامها  قوانينها  فهم  منطلق  من 
اإلنسانية،  ومحاية  خلدمة  وجتيريها 
واليت تتطلب يف الوقت ذاته، محاية  
واستطرادًا  والبحرية،  الربية  احلياة  
احلفاظ على التوازن البيئي، والعودة 
إىل التصاحل مع الطبيعة وعدم العبث 

بقوانينها..

كورونا،  فايروس  دفع  رابعًا، 
االحتماء  إىل  للعودة  الشعوب  مجيع 
بأوطانها األّم وبدولتها الوطنية اليت 
تشكل امللجأ هلا يف مواجهة األخطار 
واألزمات الكربى.. لقد تبنّي اّن الدولة 
الرعاية  القائمة على  منظومة   الوطنية 
الضمانة  هي  والصحية  االجتماعية 
لتوفري هذه احلماية، وأنه حتى الدول 
اليت ختلت عن هذه املنظومة ملصلحة  
القطاع اخلاص ، اضطرت حتت ضغط  
وإنفاق  توظيف  إىل  للعودة  األزمة  
القطاعات  لدعم  الطائلة  األموال 
اتضح  أن  بعد  واالجتماعية،  الصحية 
عجز وفشل وعدم أهلية القطاع اخلاص 

يف القيام بهذه الوظيفة..
املنظومات  كّل  اّن  أيضًا  تبنّي  لقد 
يف  أخفقت  واإلقليمية  الدولية 
مواجهة حرب كورونا بطريقة موحدة، 
لعب  يف  تنجح  مل  املتحدة   ف األمم 
اإلحتادات  وال  منها،  املطلوب  الدور 
و  األوروبي ،  مثل  االحتاد  اإلقليمية، 
جامعة الدول العربية ، ومنظمة الوحدة 
يف  إخل…  ومنظمة  آسيان   األفريقية، 
وموحدة  متماسكة  كاحتادات  الظهور 
يف مواجهة كورونا.. وهو األمر الذي 
اإلحتادات،  هذه  على  تأثريه  سيرتك 
الذي  األوروبي،  االحتاد  خصوصًا 
كان أكثر ارتباكًا واضطرابًا وفشاًل.. 
عندما  كورونا،  امتحان  يف  فأخفق 
بدوره كاحتاد لدعم  القيام  ختلى عن 

و صربيا   وإسبانيا  إيطاليا  ومساندة 
وهي دول أعضاء يف االحتاد،  إخل… 
وما حرق علم االحتاد يف إيطاليا سوى 
مؤشر على ما سيحدث ما تداعيات بعد 
انتهاء احلرب يف مواجهة كورونا، قد 

يكون االحتاد األوروبي ضحيتها..

يف  املتحدة  الواليات  إخفاق  خامسًا، 
لعب دور القائد العاملي، وعدم قدرتها 
على إدارة احلرب العاملية يف مواجهة 
كورونا.. هذا اىل جانب إخفاقها على 
وبهذا  الداخلي..  األمريكي  املستوى 
فإّن الواليات املتحدة تثبت جمّددًا أنها 
بعد أن فشلت يف االحتفاظ بهيمنتها 
األحادية على العامل، وهزمت يف كّل 
اهليمنة،  هذه  تعويم  العادة  حروبها 
وعدم  وفشلها  عجزها  اليوم  تسجل 
قدرتها يف القيام بدور القائد العاملي 
يف احلرب ضّد كورونا، وهو ما كان 
القومي  مستشار  األمن  منه  حذر  قد 
برجينسكي   األسبق  زبيغنيو  األمريكي  
يف كتابه »االختيار« ، عندما نصح  
أنها  يف  مبكرًا،  األمريكية   اإلدارة 
أخذت  ما  اذا  العامل  قيادة  تستطيع 
الكربى مثل   الدول  باالعتبار مصاحل 
ال  لكنها  و اهلند ..  و روسيا   الصني  
تستطيع فرض اهليمنة األحادية عليه 
ألنها ستؤدي إىل استفزاز ودفع هذه 
والتوحد  التكاتف  إىل  الكربى  الدول 
يف مواجهة الواليات املتحدة.. وهذا 
ما حصل فعليًا من خالل قيام روسيا 
الدولية  التكتالت  بإنشاء  والصني 
بريكس(  )منظمة  شنغهاي ، وجمموعة 
املتحدة  الواليات  مجوح  ملواجهة 
هذا  مقابل  ويف  هيمنتها..  لفرض 
املستمّر  والرتاجع  والضعف  الفشل 
يف الدور القيادي األمريكي، تقّدمت 
مكان  لتحّل  وعامليا،  حمليًا  الصني 
روسيا  ذلك  يف  يساعدها  أمريكا، 
للدول  املساعدة  تقديم  يف  وكوبا، 
على  كورونا..  وباء  انتشار  ملواجهة 
أّن هذا الرتاجع يف الدور األمريكي، 
للتحالف  جديدة  فرصة  يشكل  سوف 
والصني  روسيا  بقيادة  الشرقي، 
التعاون  أهمية  تأكيد  ألجل  إخل… 
الدولي إلعادة تشكيل النظام العاملي 
على أسس من التعددية والتشاركية 
غرار  على  الكربى  األزمات  ملواجهة 

أزمة كورونا…

سادسًا، أّدت احلرب ضّد كورونا إىل 
رّد االعتبار ألهمية اعتماد الدول على 
ذاتها يف إنتاج الغذاء و الدواء  وتوفري 
وحتقيق  والصحية،  االجتماعية  البنى 
أمنها الصحي والغذائي واالجتماعي… 
آخذ  عاملي  اقتصادي  ركود  ظّل  يف 
انتشار  خطر  استمّر  طاملا  باالزدياد 
اإلنتاج..  آلة  يشّل  الذي  كورونا 
أهملت  اليت  الدول  لكّل  وهذا درس 
الزراعي  اإلنتاج  دعم  أهمية  أنظمتها 
الرعاية  دولة  عن  وختلت  والصناعي 
طبعًا   ومنها  واالجتماعية،  الصحية 
اليت  الدول  اّن  تبنّي  لقد  لبنان .. 
اإلنتاج  تقوم اقتصادياتها على دعم 
ومنظومة الرعاية الصحية واالجتماعية 
متلك قدرة أكثر على توفري مستلزمات 
اليت  الدول  من  والتحّمل،  الصمود 
تقوم أنظمتها وسياساتها على الريع 
الصحية  الرعاية  دور  عن  والتخلي 

واالجتماعية…
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اختار  فيما 
البيارتة«  »زعيم 
احلريري  سعد 
لـ«احلجر  باريس 
ُترك  املنزلي«، 
بريوت،  أهالي 
أزمة  ظل  يف 
حادة  اقتصادية 
وأزمة وبائية أشد 
وحدهم.  حّدة، 
تام  شبه  غياب 
املستقبل،  لتيار 
ألداء  وانتقادات 
الفتوى،  دار 
واستياء من تأخر 
بلدية بريوت يف 

املستقبل غائب واملساعدات البلدية متأخرة و»ناقصة«:

البيارتة وحدهم يف مواجهة الوباء

مؤسسة  من  وصلت  ُوّزعت  اليت  »املساعدات 
السفارة  طريق  عن  زاِيد  بن  خليفة  الشيخ 
اىل  املصاِدر  وتلفت  بريوت«.  يف  اإلماراتية 
»مشكلة جديدة« تتمّثل يف »جشع التجار الكبار 
املواد  مقابل  تقاضي شيكات  يرفضون  الذين 
األموال  دفع  على  وُيصّرون  نشرتيها،  اليت 

كاش بالدوالر«!

أين تيار »امُلستقبل«؟
أكثر من شهرين على وصول »كوفيد ١٩« إىل 
بريوت، وبعد حنو شهر على إعالن حالة التعبئة 
العامة، وال يزال »زعيم البيارتة« سعد احلريري 
ساِعده  ومعه  الباريسي،  منزله  يف  »حمجورًا« 
األمَين اجلديد، ورفيقه يف »احلجز الفندقي« يف 
مُنذ  تكّفل  الذي  هامشية  أمحد  الرياض،  ريتز 
فرتة بتوّلي »مجعية بريوت للتنمية االجتماعية« 
غياب  وانعكس  بريوت(.  اىل  أخريًا  )عاد 
األرض،  على  تامة  مستقبلية  »كوما«  احلريري 
إذ إن التيار، وفق العارفني، هو اليوم »احللقة 

األضعف« يف محالت املساعدة.

    صراعات داخل »جمعية بريوت للتنمية« تؤدي اىل 
استقاالت

روال  النائبة  على  »الزعامة«  عبء  واقتصر 
»التكافل  محلة  أطلقت  اليت  جارودي  الطبش 
ومساعدات  غذائية  لتوزيع حصص  االجتماعي« 
مع  بالتعاون  مراِحل  على  تعقيم  وأدوات  طبية 
»أصدقاء خرّيين«. هذه احلملة، حبسب مّطلعني، 
»هي أقل بكثري مّما جِيب أن يقدمه التيار ألهل 
بريوت«، فيما يقول كوادر يف املستقبل »إننا 
اجلمعيات  مع  وننّسق  إمكاناتنا  قدر  على  نعَمل 
احلصص  لتوزيع  املناطق  ومفاتيح  واملخاتري 
اليت نستطيع تأمينها«. يلفت هؤالء اىل تقديم 
احلريري مئة مليون لرية للمستشفى احلكومي يف 
»غراسياس«  حلبا، و400 مليون لتجهيز فندق 
توعية  »محلة  التيار  أطلق  كما  الصحي.  للحجر 
صحية وإرشادات للوقاية، وأنشأ خلية أزمة من 
املنسقيات، لتعميم ثقافة التضامن االجتماعي«، 
علمًا بأنه ليَس باإلرشادات وحدها تؤمن مقومات 

الصمود! 
أما اجلمعية اليت كاَن يفرتض، يف مثل »الظرف 
طليعة  يف  تكون  أن  احلالي،  الكوروني« 
املتصّدين لتلبية حاجات البيارتة، فقد انعكس 
غياب هامشية عن البالد فوضى يف عملها وعلى 
التواصل بني أعضائها ومع الناس على األرض، 
ما أدى إىل استقالة نائب رئيسها أسامة شقري 
التعيينات  عمر  بأن  علمًا  أسابيع،  ثالثة  قبل 

اجلديدة يف اجلمعية أقل من شهرين!
إن  بريوت  يف  االنتخابية  املفاتيح  أحد  يقول 
عصا  من  هناك  وليَس  لن حتصل  معجزة  »أي 
بعد  املدينة  لكن  جيدًا«.  ذِلك  ُندِرك  سحرية. 
انتهاء الوباء، كما يؤكد، »لن تكون كما قبله. 
هذه املّرة سُتشاِرك الشوارع امُلتعبة يف ساحات 

االنتفاضة بعَدما متّنعت عن ذِلك سابقًا«.

ميسم رزق

توزيع املساعدات فضاًل عن قّلتها.
إهمال  جّراء  من  مة  املهشَّ بريوت،  تُكن  َلْ 
يف  أهلها،  ظهِر  على  سياسيًا  امُلسرتزقني 
لتعِرف  عليها  ثقياًل  »كورونا«  حُيّل  أن  انتظار 
أربع  كل  ُيستثَمر  انتخابي«  مال  »رأس  أنها 
سنوات مرة، فيما خيتفي ُمّدعو الوصاية عليها، 
يف كل مرة، قبَل أن ُتلمَلم »املتاريس« وُترفع 
أن  إال  املسمومة.  والشعارات  املرشحني  صور 
الوباء أوَصل أهَلها أبَعد مما كانوا يتخّيلون... 

إىل اجلوع الكافر حرفيًا. 
ل  مصاِرف،  وبلطجة  خانقة  اقتصادية  أزمة 
العامة.  التعبئة  حالة  إعالن  إال  ينقصها  يكن 
ترتّقب  منّكسة  النفوس  فيما  األيام،  هذه 
وصول »كرتونة اإلعاشة«، ال صوَت يعلو فوَق 
بريوت  ومجعية  املستقبل  تيار  غياب  »صوت« 
دار  حيلة«  »قّلة  ظل  يف  له،  التابعة  للتنمية 
الفتوى، فيما مساعدات البلدية ال تزال أرقامًا 

على ورق!
العاصمة  بلدية  أعلنت  اللبنانية،  باملليارات 
مشاركتها يف محالت الترّبع جلهات مثل الصليب 
بريوت  وُمستشفَيْي  املدني  والدفاع  األمحر 
احلكومي والكرنتينا، إضافة إىل ٨ مليارات لرية 
ُتستخدم  شرائية  قسيمة  ألف   40 على  موّزعة 
قيمة  لرية  ألف   200( الكبرية  التعاونيات  يف 
ألف حّصة غذائية. لكن، على  القسيمة(، و24 
أرض الواقع، وبعد شهر على قرارات التعبئة، 
تؤكد فعاليات يف بريوت أن شيئًا من هذا كله 
عليها  وافقت  اليت  »فاملوازنة  بعد،  يتحقق  ل 
وزارة الداخلية ل ُتقّر بعد«. ما ُأقّر، حتى اآلن، 
هو آلية التوزيع بعد انتهاء استقبال الطلبات، 
أسبوعني،  خالل  القسائم  توزيع  يبدأ  أن  على 
اجلاري.  الشهر   20 بعد  الغذائية  واحلصص 
املصادر نفسها تستغرب أساسًا قّلة ما رصدته 
اليت متر  الظروف  واحد من أصعب  البلدية يف 
على لبنان، إذ إن ما ُأقّر من حصص غذائية ال 
يتجاوز 24 ألف حصة، أي إنها عمليًا ُتغّطي ١٥ 
يف املئة من العائالت البريوتية، فيما »مداخيل 
سكان  جيوب  من  ُتدفع  وإيراداتها  البلدية 
يستفيدوا  أن  املدينة  أهل  حق  ومن  بريوت، 

منها يف هذا الظرف«.
الفتوى  دار  على  ينسحب  نفسه  االستياء 
الفقراء.  حاجات  تلبية  يف  بالتقصري  واتهامها 
وجرى تداول معلومات عن استياء من الطريقة 
فضاًل  اإلعاشات،  بعض  لتوزيع  اعتمدت  اليت 
رمضان.  شهر  قبل  ما  إىل  التوزيع  تأخري  عن 
هناك  أن  »الدار«  مصادر  تؤكد  املقابل،  يف 
عملية تبادل للداتا بينها وبنَي ائتالف اجلمعيات 
اخلريية »لتوزيع املساعدات على أكرب عدد ِمن 
بسبب  الزخم،  بغياب  تقّر  لكنها  العائالت«. 
»أمالك  وألن  الزكاة«،  أموال  يف  »النقص 
عائداتها  استخدام  بعدم  يتهموننا  اليت  الوقف 
هي إما عقارات غري مستثمرة، أو أخرى مؤّجرة 
ل يسدد مستأجروها املستحقات عليهم بسبب 
أن  إىل  مشرية  االقتصادية«،  األحوال  سوء 

)مروان طحطح(

قبل ثالث سنوات، حّط وزير اإلعالم السابق 
» القوات  إىل  املنتمي  الرياشي ،  ملحم 
اللبنانية«، يف  الضاحية اجلنوبية  لبريوت، يف 
تلبيًة  وأتت  بـ«االستثنائّية«،  ُوصفت  زيارٍة 
لدعوٍة رمسّيٍة من » حزب اهلل «، ولكن يف إطار 
يف  اإلعالمّية  العالقات  نّظمته  إعالمّي  نشاٍط 

»احلزب«.
إذ  حجمها،  من  أكثر  الزيارة  أعطيت  يومها، 
قوبلت بالكثري من التحليالت أو االستنتاجات، 
اليت تالقت على أّن الرياشي أراد من خالهلا 
شّق طريق »القوات« إىل عرين »حزب اهلل«، 
احلزبني،  بني  جديدة  صفحة  فتح  وبالتالي 
اعتبارها  ميكن  خصومة  تربطهما  اللذين 

تارخيّية.
»حزب  تعّمد  هنا.  انتهت  الزيارة  حدود  لكّن 
»القوات«،  مع  العالقة  حدود  ترسيم  اهلل« 
حاجبًا  االختصاصات،  ووفق  ووزاريًا،  نيابيًا 
عنها أّي أبعاٍد أو دالالٍت سياسّية، أمٌر سرعان 
والسياسّي  اإلعالمّي  »الرتاشق«  بـ  ُترجم  ما 

بني اجلانبني، والذي ل ينتِه فصواًل.
ضوء«  »بقعة  برزت  املاضي،  األسبوع  خالل 
جديدة على خّط العالقة، ولو بعنواٍن صّحي، 
متّثلت بزيارة وزير الصّحة  محد حسن  إىل قلب 
بشّري، معطوفة على ما سبقها من »تنسيٍق« 
رأسهم  وعلى  املدينة،  فاعليات  وبني  بينه 
»كورونا«  النائب  سرتيدا جعجع ، فهل قّربت 
يف  ذلك  ترمجة  ميكن  وكيف  املسافات؟ 

السياسة؟!.

فعلت فعلها!
َفَعلت »كورونا« ِفعلها. قد خيتصر هذا التعبري 
الصّحة،  وزير  زيارة  طبعته  الذي  املشهد 
احملسوب على »حزب اهلل«، إىل بشّري، عرين 
دالالت  أّي  عن  بعيدًا  اللبنانية«،  »القوات 
أّن  ولو  استغالهلا،  الكثريون  حاول  سياسّية 
هذه الزيارة جاءت بعد »فتوٍر« بني اجلانبني، 
رئيس  لّوح  يوم  نفسها،  »كورونا«  سّببته 
حزب »القوات«  مسري جعجع  مبقاضاته، قبيل 

بدء سريان »التعبئة العامة«.
وإذا كان وزير الصّحة تغاضى يومها عن هذا 
الكالم، ول يعّلق عليه من قريٍب أو من بعيد، 
بأدبّياته واملتابعني لعمله منذ  العارفني  فإّن 
تفّشي »كورونا« يف لبنان، يقولون إّن تعاطيه 
إىل  زيارته  ضمنه  ومن  بالكامل،  امللّف  مع 
ينطلق من حساباٍت  املاضي،  األسبوع  بشّري 
»صّحية« بالدرجة األوىل، بعيدًا عن كّل أنواع 
االصطفافات السياسية، اليت يفرتض أن تكون 
انتهاء احملنة الصحية  بانتظار  أقّله  قد وّلت، 
اليت تستهدف كّل اللبنانيني، من دون متييٍز 

بينهم على أساس االنتماء السياسّي.
ومن هذه الزاوية بالتحديد، يقرأ هؤالء الزيارة 
اليت قام بها وزير الصّحة إىل بشّري األسبوع 
املاضي، ليس فقط لكونها جاءت يف سياق 
جولٍة مناطقّية قادت الوزير املعيّن إىل العديد 
من املناطق الشمالية املشمولة خبطر »كورونا«، 
ولكن قبل ذلك لكون أرقام بشّري بالتحديد، 
أياٍم  خالل  دراماتيكّي  بشكٍل  تصاعدت  اليت 
قليلٍة، شّكلت »جرس إنذار« فرض على كّل 
املعنّيني التدّخل، تفاديًا ألّي »كارثٍة« صّحية، 
ال يزال لبنان يعمل على منع وقوعها، وهو ما 
أّدى الحقًا إىل اّتاذ القرار بـ »عزل« بشّري، 
البلدّية  فاعلّياتها  من  وبدفٍع  بآخر،  أو  بشكٍل 

بالدرجة األوىل.
ولعّل السياسة دخلت على اخلط، من هذا الباب 
التواصل  الصّحة،  وزير  ارتأى  عندما  حتديدًا، 
لتنسيق  مباشرًة،  جعجع  سرتيدا  النائب  مع 
وهو  أسوأ،  هو  ما  لتدارك  الواجبة  اخلطوات 
االتصال الذي كشفت عنه جعجع شخصيًا، ردًا 
على بعض التسريبات الصحافية غري الدقيقة، 
االستنسابّية  ببعض  املوضوع  تناولت  واليت 
سة بالسياسة، وفق القراءة »القواتية«،  املغمَّ
علمًا أّن حسن فاحتها خالل هذا االتصال، برأيه 
الرأي،  ووافقته  »العزل«،  إىل  االجتاه  حول 
خبطواٍت  »االتفاق«  لرتمجة  مّهد  الذي  األمر 

عملّية على األرض.

هل قّربت »كورونا« املسافات بني »القوات« و«حزب اهلل«؟!
حسني عاصي

)مروان طحطح(

ماذا عن السياسة؟
املسافات  وقّربت  فعلها،  »كورونا«  فعلت 
بني »القوات« و«حزب اهلل«. قد يكون ذلك 
صحيحًا، باعتبار أّن أّي اتصاالٍت »وّدية« بني 
الذي مجع حسن وجعجع، ل  اجلانبني، كذلك 
العالقة  تاريخ  ورمبا يف  سنوات،  منذ  ُترَصد 
حمسوٍب  وزيٍر  حضور  أّن  وباعتبار  الثنائّية، 
على »حزب اهلل« يف عرين »القوات«، شّكل 

»سابقة« ل يسبق هلا مثيل.
يف  للمسافات  تقريبًا  ذلك  يعين  هل  لكن، 
اإلجابة  تكون  قد  اجلانبني؟  بني  السياسة 
بالنفي هي األقرب للمنطق، باعتبار أّن توظيف 
أحسن  يف  يبدو،  السياسة،  يف  حصل  ما 
األحوال، تكرارًا لـ »الوهم« نفسه الذي وقع 
به كثريون يوم وطأت قدما الوزير »القواتي« 
ملحم الرياشي أرض الضاحية اجلنوبّية لبريوت، 
و »اسرتسل« البعض يف احلديث عن صفحٍة 

جديدٍة، ل ُيكَتب هلا أن تبصر النور.
قيادتي  أّن  إىل  املتوافرة  امُلعطيات  وتشري 
على  مّتفقة  أصاًل  اهلل«  »حزب  و  »القوات« 
بشّري  إىل  الصّحة  وزير  زيارة  إعطاء  عدم 
من  أّي  عن  يصدر  ل  إذ  حجمها،  من  أكثر 
املسؤولني احلزبيني، لدى الطرفني، ما يوحي 
لدى  أّن  علمًا  اخلّط،  هذا  على  »تغيرٍي«  بأّي 
ملّف  مقاربة  يف  اآلخر،  على  عتبًا  منهما  كّل 
»كورونا« نفسه، فـ »حزب اهلل« مثاًل ل َينَس 
لألزمة  القواتي«  »االستغالل  بـ  يصفه  ما 
على  الـحكومة،  املباشر  للتصويب  الصّحية، 
البداية،  يف  الصّحة  وزير  على  خالهلا  ومن 
الوحيد  »املصدر«  وكأّنها  إيران  وتصوير 
الوقائع املثبتة  للوباء، وهو األمر الذي نفته 

يف وقٍت الحق.
ويف املقابل، فإّن »القوات« ال تعفي »حزب 
من  وكذلك  مجهوره،  عرب  سيما  وال  اهلل«، 
من  احلاضنة،  بيئته  يف  »النخبة«  ُيعتربون 
التعامل،  السياسّية« يف  »الكيدّية  مسؤولية 
والذي وصل إىل حّد »الشماتة« يف الكثري من 
األحيان، وهو ما برز يف طريقة مقاربة الوضع 
الصّحي يف بشري، وتصويرها وكأّنها »بؤرة 
انتشار« املرض، على رغم أّن األمر ليس عيبًا 
يف أّي شكٍل من األشكال، علمًا أّن ذلك أتى 
بعد جوالٍت من »الشماتة« توجت خصوصًا ليلة 
إعالن الوزيرة السابقة مي شدياق إصابتها بـ 
»كورونا«، فبدل أن تتّم حتّيتها على إقدامها 
»التوعية  مبادرات  مع  ينسجم  ما  األمر،  على 
األوضاع،  هذه  مثل  يف  املطلوبة  اجملتمعية« 
ُشّنت عليها محالٌت ارتقت ملستوى »اإلهانة« 
يف بعض األحيان، إذ اتفق قائلوها، وجّلهم 
من اخلّط احملسوب على »احلزب«، على إدانة 
املرأة، وصواًل إىل قول أحدهم أّن »الفريوس 
العكس، يف  ال  بشدياق«،  أصيب  الذي  هو 

»خطيئٍة« يصُعب أن ُتغتَفر.

الطامة الكربى!
إّن  ُيقال  أن  مبكان،  املبالغة  من  يكون  قد 
»القوات«  بني  املسافات  »كورونا« ستقّرب 
و »حزب اهلل«، من باب »التضامن اإلنساني« 
األجواء  من  انطالقًا  أواًل  الظروف،  هذه  يف 
السياسّية املوضوعّية، اليت قد ال تتيح مثل 

هذا التقارب يف الوقت احلالّي.
العالقة  عنوان  شّكلت  اخلصومة  كانت  فإذا 
الطاولة  يتشاركان  كانا  حني  اجلانبني،  بني 
إّنها  القول  احلرّي  فإّن  الواحدة،  احلكومّية 
منهما  كّل  أصبح  يوم  شّك،  بال  مستمّرة 
بني  لآلخر،  املناقض  اخلندق  يف  متموضعًا 

املواالة واملعارضة.
فوق  القفز  للجميع  مفيدًا  يكون  قد  ولكن، 
حمنة  مقاربة  يف  أقّله  السياسّية،  احلسابات 
»كورونا«، وقد يكون جمديًا يف هذا السياق، 
األخالقية«  »املسؤولية  بـ  اجلميع  يتحّلى  أن 
االتصال  جّسدها  مسؤولّيٌة  األوىل،  بالدرجة 
عمل  لكن  بآخر،  أو  بشكٍل  وجعجع  محد  بني 
يف  و«املؤّيدون«  »احملازبون«  بعكسها 
وهنا  كثرتهم،  على  االفرتاضّي،  الفضاء 

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

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

عـيد مـبارك للطوائف 
ذات التقويم الشرقي
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Julia Finn MP (Member for Granville)

P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على:

Wishing you 
a blessed, 
peaceful 

and happy 
Easter.. May 

God bless 
you all

أتـمنى لكـم 
فـصحا ملـيئا 

بالـربكة والـسالم 
والـسعادة.. 

عـيد مــبارك

بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers

National 
Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
السكنية  العقارات 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم: على  جو  بـ 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية 
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة
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منذ آالف السنني، وجدت البشرية نفسها وجها لوجه مع العديد 
من األمراض واألوبئة اليت جاءت لتتسبب يف إزهاق عدد هائل 
من األرواح. وتصنف أمراض كاجلدري والدفترييا والسل واحلمى 
الصفراء والتيفوس وشلل األطفال واحلصبة والزهري ضمن قائمة 
أكثر األمراض فتكا بتاريخ اإلنسانية. ففي السابق فارق سنويا 

املاليني احلياة بسببها.
من  العديد  محل  العلوم،  وتقدم  العشرين  القرن  بداية  مع  لكن 
كبار األطباء والعلماء على عاتقهم مهمة ختليص البشرية من هذه 
من  ومتكنوا  عليها  األحباث  من  العديد  فأجروا  الفّتاكة  األمراض 

ابتكار عقاقري ولقاحات مضادة هلا.
وإضافة لعلماء كألكسندر فلمنج وجوناس سولك وشارل نيكول 
وإميل فون بهرنغ وروبرت كوخ وماكس تيلر، دّون التاريخ اسم 
 )John Franklin Enders( إندرز  فرانكلني  جون  األمريكي  العامل 
حيث لعب األخري دورا هاما يف جمابهة أمراض عّدة كانت أبرزها 
احلصبة وشلل األطفال ليحصل بفضل ذلك على جائزة نوبل للطب 

ويلّقب الحقا بأب اللقاحات احلديثة.
ولد جون إندرز يوم 10 شباط/فرباير 1897 مبدينة ويست هارتفورد 
كان  حيث  ثرية  لعائلة   )Connecticut( كونيتيكت  لوالية  التابعة 
والده مديرا تنفيذيا ألحد البنوك احمللية وترك لعائلته ثروة قدرت 

حبوالي 19 مليون دوالر عقب وفاته.
ينضم  أن  قبل  ييل  وجيزة جبامعة  لفرتة  إندرز  جون  التحق  وقد 
األوىل.  العاملية  باحلرب  للمشاركة   1918 سنة  األمريكي  للجيش 
ومع نهاية النزاع العاملي، عاد إندرز جمددا جلامعة ييل اليت خترج 
األمريكي يف  العامل  بعد فرتة وجيزة. الحقا، ختصص هذا  منها 
جمال العلوم الطبيعية واألحباث البيولوجية والتحق جبامعة هارفارد 

وجامعة مستشفى األطفال ببوسطن.
ما بني عامي 1930 و1946، عمل جون إندرز لصاحل جامعة هارفارد 
فأجرى أحباثا على املناعة ومرض السل. وسنة 1938، باشر هذا 
العامل األمريكي رفقة عدد من زمالئه العمل على بعض الفريوسات 
اليت هددت البشر فاجته يف البداية حنو الفريوس املسبب ملرض 
النكاف وقّدم بعد مجلة من األحباث طرقا لتشخيص املرض عن 
إمكانية تضعيف  أثبت  الدم واجللد كما  طريق جتارب على مصل 
فريوس النكاف عن طريق متريره بأجنة الدجاج ممهدا بذلك الطريق 

للقضاء على هذا املرض.
سنة 1949، قاد جون إندرز رفقة عامل الفريوسات األمريكي توماس 
هكل ولر )Thomas Huckle Weller( ومواطنه اآلخر طبيب األطفال 
فردريك شبمان روبنز )Frederick Chapman Robbins( أحباثا خمربية 
حول الفريوس املسبب لشلل األطفال فأكدوا قدرة هذا الفريوس 
على النمو مبزارع تكونت من أنواع خمتلفة من األنسجة وأثبتوا بذلك 

إمكانية استزراع ودراسة فريوس شلل األطفال خارج اجلسم.
وقد مسيت هذه الطريقة حينها ب »إندرز- ولر- روبنز« نسبة هلم 
واعتمدها جوناس سولك باخلمسينيات إلنتاج لقاح شلل األطفال. 
األطفال،  لشلل  املسبب  الفريوس  حول  األحباث  هذه  وبفضل 

أب اللـقاحات الـحديثة..

رجـل أنـقذ املـاليني وفـاز بـنوبل

لعام  للطب  نوبل  جائزة  على  وروبنز  وولر  إندرز  من  كل  حصل 
.1954

 ،)Thomas C. Peebles( بيبلز الطبيب توماس  1954، طلب  سنة 
 )David Edmonston( زميل إندرز، من الطفل ديفيد إدمونستون
البالغ من العمر 11 سنة واملصاب باحلصبة تقديم خدمة لإلنسانية 
عزل  بهدف  حلقه  إفرازات  من  كمية  له جبمع  السماح  عن طريق 

فريوس احلصبة.
وبفضل ذلك، متّكن الباحث جون فرانكلني إندرز من إنتاج لقاح 
هلذا املرض الذي أصيب به سنويا ماليني األمريكيني دون سن 

اخلامسة عشرة وفقد جراءه املئات منهم حياتهم.
فعقب عزله للفريوس، أقدم جون إندرز على متريره عرب خاليا سلى 
وكلية بشرية وأجنة دجاج ليحصل يف النهاية على فريوس مضّعف 
حقنه بأحد القردة وحصل على نتائج إجيابية. الحقا، أقدمت جمموعة 
من العاملني لدى إندرز على جتربة هذا اللقاح بشكل حمدود على 

أطفال أمريكيني ونيجرييني لتتأكد من فاعليته.
ساللة  ظهور  على  إندرز  األمريكي  العامل  أعلن  ذلك  وبفضل 
من  املضّعفة  إدمونستون،  ديفيد  للطفل  نسبة  إدمونستون، 
فريوس احلصبة اليت استخدمت يف إنتاج اللقاح. وبفضل جمهود 
إندرز، تراجع عدد املصابني باحلصبة بالواليات املتحدة األمريكية 

بشكل الفت لالنتباه فقدر سنة 1968 بنحو 22 ألف حالة فقط.

إىل  التوصل  باخرتاق مهم يف  القيام  من  علماء صينيون،  متكن 
عالج لكورونا املستجد، عزلوا به أجساما مضادة، وصفوها بفعالة 
جدا يف منعه من الدخول إىل اخلاليا حني يصل إليها، وفقا ملا 
 Tsinghua من جامعة Zhang Linqi نقلت »رويرتز« عن الربوفسور
ببكني، يف معرض قوله إن لقاحا مصنوعا من تلك األجسام هو 

أشد فعالية لكبح الفريوس من األساليب احلالية.
وكانت اجملموعة بدأت يف أوائل يناير املاضي، تتعاون مع علماء 
آخرين من مستشفى مبقاطعة Shenzhen البعيدة 2200 كيلومرت عن 
بكني، يف حتليل األجسام املضادة املوجودة يف دماء مرضى مت 
قدرة  »هلا  منها   206 وعزلوا  الفريوسي،  املستجد  من  شفاؤهم 
آخر  اختبارا  أجروا  ثم  الفريوس،  بربوتينات  التفاعل  على  قوية« 
إىل  الدخول  من  منعه  بإمكانها  كان  إذا  ملعرفة  منها،   20 على 
وفقا  جدا«  جيدتني  كانتا  اثنتان  بينها  منها،   4 فنجحت  اخلاليا، 

لتعبري العامل زانغ.
الفريق يكرس جهوده اآلن لتحديد ودمج أقوى األجسام املضادة، 
على  أوال  بكميات كبرية الختبارها  إنتاجها  للمطورين  حبيث ميكن 
احليوانات، ومستقبال على البشر »مع أن أهمية األجسام املضادة 
ثبتت يف عامل الطب منذ عقود )..( وميكن حتى استخدامها لعالج 
بعض حاالت السرطان وأمراض املناعة الذاتية واألمراض املعدية« 

كما قال.
واألجسام املضادة ليست لقاحا، لكن هناك إمكانية الستخدامها 
أن  بالفريوس، مضيفا  »ملنع إصابتهم  للخطر  املعرضني  لصاحل 
على  املوافقة  تتم  حتى  عامني  من  أقل  عادة  يستغرق  ال  األمر 

استخدام الدواء يف املرضى.

ومضاعفاته  بتداعياته  كله،  العامل  يؤرق  كورونا  فريوس  مازال 
وتأثرياته الكبرية على كافة مناحي احلياة، وحصده ألرواح اآلالف 

من املصابني به.
وبعد أن ثبت أن الفريوس ميكن الشفاء والتعايف منه، وهو ما 
جتسد يف شفاء الكثري من احلاالت وتعافيها بشكل تام، إال أن 
دراسات صينية أكدت أن مضاعفات الفريوس قد تستمر بالنسبة 
تلك  اإلجنابية، وقد تصل  حالتهم  وتؤثر على  املتعافني،  لبعض 

املضاعفات إىل حد العقم.
ويف حديث خاص مع »العربية.نت« يكشف الدكتور عمرو دويدار، 
يف  نصر  مدينة  مبستشفى  والعقم  الذكورة  أمراض  استشاري 
قد  كورونا  فريوس  مضاعفات  أن  القاهرة،  املصرية  العاصمة 
املنوية،  احليوانات  عدد  من  وتقلل  اخلصيتني،  على  آثارا  ترتك 

وبالتالي تقل القدرة اإلجنابية، وقد تصل للعقم.
يكون  أن  هي  األوىل  حالتني:  بني  التفريق  »جيب  أنه  ويضيف 
الرئة،  إىل  الوصول  دون  منه  وخرج  اجلسم  دخل  قد  الفريوس 
والثانية هي وصول الفريوس للرئة والتخلص منه بعد ذلك عن 
من  ضرر  ال  األوىل  احلالة  ففى  املناعي.  واجلهاز  العالج  طريق 
الفريوس، فقد دخل اجلسم وخرج منه كحمض نووي وجيين، دون 
يرتك  أو  الرئة،  خاليا  وتتكاثر يف  تنتنشر  حية  خللية  يتحول  أن 
مضاعفات جوهرية، أو يؤثر على وظائف اجلسم األخرى وقدراته«، 
الفريوس  »وصول  الثانية وهي  للحالة  االنتباه  أنه جيب  مضيفًا 

للرئة، ومن ثم تكون املضاعفات قوية وتأثرياتها قد تستمر«.
أجريت  دراسات  إن  والعقم  الذكورة  أمراض  استشاري  ويقول 
فريوسات  على  الصينية،  ووهان  مبدينة  »توجنجي«،  جامعة  يف 
الذي  سابقة من نفس فصيلة كورونا، و هي سارس وكورونا 
ظهر يف العام 2014، وكشفت عن وجود تأثريت ملضاعفات هذه 
الفريوسىات على القدرة اجلنسية والصحة اإلجنابية، حيث تسبب 
احليوانات  عدد  وتقلل  اخلصيتني،  خلاليا  والتهابا  وتدمريًا  تلفًا 
املنوية املنتجة منها، كما تقلل هرمونات الذكورة مثل األندروجني 
تأثرياته  ُيعرف  ال  احلالي  الفريوس  أن  مضيفًا  والتستريون، 
أو  أنها لن تقل  املؤكد  لكونه مستجدا، لكن مضاعفاته من  بعد 
ختتلف عن مضاعفات الفريوسات من نفس فصيلته وهي سارس 

وكورونا 2014.
موضوع يهمك?يواجه العامل أمجع فريوس كورونا بقلق بالغ، إال أن 
السكري، فعليهم  آخر، كمرضى  املزمنة شأنا  األمراض  ألصحاب 
اتباع نصائح معينة...ابَق آمنًا مع تفشي الوباء.. نصائح بسيطة 

ملرضى السكري ابَق آمنًا مع تفشي الوباء.. 
ويقول إن فريوس كورونا يتفاعل مع إنزميات تسمى Ace2، واليت 
تتواجد بكميات كبرية يف اخلصيتني، وكذلك يف األعضاء األخرى 
مثل الكلى والقلب، وعقب تفاعله معها يسبب التهابا باألغشية 
وقلة  باخلصيتني،  ضمورا  يسبب  وقد  األجهزة،  هلذه  املخاطية 
حجمهما، على غرار الفريوسات األخرى اليت ثبت عنها ذلك، مثل 
سارس وااللتهاب الكبدي الوبائي، والنكاف، وكورونا 2014، وقد 

يتفاقم األمر ويصل للعقم.
ويضيف أن احلل ملواجهة ذلك هو عالج األوعية الدموية الواصلة 
التناسلي، وتنشيطها بأدوية معينة لزيادة كميات تدفق  للجهاز 
كورونا حيتاج  من فريوس  املتعافى  أن  إىل  مشريًا  إليها،  الدم 
تأثريات  وجود  عدم  من  للتأكد  األخرى  الفحوصات  من  جملموعة 

ومضاعفات للفريوس على الكلى، واخلصيتني والقلب.

صورة إلحدى عمليات التلقيح ضد الحصبة

صورة للعالم جون فرانكلن إندرز بمختربه

صورة للطبيب فريدريك سابمان روبنز

صورة لجوناس سولك مبتكر لقاح شلل األطفال

صورة لعالم الفريوسات توماس هكل ولر

علماء صينيون جنحوا مبنع كورونا 
من الدخول إىل اخلاليا

هل يؤثر كورونا على الذكورة واإلجناب للمتعافني منه؟
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

ما هو اهلدف اإلهلي من جتسد 
املسيح وموته وقيامته العظيمة؟! 

 فيلٌم بناٍب مضيء
خيشخُش دغُله مبا نّز مين من صدى

وقبل غيابي
قبل

نشوري من طني جراري
أسِدُل روحي و

أسارع
إىل

ورق الّلعب !.
قصيدٌة مسنونٌة

خِتز طحاليب
تصفُر يف أذن حمارتي املدّللة

وقبل انكماشي
قبل التقاطها شعرة قليب
أحجل كسمكة تصعد درجًا

وتكسر باب
اهلواء احملايد !.

روائيٌّ طالٌع من ضباب قمقِمه
يسألين

اصطحاَب دعسوقته إىل أثالم الّنافذة
وقبل الربق

قبل هشيم الزجاج بومضة
ألتمُّ كزنبقة ماء

وأركض حافيًة إىل اخلامتة !.
مع األغنية

افتح الّصنبور 
مع الّضحكة

أرفع صوت الّتلفاز
ومعَك

أفكر بغسِل الّستائر
هكذا
دائمًا

وقبل ان
قة حتضنين رياُح الكشِف املتعرِّ

تسعفين
قّشة

اهلرب!.

لـسعة !.

له  نعّيد  وقيامته  املسيح  موت  نتذكر  عام  ألفي  ومنذ  حنن 
ونصلي يف مجيع كنائس العامل ويف عدة طوائف مسيحية.. 
هل مجيع هذه االبتهاالت نكتفي بها ونقتنع بان نعّيد ونفرح 

بالعيد مرة يف كل سنة؟
ان الفرح اإلهلي العظيم األهم لنا بكثري الذي مل ندركه وهو 
فرح الرب عندما يرى فينا اإلميان احلقيقي عندما نقبل املسيح 
مع عمله التعليمي واخلالصي ونفتح له مجيع األبواب لنستقبله 
قائما من بني األموات لكي حييا ويعيش يف قلوبنا وارواحنا  
العامل  هلذا  حباجة  املسيح   فهل  به..  األحياء  حنن  وعقولنا 
الشرير او هل هو حباجة اىل هذا العامل الذي عَرف  عنه مملكة 
االشرار. كال ليس حباجة إىل أي شيء من عاملنا هذا، بل انه 
أحبنا وبذل نفسه وجسده ليخلصنا.. مات املسيح وقام ليس 
لذاته بل من اجلنا حنن املؤمنني مات املسيح لكي يقوم ويكون 

حُيا فينا حنن  كنيسته وأعضاء جسده املبارك.
وميوت  ويتمرمر  ويتعذب  يتجسد  ألن  حباجة  ليس  املسيح   
املآسي  هذه  جلميع  اإلطالق  على  حباجة  ليس  هو  ويقوم..  
والويالت اليت مر بها واليت ال تفيده بأي شيء بل انها كانت 
اوجاعا ومسامري يف صدره ويديه  ورجليه، ولكنه جتسد ليتمم 
ما قال عنه األنبياء ولكي ال يريد أن يكون مدّونا يف كتاب 
كلمات حرب على ورق يتكلم عنه وعن عظمته، او أسطورة يتكلم 

عنها الناس حدثت منذ اكثر من ألفي عام.. 
لنا   الزمن احلاضر من حقيقة كالمه وما قاله  لقد اقرتبنا يف 
عن آخر االيام ، وعلى انه  اكمل كل شيء بالنسبة لنا قوال 
وفعال.. فواجبنا أواًل ان نؤمن به وننفذ كالمه وحمبته وعطفه 
يف ما بيننا.  وهو ليس حباجة بان يأخذ أي شيء منا الن فارغ 
الشيء ال يعطيه ولكن اقل شيء نستطيع أن نعطي املسيح  
نعطيه قبولنا  وإمياننا واهتمامنا به.. ولكننا يف الواقع األليم 
ويف هذه االيام أصبحنا نبتعد عنه وعن تعاليمه ووصاياه، ال 
نعطيه حقه وال نكرمه كما جيب، بل نسيناه وكأنه مل يضحِّ 
بني  من  قام  أنه  نسينا  الصليب..  خشبة  على  وجسده  بدمه 
األموات، نسينا أنه سيأتي إلينا سريعًا وخيطفنا إىل السحاب، 
وال نتذكره كل أيام السنة، ولكننا رجعنا لكي نتذكره من كثرة 
اخلوف الشديد والتجارب املريرة اليت منر بها، نتذكره يف عيد 
ميالده ونتذكره يف يوم موته على الصليب ويف يوم  قيامته 
املباركة، اليت حنن حنيا ونعيش على هذا الرجاء املبارك رجاء  

القيامة العظيمة.
 فهل ننفذ اوامره ونصغي له ونتعلم منه الصفات اليت تنقصنا 
اليت حتمل صفاته  الكلمة  او  اليها،  احلاجة  بأمس  واليت حنن 
ومنه  له  املثمرة  الشجرة  فينا  تزرع  والنور  اجملد  فينا  وتزرع 
لكي نطعم العامل من مثاره املباركة والفريدة اليت هي شجرة 
احلياة اليت يسقيها من دمه وحيييها من روحه ويباركها بكلمته 
يؤذيها  بان  يستطيع  احد  ال  لكي  االبد  إىل  لنفسه  وحيفظها 
وال  ارواح شريرة  وال  أمراض  وال  أوبئة  ال  عليها  يتسلط  او 
سالطني الشر أعداء اهلل غري املنظورين الذين خيدعوا الناس 
يف خزعبالتهم عندما يكونون بعيدين عن اهلل وتعاليمه.. امتنى 
للجميع ذكرى مباركة ممتلئة فحوى تعاليمه املقدسة وخالصه 
العجائيب وحمبته الفريدة وعطائه الذي ال ينضب ووجوده معنا 
بنوره  ثالوثه يف كل مكان، يشع  دائمًا حاضر يف  الذي هو 
اإلهلي يف قلوبكم ان قبلتموه معلما وخملصا واهلا، ونطلب منه 
بان يرحيكم من العذاب واهلموم واالكتئاب واخلوف فليعطيكم 
كل شيء مجيل وكل ما تتمنونه وتطلبونه منه عن حمبة وخشوع 

واميان.
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عا ها السما سافرت يا خيي
لعند أمي ولعند بيي

وخترسنو اإلخوات ووالدك
وتشلوطو من الدمع عينيي

ومش بس مرتك قلبها مقطوع
من بعيد صار صرخيها مسموع

وما ضل عندا دمع بالعينني
من الناس صارت تستعري دموع

بيين وما بني املوت يف هدنه
وقت الرحيل مبلتقى وعدني

عا كوينزالند رحت وغيابك طال
وما كان بدي تروح من سيدني

ما يف حدا بها الكون ما بيموت
وما يف حدا بوداع مش ممقوت

جانا مرض بالبيت مزروبني
وصعبه علينا نشوفك بتابوت

إىل روح أخي املرحوم رجا ملكي

مقدمة شربل بعيين

اليوم،  رجا  أخاه  يبكي  احلساس  الشاعر  ملكي..  عصام 
بدمعة األخ وحبرقة املشتاق لرؤيته، كونه غاب عن هذه 
الفانية يف مقاطعة كوينزالند، وعصام يسكن يف والية 
نيو ساوث ويلز، فكيف له أن حيضن أخاه للمرة األخرية 
قد  الفتاك »كورانا«  واملرض  الثرى،  يوارى  أن  قبل 
منع الناس من التجول واالحتكاك والتجمع كي ال تنتقل 

العدوى ويتفشى املرض. 
هو يف بيته ولكن قلبه يف كوينزالند عند أخيه. 

هو مل يشارك باجلنازة ولكن دموعه الشعرية اليت سكبها 
يف هذه القصيدة أحدثت فيضانًا يف القلوب، ختطى البعد 

واحلدود. 
لقد أبكيتنا يا اخي عصام، فلريحم اهلل أخاك رجا وليسكنه 
أفراد  ومجيع  أنت  العزاء  منا  ولك  السماوي،  امللكوت 

العائلة.

الشاعرة رماح بوبو - سورية
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تتـمات
عون: السرتداد االموال املنهوبة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مليئا  تارخيهم  كان  ممن  خصوصا  مرفوضة،  واالساءات  مقبول 
ومؤسساتها  الدولة  على  واالعتداءات  واالرتكابات  بالتجاوزات 

وامالكها«.
خطة  اجناز  يف  االسراع  »ضرورة  على  اجلمهورية  رئيس  وشدد 
االموال  اسرتداد  ضرورة  باالعتبار  األخذ  مع  املالي،  االصالح 
املنهوبة واالموال احملولة اىل اخلارج، واسرتداد االموال املوهوبة 
ومكافحة الفساد واالثراء غري املشروع، وحتريك النيابات العامة 
وهيئة التحقيق اخلاصة وكل اهليئات القضائية والرقابية لالسراع 

يف اصدار االحكام وعدم التأخري يف بت القضايا العالقة«.
رئيس الحكومة

من جهته، اوضح رئيس احلكومة الدكتور حسان دياب ان »املرحلة 
إصابات  بعدد  أجنزناها  اخلارج،  من  اللبنانيني  إعادة  من  األوىل 
ميكننا استيعابه، وحنن اآلن نركز على الوضع الداخلي لتحصينه، 
قبل أن نستأنف عملية اإلعادة يف 26 نيسان«، مشريا اىل ان 
»التأخري بتوزيع املساعدات املالية للعائالت احملتاجة، سببه كشف 
ارتكابات وحسابات انتخابية يف بعض اللوائح القدمية، وال أعلم 
إن كان هذا األمر هو سبب احلملة الشعواء على احلكومة يف هذه 

األيام«.
االصالح  خطة  نقاش  »ورشة  ان  اىل  دياب  الرئيس  ولفت 
من  اإلعالم،  وزارة  بإدارة  احلكومة  اطلقتها  اليت  االقتصادي 
على  املقبل،  األسبوع  مطلع  حوهلا  النقاش  ينتهي  أن  املفرتض 
جملس  على  لعرضها  التعديالت  بعد  اخلطة  مشروع  صياغة  أمل 

الوزراء األسبوع املقبل«.
وكان سبق اجللسة خلوة بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة مت يف 

خالهلا البحث يف املواضيع املدرجة على جدول االعمال.
وزيرة االعالم

عبد  منال  الدكتورة  االعالم  وزيرة  حتدثت  اجللسة،  انتهاء  بعد 
الصمد جند اىل الصحافيني، فقالت: »عقد جملس الوزراء جلسته 
االسبوعية قبل ظهر اليوم )امس االول( يف قصر بعبدا، برئاسة 
مستهل  يف  والوزراء.  الرئيس  دولة  وحضور  الرئيس  فخامة 
اجللسة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيني عموما واملسيحيني الذين 
اجمليد،  الفصح  عيد  حبلول  خصوصا  الشرقي  التقويم  يتبعون 
من  افضل  ظروف  يف  اللبنانيني  على  العيد  يعود  ان  متمنيا 

الظروف الراهنة.
بعض  بها  يستهدف  اليت  احلمالت  الرئيس  فخامة  تناول  ثم 
السياسيني عمل الدولة ومؤسساتها، الفتا اىل ان بعض هؤالء 
هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا املخالفات 
املالية وغري املالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 
من  ارتكبه  ما  على  حياسبنا  البعض  هذا  هو  وها  دوالر.  مليار 

ممارسات.
اضاف فخامة الرئيس: ال جيوز بعد اليوم السكوت على التجين 
املتصاعد، وال بد من وضع احلقائق امام الرأي العام بكل جترد 

حتى يكون الشعب هو احلكم يف النهاية.
ان  اىل  فأشار  بسري،  سد  مشروع  عن  الرئيس  فخامة  وحتدث 
ومتت  امريكي،  دوالر  مليون   340 اآلن  حتى  بلغت  التكاليف 
آخر  اىل  حني  من  نسمع  لكننا  مثنها،  ودفع  االستمالكات، 
اعرتاضات على هذا املشروع احليوي الذي يسقي مليوني لبناني 
من ساحل صيدا وحتى نهر املوت، لذلك ترتتب مسؤولية كبرية 
على من يرفضه، وبناء على ذلك، نطلب من كل مسؤول سياسيا 
كان ام غري سياسي، ان يوجه رسالته اىل احلكومة كي يتحمل 
مسؤولية موقفه والكف عن اطالق احلمالت االعالمية لالستهالك 
واالساءات  مقبول  غري  العشوائي  النقد  اليوم،  فبعد  الشعيب. 
مرفوضة خصوصا ممن كان تارخيهم مليئا بالتجاوزات واالرتكابات 

واالعتداءات على الدولة ومؤسساتها وامالكها.
اخلاصة  املستشفيات  بعض  حاجة  اىل  الرئيس  فخامة  لفت  ثم 
شركات  ومن  الرمسية،  املؤسسات  من  مستحقاتها  لقبض 
التأمني والضمان االجتماعي وغريها، وباألمس متت مراجعة بهذا 
اخلصوص، وميكن فتح اعتماد اضايف يف موازنة 2020 خيصص 

لتسديد حقوق املستشفيات.
ضرورة  مؤكدا  االقتصادية،  االوضاع  الرئيس  فخامة  وتناول 
االسراع يف اجناز خطة االصالح املالي، مع األخذ باالعتبار ضرورة 
اسرتداد االموال املنهوبة واالموال احملولة اىل اخلارج، واسرتداد 
االموال املوهوبة ومكافحة الفساد واالثراء غري املشروع، وحتريك 
النيابات العامة وهيئة التحقيق اخلاصة، وكل اهليئات االقتصادية 
القضائية والرقابية لالسراع يف اصدار االحكام وعدم التأخري يف 

بت القضايا العالقة.
حتى  هلل،  احلمد  فقال:  احلكومة،  رئيس  دولة  ذلك، حتدث  بعد 
اليوم، ميكننا القول ان إجراءاتنا يف مواجهة وباء كورونا ال تزال 
صامدة، وانها حتقق جناحا باحتواء الوباء، ولذلك علينا االستمرار 

بتطبيقها حتى مننع انفالت األمور.
أجنزناها  اخلارج  اللبنانيني من  إعادة  األوىل من  املرحلة  اضاف: 
الوضع  على  نركز  اآلن  وحنن  استيعابه،  ميكننا  إصابات  بعدد 
الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية اإلعادة يف 26 نيسان. 
يف هذا الوقت أيضا حنن نركز على الشأن االجتماعي، ولألسف، 
احلكومة  أقرتها  اليت  املالية  املساعدات  بتوزيع  تأخري  حصل 
للعائالت احملتاجة، بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية يف 
سبب  هو  األمر  هذا  كان  إن  أعلم  وال  القدمية،  اللوائح  بعض 
احلملة الشعواء على احلكومة يف هذه األيام. على كل حال، حنن 

مشغولون حبماية الناس، وليس لدينا وقت للسجاالت السياسية 
وال حلمالت االبتزاز. أمتنى أن نتعاون مجيعا حتى خندم الناس يف 
هذه املرحلة الصعبة، ألن األوضاع االجتماعية تزداد سوءا، وحنن 

معنيون بتخفيفها عن اللبنانيني.
أطلقنا  فنحن  املالي،  اإلصالح  خطة  بالنسبة ملشروع  أما  وقال: 
مع  وشفاف  علين  بشكل  اإلعالم،  وزارة  بإدارة  النقاش  ورشة 
يف  للنظر  املالحظات  بتسجيل  ونقوم  اجملتمع،  قطاعات  خمتلف 
األمور الواجب تعديلها يف مشروع اخلطة. ومن املفرتض أن ينتهي 
هذا النقاش مطلع األسبوع املقبل، على أمل صياغة مشروع اخلطة 

بعد التعديالت لعرضها على جملس الوزراء األسبوع املقبل.
املقررات

ثم درس جملس الوزراء جدول اعماله واختذ القرارات التالية:
اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  عدل  كتاب  وظائف  استحداث   -1
عدد 45، علما ان آخر استحداث مت خالل عام 2000 اي قبل 20 
عاما. وقد اتى هذا االستحداث نتيجة دراسة علمية يف املناطق 
اللبنانية كافة، وفقا للحاجة وبعد موافقة جملس شورى الدولة. 
اي عبء  عمل مستقبلية وال يشكل  املشروع خيلق فرص  وهذا 

على خزينة الدولة.
2- فتح اعتماد اضايف يف املوازنة العامة لعام 2020 بقيمة 450 

مليار لرية لبنانية لدفع مستحقات املستشفيات اخلاصة.
التنفيذية  واالجراءات  اخلطوات  حتديد  العدل  وزارة  تكليف   -3
والسريعة اليت تهدف اىل كشف الفساد يف االدارات واملؤسسات 
غري  االثراء  قانون  سيما  ال  عنه،  املسؤولني  وحماسبة  العامة 
رقم  الفساد  كاشفي  محاية  وقانون   1999/154 رقم  املشروع 
2018/81، ورفع تقرير اىل جملس الوزراء بهذا اخلصوص خالل 

مهلة اسبوع.
4- الطلب من اللجنة الوزارية املكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة 
الفساد رفع تقرير مبوضوع عملها واالقرتاحات الالزمة بهذا الشأن 
اىل جملس الوزراء خالل مهلة اسبوعني من تارخيه. وهناك بعض 
النقاط سيتطرق اليها رئيس جملس الوزراء مساء اليوم )تطرق 

اليها مساء امس االول اخلميس والتفاصيل كاملة ص 3(.
وتطرق جملس الوزراء اىل مشروع خطة االنقاذ املالية، وعرضت 
وزيرة االعالم جمريات حلقة احلوار االوىل اليت عقدت البارحة مع 
برئاسة رئيس احلكومة وتنظيم وزارة  اقتصادية ومالية  هيئات 
ووزير  الصناعة  ووزير  االدارية  التنمية  وزير  حبضور  االعالم، 

املالية.
ثم عرض املدير العام للمالية آالن بيفاني ردود الفعل الدولية 
على مشروع خطة االنقاذ املالي، وقال انها كانت الفتة واجيابية 
وتشجع على املضي يف اخلطوات االصالحية اليت تعدها احلكومة. 
ويف جمال آخر، اوضح وزير املالية انه تواصل مع شركة دولية 

للتدقيق يف حسابات مصرف لبنان عن العامني 2019 و2020«.
حوار

ثم دار حوار بني الوزيرة عبد الصمد جند والصحافيني
سئلت: من هي الشركة املالية؟

اجابت: »يتم التواصل مع شركة »KPMG« يف لبنان وعربها مع 
الفرع الرئيسي يف اخلارج الن على املوظفني اال يكونوا قريبني 
من الواقع اللبناني. وقد مت طرح موضوع التواصل ايضا مع شركة 

اخرى تقوم بالتدقيق املالي«
االقتصادية  اخلطة  من  لالنتهاء  الزمين  السقف  هو  ما  سئلت: 

واملالية؟
االقتصادية  اهليئات  مع  تشاورية  بلقاءات  نقوم  »حنن  اجابت: 
واملالية واجملتمع املعين بهذا املوضوع، وسنلتقي عند السادسة 
مساء اليوم مع النقابات، وسيتبعه لقاء آخر يوم الثالثاء املقبل، 
وقد حتصل جلسات حوارية اخرى ايضا. على ضوء هذه اللقاءات، 
سنعرض  واآلراء،  واالقرتاحات  التوصيات  كل  يف  االخذ  وبعد 
املوضوع يوم اخلميس املقبل او الذي يليه على ابعد تقدير. وقد 
صادف حلول االعياد اجمليدة خالل هذين االسبوعني، ما ادى اىل 

تأخري عقد اجللسات مع النقابات واهليئات بعض الشيء«.
سئلت: هل ستكون خطة »ماكنزي« حاضرة؟

اجابت: »نعم، هناك مشاريع جيدة تتضمنها اخلطة وسيتم التداول 
بها«.

سئلت: هل مت توقيع مرسوم التشكيالت املدنية ومرسوم الناجحني 
يف مباريات كتاب العدل؟

توقيع  مت  انه  جنم  كلود  ماري  العدل  وزيرة  »افادتنا  اجابت: 
قيد  العسكرية  القضائية  التشكيالت  تزال  ال  فيما  املشروعني، 

البحث«.
سئلت: ما هو عمل جلنة مكافحة الفساد؟

اجابت: »حنن مل نتحدث عن اللجنة حبد ذاتها، بل عن الطروحات 
املخالفات  وقمع  االدارات  اخلسائر يف  من  احلد  من  نتمكن  كي 
والشذوذ االداري الذي كان حيصل، وستضع وزيرة العدل اطارا 
واجراءات معينة يف هذا اخلصوص. كما تبني ان هناك جلنة سبق 

ومت تشكيلها ملكافحة الفساد وسنطلع على ماهيتها وعملها«.
اضافت: »ومت ايضا طرح موضوع تفعيل قانون وسيط اجلمهورية 
الشكاوى  حبل  كفيل  كونه   ،2005/664 رقم  بقانون  اقر  الذي 
املتعلقة مبختلف االدارات، ما يسهل عمل اصحاب احلقوق وكل 
من يتعامل مع االدارات الرمسية. لذلك طلب من وزيرة العدل 
اعداد دراسة حول كل هذه النقاط واالفكار وعرضها على اجمللس 

خالل االسبوعني املقبلني«.
يشار اىل ان وزيرة االعالم يف خالل تالوتها البيان واملقررات، 
حرصت على التباعد بني االعالميني يف غرفة الصحافة يف قصر 
بعبدا ملسافة مرتين بني صحايف وآخر، واستخدمت هلذه الغاية 

مرتا لقياس املسافة.

بغداد تستدعي السفري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مؤيد  الوزارة  وكيل  قبل  من  به  اللقاء  وجرى  الرتكي،  السفري 
صاحل، وأبلغه مُبذّكرة االحتجاج، مشّددًا على ضرورة إيقاف مثل 

هذه االنتهاكات اخلطرية، واحرتام مبادئ حسن اجلوار.
وعّدته  االعتداء،  هذا  فيه  أدانت  بيانًا  أصدرت  الوزارة  وكانت 
الدوليِّ  للقانون  جسيمة  وخمالفة  العراقّية،  للسيادة  انتهاكًا 

اإلنسانّي، وأحكام ميثاق األمم املتحدة.
أمن  لضمان  والتعاون  السيادة،  احرتام  إىل  البيان  دعا  كما 
امُلتكّررة من قبل اجلانب  إّن تلك االعتداءات  احُلُدود، الفتًا إىل 
الرتكّي لن ُتساِهم يف ضمان أمن تركيا، وال تصبُّ يف مصلحة 

األمن، واالستقرار باملنطقة.
اخلميس،  االول  امس  املشرتكة،  العمليات  قيادة  واستنكرت 
واستهداف  الرتكية  الطائرات  قبل  من  العراقية  األجواء  اخرتاق 

خميم لالجئني قرب خممور. 
وذكرت قيادة العمليات املشرتكة، يف بيان، أن »هذا التصرف  
االستفزازي ال ينسجم مع  التزامات حسن اجلوار وفق االتفاقيات 
إىل  داعيًة  العراقية«،  للسيادة  صارخًا  انتهاكًا  ويعد  الدولية، 
»إيقاف هذه االنتهاكات احرتامًا والتزامًا باملصاحل املشرتكة بني 

البلدين«.
وكانت خلية اإلعالم األمين أعلنت، األربعاء املاضي، رصد خرق 
لألجواء العراقية من خالل طائرة مسرية تركية خبط رحلة  )سندي 
كلم،   6 بارتفاع  خممور(،  مشال   - القوش   - توكا   - سواره   -

وبسرعة 200 كلم/ ساعة.
قرب  الالجئني  األتراك  الكرد  للعوائل  »تعّرض خميم  وأضافت: 
هذا  ضحية  راح  حيث  صاروخ،  بواسطة  للقصف  خممور  مدينة 
القصف امرأتان من القاطنني يف هذا املخيم«، مبينًة أن »قوة 

من الفرقة 14 شرعت باخلروج إىل مكان احلادث«.

ترامب يقرتح اعادة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلالي برفع القيود املفروضة الحتواء انتشار املرض.
ويف املرحلة األوىل من إرشادات ترامب، اليت من املقرر ان تكون 
املطاعم  مثل  كبرية  أماكن  تعاود  قد  اجلمعة،  امس  مساء  اعلنت 

وقاعات السينما العمل مع فرض صارم للمباعدة االجتماعية.
املدارس  وتفتح  الضرورية  غري  الرحالت  حركة  ُتستأنف  قد  كما 
أبوابها جمددا يف املرحلة الثانية. ويف املرحلة الثالثة، قد يعود 

أصحاب احلاالت املرضية إىل املخالطة االجتماعية.
حكام  أبلغ  ترامب  أن  نشرت  تاميز  نيويورك  وكانت صحيفة  هذا 
الواليات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح واليته حبلول أول أيار أو 

قبل ذلك.
ومن املتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار 

املرض، حسبما ذكرته الصحيفة.

السعودية وروسيا تؤكدان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سلمان،  بن  العزيز  عبد  األمري  السعودي،  الطاقة  وزير  أجرى 
اتصاال هاتفيا مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يف إطار 

مشاوراتهما املنتظمة حول أوضاع السوق البرتولية.
مشرتك  البيان  عنهما  صدر  أنه  السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 
السعودية ومجهورية روسيا  العربية  اململكة  تضمن »لقد عملت 
االحتادية بشكل حثيث مع الدول األخرى األعضاء يف أوبك+ وكذلك 
مع الدول املنتجة األخرى للبرتول للتوصل إىل اتفاق تارخيي يهدف 

إىل حتقيق االستقرار للسوق البرتولي«.
بتنفيذ  راسخ  بشكل  ملتزمان  بلدينا  أن  »نؤكد  البيان  وتابع 
املقبلني،  العامني  خالل  عليها  املتفق  املستهدفة  التخفيضات 
كثب،  عن  البرتولية  السوق  أوضاع  مراقبة  تستمران يف  وسوف 
وأنهما على أمت االستعداد الختاذ أي إجراءات إضافية باملشاركة مع 
الدول األعضاء يف اتفاق أوبك+ واملنتجني اآلخرين، إذا ما بدت 

ضرورة لذلك«.
اتفاق  يف  الشركاء  بأن  ثقتهما  عن  وروسيا  السعودية  وعربت 
أوبك+ واملنتجني اآلخرين سوف حيافظون على التزاماتهم، لتحقيق 

األهداف املرجوة.
األحد املاضي، التفاق  وكانت جمموعة »أوبك+«، قد توصلت 
يقضي خبفض إنتاج النفط مبقدار 9.7 مليون برميل يوميا ابتداء 

من مطلع أيار املقبل.

125 وفاة جديدة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن وزير الصحة الرتكي فخر الدين قوجة، امس االول اخلميس، 
أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا املستجد، قد زاد 
تويف  املاضية، كما  والعشرين  األربع  الساعات  حالة خالل   4801
125 شخصا آخرين ليصل إمجالي عدد الوفيات يف البالد إىل 1643 
إىل  وصل  البالد  يف  اإلصابات  عدد  إمجالي  أن  شخصا،وأضاف 

74193 شخصا.
يشار إىل أن تركيا تعيش على أرض مهزوزة، وسط تراجع قيمة 
عملتها وتآكل احتياطاتها األجنبية، بالتزامن مع ارتفاع سريع يف 
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا، ما يهدد بإغراق االقتصاد اهلش 
بالفعل، والذي بات يف خطر كبري، هذا ما خلص إليه تقرير لقناة 

CNBCnews األمريكية،  امس االول اخلميس.
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مـلبورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مـجتمع وأسـرة
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يلعب احمليط االجتماعي دوره يف تنمية 
بعالقة  يرتبط  أنه  كما  طفلك،  شخصية 
احمليط،  من  املقربني  مع  حمببة  وطيدة 
ويسألك:  يفتقدهم،  اليوم  هو  وها 
نزور جدتي، وملاذا ال تسمحني  ملاذا ال 
كنت  كما  الصغري  جارنا  مع  باخلروج  لي 
زيارتنا  اختفت  واين  قبل،  من  تفعلني 
تكون  أن  جيب  واالجابة  خاليت،  لبيت 
معنى  يعرف  ال  فطفلك  ومقنعة،  بسيطة 
فريوس  من  للوقاية  االجتماعي  التباعد 

كورونا.

محلتها  خالل  ومن  سيدتي«   « الزميلة 
عزيزتي  تساعدك  بييت  مرحبًا  املستمرة 
األم يف اإلجابة على سؤال طفلك احلائر: 
ملاذا ال نزور جدتي؟، ويساعدك يف الرد 
الدكتور  النفسي  األخصائي  طفلك  علي 

حممد عبد اللطيف كاألتي

تباعد اجتماعي أم جسدي؟
جيب أن تتحدثي مع طفلك حول الوقاية 
يستلزم  األمر  وأن  كورونا  فريوس  من 
لفرتة  الناس  بني  اجلسدي  التباعد 

معينة.
وجيب أن ختربي طفلك أن التباعد ليس 
معناه أال نتصل هاتفيًا باآلخرين وخاصة 

اجلدة واجلد.
مرعبَا،  وحشَا  بأنه  الفريوس  تصوري  ال 
ولكن جيب الوقاية منه حتى يتم احلصول 

على عالج له.
 

ألني أحب جدتي 
واجلد  اجلدة  أن  الطفل  يعلم  أن  جيب 
مقاومتهما  أن  الضعف،  لسن  وصال  قد 
للمرض تكون ضعيفة، وأنهما من املمكن 
حنافظ  أن  وجيب  بالعدوى  يصابا  أن 

عليهما.
جيب أن يهاتف الصغري جدته وجده على 

الدوام.
أي تطبيقات ذكية  أن تستخدمي  وميكن 
لديك للتقارب والتواصل مع اجلد واجلدة 

واألقارب مثل الواتس آب وغريها.
أقاربه  عن  يبتعد  أن  لطفلك  تسمحي  ال 
معنويًا وفعليًا، فالتباعد عن املالمسة هو 
من  الفريوس  ينتقل  ال  لكي  املقصود 

شخص آلخر.
قدمي لطفلك ألبوم العائلة لكي يتسرجع 

الذكريات اجلميلة له مع العائلة.
بعد  قادمة  لرحالت  مقرتحات  له  وقدمي 
اجلد  فيها  يكون  املنزلي  العزل  إنتهاء 

واجلدة لكي يفهم أن ال غنى عنهما.
حني  بارًا  يكون  أن  الطفل  يتعلم  سوف 
البعد  يرى بر األم واألب بوالديهما رغم 

اجلسدي.

التباعد  معنى  لتوضيح  منزلية  جتربة 
اجلسدي

بتجربة  تقومي  ان  األم  عزيزتي  يكنك 
منزلية لكي تشرحي فكرة التباعد اجلسدي 
النظري  الشرح  وليس  عملية  بصورة 
إىل  يصل  العملي  الشرح  ألن  والكالم، 
وبذلك  وأفضل،  أسرع  بطريقة  الطفل 
الضغط  من  وختففني  له  مقنعة  تكوني 

طفلي يسألين يف العزل املنزلي: ملاذا ال نزور جدتي؟

النفسي عليه، ومن هذه التجارب:

1_ قياس املسافة
حددت منظمة الصحة العاملية مسافة ستة أقدام لكي يكون البعد 

السليم بني كل شخصني لكي ال تنتقل عدوى فريوس كورونا.
اآلن ميكنك أن تطليب من أطفالك حتديد املسافة بواسطة اخلطوات 

أو املسطرة.
مسافة الستة أقدام تساوي 1.8مرتَا »180سنتيمرتًا«.

وجيب أن تتحدثي مع أطفالك عن املساحة الشخصية يف حياة كل 
منا، فهذه فرصة لكي نتحاور مع صغارنا.

2_ الرذاذ

قومي بتجربة بسيطة وهي إحضار قارورة بها بعض املاء امللون.
وضعي أطفالك على مسافات متباينة.

ثم يبدأ أحدهم برش املاء امللون على اآلخرين.
وسوف يكتشف الصغار أن املاء امللون يصيب األقرب فاألقرب.

التحدث  عند  املتطاير  والرذاذ  واملخاط  اللعاب  املاء  رذاذ  ميثل 
والذي ينقل العدوى بسرعة لآلخرين.

هذه النظرية اليت تبنى على أساسها توصية التباعد اجلسدي بني 
الناس يف هذا الوقت للحماية ن العدوى بفريوس كورونا، وجيب 

على اجلميع أن يعمل بها لتجنب املرض.

الطفل سريع التأثر حبكم أحاسيسه ومشاعره اجملردة، فقد جتد األم 
طفلها بعد دقائق قليلة من مقابلة شخص ما يتعلق به وينسجم 
أو يقدم له  أو يلعب معه  له كلمات لطيفة  أن يوجه  معه مبجرد 
هديه أو حلوى. فرتبية األطفال تعد »أحد األعمال الشاقة« هذا ما 
تقوله األمهات يف كل مكان بالعامل. وال شك أن األجر من ورائها 
كبري وعظيم، فكل من الوالدين يتمنى أن يكسب حمبة وطاعة ابنائه 

ولكن البعض منهم جيهلون ما هي الطرق والسبل إىل ذلك.
وتشخيص  النفسية  باألخصائية  نت«  »سيدتي  الزميلة  التقت 
وتقييم أطفال ومراهقني »هند نعمان جبنف« لتحدثنا أكثر عن هذا 

املوضوع وتقدم لنا النصائح.

املراهقة  إىل  سنة  عمر  من  أبنائكم  مع  تطبيقها  مت  إذا  نصائح 
فستكسبون حمبتهم:

عندما يأتي طفلك إليك ويبدأ بطرح األسئلة ينبغي أن تشجعيه على 
بالقول  السؤال والتفكري وال تنشغلي عنه وتوضحي له اهتمامك 
له )ما شاء اهلل عجبين سؤالك( أو )سؤالك مجيل(، وإن مل تعريف 
اإلجابة أخربيه بأنك سوف تبحثني عن اإلجابة وممكن أن تبحثي معه 
سوءًا بالكتاب أو عن طريق النت فنحن هنا نرسل له العديد من 

الرسائل من خالل تصرف بسيط.
 جتنِب الصراخ على طفلك قدر اإلمكان وألي سبب كان وال تدخليه 
باملشاكل، من منا ال يريد أن يذكره ابنه بالذكر الطيب؟ إن كنا 
نستخدم أسلوب الصراخ للتوجيه والرتبية فسيذكرون هذه الصورة 

يف خميلتهم كلما ذكروِك.
اجعلي طفلك يشعر مبدى أهميته عندك وإنك حتبيه سوءا بالكالم 
وبالفعل  روحي(،  )أنت  الغالي(  طفلي  )أنت  أحبك(  )أنا  بقول 
بتقديم  الكتف وليس فقط  وبالرتبيت على  والتقبيل  كاالحتضان 

اهلدايا، وال تستخدمي احلب املشروط معه أو ابتزاز حبه.
عندما تطليب من طفلك أن يساعدك ألي أمر ما كاالهتمام بأخيه 
األصغر منه أو مساعدتك بتنظيف املنزل قومي بشكره وتشجيعه 

على ما قام به والدعاء له.
أحياًنا يكون أحد أبنائك مميز إما هلدوئه أو لربه أو ملرضه، وهذا 
أمر ليس بيدك فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »اللهم 
هذا فعلي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك«، ولكن من 
املهم جًدا أال يشعر باقي األبناء بذلك حتى ال يولد بداخلهم الغرية 

واحلسد واحلقد على أخيهم.
عندما يقوم طفلك بسلوك خاطئ وضحي له أنه أخطأ وأيًضا وضحي 
له السلوك الصحيح قبل أن تعاقبيه وأعطيه التحذيرات إن تكرر 
منه السلوك اخلاطئ لعدة مرات وأنه سوف يعاقب إن كررها وإن 
ليس  للسلوك  املناسب  العقاب  بتنفيذ  ابدئي  عندها  مل يستجب 

أكرب أو أصغر.
عندما يتشاجر أبنائك البد أن تكوني حكيمة وعادلة فيما بينهم وأال 
تتحيزي ألحد منهم وأن تطليب منهم حلول للمشكلة بعد أن تسمعي 

لكل واحد منهم.
 ركزي على السلوك اإلجيابي الذي يقوم به طفلك وامدحيه أمام 
اجلميع فذلك جيعله فخور بنفسه وسيحاول دائمًا أن يفعل كل ما 

هو حمبب لينال رضاك.
واالستماع  أبنائك  مع  واجللوس  األسرة  مع  لك  وقت  خصصي 
لقصصهم، فاجلو األسري اهلادئ يؤلف بني القلوب ويعم اهلدوء 
والراحة والسكينة بنفوس أبنائك وسيكون له أثر وذكرى مجيلة يف 

أذهانهم باملستقبل القريب والبعيد.
ألعيب معهم وشاركيهم ألعابهم واهتماماتهم وال تستصغريها. 

كيف أكسب حمبة وطاعة طفلي؟
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كـورونيات
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هكذا غيرّ وباء جمرى حرب وانهارت أعظم املدن القدمية
أثناء استعدادها ملواجهة مدينة 
إسربطة باحلرب البيلوبونيسية، 
حّل عدو جديد بأثينا قادما من 
 ،)Piraeus( جهة ميناء بريايوس
فعصف باملدينة وتسبب خالل 
عدد  سقوط  يف  وجيزة  فرتة 
من  كان  الضحايا  من  كبري 
 )Pericles( بريكليس  ضمنهم 
التارخييني  القادة  أعظم  أحد 

ألثينا.
سوى  العدو  هذا  يكن  مل 
الطاعون وقد أصيب به حينها 
الشهري  اإلغريقي  املؤرخ 
 )Thucydides( ثوسيديديس 
بعد  النجاة  من  متّكن  الذي 
الحقا  ليدّون  شديدة  معاناة 
فرتة  خالل  أثينا  أحوال 
املرض، ويؤرخ جمريات احلرب 
استمرت  اليت  البيلوبونيسية 
قبل  و404   431 عامي  بني 

امليالد.
سجل املرض ظهوره بأثينا عام 
ثاني  خالل  امليالد  قبل   430
البيلوبونيسية.  سنوات احلرب 
املؤرخ  نقله  ما  حسب  وعلى 
الوباء  هذا  نشأ  ثوسيديديس 
الكربى  الصحراء  جبنوب 
جبنوب  مناطق  عند  بإفريقيا 
إثيوبيا وانتقل منها حنو مصر 
قبل أن حيل بأثينا عن طريق 
اعتمد  الذي  بريايوس  ميناء 
عليه األثينيون خالل احلرب مع 

إسربطة.
امتلك  املعارك،  اندالع  فمع 
وحلفاؤهم  اإلسربطيون 
اجلنود  من  كبرية  أعدادا 
احلملة  على  جهودهم  فرّكزوا 
امتلكت  املقابل  ويف  الرّبية. 
السفن  من  هاما  عددا  أثينا 
االنسحاب  ففّضلت  والبّحارة 
خلف أسوار املدينة وشن محلة 
إسربطة  قوات  ومهامجة  حبرية 

البيلوبونيسية اليت شهدت الحقا انتصار إسربطة وحلفائها.
املعاصرين  العلماء  من  الكثري  يشكك  املعاصرة،  الفرتة  خالل  و 
يف طبيعة هذا الوباء الذي ظهر عام 430 قبل امليالد. فعلى حسب 
الطاعون  عن  البعض  حتّدث  ثوسيديديس  ذكرها  اليت  األعراض 
الدبلي بينما اختلف آخرون بني اجلدري واحلصبة والتيفوس واحلمى 

التيفوئيدية واإليبوال.

تداولت وسائل إعالم أمريكية خطابا للرئيس جورج دبليو بوش يف 
عام 2005 وهو حيذر من خماطر األوبئة وسرعة انتشارها، وقال: 

»إذا انتظرنا ظهور الوباء، فسيكون األوان قد فات لالستعداد«.
 USA Today توداي«  إيه  إس  »يو  أجرته صحيفة  تقرير  وكشف 
باستنفاد  مسحت  أوباما  باراك  السابق  الرئيس  إدارة  أن  مؤخرا 
خمزون قناع N95 بعد سلسلة من األزمات، ويبدو أنه جتاهل نداءات 
باللوم  الرئيس دونالد ترمب  ألقى  بتجديد املخزون. وقد  اخلرباء 

مرارا على سلفه يف هذا النقص أيضا.
وقال كارل روف، كبري مستشاري الرئيس بوش السابق، لشبكة 
»فوكس نيوز« Fox News، األحد، إنه بينما نفذ بوش خطة للوباء، 

مل يتم احلفاظ عليها بشكل صحيح.
املخزون  بناء  مت  أنه  هو  يزعجين  الذي  »الشيء  روف:  وأضاف 
من  نتأكد  أن  علينا  كان  القضايا..  إحدى  هذه  وكانت  الوطين، 
وجود ما يكفي من املواد يف هذا املخزون، وكان هناك عدد من 
املشكالت هنا«، مضيًفا أن هذه املعدات سوف حتتاج إىل التجديد 

كل فرتة بسبب التطور التكنولوجي وصالحية املعدات الطبية«.
وأوضح أن األقنعة هلا مدة صالحية. ال ميكنك صنع قناع لديه نفس 
والتجديد  امليزانية  مزيدا من  10 سنوات، هذا يعين  التأثري ملدة 

بشكل دوري.
وتابع روف: »ما أدهشين هو حقيقة أنه يف عام 2014، مت استخدام 
الكثري من أقنعة N95 من املخزون ومل يتم جتديدها«. »أعتقد أن 
نفس الشيء حدث مع بعض خمزون أجهزة التنفس«. وأشار روف 
اجلد  على حممل  املوقف  الرئيس  أخذ  بوش،  إدارة  خالل  أنه  إىل 

وكانت التحذيرات وخيمة.
»ايه بي  الداخلي،، لشبكة  األمن  تاونسند، مستشار  وقال فران 
سي« ABC اإلخبارية، إن بوش قام جبهد »مكثف«، مبا يف ذلك 
لالستجابات  آنذاك  املسؤولون  خطط  حيث  احلربية،  املناورات 
ومتويل  العاملية،  املبكر  اإلنذار  أنظمة  بيانات  ومتابعة  الوبائية، 

تقنيات اللقاحات السريعة، وخمزون لألقنعة وأجهزة التنفس«.
وقال بوش، يف خطاب له عام 2015 يف املعاهد الوطنية للصحة، 
حضره الدكتور أنتوني فوسي، الذي يقود االستجابة احلالية للوباء: 
»إن الوباء يشبه إىل حد كبري حريق غابة.. إذا مت اكتشافه مبكًرا، 
فقد يتم إمخاده بأضرار حمدودة؛ إذا مسح له بالتصاعد دون أن 
يكتشف، ميكن أن يتحول إىل جحيم ينتشر بسرعة تتجاوز قدرتنا 

على السيطرة عليه«.
وأضاف: »سيكون لوباء اإلنفلونزا عواقب عاملية، لذا ال ميكن ألي 
دولة أن تتجاهل هذا التهديد، وكل دولة تتحمل مسؤوليات لكشف 

انتشاره ووقفه«.
وأضاف بوش أنه من الضروري أن تناقش أمتنا وتتصدى خلطر 
اإلنفلونزا الوبائية اآلن. وال يوجد إنفلونزا وبائية يف بالدنا أو يف 
العامل يف الوقت احلالي - ولكن إذا انتظرنا ظهور جائحة، فسوف 
يفوت األوان لالستعداد، ويف أحد األيام، ميكن أن تضيع أرواح 

كثرية بال داع ألننا فشلنا يف التصرف اليوم«.

رسم تخيلي إلحدى املعارك بالحرب البيلوبونيسية

لوحة زيتية تجسد وباء اثينا للرسام ميكائيل سويرتز

انطالقا من البحر. وبسبب االنسحاب، تزاحم عدد كبري من السكان 
داخل أسوار أثينا وسط ظروف صحية سيئة مسّهلني بذلك عملية 

انتشار الوباء.
وعلى حسب ما رواه ثوسيديديس، عجز األطباء عن تشخيص وعالج 
هذا املرض، وكانوا أول ضحاياه بسبب احتكاكهم مع املصابني. 
من محى شديدة  املرضى  معاناة  عن  اإلغريقي  املؤرخ  كما حتّدث 
البارد،  باملاء  االستحمام  أو  ثيابهم  خلع  على  منهم  كثريا  أجربت 
بينهم  إسهال  حاالت  النوم وظهور  على  قدرتهم  عدم  على  مؤكدا 

وانتشار التقرحات على أجسامهم.
والطيور  املفرتسة  احليوانات  رفض  عن  ثوسيديديس  أخرب  أيضا، 
املنبعثة  الكريهة  الروائح  املرض بسبب  أكل حلوم ضحايا  اجلارحة 
عقب  خلقية  تشوهات  من  منه  الناجني  معاناة  عن  وحتّدث  منها 

شفائهم.
عاود الوباء ظهوره مرتني خالل عامي 429 و426 قبل امليالد وأسفر 
عن وفاة حوالي 100 ألف شخص وهو ما يعادل ثلث سكان أثينا اليت 
تراوح تعدادها السكاني حينها بني 250 و300 ألف نسمة. وقد كان 
من ضمن ضحايا هذا املرض القائد التارخيي بريكليس الذي قاد 
أثينا واليت تزّعمت بدورها احللف الديلي أثناء احلرب البيلوبونيسية. 
العدوى  انتقال  من  اإلسربطيون  ختّوف  بأثينا،  الوباء  انتشار  ومع 
االحتكاك مع جنود  لتجنب  إليهم فعمدوا لسحب قواتهم والرتاجع 

أثينا املرضى.
وترك  بالشوارع  اجلثث  انتشرت  ثوسيديديس،  ما  بناء على ذكره 
العديد منها ليتعفن يف الطرقات بسبب خوف األثينيني من انتقال 

العدوى إليهم يف حال اقرتابهم منها.
من جهة ثانية، مل يرتدد عدد املتطوعني يف نقل بعض هذه اجلثث 
لدفنها بقبور مجاعية عميقة. أيضا، رفض األثينيون احرتام القوانني 
اليت كانت سائدة مبدينتهم كما عمدوا للفتنة الدينية واتهموا آهلتهم 
وعلى رأسها اإلله أبولو )Apollo( بالوقوف جلانب إسربطة باحلرب 

ونشر الوباء بأثينا لتدمريها.
من جهة ثانية، حتّولت معابد أثينا ملراكز إيواء للمتشردين والفارين 

من الوباء حيث حّل اجلميع بها مع بلوغ املرض ملناطقهم.
هذه  مكانة  تراجع  يف  بأثينا  عصف  الذي  الوباء  هذا  وأسهم 
املدينة وانهيار جمتمعها كما أّثر بشكل كبري على مستقبل احلرب 

تمثال نصفي أعيد تشكيله حديثا انطالقا من جمجمة طفلة لقبت 
بمريتيس تبلغ 11 عاما قيل أنها توفيت بسبب طاعون أثينا منذ نحو 

2500 عام

فوكس نيوز: بوش تنبأ بالوباء 
واستعد له.. وأوباما بدد املخزون!

باراك أوباما وجورج بوش

من أمريكا
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صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

قد ال يضطر العامل لالنتظار من 12 إىل 18 شهرا للحصول على 
لقاح Covid-19، حيث يأمل العلماء يف إمكانية تكييف جرعة لقاح 

السل ملكافحة الفريوس الفتاك بسرعة أكرب.
تزال  وما  اإلحصائيات،  على  الدراسة  تعتمد  اآلن،  حتى  ولكن، 

هناك حاجة للتجارب السريرية.
وتشري النتائج اجلديدة املثرية إىل أن عالج فريوس كورونا، رمبا 
كان يف متناول أيدينا طوال هذا الوقت. وتظهر األدلة على أن 

.19-Covid شائع االستخدام، يبدو أنه حيمي ضد BCG لقاح
ضد   ،BCG أو   ،Bacillus Calmette–Guérin لقاح  وُيستخدم 
املناعي  اجلهاز  خاليا  تعزيز  طريق  عن  يعمل  وهو   .)TB( السل 
أنواع  جلميع  لالستجابة  إطالقها  يتم  واليت  العظمي،  النخاع  يف 
السل،  مرض  من  احلماية  على  يساعد  وهذا  األمراض.  مسببات 
ولكن أيضا جمموعة من األمراض األخرى. وجيري استخدامه لعالج 
التهابات  من  يقلل  أنه  كما  املثانة،  وسرطان  واملالريا  احلصبة 
اجلهاز التنفسي لدى كبار السن. وهذا التأثري الوقائي العام لـ 
لـ  إذا كان ميكن أن يعمل  التحقيق فيما  العلماء إىل  BCG دفع 

Covid-19 أيضا.
ويف ورقة ما قبل الطباعة اليت ُقّدمت للنشر يف اجملالت العلمية 
الكربى، ولكنها متاحة للتنزيل، وجد العلماء أدلة »مذهلة« تشري 

.19-Covid لالستخدام ضد BCG إىل أنه ميكن اختيار
واتبعت بلدان خمتلفة نهجا خمتلفا جذريا لوباء فريوس كورونا. 
ولكن يبدو أنه ال يوجد منط واضح عرب البلدان اعتمادا على التدابري 
اليت اختذتها للسيطرة على الفريوس. ومن عمليات اإلغالق اليت 
عدم  سياسة  إىل  آسيا  شرق  يف  الضخمة  البيانات  على  تعتمد 
التدخل يف السويد، ال يبدو أن أرقام املصابني والوفيات مرتبطة 

باإلجراءات على اإلطالق.
برامج  لديها  اليت  الدول  واحد:  ارتباط  ظهر  النهاية  يف  ولكن 
تطعيم BCG لديها حاالت أقل من تلك اليت ليس لديها. ويف هذه 
الدراسة، ُضّمنت 178 دولة، 131 منها لديها برامج وطنية للقاح 
BCG، و 21 منها ال تطبق هذا الربنامج، يف حني أن 26 منها لديها 

وضع غري معروف.
ومن املثري لالهتمام أن الواليات املتحدة وإيطاليا من بني الدول 
الغنية واملتقدمة اليت مل يكن لديها برنامج BCG عاملي. كما أن 
الربتغال لديها،  التطعيم هذا، ولكن  برنامج  إسبانيا ليس لديها 
هذا  كتابة  وقت  حتى  فقط  وفاة  حاالت   209 هناك  ُسّجل  حيث 
متواضع  تطعيم  برنامج  بإدارة  املتحدة  اململكة  وقامت  التقرير. 

انتهى يف عام 2005.
ومن البيانات اليت ُجعت على مدى 15 يوما من الوباء احلالي، كان 
اليت  البلدان  مليون يف   /38.4 Covid-19 حنو  بـ  اإلصابة  معدل 
لديها تطعيم BCG، مقارنة بـ 358.4/مليون يف البلدان اليت ال 
يوجد لديها الربنامج. وبلغ معدل الوفيات 4.28/مليون يف البلدان 
اليت لديها برامج BCG، مقارنة بـ 40/مليون يف البلدان اليت ليس 

لديها مثل هذا الربنامج.
 10 بزهاء  والوفيات  اإلصابة  حاالت  من  أقل  عدد  هناك  لذلك، 

.BCG أضعاف يف البلدان اليت لديها برنامج التطعيم
وقال أحد معدي الورقة البحثية، الدكتور آشيش كامات: »بينما 
)ما  الفرق  BCG، فإن حجم  لـ  تأثريا وقائيا  أن نرى  نتوقع  كنا 
يقرب من 10 أضعاف( يف اإلصابة والوفيات )من Covid-19( بني 

البلدان مع وبدون برنامج التطعيم BCG، كان مفاجأة سارة«.
وهناك جمموعة من املؤهالت واحملاذير للدراسة، اليت ترقى يف 
األساس إىل احتمال أن عوامل أخرى غري حالة BCG، تؤثر على 

أرقام احلاالت والوفيات من Covid-19 القادمة من تلك البلدان.
ورمبا يكون تطوير اللقاح هو األكثر حذرا من بني جيع املساعي 
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Covid-19 أدلة مثرية » على أن لقاح السل قد يكون فعاال ضد«

زعم باحثون أن عقارا لقمل الرأس »مضادا للطفيليات« متوفرا 
حول العامل، ميكنه قتل COVID-19 يف املخترب يف غضون 48 

ساعة.
جرعة  أن  األسرتالية،  »موناش«  جامعة  أجرتها  دراسة  وأظهرت 
SARS- ميكن أن توقف منو فريوس  Ivermectin واحدة من عقار

CoV-2 يف اخلاليا املزروعة خمتربيا.
يف  احليوي  الطب  معهد  من  واغستاف،  كايلي  الدكتور  وقال 
»موناش«: »وجدنا أنه حتى جرعة واحدة ميكنها بشكل أساسي 
إزالة جيع احلمض النووي الرييب الفريوسي )إزالة املواد الوراثية 
للفريوس بشكل فعال( خالل 48 ساعة، وأنه حتى يف غضون 24 

ساعة كان هناك اخنفاض كبري حقا«.
على   Ivermectin يعمل  كيف  املعروف  غري  من  أنه  حني  ويف 
الفريوس، فمن املرجح أن العقار يوقفه عن طريق تثبيط قدرة 

اخلاليا املضيفة على مسحه.
البشرية  للجرعة  الباحثني  حتديد  يف  التالية  اخلطوة  وتتمثل 
آمن  املخترب  يف  املستخدم  املستوى  أن  من  للتأكد  الصحيحة، 

للبشر.
وقال الدكتور واغستاف: »يف األوقات اليت نواجه فيها جائحة 
عامليا وال يوجد عالج معتمد، إذا كان لدينا مركب متاح بالفعل 
يف جيع أحناء العامل، فقد يساعد الناس يف وقت أقرب. من 
يتوفر  أن  قبل  الوقت  بعض  األمر  سيستغرق  الواقعية  الناحية 

اللقاح على نطاق واسع«.
ويتوقع العلماء أن عملية التطوير قد تستغرق شهرا على األقل، 

قبل إجراء التجارب البشرية.
كورونا،  فريوس  ملكافحة   Ivermectin استخدام  يتم  أن  وقبل 
السريرية  ما قبل  لالختبارات  التمويل إلخضاعه  إىل  حاجة  هناك 

والتجارب السريرية.
ويعد Ivermectin عقارا مضادا للطفيليات معتمد من قبل إدارة 
األغذية والعقاقري )FDA(، وأثبت أيضا فعاليته يف املخترب ضد 
البشرية ومحى  املناعة  الفريوسات مبا يف ذلك فريوس نقص 

الضنك واإلنفلونزا.
للطب  »موناش«  عمل مشرتك ملعهد  إطار  الدراسة يف  وتأتي 

احليوي، مع معهد Peter Doherty للعدوى واملناعة.
.Antiviral Research وُنشرت النتائج يف

 اكتشاف عقار متوفر حول العامل ميكنه 
قتل COVID-19 خالل 48 ساعة

تكشف صحيفة »لو باريسيان« الفرنسية عن وجود أعراض مرئية 
وحبوب  جلدي  طفح  يف  تتمثل  )كوفيد-19(،  »كورونا«  لفريوس 
احلمى  إىل  إضافة  الربد،  وصقيع  العقدية  باحلمامي  شبيه  وامحرار 

والسعال وفقدان حاسة الذوق. 
رئيس قسم األمراض اجللدية يف مستشفى تينون يف باريس: يظهر 

على املرضى املصابني بكورونا أعراض جلدية طفيفة
كشفت صحيفة »لو باريسيان« الفرنسية، نقال عن أطباء خمتصني، 
النقاب عن وجود أعراض مرئية لفريوس »كورونا« )كوفيد-19(، 
تتمثل يف طفح جلدي وحبوب وامحرار شبيه باحلمامي العقدية وصقيع 

الربد، إضافة إىل احلمى والسعال وفقدان حاسة الذوق. 
ودعت نقابة األمراض اجللدية والتناسلية يف فرنسا، األطباء املختصني 
إىل إجراء املزيد من االختبارات والفحوصات على املرضى املصابني 
بفريوس كورونا، مؤكدًة أن العديد من حاملي هذا الفريوس ظهرت 

عليهم أعراض كاإلصابة بطفح جلدي.
يف هذا السياق، قالت االخصائية يف األمراض اجللدية آن غرميالدي 
فريوسية  شبه  أعراض  ظهور  »الحظنا  الفرنسية:  أجنيه  مدينة  من 
ولكنها ال تعين وجود فريوس يف اجللد بعكس مرض القوباء مثاًل، 
ولكنها تظهر يف حال اإلصابة بأمراض فريوسية، عرب ظهور محامي 

عقدية أو حبوب صغرية احلجم«. 
األمراض  يف  املختصني  أن  إىل  غرميالدي  األخصائية  وأشارت 
درسوا  إيطاليا،  يف  اجلائحة  تفشي  مركز  لومباردي،  يف  اجللدية 
أمراض  منهم   60 لدى  كورونا،  لفريوس  حامل  مريض   148 حالة 
سابقة ويتناولون عقاقري، وقد مت استثنائهم من الدراسة، كون هذه 
العقاقري قد تسبب الطفح، فيما الـ 88 املصابني املتبقني، ظهر على 

18 منهم طفح جلدي. 
ومن جهتها، أكدت األخصائية كاثرين أوليفر غوتي، عضو يف نقابة 
أعراض  حاليًا ظهور  »الحظنا  قائلة:  املعلومات،  اجللدية هذه  أطباء 
شبيهة بعضة الصقيع أو عضة الربد والطفح على مصابني بفريوس 

كورونا واليت قد تكون مؤملة جدًا«.
 400 من  تتألف  )واتساب(  تطبيق  على  جمموعة  »لدينا  وتضيف: 
خمتص، خيربوننا بالعالمات اجللدية اليت يالحظونها على املرضى«، 
داعية يف الوقت نفسه األشخاص املصابني بفريوس كورونا، الذين 
يعانون من أمل جلدي أو طفح إىل إرسال صورة تبنّي ذلك على رقم 

النقابة مبجرد ظهور هذه العالمات. 
بدورها، األخصائية أنيك باربو وهي رئيس قسم األمراض اجللدية 
واحلساسية يف مستشفى تينون يف باريس، وعضو اجلمعية الفرنسية 
بكورونا  املصابني  املرضى  على  »يظهر  قالت:  اجللدية،  لألمراض 
ومصول«،  خزعات  فحص  يتطلب  ما  وهو  طفيفة،  جلدية  أعراض 
مضيفًة »يف مستشفى تينون مل يتم استدعاؤنا كأطباء هلذه املهمة، 
بالرغم من وجود حاالت خطرية من هذا النوع، ولكن مع ذلك يبدو أن 

هذه األشكال من األعراض هي محيدة وليست خبيثة«. 

»لو باريسيان«: أطباء يكشفون 
لفريوس أسراراً جديدة عن أعراض »كورونا«! جديد  برنامج  طرح  سيستغرق  السبب  وهلذا  العلمية، 

كورونا، عاما على األقل، ورمبا أطول. وجيب مراقبة املرضى الذين 
يتم إعطاؤهم اللقاح للتجربة، ملدة 6 أشهر على األقل، للتحقق 
من وجود أي آثار جانبية حمتملة، ثم متابعة شهور أخرى من حتليل 

البيانات واإلجراءات البريوقراطية.
ومع ذلك، ميكن أن حيدث تعديل لقاح موجود، بشكل أسرع، ورمبا 
معهد  من  غالو  روبرت  الربوفيسور  ويقول  الفرتة.  نصف  خالل 
علم الفريوسات البشرية يف ماريالند، إنه هو وفريقه سيصدرون 
إعالنا قريبا، والذي من احملتمل أن يتضمن لقاحا معدال موجودا 

يتم حسابه لفريوس كورونا.
ويف الوقت نفسه، مت إطالق ما ال يقل عن 7 جتارب سريرية لـ 
BCG كعالج لـ Covid-19، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف أسرتاليا 

وهولندا.
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 $100M SUPPORT FOR 
HEALTH WORKERS TO 
FIGHT COVID-19
-   NSW frontline health-
care workers will be pro-
vided with free accom-
modation to protect their 
loved ones as part of $100 
million in extra measures 
to support frontline staff 
battling COVID-19.
-    The NSW Government 
is allocating almost $60 
million to provide doctors, 
nurses, paramedics and 
other hospital and ambu-
lance staff with the option 
of staying in out-of-home 
accommodation during 
the pandemic.

FREE TAFE COURSES TO 
SUPPORT NSW IN PAN-
DEMIC
-   A suite of 21 fee-free 
TAFE NSW short courses 
are available online to as-
sist anyone across the 
State who wants to up-
skill during the COVID-19 
pandemic, following an 
announcement from the 
NSW Government.
-    More information, in-
cluding a full list of cours-
es, is available here or by 
calling 131 601.

FREE PRESCHOOL IN 
NSW FOR UP TO SIX 
MONTHS  
-    Parents in NSW will 
not have to pay preschool 
fees for up to six months 
thanks to a $51 million 
funding package an-
nounced by the NSW Gov-
ernment.
-    The NSW Government 
has also committed up to 
$82 million to support 260 
council childcare centres 
who are not eligible for the 
JobKeeper payments. 
-  The funding will be avail-
able to 700 State-funded 
community preschools 
and 38 mobile services 
that provide care to 45,000 
three to five year olds.
RECORD $5,000 ON-THE-
SPOT FINE FOR SPIT-
TERS
-  People who cough or 
spit on health workers, 
police, pharmacists, para-
medics or other public of-
ficials during the COVID-
19 health crisis, now risk 
a $5,000 on-the-spot fine.
-     Members of the public 

can report to Crime Stop-
pers if they have any con-
cern that individuals are 
not complying with public 
health orders by calling 
1800 333 000.

OUTREACH RAMPS UP 
TO PROTECT HOMELESS
-    More than 100 people 
have been helped into 
safe accommodation in 
less than a week as part 
of the NSW Government’s 
push to protect the home-
less from COVID-19.
-  Anyone who is homeless 
or at risk of homelessness 
can call Link2home on 
1800 152 152, where spe-
cialist staff will provide 
tailored, individual solu-
tions, including temporary 
accommodation.

FUNDING TO COMBAT 
ISOLATION FOR SE-
NIORS
-    NSW seniors at risk of 
social isolation during the 
COVID-19 pandemic will 
be the focus of $600,000 
in funding to keep our old-
er community connected.
-     For more information: 
www.dcj.nsw.gov.au/com-
batting-social-isolation-
for-seniors
-   Seniors are urged to get 
the latest COVID-19 in-
formation at: www.health.
nsw.gov.au

ROB ROGERS TO BE-
COME NEW RFS COMMIS-
SIONER
-    Minister for Police and 
Emergency Services Da-
vid Elliott has announced 
Rob Rogers as the new 
NSW Rural Fire Service 
Commissioner, follow-
ing 40 years as a member 
and nine years as Deputy 
Commissioner, serving in 
the latter role during the 
2019-20 ‘Black Summer’ 
bushfire season.
-  Mr Elliott thanked outgo-
ing Commissioner Shane 
Fitzsimmons for more 
than twelve years’ merito-
rious service leading the 
world’s biggest volunteer 
firefighting organisation.

RFS COMMISSIONER 
FITZSIMMONS TO LEAD 
NEW RESILIENCE NSW 
AGENCY
-   NSW Premier Gladys 

NSW Government Weekly Update - 9 April 2020
Berejiklian announced the 
creation of a new NSW 
Government agency, Re-
silience NSW, which will 
drive world-leading di-
saster preparedness and 
recovery approach for the 
NSW community.
-  This follows Commis-
sioner Fitzsimmons’ re-
tirement after decades of 
service in the RFS, includ-
ing 12 years as its leader.

 BOOST TO AERIAL CA-
PABILITY FOR FIRE AND 
RESCUE
-      Fire and Rescue NSW 
(FRNSW) is now better 
equipped to respond to 
emergencies and calls for 
assistance from the com-
munity following the roll-
out of a fleet of new next 
generation response ve-
hicles.
-   As part of a $28 million 
aerial replacement pro-
gram funded by the NSW 
Government, fire stations 
like Parramatta and Horn-
sby will put to good use 
one of 13 new Bronto 
Skylift Ladder Platforms 
and the EGI Klubb Aerial 
Pumpers.

NEXT STAGE OF SNOWY 
2.0 GETS GREEN LIGHT
-   More than 150 new jobs 
will be created and $55 
million injected into re-
gional NSW, as the NSW 
Government gives the go-
ahead for construction of 
the Snowy Hydro Segment 
Factory – the next crucial 
stage of the Snowy 2.0 ex-
pansion.  
-  The factory will manu-
facture more than 130,000 
concrete tunnel segments 
for use during exploratory 
works and once approved, 
as part of the main works 
for Snowy 2.0.
-  For more information 
visit https://www.planning-
portal.nsw.gov.au/major-
projects/project/14716

BOOST TO FRONT-
LINE POLICE OFFICERS 
ACROSS NSW
-   Minister for Police and 
Emergency Services David 
Elliott welcomed 263 new 
recruits to the NSW Po-
lice Force after they were 
sworn in as probationary 
constables in Goulburn 

ElectorateOffice East-
Hills “ElectorateOffice.
EastHills@parliament.
nsw.gov.au”

during a private attesta-
tion ceremony.

METRO TUNNELLING TO 
CREATE THOUSANDS OF 
JOBS
-    Minister for Transport 
Andrew Constance an-
nounced the start of the 
tender process to build al-
most 50km of new metro 
railway tunnels between 
Greater Parramatta and 
the Sydney CBD on the 
Sydney Metro West proj-
ect.
-   The NSW Government 
has called for expressions 
of interest for the mega 
project’s first two major 
infrastructure packages 
– the delivery of twin tun-
nels between Westmead 
and The Bays.
-    The Sydney Metro West 
project will deliver a new 
underground driverless 
metro railway from West-
mead to the city, doubling 
the rail capacity of this 
corridor and cutting travel 
times to around 20 min-
utes between Parramatta 
and the city.
KEEPING FIT AT HOME 
WITH NSW SPORT STARS
-     The NSW Government 
and top athletes from the 
NSW Institute of Sport are 
encouraging communities 
to keep fit, healthy and ac-
tive during the COVID-19 
pandemic.
-    High Performance at 
Home is a free online re-
source which takes the 
best expertise and sport-
ing knowledge to create 
online exercises for every-
day families.
-    The NSW Government 
has also launched its Stay-
ing Active resource page 
to provide information 
on activities to entertain 
families, as well as sports 
and fitness tips for kids, 
seniors and people with 
disability.
-  NSWIS High Perfor-
mance at Home: www.
nswis.com.au/highperfor-
manceathome
-   Office of Sport Staying 
Active: www.sport.nsw.
gov.au/staying-active

The findings of a NSW crim-
inal investigation into the 
Ruby Princess cruise ship 
fiasco are likely to be made 
public when it reports back 
in September.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian told reporters on 
Tuesday the police inves-
tigation would take at least 
six months, with a month 
already passed.
Police are working with fed-
eral authorities to collect 
evidence from the ship and 
are looking into hundreds 
of calls made to CrimeStop-
pers.
The Ruby Princess, which 
departed Sydney on March 
8 for New Zealand and re-
turned on March 19, is re-
sponsible for hundreds of 
COVID-19 cases nation-
wide. They include 369 in 
NSW and at least 18 deaths 
across the country.
Some 2700 passengers 
were permitted to disembark 
in Sydney without adequate 
health checks.
When asked about a par-
liamentary commission of 
inquiry into the Ruby Prin-
cess, Ms Berejiklian said it 
was important not to com-
promise the criminal and 
coronial inquiries already 
underway.
“Whilst the police investiga-
tion is focusing on potential 
criminal activity, it will be re-
porting on a whole range of 
issues so everything from 
go to whoa is included,” she 
said.
“I don’t want anyone to feel 
the criminal investigation 
the police are conducting 
isn’t robust.”
She said her government 
would seek legal advice this 
week before considering the 
establishment of a commis-
sion of inquiry.
“If the police are able to 
publicly provide to the com-
munity in five months’ time 
about everything they’ve 
uncovered ... that is a posi-
tive for the community be-
cause any commission of 
inquiry would take at least 
six to 12 months,” Ms Bere-
jiklian said.
“We will not be leaving a 
single stone unturned.”
But NSW opposition leader 
Jodi McKay accused the 
premier of hiding behind a 

police investigation “to cov-
er up the decision-making 
in her government that led 
to the Ruby Princess disas-
ter”.
She said Labor would move 
to set up a special commis-
sion of inquiry when parlia-
ment resumes.
“If the premier refuses to 
support that, we will use 
the powers of an existing 
parliamentary committee to 
launch an inquiry - a pub-
lic inquiry overseen by the 
parliament,” Ms McKay told 
reporters.
NSW Police Commissioner 
Mick Fuller said he was 
willing to publicly release 
all findings of the police in-
vestigation if permitted, and 
that authorities had inter-
viewed 200 witnesses over 
the weekend.
The commissioner on Mon-
day said the disease was 
most likely spread on board 
by an ill food handler.
He said COVID-19 testing 
was still underway for crew 
members on the ship - which 
is docked at Port Kembla 
- and daily conversations 
were taking place with NSW 
Health on moving the ship.
Once NSW Health gives the 
all-clear on the health of 
crew members, Mr Fuller 
will ask the Australian Bor-
der Force to instruct the 
ship to return to its port of 
residence.
NSW Health on Tuesday 
said 128 crew members on 
board the docked vessel had 
tested positive to COVID-19, 
with 69 of them symptomat-
ic while 59, were no longer 
showing symptoms.
Authorities have evacuated 
an additional 11 infected 
crew members from the ship 
to Sydney health facilities.
More than 1000 care pack-
ages organised by the Mis-
sion to Seafarers containing 
donated food, soft drinks 
and toiletries were on Tues-
day delivered to the crew 
members on board.
NSW Health Minister Brad 
Hazzard, meanwhile, on 
Monday said it was “unfor-
tunate” 2700 passengers 
boarded the ship at a time 
when the coronavirus pan-
demic was already front and 
centre in the community’s 
consciousness.

NSW Ruby Princess probe 
due in September
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Police have arrived at the 
NSW seminary where Car-
dinal George Pell is living 
amid reports he is facing 
fresh criminal investiga-
tions.
Four Officers from the Au-
burn Police Area Command 
arrived at the premises on 
Abbotsford Road in Home-
bush about 2.30pm for 
what was a prearranged 
meeting to “discuss secu-
rity protocols”, a NSW Po-
lice spokesperson said.
The meeting followed a 
story in the Herald Sun 
this morning claiming Car-
dinal Pell is being secretly 
investigated by police over 
new claims against him.
The accuser is believed 
to be a male who works 
in a professional role who 
made claims about alleged 
child sex abuse that date 
back to the 1970s.
Victoria Police told news.
com.au they weren’t able 
to comment on the claims 
made in the report.
Cardinal Pell earlier spoke 
out after his conviction 
for child sex abuse was 
overturned, saying he 
“wouldn’t be entirely sur-
prised” if Victoria Police 
tried to prosecute him 
again in future.
In an exclusive interview 
with Sky News Australia 
after his conviction for 
child sex abuse of two 
choirboys in Melbourne in 
the 1990s was quashed, 
Cardinal Pell said he be-
lieved he was the victim of 
a biased ABC agenda and 
he couldn’t explain the 26 
charges laid against him.
George Pell said he would 
not be surprised if he was 
investigated again. Pic-
ture:
“I don’t know how you ex-
plain it but it is certainly 

Cardinal George Pell reportedly 
facing fresh criminal investigation

extraordinary,” he told 
Andrew Bolt on Monday, 
adding that he “wouldn’t 
be entirely surprised” if 
he were to face charges 
again.
Last week, the Australian 
High Court quashed Pell’s 
five convictions for child 
sex abuse in a unanimous 
decision.
“There is a significant pos-
sibility that an innocent 
person has been convict-
ed because the evidence 
did not establish guilt to 
the requisite standard of 
proof,” the statement from 
seven leading judges said.
Cardinal Pell – who was 
once the third most senior 
Catholic in the Vatican – 
has always maintained he 
is innocent of carrying out 
child sex abuse.
He has spent 405 days be-
hind bars and said it was 
“not a sign of a civilisation 
where you have guilt by 
association.”
“The pendulum 30-40 
years ago is massively 
against anybody who 
said that they had been 
attacked. Nowadays, we 
don’t want it to swing back 
so that every accusation is 
regarded as gospel truth, 
that would be quite unjust 
and inappropriate.”
He also took aim at the 
ABC, claiming that the 
national broadcaster had 
pursued an agenda against 
him.
“I believe in free speech 
and I acknowledge the 
right of those who dif-
fer from me to state their 
views,” he said.
“In a national broadcaster 
to have an overwhelming 
presentation of one view 
and only one view, I think 
that’s a betrayal of the na-
tional interest.”

George Pell said he would not be surprised if he was investigated 
again. Picture:Source:SKY

Prime Minister Scott Mor-
rison has been blamed 
for media leaks that weak-
ened the government dur-
ing high-stakes cabinet 
debates on tax reform, in 
an explosive claim from 
his predecessor Malcolm 
Turnbull.
Mr Turnbull says the tac-
tics infuriated ministers to 
the point where he thought 
Mr Morrison would offer to 
resign as treasurer after an 
especially damaging media 
leak about superannuation 
and negative gearing.
In a new memoir that lifts 
the lid on the cabinet ten-
sions, Mr Turnbull writes 
that Finance Minister Ma-
thias Cormann tried to shut 
Mr Morrison out of some of 
the talks on tax in order to 
prevent the details being 
leaked.
Mr Turnbull wondered 
whether Mr Morrison was 
“out of his depth” and told 
a cabinet meeting in Feb-
ruary 2016 that the leak-
ing had to stop – a remark 
he aimed at his treasurer 
and raised again in private 
talks after the meeting.
“I have spoken to Morri-
son again and again about 
this and it was important 
the cabinet see that I am 
putting my foot down,” Mr 
Turnbull wrote in his diary 
at the time, in an extract in-
cluded in the new memoir, 
A Bigger Picture, to be re-
leased on Monday.
“He has to be, and be seen 
to be, on notice. He almost 
offered his resignation to 

me afterwards but didn’t. 
In my study here in The 
Lodge we agreed to go for-
ward but strictly on the ba-
sis that we agree on mat-
ters like this privately and 
then announce. No more 
front-running.”
Mr Turnbull’s claims, and 
his blunt conclusion that 
Mr Morrison played a “dou-
ble game” in the govern-
ment’s leadership turmoil, 
come at a time when the 
Prime Minister is seeking 
national unity to counter 
the COVID-19 virus.
The clash about “front-run-
ning” was fundamental to 
the Turnbull government’s 
fortunes ahead of the 2016 
election because the de-
bate raised expectations 
for change before the cabi-
net rejected the reforms.
At one point, Senator Cor-
mann expressed his frus-
tration with Mr Morrison 
after another leak, sending 
a text message to Mr Turn-
bull that said: “We have a 
treasurer problem.”
Mr Turnbull writes that he 
preferred to work on policy 
in secrecy without preview-
ing it to journalists, but his 
treasurer could not be con-
tained.
“Scott, however, liked to 
start with a firm view of the 
solution – or, more often, 
the announcement – then 
go in search of the prob-
lem,” Mr Turnbull writes.
“Plus, he confided in jour-
nalists much more than I 
thought was wise.”
Mr Turnbull names editors 

and journalists at News 
Corp Australia includ-
ing Simon Benson, Chris 
Dore and Paul Whittaker 
as those who gained leaks 
about options such as an 
increase in the GST in a 
“tax mix switch” to cut per-
sonal tax rates.
“Morrison, though, unfortu-
nately nobbled any chance 
of GST reform becoming 
a reality by front-running 
policy options in the me-
dia,” Mr Turnbull writes.
“Time and again he’d float 
ideas on the front page 
and monitor the public re-
action before determining 
whether it was good policy 
or bad policy.
“The biggest problem with 
Scott’s preferred approach 
of reverse-engineering 
economic policy via the 
front pages of the tabloids 
was that once an idea was 
in the public domain, no 
matter how good or bad it 
was, you couldn’t put the 
genie back in the bottle.”
Mr Turnbull writes that 
Finance Minister Mathias 
Cormann wanted to cut 
Mr Morrison out of policy 
talks in order to avoid de-
tails being leaked to The 
Daily Telegraph.
“It wasn’t easy managing 
the pair of them as their 
mutual distrust grew,” he 
writes.
In an interview ahead of the 
publication of the memoir, 
Mr Turnbull said he did not 
believe Mr Morrison was 
using the media to damage 
the government or under-

mine colleagues.
 “I worked well with Mor-
rison. The only substantial 
difficulty we had was this 
issue of front-running, and 
it was a problem that I had 
with him, that Cormann 
had with him,” Mr Turnbull 
said.
However, he added that the 
“front-running” damaged 
the government ahead of 
the 2016 election, when 
the Coalition retained pow-
er by a single seat.
Mr Turnbull also writes 
about Mr Morrison’s posi-
tioning on the Liberal Par-
ty leadership, including a 
conversation in December 
2014 in which Mr Morrison 
said Tony Abbott would 
have to go as prime minis-
ter during 2015 if his per-
formance did not improve.
Mr Abbott faced a spill mo-
tion the following Febru-
ary and was removed in 
September, when Mr Mor-
rison’s allies voted against 
him even though Mr Morri-
son himself did not.
On his own removal, Mr 
Turnbull concludes that Mr 
Morrison promised loyalty 
in the leadership turmoil of 
August 2018 but that his 
allies voted for Home Af-
fairs Minister Peter Dutton.
“There’s no doubt at least 
half a dozen of Scott’s 
closest allies (and he didn’t 
have a large number) voted 
for Dutton in the ballot on 
the Tuesday,” Mr Turnbull 
writes of the first leader-
ship ballot on August 21 
that year.
“The idea that they did that 
without his knowledge is 
fanciful.
“Scott is a control freak 
and I’d seen before in the 
ballots in 2015 how he’d 
publicly vote one way while 
ensuring his supporters 
voted the other way.”
“So, regrettably, while 
it’s never possible to 
be 100 per cent certain 
about these things, I 
have come to conclude 
Scott was playing a dou-
ble game.”

‘We have a treasurer problem’: Morrison blamed 
for damaging leaks out of Turnbull government

Mathias Cormann, Malcolm Turnbull and Scott Morrison at a joint press conference in 2018.Credit:Alex Ellinghausen



Page 30صفحة 30     

NEWS

 2020 نـيسان   18 Saturday 18 April 2020الـسبت 

Victoria has announced 
a $500 million COVID-19 
relief package including 
a six-month ban on evic-
tions and rent increases 
and tax relief for land-
lords.
Victorian tenants strug-
gling to pay rent because 
of coronavirus will be tem-
porarily protected from 
eviction under a $500 mil-
lion relief package.
The six-month ban on 
evictions and rent increas-
es for both commercial 
and residential tenants, as 
well as tax relief for land-
lords, was announced by 
Premier Daniel Andrews 
on Wednesday.
“We will support the most 
vulnerable, but also make 
sure that landlords and 
tenants are getting the 
benefit of these arrange-
ments,” he told reporters.
About $420 million will 
go towards land tax relief, 
while an $80 million fund 
will be set up for renters 
facing hardship due to the 
virus.
Tenants Victoria says the 
package recognises the 
struggle of one-third of 
the state’s households.
“This issue has particu-
larly impacted on young 
people and families who 
just don’t have the sav-
ings to get them through 
this period,” Tenants Vic-
toria chief executive Jen-
nifer Beveridge said.
Although applauding the 
announcement, the Vic-
torian Council of Social 
Service said a lot of detail 
is still to be worked out by 
Consumer Affairs.
“It’s unclear whether rent-
ers who accept a payment 
deferral will end up sad-
dled with a mountain debt 
at the end of the pandem-
ic,” VCOSS chief Emma 
King said.
“That would be a tragic 
and dangerous outcome.”
Eligible renters will need 
to have registered their 
revised agreement with 
Consumer Affairs or have 
gone through mediation, 
have less than $5000 in 

Vic reveals $500m COVID-19 rental relief
savings and be paying at 
least 30 per cent of their 
income in rent.
Small businesses with an 
annual turnover of under 
$50 million that have been 
hit with 30 per cent or 
more in revenue reduction 
because of coronavirus 
can also be granted rental 
waivers or deferrals.
The new measures will be 
backdated to March 29, 
as agreed by the national 
cabinet.
The announcement came 
the same day thousands 
of students started school 
from home.
Mr Andrews stressed that 
those who can study at 
home, must do so.
“If you’ve got a million 
kids getting to and from 
school ... that is not at all 
consistent with social dis-
tancing rules,” he said.
Schools will remain open 
for vulnerable children 
and those of essential 
workers. Those students 
will still learn remotely, 
under supervision.
Victorian Chief Health 
Officer said on Tuesday 
his advice to the Victo-
rian Government is that 
schools should undertake 
remote learning for term 
two.
“By having remote learn-
ing, it can contribute to 
physical distancing and 
therefore supports efforts 
to drive transmission 
down,” he said.
An emergency sitting of 
the state parliament with 
reduced numbers and 
hours will take place next 
week to pass urgent bills 
relating to the coronavi-
rus.
Opposition Leader Mi-
chael O’Brien wants to see 
those bills this week to 
properly scrutinise them, 
given the limited time for 
debate in the chamber.
“We can’t be ambushed, 
we can’t be dropped 
these bills a day or two 
before parliament sits,” 
Mr O’Brien said.
A further eight people 
tested positive to COVID-

The NSW Government 
has released details on 
protections for residential 
tenants. 
The best source of info 
I have found is the NSW 
Fair Trading website and 
it’s surprisingly easy to 
follow. 
The site even has exam-
ple letters that a tenant 
should write to their land-
lord if they meet the crite-
ria and are seeking to ne-
gotiate a rent reduction. 
They also offer dispute 
resolution if an agreement 
cannot be reached.
Note that the protections 
for tenants ONLY apply to 
people affected by loss of 
income due to coronavi-
rus. 
Not everybody is eligible 
and there is a lot of detail 
to get through – for both 
landlords and tenants. 
To meet the requirements 
for a 60-day stop on 
evictions and the longer 
6-month restrictions, a 
household needs to dem-
onstrate they are impact-
ed by coronavirus.
A household is coronavi-

protections for resi-
dential tenants

rus impacted if:
1. One or more rent-pay-
ing members of a house-
hold have lost employ-
ment or income (or had a 
reduction in employment 
or income) due to corona-
virus business closures 
or stand-downs, or
2. One or more rent-pay-
ing members of a house-
hold have had to stop 
working or reduce work 
hours due to illness with 
coronavirus or due to cor-
onavirus carer responsi-
bilities for household or 
family members, and
3. The above factors re-
sult in a household in-
come, inclusive of any 
government assistance, 
that is reduced by 25% or 
more.
You can also find the lat-
est information on the 
Service NSW app which 
you can download to a 
mobile device here.
Because this issue is man-
aged by the State Govern-
ment, I’d ask you to direct 
any questions you have 
to your State Member in 
the first instance.  
I send these bulletins 
regularly.  Please feel free 
to share these bulletins. 
People can subscribe 
here
Follow me on Facebook 
here
Julie Owens, Federal 
Member for Parramatta
1/25 Smith Street, Parra-
matta (enter off Macqua-
rie St), Ph 02 9689 1455

19 overnight, bringing the 
state’s total to 1299.
No new deaths were re-
corded and the state’s vi-
rus toll stands at 14.
There are 39 people in 
hospital, including 18 pa-
tients in intensive care.
It follows slow growth in 
new cases over the Easter 
weekend, though authori-
ties are warning against 
complacency or lifting 
strict social distancing 

rules too early.
“These numbers are the 
product of people doing 
the right thing. The alter-
native, of course, is not 
something we want vis-
ited upon our state,” Mr 
Andrews said.
Individuals can be fined 
$1652 if they leave home 
for non-essential reasons 
and businesses face a 
$9913 fine if caught in the 
wrong.

Julie Owens, Federal Member 
for Parramatta

As media companies’ 
profits plummet due to 
the coronavirus pandem-
ic, the federal government 
has announced a small 
range of support mea-
sures.
Australian media compa-
nies suffering from sharp 
advertising declines dur-
ing the coronavirus crisis 
will receive tax relief and 
government grants.
Publishers and broadcast-
ers across the country 
have been forced to shut 
down or scale back ser-
vices as revenues plum-
met during the outbreak.
The latest was Australian 
Community Media, which 
publishes more than 160 
regional newspapers.
The company is standing 
down workers, suspend-
ing some publications 
and closing several print-
ing sites.
Communications Minis-
ter Paul Fletcher stepped 
in on Wednesday with a 
range of relief measures.
Commercial television 
and radio broadcasters 
will not have to pay spec-
trum tax for the next 12 
months, saving them $41 
million.
Regional newsrooms will 
be able to apply for a slice 
of a $50 million public in-
terest journalism fund.
Free-to-air networks will 
not have to produce a 
minimum amount of Aus-

tralian content for the rest 
of this year.
The government will also 
fast-track discussions 
on imposing mandatory 
quotas on streaming ser-
vices.
There is currently no re-
quirement for companies 
like Netflix and Disney 
Plus to produce local con-
tent.
“Subscription video on 
demand has grown enor-
mously over the last few 
years and yet there are 
very few regulatory re-
quirements,” Mr Fletcher 
told reporters in Sydney.
“Whereas free-to-air tele-
vision, which is under 
pressure, which is see-
ing reductions in revenue, 
faces onerous regulatory 
requirements.”
Labor says the bailout 
package is too little too 
late, given swathes of re-
gional and community 
media outlets have al-
ready gone under.
Media and competition 
experts have been given 
two months to consider 
options, including im-
posing a content quota 
on streaming services or 
scrapping it altogether.
Mr Fletcher announced 
$13.4 million in new 
money for regional news-
rooms, with the rest of the 
$50 million kitty drawn 
from existing grants pro-
grams.

Tax breaks, more cash for 
struggling media

Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton says Australia 
shouldn’t follow the US in 
withdrawing funds from 
the World Health Organi-
sation, but there should 
be a “reassessment” of 
the UN body in the wake 
of the coronavirus crisis.
The Home Affairs Minister 
said the Australian gov-
ernment was right to “call 
out” organisations like the 
WHO for not telling coun-
tries to ban live animal 
wet markets in China.

Peter Dutton says he can 
understand US President 
Donald Trump withdraw-
ing funds from the WHO 
but Australia will not fol-
low suit.
Dr David Nabarro, a WHO 
special envoy on COVID-
19, has said the world 
health body was unable 
to order governments to 
close the live animal mar-
kets but its advice was 
there are “real dangers 
in these kinds of environ-
ments”.

Peter Dutton calls for ‘reassessment’ 
of WHO but guarantees funding
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Hatem Electrical Contracting

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

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

فـصح
مـجيد

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية 
الصنع من األملنيوم والزجاج

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

عـيد مـبارك للـجميع



يـتقدم
 رئـيس حـزب

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 عامة والطوائف 
املسيحية خاصة ذات التقويم الشرقي 

مبناسبة عيد الفصح اجمليد، أعاده اهلل 
على اجلميع باخلري والربكات.
عـيد مـبارك للـجميع

يـتقدم
 رئـيس بلدية 

كامربالند

 سـتيف 
كريـستو  
بأحر التهاني 
من اجلالية 

عامة والطوائف 

املسيحية ذات التقويم الشرقي خاصة 

مبناسبة عيد الفصح اجمليد، 
أعاده اهلل على اجلميع باخلري 

والربكات.
عـيد مـبارك للـجميع

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ

تتقدم جمموعة سواقي 
االعالمية بأحر التهاني 

من اجلالية العربية 
واملسيحية ذات التقويم 
الشرقي  حبلول عيد 

الـفصح الـمبارك، أعاده 
اهلل على اجلميع باخلري 

والربكات..
Mob:0400449000, www.sawaki.com.au 

الدكتور عالء العوادي
فـصح مــبارك
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