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الشارع يغلي مع «حتليق» الدوالر! ..متى تقول احلكومة لرياض سالمة «مع السالمة»؟..

«املركزي» يرفض تزويد عويدات بأصحاب احلسابات احملوّلة..

الوطين احلر تقدم بإخبار حول حتويل مليارات الدوالرات اىل اخلارج

عبثا ننشد اي اصالح ان
مل يقم الشعب اللبناني
مبحاربة الفساد فعال ال قوال
واخلروج من اطار الشعارات
الفارغة والتحركات اليت
جتري يف املكان اخلطأ،
بتعبري آخر ليست «مبحال».
ومكافحة الفساد فعال
ال قوال تكون من خالل
ضغط الشعب على ممثليه
يف جملس النواب القرار
قوانني مكافحة الفساد
واسرتداد املال املنهوب
واملوهوب وانشاء حمكمة
للجرائم املالية ورفع كل
انواع احلصانات والسريات
املصرفية عن كل موظفي
الدولة ،بدءا من الرؤساء
والوزراء والنواب واملدراء
العامني وانتهاء بأصغر
موظف ،وان يقوم هؤالء
بالتصريح عم أمواهلم قبل
استالمهم اي مسؤولية
عامة وبعد خروجهم منها.

ومل يوزعوا جزءا يسريا
من املال الذي نهبوه على
فقراء الطائفة ،واذا وزعوا
بعضه فامنا على ازالمهم
لتأمني احلماية هلم ..فلماذا
نرتك السارقني يسرقون
والفاسدين يفسدون ومن
ثم حيتمون مبرتيس الدين
والطائفة.
وال نبالغ اذا قلنا ،ان
هناك خطوتني ال بد منهما
ألي اصالح:
أوال :القضاء ،الذي جيب
تطهريه من كل القضاة
احملسوبني على سياسيني

الحراك لي ً
ال أمام مصرف لبنان (تصوير :محمود يوسف)
وعبثا تتم مكافحة الفساد
ان مل جتِر التظاهرات
واالحتجاجات «مبحال» ويتم
توجيه البوصلة اىل املكان
املناسب اي اىل ناهيب
ومص
الشعب
اموال
دمائه وسارقي خريات
افالسه،
حتى
الوطن

تهـنئة

تتـقدم أسـرة الـهريالد بأحـر الـتهاني مـن
الـجالية عـامة واالسـالمية خاصة بـمناسبة
حلول شهر رمـضان املـبارك ،أعـاده اهلل على
اجلميع باخلري واليمن والربكات.

رمـضان كـريم

من السياسيني وحيتان
املال وهم معروفون،
نعم معروفون ،هو الذين
حكموا لبنان من العام
 ،1992وان يتم التظاهر
امام «قصورهم» وعدم
السماح هلم مبغادرتها ،اىل
احملكمة ،مع تكوين ملف
موثق باالدلة والثباتات
حول سرقاتهم و«فجورهم
املالي» ..طبعا كل هذا ال
يفيد ان يكن هناك نفض
جذري للقضاء.
عبثا يكون هناك اي اصالح
ان مل خيرج اللبنانيون
من عباءاتهم الطائفية
مظلة
حتت
والوقوف
الوطن ،فالذين سرقوا مل
يسرقوا فريقا دون آخر

0412 224 604

وال طائفة دون أخرى،

التتمة على الصفحة 21

أمريكا :القمر الصناعي اإليراني
ال يتسق مع االستخدام املدني

أعلن مسؤول بارز باإلدارة
األمريكية ،امس االول
اخلميس ،إن الواليات
املتحدة تعتقد أن إطالق
عسكري
صناعي
قمر
إيراني يف وقت سابق من

األسبوع مت حتت إشراف
قائد رفيع املستوى ضالع
يف هجمات سابقة على
أهداف أمريكية.
وأضاف املسؤول ،الذي

التتمة على الصفحة 21

وفيات كورونا يف العامل تقرتب
من  190ألف شخص

كورونا
وباء
واصل
تسجيل املزيد من األرقام،
بالتسبب بوفاة حنو 190
شخص ،ومتدد
ألف
ليصيب حنو مليونني و700

ألف شخص ،يف حني متكن
شفي من الوباء حتى اآلن
أكثر من  940ألفا ،وخففت
دول عدة حول العامل

التتمة على الصفحة 21

احلشد الشعيب العراقي يتصدى
لتحركات «داعش» جنوبي املوصل
التفاصيل على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

على الصفحة 21
للمناقيش واللحم بعجنيالتتمة
والبيتزا

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

This year, Anzac Day will be unlike any other in history. For the ﬁrst time in more than a century
there will be no dawn services, no marches, no mates sharing stories at the pub and no two-up.
But the tradition of remembering our fallen heroes, will continue, albeit in a different way.
May we be forever grateful and inspired by their tremendous sacriﬁce, courage and heroism
especially as we deal with the challenges of our times.

Clr Khal Asfour, Mayor
City of Canterbury Bankstown
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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Stimulus package needed for local councils

W

ith the closure of many of our
non-essential services, Council is
wearing a major economic impact
from the coronavirus crisis, and
we know we’ve got a problem that needs to
be solved; we’re calling for a stimulus package
to support local councils and ensure economic
activity during the COVID-19 pandemic.
We service approximately 240,000 residents and
we, like many Councils, have had to suspend
a number of events and services in order to
help contain the spread of COVID-19 and keep
our residents safe. Local councils are on the
frontline when it comes to delivering services to
residents. Without ﬁnancial assistance, it’s going

to delay our recovery and this may delay the
delivery and renewal of public infrastructure
We want to keep delivering for our local
community. We believe a stimulus package
or a low-interest loan through the NSW
Government’s TCorp function could be a way
to lessen some of economic impact on our
Council. It would certainly help us ensure that
work we’ve got underway keeps moving and
support jobs and the local economy as well.
Cumberland City Council has written to the
Federal and State Government making them
aware of Council’s ﬁnancial situation and I
look forward to keeping you updated on
their response.

Ramadan Mubarak

Council assists homeless population in Cumberland

As Ramadan approaches, Cumberland City
Council wishes our Islamic community a
blessed month of fasting. The world is facing
great disruption right now, so we understand
that Ramadan will feel a little different this year.

Cumberland City Council has the second
highest number of homeless persons in
NSW, we understand people experiencing
homelessness during the pandemic are paying
an especially high price, and so we have
measures, existing and new, to support safety
and security for our community.

It is a challenging time, but just like we practised
social distancing over the Easter long weekend,
I want to stress the importance of social
distancing for the safety of the community
during Ramadan. Rules apply to gatherings
indoors and outdoors and these rules are in
place to limit the spread of the disease.
The Ramadan spirit has always been about
compassion and generosity, so I encourage you
to demonstrate these values during this time,
whether it’s Facetiming your extended family
over dinner, supporting local business through
Iftar using takeaway services at www.cumberland.
nsw.gov.au/shop-local or getting involved in
initiatives aimed at helping others in need.
We wish you a Ramadan Mubarak.

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187

Council’s community capacity building
team has contacted local welfare providers
including homelessness organisations to
clarify the impact on their services, support
they may need, and their current functioning
capacity and promoted this information to
our community networks. Council ofﬁcers are

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

Council has also updated its website
information to include information on where
community members can access emergency
relief, including food banks, ﬁnancial
assistance and homelessness services.
For more information visit Council’s website:
www.cumberland.nsw.gov.au. To report
instances of people who may require
assistance, visit www.facs.nsw.gov.au/housing/
help/ways/are-you-homeless

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
الـبلديات املـحلية بـحاجة لـرزمة تـحفيزية
 نعتقد أن حزمة الحوافز.ملجتمعنا املحلي
أو القرض منخفض الفائدة من خالل
 لحكومة نيو ساوثTCorp function
ويلز يمكن أن تكون وسيلة لتقليل بعض
 من املؤكد.التأثري االقتصادي على بلديتنا
أنه سيساعدنا على ضمان استمرار العمل
الجاري لدينا ودعم الوظائف واالقتصاد
.املحلي أيضـًا

لقد كتبت بلدية مدينة كامربالند إىل

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

also reporting rough sleepers and our Family
and Community Services Ofﬁcer are locating
outreach services.

الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية
إلعالمهما بالحالة املالية للبلديات وأتطلع
.إىل إبقائكم على اطالع على جوابهما

*****

اذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون يف
 يرجى االتصال بي على،مساعدتكم
 أو من خالل0419 651 187 :الهاتف
:الربيد اإللكرتوني
steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

مع إغالق العديد من خدماتنا غري
ريا
ً  تعاني البلدية تأث،األساسية
ريا من أزمة فريوس
ً اقتصاديـًا كب
 ونحن نعلم أن لدينا مشكلة،كورونا
يجب حلها؛ اننا ندعو إىل حزمة تحفيز
لدعم البلديات املحلية وضمان النشاط
.COVID-19 االقتصادي خالل جائحة
240،000 نحن نخدم ما يقرب من
 مثل العديد،من السكان وكان علينا
 تعليق عدد من األحداث،من البلديات
والخدمات من أجل املساعدة يف احتواء
 والحفاظ علىCOVID-19 انتشار
 تتواجد البلديات.سكاننا يف أمان
املحلية يف الخطوط األمامية عندما يتعلق
 بدون.األمر بتقديم الخدمات للمواطنني
 سيتأخر تعافينا وقد،مساعدة مالية
يؤدي هذا إىل تأخري تسليم وتجديد
البنية التحتية العامة
نريد االستمرار يف تقديم الخدمات

رمـضان مـبارك
 تتمنى بلدية مدينة،مع حلول شهر رمضان
كامربالند ملجتمعنا اإلسالمي شهرًا مبار ًكا
 يواجه العالم اآلن اضطرابـًا.وصياما مقبوال
 لذلك نتفهم أن يكون شهر رمضان مختلفا،ريا
ً كب
ً
.قليال هذا العام
 ولكن مثلما ممارسنا املسافات،إنه وقت صعب
 أريد،االجتماعية يف عطلة عيد الفصح الطويلة
أن أشدد على أهمية املسافات االجتماعية لسالمة
 تنطبق االجراءات.املجتمع خالل شهر رمضان
على التجمعات يف الداخل والخارج وهذه
.االجراءات موجودة للحد من انتشار الوباء
،لطاملا كانت روحية رمضان هي الرتاحم والكرم
لذلك أشجعكم على إظهار هذه القيم خالل هذا
 سواء كان ذلك مع عائالتكم الكبرية على،الوقت
العشاء ودعم املصالح املحلية من خالل اإلفطارات
www. باستخدام خدمات الوجبات السريعة يف
cumberland. nsw.gov.au/shop-local
أو باالنخراط يف مبادرات تهدف إىل مساعدة
.اآلخرين املحتاجني
.نتمنى لكم رمضان مباركا
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لـبنانيات
ADVERTISEMENT

The Holy Month of Ramadan is a time of fasting,
prayer and charity and is a reminder of the important
contribution Australian Muslims make in our community.
As we welcome the beginning of Ramadan this week,
I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.

TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au
@Tony_Burke
Tony Burke MP
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

الـنائب غـاي زنـغاري يـهنئ
“Ramadan is the time of Fasting, Praying, Giving and
Forgiveness.
I wish the Arabic and Islamic Communities the best of
health and happiness.

Guy Zangari MP
State Member For Fairfield

RAMADAN KAREEM”
املـسيحيني
األعياد لدى
من أهم
هـو هو
«الفصح
 الـعطاء،الـصالة
،الـصيام
شـهر
«رمـضان
.أنـحاء العالـم
فـي كـل
.واملـساحمة
وخاصـة
واملـسيحية
الـعربية
للـجالية
أتـمنى
وخاصـة يف
واالسالمية
الـعربية
للـجالية
أتـمنى
والـسعادة
الـصحة
فـريفيلد كـل
مـقعدمـقعد
يف
.والـسعادة
الـصحة
فـريفيلد كـل
والـرخاء

»رمـضان كـريـم
»فـصح مـجيد

ElectorateOffice
Office
Electorate

Add:55A
55ASmart
SmartStreet,
Street, Fairfield,
Fairfield,NSW,
NSW,2165
2165 --Phone:
Phone:9726
97269323
9323--Fax:
Fax:9726
9726 9783
9783
Add:
Mail:PO
POBox
Box771,
771,Fairfield,
Fairfield,NSW,
NSW,1860
1860--Email:
Email:fairfield@parliament.nsw.gov.au
fairfield@parliament.nsw.gov.au
Mail:
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لـبنانيات

دياب ترأس اجتماع جلنة عودة
اللبنانيني والبحث تناول الرتتيبات
اللوجستية للمرحلة الثانية

دياب مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
ترأس رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب مساء
امس االول يف السرايا احلكومية
اجتماع اللجنة الوزارية الستكمال
دراسة التدابري الالزمة لعودة
اللبنانيني من اخلارج ،حبضور
نائب رئيس جملس الوزراء
وزيرة الدفاع زينة عكر عدره،
واملغرتبني
اخلارجية
وزير
ناصيف حيت ،وزير االشغال
العامة والنقل ميشال النجار،
وزير الداخلية والبلديات حممد
فهمي ،وزيرة االعالم منال عبد
الصمد ،وزيرة العمل مليا ميني،

األمني العام جمللس الوزراء
القاضي حممود مكية ،االمني
العام للمجلس االعلى للدفاع
اللواء حممود األمسر ،مستشارة
رئيس احلكومة للشؤون الصحية
برتا خوري ،مدير الشؤون
السياسية يف وزارة اخلارجية
السفري غدي خوري ،رئيس
جملس ادارة شركة لطريان
الشرق األوسط حممد احلوت.
وجرى خالل االجتماع البحث
اللوجستية
الرتتيبات
يف
للمرحلة الثانية من عملية عودة
اللبنانيني.

جنم:أيعقل أن نعطل اجللسة
بسبب بند يتعلق مبطلبنا
األساسي وهو دعم الناس؟

سأل النائب نزيه جنم ،يف
تصريح له امس االول« ،هل
من عقل يستوعب أن نعطل
اجللسة حني يصل النقاش اىل
بند يتعلق مبطلبنا األساسي وهو
دعم الناس؟»
وقال»:راجعوا الوقائع ،فأوال
لسنا حنن األكثرية لنعطل
فلتسأل
وثانيا
النصاب،
احلكومة متى وكيف أرسلت
مشروع القانون اىل اجمللس
النيابي ،وهو ما اوضحته

االمانة العامة للمجلس .وثالثا
ما دام املشروع أولوية وحنن
نعتربه كذلك ،ملاذا مل يطرحه
رئيس احلكومة يف اليوم األول
والساعة األوىل ،أو حني طرح
القانون املتعلق مبستحقات
املستشفيات؟»
وختم»:أسئلة نضعها برسم
املعنيني ،على أمل ان نلقى
اجابات منهم بدل استمرارهم
مبنطق التضليل ورمي االتهامات
زورا».

املفيت اجلعفري يف رسالة رمضان:

نطالب اجلميع بالتهدئة والعقلنة ومؤازرة احلكومة يف مواجهة االبتالءات
وجه املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن رسالة إىل
اللبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا ،هنأهم فيها حبلول
شهر رمضان املبارك ،جاء
فيها« :ألنه دعوة اهلل ألعظم
شهوره ،وأكرب رمحاته وجوائزه،
يتهيأ املسلمون يف مشارق
األرض ومغاربها الستقبال شهر
رمضان املبارك ،شهر الربكات
والفضائل ،شهر الرمحة والدعاء
واالستغفار ،شهر التصاحل مع
اهلل واألوبة إليه تبارك وتعاىل،
بنفوس نظيفة ،وقلوب مطهرة،
ال غل فيها وال حقد ،متعبدة
مطمئنة ،رافعة أكف الضراعة
للخالق جل وعال ،راجية االستجابة
والقبول ،فهو نعم املسؤول
واملستجار .فلنكن يف رحاب هذا
الشهر الفضيل عبادا صاحلني،
مؤمنني طائعني ،نابذين أشكال
احلرام وأنواع املعاصي ،متقربني
هلل بالتقوى ،طاردين الشر من
أنفسنا ،متحررين من النزوات
والشهوات ،متواصني باحلق،
ومتواصني بالصرب ،قارئني
للقرآن ملتزمني به متدبرين
فيه ،آمرين باملعروف عاملني
به ،ناهني عن املنكر تاركني له،
واصلني لألرحام ،قريبني من
كل مسكني وحمتاج ،مبتعدين
عن كل منيمة ونفاق وغيبة،
متسلحني بقوة اإلميان يف
مواجهة األهواء ومغريات الدنيا
ونزواتها ،ال تلهينا عن طاعة
اهلل لذة ،وال تشغلنا عن ذكره
معصية( ،يا أيها الذين آمنوا ال
تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن
ذكر اهلل ومن يفعل ذلك فأولئك
هم اخلاسرون).
فها حنن اليوم نعيش هذا
اهلل،
ذكر
عن
االنشغال
واالنغماس يف معصيته ،وما
نشهده على مستوى العامل
من حروب وعداوات وأوبئة
ينذر بانهيارات اقتصادية،
واحنطاطات قيمية وأخالقية
وفساد وإفساد يف األرض،
يؤكد التيه يف الرذائل ،والغلو
يف الظلم واالستبداد ،والصلف
يف سياسات اهليمنة والتسلط
واالستئثار ،على قاعدة األقوياء
يقتلون الضعفاء ،واألغنياء
يستعبدون الفقراء ،وهذا ما
يتطابق وواقعنا حنن اللبنانيني،
الذين نعاني كل أنواع املآسي،
ونعيش أسوأ حاالت البؤس
والفقر والشقاء ،جراء نظام
تأسس على الطائفية البغيضة،
وراح يقسم الناس طبقا ملصاحل
هذا وذاك ،متجاهال أن الوطن هو
األوىل ،واملقدم على أي طائفة
أو مذهب أو فريق .هذا النظام
انهار ،ومل يعد صاحلا لقيامة
وطن ولبناء دولة ،طاملا ذهنية
احلصص هي اليت تتحكم وتدير
الدولة وترسم سياساتها املالية
واالقتصادية واالجتماعية.
إن دولة الطوائف ودولة األمراء
والزعماء واإلقطاع أيها اللبنانيون،
هي دولة فساد وتبديد الثروات،
هي دولة تضييع احلقوق،
اجملتمعية والفردية ،هي دولة
«اعطيين ألعطيك» على حساب
الوطن واملواطن .وما عشناه

الشيخ احمد قبالن
على مدى سنوات وال نزال هو
وفق هذه القاعدة اليت أفلست
البلد ،وأثقلته بالديون ،ونهبت
تعب الناس بسياسات مافياوية
دبرتها وحاكتها زمر سياسية
واقتصادية ومصرفية ،ال ختجل
وال تستحي وال ختاف اهلل ،وال
تزال تستغيب اللبنانيني وتعدهم
باإلصالح ،ومبكافحة الفساد
ومبحاسبة الفاسدين وباسرتداد
األموال املنهوبة ،فيما الواقع
يؤكد العكس ،ويكشف صراعا
عميقا ومستفحال على السلطة،
بدل التنافس والتسابق على
قيامة وطن ،مبا يعنيه من حاكم
مسؤول ،ومواطن كفوء.
لقد ثبت للعيان بالربهان
واألدلة القاطعة أن هذا النظام
قد فشل مبندرجاته ومتفرعاته،
وكل حماوالت الرتقيع والتجميل
مل تعد تنفع ،فالنتائج كارثية،
وواقع البلد والناس فضح
وسوءات
اجلميع
عورات
سياساتهم وإداراتهم ،مما يؤكد
احلاجة املسيسة إلجياد صيغة
حكم بديلة ،تنهي هذه احلقبة من
النفاق السياسي وهذا النهج
يف التصنع الوطين واالستبطان
الطائفي ،فالبلد مل يعد حيتمل،
ورمبا فقد أهليته للقيام من
جديد ما مل نسارع مجيعا إىل
إنقاذه واالخنراط معا يف مسرية
بناء الدولة املدنية بسلطاتها
ومؤسساتها وإداراتها ،على
أسس الكفاءة واألهلية ،وخارج
كل القيود الطائفية واملذهبية،
وبعيدا عن منطق املناصفة أو
املثالثة أو املرابعة ،فاللبنانيون
سواسية يف احلقوق والواجبات،
وأبناء وطن واحد ،وال يعنيهم
من السلطة ال امسها وال شكلها
وال لونها ،بل يريدون سلطة
تعمل من أجل الوطن وتكون
يف خدمة أبنائه ،تثيب وتعاقب،
وتساوي بني اللبنانيني من
دون  6و  6مكرر ،هذه املعادلة
اليت صنفت اللبنانيني ،وغذت
الطائفية ،وبذرت روح الشقاق
والفنت ،وكرست االنقسام جيب
أن نتخلص منها ،وأن نلغيها
من النفوس والنصوص ،إذا
كنا نريد بلدا متطورا ،حترتم
فيه القيم اإلنسانية واألخالقية
منوذجا
ويكون
واجملتمعية،
حيتذى يف اإلبداع والتأثري بني
الشعوب واألمم.
ال شك أنها مهمة شاقة أيها
اإلخوة ،وعصية على البلوغ،
لكنها ليست مستحيلة ،إذا
ما توفرت اإلرادة ،وتضافرت

اجلهود ،وكسرت القيود الوهمية
والتخويفات املصطنعة اليت
تروج هلا العقليات املتصهينة
واملتآمرة على كيانية هذا
البلد ووحدته واستمراره كواحة
تتفاعل فيها الديانات ،وتتمازج
فيها احلضارات والثقافات.
من هنا ،ومن رحاب هذا الشهر
الفضيل ،ندعو هذه احلكومة إىل
ذهنية جديدة ،ونهج متميز،
يؤسس لنقلة نوعية يف ممارسة
السلطة وإدارة شؤون الدولة
على النحو الذي يكسبها ثقة
الداخل واخلارج ،ويؤشر إىل أن
هذه احلكومة املطوقة بشتى أنواع
األزمات املالية واالقتصادية
واملعيشية ،وعلى رأسها جائحة
كورونا ،مصممة على وضع
الدولة ومؤسساتها على السكة
الصحيحة ،وعازمة على انتشاهلا
من هذا التخبط الذي أطاح بآمال
اللبنانيني ،وسود طموحاتهم،
ومصرة على حماسبة كل من
أفسد وارتكب وتطاول على
املال العام ،من خالل إصالحات
حقيقية ال كالمية ،وإجراءات
حازمة وحامسة ال حماباة فيها،
وال اسرتضاء ألحد ،بل تأكيد
على املصلحة العليا ،وتثبيت
حلقوق الناس اليت ضيعتها
سياسة الصفقات واهلندسات
وتقسيم املغامن ،دون أن تنسى
هذه احلكومة أن هدر الوقت
ليس لصاحلها ،فاملرحلة دقيقة
ومصريية وتستدعي مواقف

سريعة وجريئة ،وخططا واضحة،
وبرامج شفافة ،ومواقف تبني
احلقائق ،وحتدد األهداف ،بعيدا
عن العشوائية واالستنسابية،
وخباصة احلسابات السلطوية
والطائفية .وهلذا حنذر هذه
احلكومة من الدخول يف البازارات
السياسية واالنزالق إىل لعبة
املصاحل يف القضاء والتعيينات
املؤسسات،
ترميم
وإعادة
وعدم
كبرية،
فاملسؤولية
االلتزام مبعايري الكفاءة واجلدارة
ونظافة الكف والعفة يف كل
املواقع واملراكز يعين حنن أمام
االنهيار الكبري الذي ال قيامة
بعده ،فاملزاح ممنوع ،وثقافة
تدوير الزوايا لصاحل هذا وكرمى
لذاك مل تعد مستساغة وال
مقبولة .وعلى من يعنيهم األمر،
أن يتنبهوا للمخاطر احملدقة،
وللفوضى اهلدامة اليت تدفع
بالبلد إىل املصري اجملهول.
من هنا نطالب اجلميع بالتهدئة
والعقلنة وباعتماد احلكمة سبيال
للتواصل والتعاون على تقطيع
هذه املرحلة اليت فيها الكثري من
التحديات والتداعيات ،وتتطلب
املزيد من الوعي واجلهود
املضاعفة ،والوقوف إىل جانب
احلكومة ومؤازرتها يف مواجهة
االبتالءات اليت أصابت اللبنانيني
مجيعا ،وأفقدتهم الثقة بكل
املعاجلات والتوجهات اليت ال
زالت دون املستوى ،وال تؤشر
إىل أن اخلروج من احملنة قد
يكون ممكنا.
إنه شهر اهلل الفضيل ،فال
يفوتنكم أيها املسلمون وأنتم
يف ضيافته ،فاتقوا اهلل وترامحوا
وحتابوا وتصدقوا ،واستغفروا
اهلل وتوبوا إليه ،وكفوا عما أنتم
فيه من خالف واختالف ،واحتدوا
يف اهلل ،وكونوا يف سبيله
كالبنيان املرصوص يف مواجهة
كل من يريد ببلدنا وبناسه شرا.
فالشهر شهر عظيم ،وباب إىل
رب كريم.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن
يعيده على لبنان واللبنانيني
باخلري واليمن والربكات».

فهمي زار عوده معايدا بالفصح

املطران عودة مستقبال الوزير فهمي

استقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران الياس عوده ،وزير
الداخلية والبلديات العميد حممد
فهمي الذي قال بعد الزيارة« :ال
شك يف أن دار مطرانية بريوت
هي بيت لكل اللبنانيني .اليوم

كانت مناسبة ملعايدة سيادة
املرتوبوليت ومجيع اللبنانيني
بعيد الفصح اجمليد .لقد تطرقنا
يف حديثنا إىل املوضوعني
االجتماعي واالقتصادي ،على
أمل أن نصل إىل حل قريب
يصب يف مصلحة اجلميع».
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الـسبت  25نـيسان 2020

لـبنانيات

املطران بو جودة احتفل بعيد القديس جرجس يف كرم سده:

رئيس اجلمهورية حبث االوضاع النقدية مع سالمة واستقبل وزير الرتبية

مسيحيو لبنان حتولوا شهود زور عن اميانهم وحيطمون اجملذوب :بتنا يف املربع األخري إلعالن مصري العام الدراسي واالمتحانات
حقوقهم مبواقفهم احلاقدة جتاه بعضهم البعض
ترأس رئيس اساقفة ابرشية
طرابلس للموارنة املطران جورج
بو جودة ،قداسا مبناسبة عيد
مار جرجس ،يف كنيسة مار
انطون يف دير مار يعقوب يف
بلدة كرم سده  -قضاء زغرتا،
مبشاركة النائب العام على
االبرشية اخلوراسقف انطوان
خمائيل ،اىل املونسنيورين نبيه
معوض ويوسف توما وكهنة
الدير ،بغياب املؤمنني الذين
تابعوا القداس مباشرة على
صفحة «فايسبوك» التابعة
ألبرشية طرابلس املارونية.

بو جودة

بعد القداس القى املطران بو
جودة عظة ،لفت فيها اىل أن
«القديس جرجس ،كان ضابطا
يف اجليش الروماني وآمن
باملسيح ،أعلن إميانه على املأل
وأصبح يدافع عن هذا اإلميان
ويدافع
إعتنقوه،
والذين
عن الكنيسة بنت امللك اليت
كانت اإلمرباطورية الرومانية
حتاول إقتالعها وقتلها يف
املهد خالل الفرتة من التاريخ
املمتدة من نشوء الكنيسة
وحتى بداية القرن الرابع ،هذه
القرون الثالثة اليت قال عنها
املؤرخ الفرنسي دانيال روبس
أنها كانت كنيسة الرسل
والشهداء».
وقال« :ما نعيشه كمسيحيني
يف لبنان اليوم ،بعيد كل البعد
عن هذه احلقيقة .فاملسيحيون

املطران بو جودة مرتئسا الذبيحة االلهية
بعضهم
على
منقسمون
البعض ،مشتتون متشرذمون،
البعض
بعضهم
حياربون
بالكالم واللسان والشتيمة
والنميمة واإلفرتاء .يوجهون
إىل بعضهم البعض الكلمات
النابية واحلقودة ،فيتحولون
إىل شهود زور عن إميانهم.
وعبثا يدعون بأنهم يدافعون
عن حقوق املسيحيني طاملا هم
حيطمون هذه احلقوق مبواقفهم
احلاقدة جتاه بعضهم البعض.
فالدعوة موجهة إليهم مجيعا
اليوم ،أن يلتفتوا مجيعا بإجتاه
واحد حنو املسيح ،ليستمدوا
منه نعمة املساحمة والغفران
واحملبة جتاه بعضهم البعض،
بدال من أن يقفوا يف مواجهة
بعضهم بروح احلقد والبغض
والكراهية فيحكموا هم بنفسهم
على أنفسهم باملوت».
وأكد أن «عصر اإلستشهاد
يف سبيل املسيح مل ينته

بعد ،وكلنا مدعوون مبوجب
معموديتنا أن نكون للمسيح
شهودا ،ألننا ،بهذه املعمودية
قد شاركنا املسيح يف كهنوته
فأصبحنا له أنبياء ،حنمل إمسه
إىل إخوتنا البشر ،وأصبحنا
معه قادة ومدبرين ،وأصبحنا
معه قديسني نستمد القداسة
منه للنشرها بني إخوتنا مجيع
الناس .ولذا أصبح من واجبنا،
الشهيد
جرجس
كالقديس
أن ندافع عن الكنيسة ضد
التنني املعاصر املتمثل باإلحلاد
والكفر باملسيح والعلمانية
املفرطة واملادية وغريها من
أشكال اإلضطهاد املباشرة
وغري املباشرة اليت جتتاح عاملنا
وجمتمعنا اليوم .وليكن القديس
جرجس مثاال لنا وقدوة حتى
نستطيع أن نتابع رسالتنا يف
هذا الشرق ،فنتحول مثله من
شهود إىل شهداء إذا إقتضى
األمر».

استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،وزير الرتبية
والتعليم العالي الدكتور طارق
اجملذوب ،وعرض معه األوضاع
الرتبوية ومصري العام الدراسي
يف ظل انتشار وباء «كورونا»
وقرار التعبئة العامة.
بعد اللقاء ،حتدث الوزير
الصحافيني،
اىل
اجملذوب
فقال« :تشرفت بزيارة فخامة
الرئيس العماد ميشال عون،
وكان احلديث مطوال عن واقع
االمتحانات
ومصري
الرتبية
وعودة عمل املدارس يف ظل
التعبئة العامة وما بعدها.
فالرتبية اساس قيام دولة
واعدة .لن اطيل عليكم ،وعلى
امل اطاللة قريبة تكون شافية
لنا ولكم».
سئل :األهل قلقون ايضا
بالنسبة اىل موضوع االقساط
املدرسية ،هل من حلول؟
اجاب« :حنن يف وزارة الرتبية
نعقد اجتماعات متالحقة مع جلان
االهل واحتادات املدارس ونقابة
املعلمني ،واهلدف الرئيسي ان
نصل اىل حل مقبول يف عالقة
مثلثة االطراف ،وعلى امل ان
تكون العملية اجيابية .فال االهل
حيبون ان تفنى املدرسة ،وال
املدرسة حتب ان ختسر طالبها
واساتذتها .حنن نتكلم عن
جمموعة تناهز  100الف بني
اداريني ومعلمني يف القطاعني
العام واخلاص .هؤالء يساعدون
االقتصاد اللبناني ويصنعون
رأمسالنا ،وهو االنسان اللبناني.

الوطين احلر تقدم بإخبار حول حتويل مليارات الدوالرات اىل اخلارج

أكدت اللجنة املركزية لالعالم
يف «التيار الوطين احلر» يف
بيان أنه «يف إطار استكمال
معركته يف استعادة األموال
املهربة اىل اخلارج وبعدما
قام خبطوات عدة مع املصرف
املركزي ويف جملس النواب،
تقدم النائب زياد أسود
بتكليف من التيار الوطين احلر
ورئيسه جربان باسيل بإخبار
إىل النائب العام التمييزي
القاضي غسان عويدات بشأن
حتويل مليارات الدوالرات إىل
اخلارج يف عام  2019وخصوصا
ما بعد  17تشرين االول
بصورة استنسابية واستمرار
هذا األمر لغاية تارخيه ،ما
أثقل كاهل االقتصاد وأضر
باملودعني وخصوصا الصغار
منهم .وأرفق التيار إخباره هذا
مبستندات ثبوتية للركون إليها،
مطالبا باختاذ التدابري القضائية
ملالحقة
الالزمة
والقانونية
مرتكيب هذه االفعال واعادة
األموال».
وأوضحت أن «التيار سيقدم
قريبا اقرتاح قانون ملقاربة
هذه القضية من زاوية وقف
النزف املستمر من االحتياط
النقدي للبلد واستعادة ما
قد خسرناه» ،وأن «التيار
سيستكمل معركته ملكافحة
الفساد يف جملس النواب ويف
القضاء جبدية ودقة بعيدا عن

املزايدات الشعبوية ،متمنيا
أن يالقيه االفرقاء السياسيون

والقضاة
املعركة،

واجملتمع يف هذه
للتمكن من حترير

لبنان من الوباء االخطر أال وهو
الفساد».

جتمع العلماء :لنبذ اخلالف والتوجه حنو خطوات إصالحية
تقضي على الفساد العدو األول للبنان
دعا «جتمع العلماء املسلمني»
الشعب اللبناني إىل «التضامن
ونبذ اخلالف والتوجه حنو خطوات
إصالحية تقضي على الفساد
العدو األول للبنان» ،مؤكدا
«دعم املقاومة كخيار وحيد
السرتجاع أراضينا احملتلة يف
تالل كفرشوبا ومزارع شبعا
والقسم الشمالي من قرية الغجر
ولكي ال يفكر العدو الصهيوني
باالعتداء على ثروتنا النفطية».
وأعلن «التجمع» «أن ال محاية
لوطننا العزيز من املؤامرة
بالوحدة
سوى
الصهيونية
الوطنية واعتماد اخليار الناجح
الذي أمن لنا التحرير شبه
احملتلة
ألراضينا
الكامل
وهو الثالثية املاسية اجليش
والشعب واملقاومة ،ومناعتنا
لن تتحقق سوى جببهة داخلية
متينة بعيدة عن املناكفات
السياسية واحلزبية الضيقة،
ونؤكد أهمية التزام الشعب
اللبناني باإلجراءات اليت تعلنها
الدولة ملواجهة جائحة الكورونا.
وننوه باملبادرات اليت يقوم بها

األفراد ومجعيات اجملتمع املدني
ملساعدة الفقراء واحملتاجني على
أن ال متس بكرامتهم وحتفظ ماء
وجوههم».
ودعا التجمع اىل «إعادة
فلسطني إىل مركز الصراع
وجعلها أولوية لدى الشعوب
واملنظمات ،ونعترب أن اخلطر
احملدق بالقضية الفلسطينية
القرن اليت
اليوم هو صفقة
ِ
تسعى من خالهلا الواليات
لتصفية
األمريكية
املتحدة
القضية الفلسطينية ،ومن
الواجب على األمة العمل على
ِ
إفشال هذه الصفقة ،وذلك
من خالل دعم حمور املقاومة يف
حربه على اإلرهاب وسعيه لتحرير
فلسطني ،وهنا فإننا نوجه حتية
ألبطال املقاومة يف فلسطني
وندعوهم لتصعيد مقاومتهم
حتى يصلوا إىل هدفهم األمسى
وهو حترير فلسطني ،واحلرص
على إبقاء األسرى الصهاينة حتى
إطالق مجيع األسرى من سجون
االحتالل الصهيوني ،وندعوهم
لعدم اإللتهاء باخلالفات اجلانبية

وترك السعي وراء السلطة
اجلوفاء اليت ال قيمة هلا».
كما دعا التجمع «الدولة السورية
وحمور املقاومة حلسم أمرهم
والتوجه حنو حترير آخر األراضي
اليت ما زالت حتت هيمنة
اجلماعات التكفريية املرتبطة
بأجهزة دولية وإقليمية خاصة
يف إدلب وريفها وعدم انتظار
احللول السياسية ألنه ثبت
فشلها وتبني أن النظام الرتكي
غري جاد بااللتزام بها بل يستمر
يف التمييع واملماطلة ،ومل يعد
الشعب يف تلك املناطق يتحمل
أذى وإجرام اجلماعات التكفريية
يف حقه».
ورأى التجمع «أن العقوبات
الظاملة اليت فرضها دونالد
ترامب على إيران لن تؤدي إىل
دفعها حنو طاولة املفاوضات بل
ستزيدها متسكا حبقوقها ومحاية
شعبها ،ولن ترتاجع إيران عن
دعمها للقضية الفلسطينية
وحملور املقاومة ،فهذا جزء من
ً
سياسة مبنية
معتقدها وليست
على املصاحل».
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فاذا كانت هذه الصناعة جيدة،
يكون لدينا مواطن لبناني جيد
وصاحل ويساعد على قيام هذه
الدولة».
سئل :هل من قرار واضح
حول مصري السنة الدراسية
واالمتحانات الرمسية؟
اجاب« :القرار الواضح لن يعلن
اليوم ،وبتنا يف املربع االخري
إلعالنه .لدينا معادلة حتتوي
على متغري اساسي هو وباء
«كورونا» ،وهو متغري ببعدين،
الزمين اي تاريخ القضاء عليه
والبعد اآلخر متعلق بتداعياته
على البشر واحلجر ،وكيف ميكن
تعقيم احلجر واصالح نفسية
البشر .لذلك حنن يف دراسة
واضحة هلذه املوضوعات ونقوم
باستشارة املعنيني بالعملية
الرتبوية يوميا ،واحيانا نتصل
وجنتمع معهم يف ساعات متأخرة
من الليل .واهلدف الرئيسي هو
احلفاظ على حياة كل طالب
لبناني ،ونأمل ان ننجح مجيعا
يف مسعانا ،ألننا نواجه وباء
عامليا خفيا ال نعرف كيف تطور.
ونأمل مساعدة اجلميع واالنتصار
متحدين ومتضامنني».
اجراء
ميكن
كيف
سئل:
االمتحانات الرمسية اذا كان
التعلم عن بعد ليس باملستوى
نفسه جلميع الطالب؟
اجاب« :التعلم عن بعد مل يقل
يوما انه البديل ،بل هو فقط
إلبقاء الطالب يف جو الدراسة.
يف كل دول العامل يقوم
الطالب بقراءة كتاب او قصة
يف بيته ،اما حنن ،ولسوء احلظ،
يف ثقافتنا اليومية الكتاب هو
فقط ما هو مفروض علينا يف
املدرسة .كان يف متناولنا 3
وسائل للمعاجلة اما التقليدية
واما عرب التلفزيون او االنرتنت،
مع علمنا مبشاكل انقطاع
الكهرباء وضعف االنرتنت.
ولكن هل اذا مل تكن لدينا

االمكانات نقف مكتويف االيدي؟
كان من السهل جدا على عديد
الوزارة اال يعملوا ،لكن اخليار
كان العمل ،وان كان مل يكن
عمال كامال او بالنجاح الكامل
واملأمول .حاولنا وان تكن
احملاولة ليست تامة ،%100
وسنعمل على اصالحها ،لكن
علينا ان نضعها يف اطار ان
هذه التجربة مل حيدث مثيل هلا
يف تاريخ لبنان .علما اننا سبقنا
الدول بإمكاناتنا املتواضعة،
يقدمون
الذين
واالساتذة
الدروس عرب التلفزيون هم
مبعظمهم من املتطوعني».
سئل :متى سيتم اعالن القرار
حول مصري العام الدراسي
واالمتحانات الرمسية؟
اجاب« :يف وقت قريب جدا،
ألن اهلدف هو اراحة األهالي.
كل السيناريوهات قد وضعت
وكل املعنيني قد مت اشراكهم
باملوضوع للوصول اىل نتيجة
ترضي معظم الناس».
سئل :هل خيار اعطاء افادات
للطالب مطروح؟
اجاب« :هذا اخليار هو ابغض
احلالل».
سئل :ولكن يف املاضي اعطيت
افادات للطالب؟
اجاب« :جرى ذلك بعد ان امت
الطالب عامهم الدراسي .حاليا
حنن يف ظروف مل نشهدها يف
السابق ،وال بد من الوصول اىل
صيغة معينة لتخريج جيل مثقف
ومتعلم  .العملية ليست سهلة
ولكن ان اردنا استطعنا».

سالمة

وكان رئيس اجلمهورية استقبل
صباحا حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة واجرى معه جولة
افق تناولت االوضاع النقدية
واملالية يف البالد ،واالجراءات
اليت يتخذها املصرف املركزي
ملعاجلة هذه االوضاع والتعاميم
اليت اصدرها يف هذا السياق.

الراعي :من غري املقبول استمرار
السياسيني مبمارساتهم غري املسؤولة

اعترب البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،يف
تأمله قبيل رتبة السجود أمام القربان املقدس يف كنيسة الصرح
البطريركي مساء اليوم أنه «من غري املقبول أن يستمر السياسيون
مبمارساتهم غري املسؤولة».
وقال« :نسجد بفعل عبادة عميقة للرب يسوع احلاضر معنا يف سر
القربان املقدس ،حاملني يف القلب ثالث كلمات ،شكر والتماس
وإستغفار .شكر على حضور الرب الدائم يف حياتنا والذي يعطينا
الرجاء ،وشكر ألن وباء كورونا بدأ ينحسر تدرجييا يف لبنان،
ونلتمس يف هذا االطار أن يشفى العامل أمجع من هذا الوباء ويعود
اىل حياته الطبيعية ،ونستغفر الرمحة عن أعمال االنسان الشريرة
يف هذا الزمن».
وختم الراعي« :أما على املستوى السياسي فمن غري املقبول أن
يستمر السياسيون مبمارساتهم غري املسؤولة ،والبعيدة عن مصاحل
الشعب ،لذا حنن نستغفر الرب ونلتمس منه بداية جديدة على
املستوى الشخصي وعلى الصعيد الوطين».
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لـبنانيات

سوسان هنأ برمضان :ملاذا القفز فوق صيدا يف الزيارات
الرمسية والتأخري بتهيئة مستشفاها احلكومي؟
وجه مفيت صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان كلمة
ملناسبة قدوم شهر رمضان،
تناول فيها معاني وفضائل
الشهر املبارك ،توجه يف بدايتها
بالتهنئة إىل أهل صيدا بشكل
خاص وإىل مجيع اللبنانيني
بشكل عام وإىل املسلمني
بشكل أعم ،بقدوم شهر
رمضان املبارك ،هذا الشهر
العظيم الكريم ،شهر العبادات
والطاعات ،شهر التوبة والصيام
والصالة والقيام ،شهر مضاعفة
احلسنات وحمو السيئات».
أضاف« :يقول رسول اهلل أتاكم
رمضان سيد الشهور فمرحبا به
وأهال .ويقول رسول اهلل أتاكم
شهر رمضان ،شهر بركة فيه خري،
خيشاكم اهلل فيه ،فينزل الرمحة
وحيط اخلطايا ويستجيب فيه
الدعاء ،ينظر اهلل إىل تنافسكم
ويباهي بكم مالئكته ،فأروا اهلل
من أنفسكم خريا ،فإن الشقي
من حرم فيه رمحة اهلل عز وجل.
ويقول رسول اهلل شهر رمضان
املبارك ،شهر اجلود واإلحسان
واملواساة والرمحة والعطاء
واالنفاق والصدقات وتعويد
النفس على اخللق القويم،
شهر الرب والزكاة والعطاء ،هو
موسم عظيم للصدقة وإيصال
الرب اىل الفقراء واملساكني،
كما أنه فرصة ساحنة للباذلني
واملعطني واملنفقني .ويقول
صلى اهلل عليه وسلم ما من
يوم يصبح العباد فيه ،إال ملكان
ينزالن ،فيقول أحدهما :اللهم
أعط منفقا خلفا .ويقول اآلخر
اللهم أعط ممسكا تلفا».
وتابع« :أيها الصائم ،أيها
األخوة ،أيها األهل واألحبة
واألبناء يف صيدا ،أنفقوا
وال ختشوا من ذي العرش
إقالال .أيها األغنياء امليسورين
القادرين على العطاء ،انتهزوا
فرصة رمضان .يقول رسول
اهلل أنفق أنفق عليك» .ويقول
أحد العارفني باهلل ،عودني اهلل
عادة ،وعودت عباده عادة،
عودني اهلل أن يعطيين وعودت
عباده أن أعطيهم .وإني أخاف
إن غريت عادتي مع عباده أن
يغري اهلل عادته معي».
وقال« :هذا الشهر الذي ننتظره
يف كل عام باحلب ،باإلحساس
والشعور ،ألنه يأتي إلينا كما
يأتي الضيف الكريم العزيز
ويصوم اإلنسان فيه .هذا
رسول اهلل يتحدث عن الذين
ال ترد دعواهم فيقول اإلمام
العادل والصائم حتى يفطر
واملظلوم فإن دعاءه يرفع فوق
الغمام وتفتح له أبواب السماء.
كما يشري القرآن إىل الذين
يعطون وينفقون ويتصدقون
وهم يقدمون من مال اهلل وليس
من ماهلم وهذا حق عليهم .هذا
املال مال الزكاة ،يقول جل من
قائل الذين ينفقون أمواهلم
يف سبيل اهلل ثم ال يتبعون ما
أنفقوا منا وال أذى ،هلم أجرهم
عند ربهم وال خوف عليهم وال
هم حيزنون».
ورأى أن «من أدب العطاء أن

املفتي سوسان
ال يكون هناك منة .والقرآن
عندما يقول أعطوا الفقري حقه
ألن هذا املال هو مستخلف
فيه ،هو يدير أمره يف حياته،
ولكنه عندما يذهب يف الدنيا
يبقى يف الدنيا .هذا االنسان
جيب أن يعلم أنه يولد من بطن
أمه من دون ثياب ،وخيرج من
الدنيا بدون ثياب ،إن األكفان
ليس فيها جيوب وال حسابات
يف البنوك».
أضاف« :يقبل علينا شهر
رمضان املبارك ،وحنن نعيش
يف ظروف صعبة وفيها معاناة،
من فقر وجوع وعوز وحاجة
ومرض .إذا كانت صيدا قد
تعودت وأنا اذكرها صيدا
باب السراي ،صيدا ضهر
املري ،صيدا املصلبية ،صيدا
الزويتيين ،صيدا حارة اجلامع،
صيدا حارة السبيل ،يف صيدا
يف رمضان يتبادل الناس
الطعام ،وكل البيوت الصيداوية
كانت تستقبل على موائدها
احملتاجني والفقراء ،صيدا هذه
املدينة املشهورة املعروفة حبب
أبنائها لبعضهم البعض .هذه
املدينة اليت يف وقت الضيق
تلتف حول نفسها وتعاجل
مشاكلها وأمورها .صيدا اليوم
ال تريد أبدا أن ترى يف رمضان
فقريا يتسول ،وال أن ترى جائعا
يطلب ويشحذ ،وال أن ترى أرملة
مسكينة مريضة .صيدا اليوم
تريد من اجلميع أن يتعاونوا،
الكبري يشفق على الصغري،
والغين يرحم الفقري ويعطى
كل الناس قدر املستطاع.
بهذه األعراف والعادات ،بهذا
اإلميان ،يف هذا الشهر الكريم
املبارك ،أطلب وأمتنى على أهلي
وإخواني امليسورين أن ال ينسوا
الفقراء .وليعلموا أن من فطر
صائما كان له مثل أجره دون
أن ينقص ذلك من أجره شيئا.
أال تريد هذا األجر؟ أنا أدلك على
الطريق .هذا الطريق اسلكه يف
رمضان ويف غري رمضان».
أضاف« :يف هذا الوقت بالذات
ويف هذه األيام الصعبة اليت مل
نعرف هلا مثيال على كل صعيد
ويف كل عناوينها السياسية
واالجتماعية واملالية والتجارية،
هناك معاناة حقيقية عند الناس
وهناك عائالت مستورة وهناك
عائالت متعففة .وأنا أريد أن
أقول أن الصيداوي ال يشحذ،

ويستحي أن يطلب .فلتبحثوا
عن هؤالء ولتعطوا هؤالء.
الذين تركوا من أعماهلم ومن
أشغاهلم ومن وظائفهم وأصبحوا
يف بيوتهم ال يعرفون ماذا
يفعلون وكيف يطعمون أبناءهم
وزوجاتهم».
وطلب من «أهلي وإخواني
امليسورين األغنياء ،أن ال
يبخلوا يف رمضان ويف غري
رمضان .هذه أيام مباركة هذه
ايام ستشهد هلم يوم القيامة
يف كل لقمة يطعمونها لفقري.
هذه متحو السيئات ،هذه تزيد
من احلسنات ،وأن نعطي باخلفاء
وبالسر وبدون منة ،فالفضل
كله هلل .فلنتوجه مجيعا هلذا
العطاء االنساني املطلوب يف
هذه األيام الصعبة».
وقال« :ال يسعين وحنن نستقبل
شهر رمضان إال أن أتوجه بالشكر
إىل كل اهليئات واملؤسسات
وكل الذين يعملون يف هذا
احلقل اإلنساني ،وأن أتوجه
هلم بالدعاء بالتوفيق يف هذا
اجلهد الكبري .وإىل بلدية صيدا
اليت تقوم جبهدها ونشاطها
يف هذا اجملال وللجمعيات اليت
تعاونها وتساعدها يف إجناز هذا
العمل .ولنهدأ مجيعا ،ألن العمل
فيه أخطاء والذين ال خيطئون
ال يعملون .فلنحاول مجيعا أن
نصحح هذه األخطاء ونساعد ولكن
اهلدف هو مساعدة الناس وهذا
موجود وحمقق إن شاء اهلل».
وتابع« :يعود رمضان وحنن
نشعر بأمل وانقباض يف القلوب
وحبزن .ماذا فعلنا يا اهلل وملاذا
تعاقبنا بإقفال مساجدنا .إن
الراكعني والساجدين وعشاق
املساجد والذين تعودوا أن
تكون قلوبهم كما قال رسول
اهلل معلقة باملساجد ،بهذه
البيوت الطاهرة اليت جيتمع فيها
الناس ويتقابلون وجيلسون
يف ما بينهم ،هذا املنظر
اجلميل وهذه العبادة العظيمة
الصالة ،تقفل املساجد هذه
األيام بضغط الوباء وليس
بإرادة املعنيني واملسؤولني
الذين يشعرون بكل األسى
وباإلعتذار لكل األهل واألحباب
ألنها تقفل حفاظا على الصحة
والسالمة العامة .حنن نتمنى
باألمس وليس اليوم ،أن تفتح
مساجدنا ويلتقي فيها الراكعون
يؤدون
الذين
والساجدون

عبادتهم هلل الواحد األحد .ولكن
نأمل إن شاء اهلل يف القريب
العاجل ،عندما تزول هذه الغمة
وننتهي من هذا الوباء أن تفتح
هذه املساجد يف اللحظة اليت
نطمئن فيها».
وقال« :كما إنين أنتهز هذه
الفرصة ألتوجه اىل وزير الصحة
فأقول :ملاذا يهمل مستشفى
صيدا احلكومي الذي هو
مستشفى الفقراء واحملتاجني
واملساكني؟ .ملاذا أهمل يف
حجره وبشره؟ وملاذا يرتك؟
وملاذا التأخري يف معاجلة وتهيئة
ظروفه؟ ملاذا القفز فوق مدينة
صيدا يف الزيارات الرمسية
وعدم زيارة هذه املستشفى ؟
ماذا فعلت صيدا ،ماذا أعطيت
على الصعيد الصحي الطيب؟ أنا
ال أجد هلذا سببا اال االستخفاف
بهذه املدينة .صيدا مدينة
موجودة على اخلارطة اللبنانية
يا معالي الوزير .أهل صيدا
يبحثون عن قدراتهم الذاتية
ولكنهم ال ينسون حقهم يف
الدولة اللبنانية .وهم يريدون
هذا احلق .هذا دور املرجعيات
السياسية يف مدينة صيدا وكل
اهليئات أن تتابع .ال أريد أن
أقول أكثر من ذلك وأنا أعلم
الكثري».
وتابع« :وحنن نستقبل شهر
رمضان شهر االنسان والقرآن
نتوجه إىل اهلل تعاىل بالدعاء
اللهم يا حنان يا منان يا
قديم اإلحسان ،يا رمحن الدنيا
واآلخرة ورحيمها ،يا غياث
املستغيثني ،يا كاشف الضر
ويا دافع البلوى .نعوذ بك
من الربص واجلنون واجلذام
واملرض والوباء ومن سيء
األسقام .اللهم إنا نعوذ بك من
زوال نعمتك وحتول عافيتك .ال
اله اال انت سبحانك انا كنا من
الظاملني .اللهم انا نسألك ان
تكشف عنا من البالء ما نعلم وما
ال نعلم وما انت به أعلم .انك
انت األعز األكرم .نتوجه إليك
يا اهلل يا رب هذا الوجود ونقول
أكرمنا يف شهر رمضان وجنبنا
الغفلة والعصيان ،وأحيي قلوبنا
بطاعتك وهدايتك وهذب نفوسنا
بالصيام والقيام وتالوة القرآن.
اللهم وأعنا على أداء الفرائض
والواجبات والسنن وإخراج ما
علينا من حقوق وزكاة ،وانصرنا
وانصر أمتنا على األعداء ،يا نعم
املوىل ونعم النصري .يا اهلل يا
رب هذا الكون والوجود ،يا رب
السماء واألرض .إنا نسألك أن
حتفظ وطننا ،وأن حتفظ مدينتنا
ببيوتها
ونسائها،
برجاهلا
ودورها ،بكبريها وشيوخها
وأطفاهلا ،احفظ مدينتنا صيدا
من كل ما يضر بها وما يسيء
اليها ،احفظها من الوباء،
احفظها من البالء».
وختم متوجها إىل التجار ووزارة
االقتصاد بالقول« :يكفي ما
يعانيه املواطن فال تزيدوا
عليه ،وال تستغلوا هذه احملنة
وهذه األيام الصعبة .فإن كان
العبد ال حياسب ،فإن هناك ربا
حياسب».

جعجع يف ذكرى اجملازر األرمنية:

نواجه اليوم معا خمتلف أشكال الظلم
واالستهتار بقيم لبنان الوطن واإلنسان

د .سمري جعجع
أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن
«القضية األرمنية اليت تالقي
املزيد من التعاطف والتفهم
يف العامل ،ستبقى دائما شعلة
ال تنطفئ ،مبا ختتزن من عرب
نستنري بها وندعو كل سلطة
إىل التعلم من دروسها ،كي
ال تذهب تضحيات الشهداء
سدى ،وخباصة أنهم سقطوا
نساء وأطفاال وشيبا وشبابا
شهداء اإلميان واحلرية واحلق
باحلياة الكرمية» ،مشريا إىل
أننا «من البديهي أن نقدر
عاليا شهاداتهم ،ألننا ننتمي
أيضا إىل مدرسة نضالية حافلة
بالشهادة من أجل لبنان ،الذي
كان وسيبقى موئال للحرية
والتنوع ،السيما وأن عددا
كبريا من شهدائنا هم من أصل
أرمين».
كالم جعجع جاء يف كلمة مباشرة
يف ذكرى اجملازر األرمنية
وجمازر سيفو ،وكان قد
استهلها بالقول« :درج حزب
القوات اللبنانية يف األعوام
األخرية على االحتفال يف معراب
بذكرى اإلبادة األرمنية وجمازر
سيفو .ويعز علينا هذا العام أن
يغيب االحتفال قسرا بسبب وباء
كورونا ،لكن غياب االحتفال ال
يعين أبدا غياب القضية األرمنية
والسريانية واألشورية والكلدانية
عن وجداننا وقلوبنا وذاكرتنا

احلية ،وعن وعينا بضرورة
االتعاظ من جتارب التاريخ ،ال
سيما بالنسبة للشعوب الصغرية
كالشعب اللبناني الذي ما زال
يتعرض مبختلف فئاته وطوائفه
جملازر حبق الوطن وامليثاق
وحبق
والقانون
والدستور
احلياة احلرة الكرمية ،من قبل
جمموعة تتحكم مبفاصل السلطة
وتتصرف يف بعض الوجوه كما
تصرفت السلطات العثمانية يف
حينه ،من دون وازع ضمريي
وأخالقي وباالفتئات على احلقوق
األساسية لإلنسان».
أضاف« :إنين يف هذه الذكرى
األليمة ،أحنين أمام تضحيات
الشعب األرمين والسرياني
واألشوري والكلداني على مر
التاريخ ،وأقدر عاليا حرص
اللبنانيني من أصل أرمين على
انتمائهم إىل لبنان الوطن ،كما
حرصهم على الوفاء جلذورهم
وتراث
احلافل
وتارخيهم
أجدادهم».
وختم« :كما واجهتم باإلميان
والرجاء والثقة بالنفس واإلرادة
القوية تداعيات اإلبادة واجملازر
الرهيبة ،ها إننا نواجه اليوم معا
خمتلف أشكال الظلم والتسلط
واالستهتار بقيم لبنان الوطن
واإلنسان ،لكننا لن نرتاجع كي
نستحق احلياة اليت مات من
أجلها اجدادنا وأهلنا ورفاقنا
والسالم».

فرجنيه عرض لالوضاع مع السفرية االمريكية

فرنجية مستقبال السفرية االمريكية
استقبل رئيس تيار «املرده»
سليمان فرجنيه يف بنشعي،
املتحدة
الواليات
سفرية
األمريكية يف لبنان دوروثي
شيا يف زيارة تعارف ،حبضور
النائب طوني فرجنيه ،الوزير
السابق روني عرجيي والدكتور

جان بطرس.
وقد حبث اجملتمعون يف
األوضاع والتطورات العامة يف
لبنان واملنطقة ،باالضافة اىل
الوضع االقتصادي وتداعيات
جائحة كورونا على العامل
امجع.
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مـقاالت وتـحقيقات

مـصرف لـبنان يـسرق الـودائع
محمد وهبة
جتسد اخلبث يف مؤسسة ما ،فسيكون مصرف لبنان .يعمل
إذا
ّ
ً
وحيرر سعر صرف
التضخم،
تزيد
نقدية
ال
كت
خيلق
حماسبة؛
بال
ّ
اللرية «على ذوقه» ليأكل املزيد من مداخيل األسر املتوسطة
والفقرية ،ثم مينع عن املودعني دوالراتهم .أحدث فصول هذا
املسار ،تعميم أصدره أمس احلاكم رياض سالمة ،ال يكتفي
بتكريس القيود اليت متارسها املصارف استنسابيًا على عمليات
يوسعها إلتاحة اجملال أمام املصارف لتسديد
السحب ،بل
ّ
حتدده بالتعاون
السحوبات الشهرية باللرية وبسعر السوق الذي ّ
مع مصرف لبنان والصرافني .هذا الفعل يرتجم كاآلتي :مصرف
ّ
ّ
التضخم.
ويدفعهم مثن
لبنان يشطب خسائره بودائع الناس
مثة فكرة راسخة عند حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بأن
حددتها
اخلسائر املرتاكمة يف ميزانيته بالعمالت األجنبية ،واليت ّ
اللجنة احلكومية واملستشار املالي «الزار» بقيمة  42.8مليار
دوالر ،ميكن ردمها عرب سلسلة تعاميم جيري تطبيقها لسنوات.
هذه التعاميم تستهدف جذب الدوالرات اآلتية من اخلارج لتغذية
أصول مصرف لبنان بالعمالت األجنبية ،وإطفاء الدوالرات
السابقة املرتاكمة كخسائر يف التزاماته.
يهم حاكم املصرف رياض سالمة من يدفع الثمن طاملا أنه ال
ال
ّ
ّ
املقدر بنحو  %27قد
التضخم
يزال خارج املساءلة .وال يهمه أن
ّ
يصبح أكرب بكثري ليأكل مداخيل األسر ويدفع املزيد منها حنو
خطوط الفقر والبطالة واهلجرة .وال يهمه أن يتجاوز سعر صرف
اللرية يف السوق الفعلية ،أي السوق السوداء  3آالف لرية أو 4
آالف لرية أو  5آالف لرية أو رمبا أكثر ...ما يهمه إطفاء اخلسائر
على حساب الناس.
هذا املسار واضح يف التعاميم األخرية الصادرة عن احلاكم
منفردًا بغياب جملس مركزي .فالتعميم األخري يتيح للمصارف
إعطاء الزبون خيار سحب دوالراته وفق القيود االستنسابية
احملدد من املصارف
وباللرية اللبنانية حصرًا وبسعر السوق
ّ
ومصرف لبنان! والتعميم الذي سبقه مينع املؤسسات املالية
غري املصرفية اليت تستقبل حتويالت إلكرتونية من أن تدفع
بالدوالر ،بل عليها أن تدفع باللرية ،وبسعر السوق نفسه.
وقبلها أتيح للمصارف إغالق احلسابات اليت تقل عن  5ماليني
أو  3آالف دوالر بسعر السوق نفسه .من مسح هلذا «الزبون»
حيدد معايري
الذي أنفق  42.8مليار دوالر من أموال الناس بأن ّ
سعر السوق ،وأن يضرب سالمة النقد خالفًا للمادة  70من
قانون النقد والتسليف من أجل محاية املصارف؟

تكريس القيود وتشديدها

االربعاء املاضي ،أصدر حاكم مصرف لبنان تعميمًا حيمل الرقم
 13221بعنوان «إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من
وينص التعميم على أنه «يف
احلسابات بالعمالت األجنبية».
ّ
حال طلب أي عميل ال يستفيد من أحكام القرار األساسي الرقم
 13215تاريخ  2020/4/3إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق
نقدًا من احلسابات أو من املستحقات العائدة له بالدوالر
األمريكي أو بغريها من العمالت األجنبية ،على املصارف العاملة
يف لبنان ،شرط موافقة العميل املعين ،أن تقوم بتسديد ما
يوازي قيمتها باللرية اللبنانية وفقًا لسعر السوق ،وذلك استنادًا
إىل اإلجراءات واحلدود املعتمدة لدى املصرف املعين ...وعلى
املصرف املعين أن يبيع من مصرف لبنان العمالت األجنبية الناجتة
عن العمليات املشار إليها» .ويضيف« :تبقى سائر العمليات
بالدوالر األمريكي اليت تقوم بها املصارف مع عمالئها خاضعة
حيدده مصرف لبنان يف تعامله مع املصارف».
للسعر الذي ّ
من يصيب التعميم؟ وما هي أهدافه؟ يصاب بهذا التعميم أصحاب
الودائع بالدوالر الذين يسحبون دوالرات نقدية من كونتوارات
املصارف وفق قيود وضوابط غري قانونية وغري شرعية أتاحت
للمصارف حتديد حجم السحوبات اليومية واألسبوعية والشهرية
للمودعنيّ .
لعل أغلب املودعني غري مسموح هلم بسحب أكثر من
 1000دوالر شهريًا مهما كانت أرصدة حساباتهم .كما ال ميكن
أي مودع إجراء أي عملية حتويل إىل اخلارج حتى لو كانت م ّربرة.
هنا املصرف يستنسب .ورغم الكثري من القرارات القضائية
الشجاعة اليت فرضت على املصارف وقف هذه القيود ،إال أن
عمليات استئناف القرارات تأخذ وقتًا يوحي بأن هناك قضاة
متواطئني مع املصارف.
يف النتيجة ،الذين يسحبون اجلزء اليسري من أمواهلم بالدوالر
النقدي ،باتت خياراتهم بعد هذا التعميم حمدودة :أن مين عليهم
املصرف بإعطائهم بعضًا من دوالراتهم نقدًا ،أو يبلغهم عدم
توافر الدوالرات النقدية لكن ميكنهم االستفادة من هذا التعميم.
عمليًا ،املصارف ّ
ّ
ضخ الدوالرات
كلها ،ومع الوقت ،ستوقف
النقدية (هناك عدد كبري من املصارف أوقف تسديد الدوالرات
النقدية أص ًال) ولن ترتك اخليار للمودعني سوى سحب لريات
حيدد سعر السوق؟ إنها املصارف بالتنسيق
بسعر السوق .من ّ

مع الصرافني ومصرف
لبنان!

العصابة تقرر بالغطاء
نفسه

إذًا ،العصابة نفسها
ستأخذ كل القرارات.
الغطاء السياسي هو
عنصر غري ملحوظ يف
العصابة .فلن يكون
هناك من حياسب
املصارف أو مصرف
لبنان.
هناك
يكون
لن
من يوقف التنكيل
ولن
باملودعني.
يكون هناك من يوقف
خرق القوانني .فهذا
أن
يعين
التعميم
مصرف لبنان يضرب
سالمة النقد اللبناني
املنصوص عليها يف
املادة  70من قانون النقد والتسليف ،من أجل فرض خيار
سحب الودائع باللرية وبسعر خبس ،بعد التنسيق مع مجعية
املصارف .كيف ذلك؟ التعميم يستند إىل املادتني  70و174
من قانون النقد والتسليف.
األوىل تشري إىل أن مهمة مصرف لبنان هي« :احملافظة على
سالمة النقد اللبناني ،احملافظة على االستقرار االقتصادي،
احملافظة على سالمة أوضاع النظام املصريف ،تطوير السوق
النقدية واملالية».

العصابة نفسها تأخذ قرارات للتنكيل باملودعني وقص ودائعهم
وزيادة التضخـّم

والثانية تنص على أن «للمصرف املركزي ،خاصة بعد استطالع
رأي مجعية مصارف لبنان ،أن يضع التنظيمات العامة الضرورية
لتأمني حسن عالقة املصارف مبودعيها وعمالئها .كما أن له
ويعدل كلما رأى ذلك ضروريًا ،قواعد تسيري العمل
حيدد
أن
ّ
ّ
اليت على املصارف ان تتقيد بها حفاظًا على حالة سيولتها
ومالءتها».
التعميم يضرب «سالمة النقد اللبناني» .هذا يعين أن مصرف
لبنان واملصارف اتفقا على ضرب سعر صرف اللرية من أجل
تنظيم العالقة بني املصارف ومودعيها .كيف كانت هذه العالقة
أص ًال يف األشهر األخرية؟ كانت عالقة السالب باملسلوب.
فاملصارف حجزت ودائع الناس وضعت ،وبشكل استنسابي
وعشوائي ،قيودًا وضوابط على عمليات السحب والتحويل ،قبل
أن تسلب اليوم قيمتها الفعلية.

وقف التداول بالدوالر

على أي حال ،إن أهداف التعميم واضحة ،ألنه يأتي بعد سلسلة
تعاميم ال ميكن تفسريها سوى أن مصرف لبنان ّ
يتجه تدرجيًا حنو
تكريس القيود والضوابط االستنسابية اليت فرضتها املصارف
على عمليات السحب والتحويل وصو ً
ال إىل منع التداول بالدوالر.
هذا األمر واضح يف التعميم  13215الذي ينص على إغالق
احلسابات اليت ال تفوق  5ماليني لرية أو  3آالف دوالر مقابل
تسديدها بسعر السوق ،أي حتويل اللريات إىل دوالرات بسعر
مصرف لبنان ثم حتويلها جمددًا إىل لريات بسعر السوق الذي
حدده مصرف لبنان بالتنسيق مع املصارف والصرافني بقيمة
ّ
 2600لرية للدوالر الواحد.
وينسجم هذا االمر مع تعميم يتعلق مبنع املؤسسات املالية
غري املصرفية اليت تقوم بعمليات حتويل األموال عرب الوسائل
االلكرتونية من تسديد قيمة التحويالت الواردة بالعملة األجنبية،
(احملدد
بل عليها أن تدفعها باللرية اللبنانية بسعر السوق
ّ
بقيمة  2600لرية) وعليها أن تبيع الدوالرات ملصرف لبنان.
سالمة يسلب دوالرات املغرتبني أيضًا ،أي تلك الدوالرات
الطازجة اليت أتيح للمصارف تسديدها للزبائن نقدًا أو حتويلها
إىل اخلارج مقابل إعفاءات من االحتياط االلزامي (كما ورد يف
التعميم األساسي الرقم  150الصادر يف  9نيسان  .)2020يثري
هذا األمر تساؤ ً
ال واسعًا :فهل إذا كانت الرواتب اليت يتقاضاها
األجراء بالدوالر بات لزامًا عليهم أن يتقاضوها باللرية اللبنانية
حتى لو كانت عبارة عن حتويالت خارجية طازجة؟ كيف يكون

هناك متييز بني مودع وآخر؟ املودعون الذين صرفت أمواهلم
وتبخرت سيعاقبون ،فيما املودعون الذين جيلبون أموا ً
ّ
ال طازجة
سيكونون مميزين؟ على أي أساس وبأي معايري؟

من يدفع ثمن شطب الخسائر؟

أهم ما يكمن يف التعميم األخري والتعاميم السابقة أن مصرف
لبنان سيقوم بأمرين:
 يف جهة األصول يف ميزانيته ،حيث توجد االحتياطيات بالعمالتاألجنبية املتآكلة واليت مل يبق منها سوى  22مليار دوالر ،فإن
استحواذ مصرف لبنان على دوالرات املغرتبني سيتيح له تغذية
حدة الضغوط اليت يتعرض
هذه األصول وزيادتها للتخفيف من ّ
هلا بسبب اخلسائر املرتاكمة البالغة  42.8مليار دوالر.
 يف جهة املطلوبات /االلتزامات ،فإن املسألة مبنية على أنّ
موظفة لدى مصرف لبنان وهي
ودائع الناس بالدوالر هي
ّ
تسدده املصارف للمودعني باللرية
تبخرت .لذا ،فإن كل دوالر
ّ
اللبنانية ،يتيح ملصرف لبنان أن يشطب دوالرًا من خسائره
املرتاكمة بالعمالت األجنبية.
ويف املقابل ،سيدفع مصرف لبنان مثن هذا الشطب ،عرب طبع
املزيد من اللريات إلمداد املصارف بسيولة تكفي لتسديد
الودائع .املودع ،سيدفع الثمن مباشرة عرب «هريكات» مباشر
على وديعته ّ
احملدد
ميثل الفرق بني سعر الصرف السوقي
ّ
من مصرف لبنان بقيمة  2600لرية ،وسعر الصرف الفعلي
يف السوق البالغ  3250لرية .نسبة اهلريكات ستبلغ %20
ورمبا تزداد مع الوقت ،مبا أن اللريات املسحوبة من املصارف
ّ
ستشكل طلبًا إضافيًا على الدوالر ،ما يؤدي إىل ارتفاع إضايف
يف سعر الصرف.

الكتلة النقدية باللرية ازدادت من  5561مليار لرية يف
مطلع  2019لتبلغ  15163مليار لرية يف منتصف
نيسان الجاري

ّ
التضخم
كذلك سيدفع املستهلك الثمن بشكل غري مباشر بسبب
الذي سينتج عن اللريات اإلضافية اليت يطبعها مصرف لبنان
ّ
ويضخها يف السوق للتداول .أبرز مثال على هذا التضخم ،أنه
يف كانون الثاني  2019كانت الكتلة النقدية املتداولة باللرية
اللبنانية  5561مليار لرية ،ثم ّ
اتسعت لتبلغ  15163مليار لرية
ّ
أقل من  16شهرًا تضاعفت هذه
يف  15نيسان  .2020خالل
الكتلة مبقدار  ،2.7وازدادت بقيمة  9600مليار لرية.
يف املقابل ،ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل اللرية من 1507.5
لريات وسطيًا لكل دوالر إىل  3250لرية ،أي إن الفجوة بني
سعر الصرف املعمول به لدى مصرف لبنان واملصارف ،وبني
السعر الفعلي يف السوق تفوق .%115
هذا األمر ليس تفصي ًال يف بلد تبلغ خسائره  83مليار دوالر
ويطالب فيه رئيس مجعية املصارف ببيع أمالك الدولة لتوزيعها
لب معركة توزيع
على املصارف وكبار املودعني .هذا هو ّ
اخلسائر اليت جيري حتميلها ملداخيل الناس وقدراتهم الشرائية.
ّ
التضخم اليت تتوقعها وزارة املال ستصل إىل  %27يف
نسبة
نهاية  .2020إنه رقم قياسي يعين املزيد من اخلسائر اليت
تتحملها الفئات األضعف يف اجملتمع.
ّ
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اسرتاليات

تعيش يف أسرتاليا ..هل احملكمة تستمع اىل ان الشركة املالكة لروبي برينسيس
فكّرت بأن تكتب وصية؟ كانت على علم بتفشي فريوس كورونا على منت السفينة
كتابة الوصية هي شيء قد
يكون أمرًا تعرف أنك جيب أن
تفعله لكن ال وقت لديك للقيام
به .لست وحدك يف ذلكُ .تظهر
الدراسات أن ما يعادل 49%
من األسرتاليني ليس لديهم
وصية تعكس املرحلة احلالية
من حياتهم أو ممتلكاتهم.
قد ال تعلم بأن قانون املرياث
ميكن أن خيتلف كثريًا بني
البلدان.
القانون الذي حيدد ملن تعود
ممتلكاتك يف حال مل تكن لديك
وصية ،خيتلف بشكل كبري
بني البلدان .مث ًال ،يف بعض
الدول ،ميكن أن يرث األبناء
بشكل خمتلف عن البنات ،ويف
غريها يؤخذ األهل يف االعتبار.
يف بعض الدول ،حيدد القانون
من يستفيد من ممتلكات
شخص توفى بغض النظر عن
وجود وصية .يف بلدان أخرى،
قد تكون حرًا يف كتابة وصية
ترتك مبوجبها ممتلكاتك حبسب
ما ترغب ،لكنها مشروطة
معينني ميكنهم
حبقوق أشخاص
ّ
املطالبة بشيء من ممتلكاتك.
يف أسرتاليا ،إذا توفى شخص
ما من دون وصية ،حيق للزوج/
الزوجة باحلصول على كامل
املرياث ،إلاّ إذا كان لدى
الشخص املتويف أبناء/بنات من
عالقات سابقة.
إذا كان لدى الشخص املتويف
أبناء/بنات من عالقات سابقة،
يبقى للزوج/الزوجة احلق يف
احلصول على كل أغراض املتويف
الشخصية ،واملرياث الشرعي
(حاليًا حواىل  ،$482,000لكن
يتم تعديل هذا الرقم بانتظام
حبسب مؤشر أسعار املستهلك
اجلاري) ،باإلضافة إىل نصف
ّ
يتبقى ،فيما النصف
كل ما
يوزع بني مجيع أبناء/بنات
اآلخر َّ
املتويف .إذا مل تكن املمتلكات
كافية لتغطية املرياث الشرعي،
حيق للزوج/الزوجة احلصول على
كل شيء.
إذا كانت لديك ممتلكات يف
اخلارج ويف أسرتاليا معًا ،قد
تنطبق قوانني اخلارج على بعض
ممتلكاتك فيما تنطبق القوانني
املمتلكات
على
األسرتالية
األخرى .ميكن أن يكون ذلك
املطبق على
معقدًا ألن القانون
َّ

معينة ميكن أن يعتمد
ممتلكات
ّ
على عوامل عدة مبا فيها طبيعة
املمتلكات يف تلك البلدان.
تقول السيدة ،Natalie Darcy
كبرية حمامي التخطيط للملكية
لدى «مكتب نيو ساوث ويلز
لألمانة والوصاية» إن األشخاص
الذين لديهم ممتلكات يف دول
متعددة عليهم أن يطلبوا نصيحة
حمرتفة تتعلق بالقوانني يف
كل بلد توجد فيه ممتلكاتهم.
والقيم يف
بإمكان «الوصي
ّ
نيو ساوث ويلز» املساعدة
يف كتابة الوصية للتعامل مع
املمتلكات األسرتالية للشخص
املعين.
وتقول السيدة « Darcyإننا نرى
عددًا متزايدًا من الناس من
خلفيات ثقافية متعددة يأتون
لكتابة الوصية ملمتلكاتهم يف
أسرتاليا».
وتضيف« ،إذا كانت لديك قيم
عائلية أو تراثية أو معتقدات
ألحبائك بالنسبة
تود أن تبقيها
ّ
إىل ممتلكاتك بعد وفاتك ،من
املهم أن ُت ِع َّد وثائق رمسية حتدد
توزع ممتلكاتك.
كيف تريد أن َّ
من دون وصية ،ال أحد يعرف
ملن تريد أن تورث ممتلكاتك،
مبا فيها األغراض ذات القيمة
العاطفية».
هناك بعض احملطات املهمة يف
حياتنا جتعل من كتابة وصيتك
أو حتديثها أمرًا أكثر أهمية .إذا
كنت قد استقبلت فردًا جديدًا
يف العائلة ،أو طرأ تغيري على
وضع عالقاتك ،أو وضعت
خططًا للسفر ،أو اشرتيت
ال أو ّ
منز ً
فكرت بالتقاعدُ ،ينصح
بأن تتحدث مع شخص حمرتف
وكاتب دائم للوصية مثل «
مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة
والوصاية «.
ملزيد من املعلومات أو ألخذ
موعد ،زوروا ،tag.nsw.gov.au
أو اتصلوا بـ «مكتب نيو ساوث
ويلز لألمانة والوصاية» على
الرقم  .30 20 10 1300بالنسبة
إىل األشخاص الذين حيتاجون
خلدمات الرتمجة ،اتصلوا بالرقم
أي لغة
 ،450 131وأبلغوهم ّ
تتكلمون ،واطلبوا منهم بأن
يتصلوا بـ « مكتب نيو ساوث
ويلز لألمانة والوصاية « على
الرقم .1300 10 20 30

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
02 96324818

مت اتهام روبي برينسيس
بأنها كانت على علم بتفشي
فريوس كورونا على متنها
خالل رحلتني أخريتني لروبي
ً
معرضة «بتهور»
برينسيس
األرواح للخطر من خالل
استمرار «العمل كاملعتاد»
ً
وفقا لقضية رفعت يف
،
الواليات املتحدة.
وقد مت تقديم الشكوى ،اليت
حصلت عليها صحيفة سيدني
مورنينغ هريالد  ،من قبل عائلة
احد ركاب روبي برينسيس
تشونغ تشني املقيم يف لوس
أجنلوس ،والذين توفى يف 4
نيسان بسبب الفريوس.
وتسعى أرملة السيد تشني،
وعقيلته جويشان هسو وابنتهما
فيفيان اللتان كانتا على منت
السفينة واصابهما الفريوس،
للحصول على تعويضات تزيد
عن مليون دوالر أمريكي (1.58
مليون دوالر اسرتالي) يف
حمكمة والية كاليفورنيا.
ونعترب روبي برينسيس يف
صلب تفشي فريوس كورونا
يف أسرتاليا ،حيث مت ربطها
أسرتاليا وأكثر من
بوفاة 19
ً
 600حالة إصابة بالفريوس
منذ أن مسح للركاب بالنزول
يف سيدني دون فحوصات
صحية يف  19آذار املاضي.
وكشف الزميلة ،السيدني
مورنينغ اهلريالد ،أن أفراد
الطاقم ،الذين تقطعت بهم
حاليا على منت السفينة
السبل
ً
بالقرب من ميناء كمبال ،خيشون
أن يتم إرساهلم «إىل حتفهم»
إذا مرضوا بعد اجبارهم على
املغادرة إىل الفيليبني يف
األيام املقبلة.
املقدمة
الدعوى
وتتهم
يف الواليات املتحدة ،اليت
مت رفعها يوم األربعاء من
االسبوع املاضي ،بشكل مثري
مكتب شركة روبي برينسيس
بإدراكها لتفشي الفريوس
ليس فقط خالل الرحلة املشينة
اآلن من  8إىل  19آذار ولكن
ً
أيضا الرحلة اليت سبقتها من
 24شباط إىل  8آذار.
وتقول الشكوى إن الشركة
«أرباحا على حساب
حققت
ً
سالمة ركابها» وكانت مهملة
بشكل كبري عندما مسحت
للركاب مبن فيهم تشني
السفينة
إىل
باالنضمام
«املنكوبة» يف  8آذار.
وزعم انه الركاب صعدوا
ُ
اىل السفينة دون اخلضوع
لفحص مناسب إىل جانب
الطاقم الذي تعرض بالفعل
للفريوس وبعضهم «[جاء] مع
األعراض».
وسرعان ما أصبح الفريوس
«يتفشى» يف الرحلة الثانية
وعندما
نيوزيلندا،
حول
اصبحت روبي برينسيس على
علم ،أضافت «إهانة لإلصابة»
بالفشل يف احلجر الصحي
للركاب.
وتقول الشكوى «إنهم مل
يكلفوا أنفسهم عناء إخطار

السفينة املنكوبة راسية قبالة سواحل نيو ساوث ويلز يف ميناء كمبال

الرجل املتوفى نشونغ تشني جويشان وعقيلته هسو وابنتهما فيفيان امام ميناء سيدني
الركاب بوجود تفشي فعلي
للفريوس ،مما مسح استمرار
اإلحبار كما لو كانت رحلة
عادية حتى وقت عودته إىل
أسرتاليا قبل املوعد احملدد
للوصول بثالثة أيام».
بدورها نفت روبي برينسيس،
اململوكة لشركة كارنيفال،
بشدة مجيع هذه املزاعم.
وقال متحدث باسم الشركة
«مبا أن هذا هو موضوع
التقاضي النشط يف دولة
أخرى ،فإننا ال نرغب يف
إضافة مزيد من التعليقات يف
الوقت احلالي».
وافيد ان السلطات الصحية
يف نيو ساوث ويلز اعتربت
السفينة «متوسطة اخلطورة»
بسبب وجود  158راكبا مريضا
على متنها عندما رست يف 8
آذار.
ً
وفقا لبيان صادر
ومع ذلك ،
عن روبي برينسيس ،مل يكن
هناك سبب إللغاء الرحلة
الثانية ،ألن مسحات كوفيد 19
اليت أخذتها السلطات الصحية
يف نيو ساوث ويلز من

األشخاص على منت الطائرة
كانت سلبية.
وردًا على أسئلة حول عملية
التنظيف اليت أجريت يف
 8آذار ،قال متحدث باسم
روبي برينسيس إن السفينة
مت تطهريها «فوق معايري
بناء على أفضل
عالية بالفعل
ً
نصيحة دولية للصحة العامة»
باستخدام مطهر «معروف بقتل
الفريوسات التاجية خالل 30
ثانية».
جاء الكشف عن الدعوى
األمريكية يف نفس اليوم الذي
شددت فيه شرطة نيو ساوث
ويلز تركيزها على الرحلتني
السابقتني لرحلة  8آذار كجزء
من حتقيق جنائي يف السفينة
احملاصرة.
وقال مفوض اجلرمية يف
الوالية ،مساعد املفوض،
ستيوارت مسيث إن الركاب
الذين سافروا يف رحلة سابقة
مت استدعاؤهم للمرة األوىل
للمساعدة يف االستفسارات.
وهذا يعين أن أكثر من 5000
راكب ،باإلضافة إىل أعضاء

الطاقم يف كلتا الرحلتني،
قد ُطلب منهم اآلن إكمال
استطالع عرب اإلنرتنت يتضمن
باملمارسات
تتعلق
أسئلة
الصحية وأي معلومات أخرى
يتم مجعها أثناء الركوب.
وترسو السفينة اآلن قبالة
ساحل نيو ساوث ويلز يف
مع أكثر من 1000
ميناء
شخص على متنها ،لكنها
ستضطر قريًبا إىل املغادرة
إىل الفيليبني.
وقال اثنان من أفراد الطاقم
لصحيفة السيدني مورنينغ
اهلريالد ،إن خوفهما األكرب هو
أن يصابا باملرض وحيتاجا إىل
جهاز تهوية خالل الرحلة اليت
يوما إىل مانيال.
تستمر ً 14
وصرح عضوا الطاقم ،اللذان
حتدثا بشرط عدم الكشف عن
هوياتهما ،إنهما خيشيان أن
يتم عزهلما على منت السفينة
إذا مت نشر امسيهما.
وقال أحدهما« :يف األساس
يرسلون الناس إىل وفاتهم
إذا كانوا مرضى عندما نكون
يف البحر».
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مـقاالت وتـحقيقات

«عملية السياج»:

احلريري ـ جنبالط ـ جعجع:

دفعة من رصيد املفاجآت! ال جــبهة مـعارضـة
مـحمد بدير

تعرضت سيارة دفع رباعي لبنانية يف جديدة
ّ
يابوس عند احلدود اللبنانية  -السورية ظهر
األربعاء من االسبوع املاضي لصاروخ
موجه
ّ
من اجلو أصابها بدقة
فدمرها .سبقه صاروخ
ّ
استهدف حميط السيارة كفعل إشعار لركابها
بضرورة إخالئها .انتهى احلدث -رمسيًا -بإدانة
اخلارجية اللبنانية «لالعتداء الذي يأتي كجزء
من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة جتاه
لبنان» وبتقديم شكوى إىل جملس األمن،
للتو.
لكنه ميدانيًا كان قد بدأ
ّ
مساء اجلمعة من االسبوع املاضي استنفر
اجليش اإلسرائيلي بطريقة استثنائية على
مقاطع من احلدود اللبنانية وأرفق استنفاره
بإطالق قنابل مضيئة اكتشف حتت ضيائها
متزيق السياج احلدودي يف ثالثة مواضع
خمتلفة ،وأن بعض الفتحات اليت ّ
خلفها هذا
التمزيق كانت كافية لعبور آليات .مل
تتنب
ّ
أي من احلادثتني،
أية جهة املسؤولية عن ٍّ
وإن كانت املواكبة اإلعالمية اإلسرائيلية
هلما كافية وحدها للداللة القطعية على أن
األمر يتعلق بفعل إسرائيلي
ورد فعل من
ّ
قبل حزب اهلل.
ملاذا مل ُتعلن إسرائيل مسؤوليتها؟
ألنها  -رمسيًا  -تنتهج مبدأ «هامش اإلنكار»،
وهو من العناصر
املكونة لـ «املعركة بني
ّ
احلروب».
يقضي املبدأ املذكور باعتماد الغموض إزاء
العمليات اليت ُت َّ
نفذ يف إطار هذه املعركة
حتى يتيح للجهة املستهدفة مساحة سياسية
لتجاهل االعتداء بوصفه جمهول الفاعل ،فال
تقع يف
حرج اعتباري  -أمام ناسها  -قد
ٍ
الرد.
يضطرها إىل
ّ
دأبت إسرائيل على االلتزام بهذا املبدأ
على امتداد سنوات ممارستها للمعركة
بني احلروب ،ومل حتد عنه سوى يف مرات
حمدودة ،كانت غالبًا مرتبطة باستثمار
يقو بنيامني نتنياهو على مقاومة
انتخابي مل َ
إغرائه.
أما حزب اهلل ،فيمكن االفرتاض أنه جياري
إسرائيل يف مبدئها ،طاملا أن االعتداء مل
جيِر ّ
تبنيه من قبلها.
حنن إذًا أمام جولة تكتيكية ،أو حتى «ميين
تكتيكية» بني إسرائيل واملقاومة ،حيتشد
فيها  -برغم حمدوديتها  -قدر هائل من
ُ
بد أنها
استحضرت عند
الدالالت ،اليت ال ّ
اجلهات الفاعلة يف احلدث ،وال بأس ،تاليًا،
من اإلضاءة على بعضها.
حرص
يربز
على الصعيد الظريف،
مشدد لدى
ّ
كال الطرفني على التأكيد بأن قيود املعركة
العامة ضد فريوس «كورونا» وتدابريها ال
تسري على قواعد االشتباك القائمة بينهما.
تقول إسرائيل ،من خالل اعتدائها ،إن
براجمها املتعلقة مبنع املقاومة من املضي
قدمًا يف تطوير قدراتها النوعية مل ولن
تتأثر باجلائحة العاملية،
فريد احلزب بأن
ّ
أي تعرض لكوادره
التزامه العلين بالرد على ّ
سار
– حتى خارج األراضي اللبنانية-
وفعال،
ّ
ٍ
حتى يف ظل اجلائحة إياها.
واألهم ،على الصعيد الردعي ،أن احلزب
كرس هنا ،للمرة الثانية بعد عملية «أفيفيم»
ّ
أواخر الصيف املاضي ،قاعدة اشتباك
جديدة ،كان أعلنها أمينه العام ،السيد حسن
نصر اهلل ،يف أيلول املاضي حول سقوط
اخلطوط احلمر والتأسيس «ملرحلة جديدة من
الوضع عند احلدود حلماية لبنان» .القصد:
إن مساحة الفعل ورد الفعل حلماية لبنان
ومواطنيه  -وخصوصًا املقاومني منهم  -ال

حيددها العدو بامتيازاته العملياتية ،وتاليًا
هي تشمل حكمًا خط اجلبهة (غري) الباردة
عند احلدود جنوبًا.
على أن احلزب مارس هنا القدر املعهود
وجه
من التناسبية مع االعتداء اإلسرائيليّ :
العدو رسالة قدرة على قتل من كان يف
السيارة لو أراد (منفذًا إجراء «النقر جانبًا»
بصاروخ إنذاري)،
فوجه احلزب رسالة قدرة
ّ
ٍ
على دخول أي من املستوطنات اليت ُ
شقَّ
ٍّ
السياج أمامها والرد باملثل .مع فارق نوعي:
حرص إسرائيل على عدم إسالة دماء ركاب
السيارة كان مستندًا إىل حالة من «انكواء
رسختها سوابق مرتاكمة من
الوعي» لديهاّ ،
احتكاكها باملقاومة.

الفاصل الزمني بني االعتداء والردّ :املن ّفذون
انتظروا األوامر ...حصراً
قدمت إسرائيل عرضًا مكررًا من
عملياتيًاّ ،
دقتها االستخبارية والتنفيذية املشهود هلا
فيهما ،فعمدت املقاومة إىل تقديم
عرض
ٍ
مشوق على أكثر من صعيد ،لعل أهمها
ٍ
يكمن يف أمرين:
األول ،الفاصل الزمين شبه الصفري
باملعنى العملياتي (أخذًا يف االعتبار الوقت
االفرتاضي املطلوب لدراسة احلدث ومسار
ورد
صناعة القرار القيادي) بني االعتداء
ّ
ّ
الفعل ،ما يشي بأن اجلهة
املنفذة كانت
تتوفر على خيارات عملياتية جاهزة وتنتظر
حصرًا أوامر اجلهات القيادية العليا لتباشر
اإلجراء.
هذا االستنتاج ،لو
صح ،فإنه يعين أننا
ّ
سنكون مستقب ًال أمام منط جديد من ردود
فعل املقاومة جلهة االلتصاق الزمين املباشر
بأفعال العدو ،مبا يفرضه ذلك من أثر ردعي
وإجرائي يف حسابات العدو.
الثاني ،يرتبط بالكفاءة التنفيذية اليت
انطوت عليها «عملية» متزيق السياج وعبوره
«اجملازي».
نظافة العملية «أحرجت األنظمة الدفاعية
لقيادة املنطقة الشمالية» يف جيش
حد تعبري أحد ّ
حملليه األمنيني،
االحتالل ،على ّ
ما قد يستدعي «إعادة النظر يف املفهوم
الدفاعي على احلدود بعمق».
ليست احلكاية أن جمموعات جنحت يف تنفيذ
املهمة املوكلة إليها والعودة بسالم من
دون أن تكتشفها ما ُيفرتض أنها املنظومة
احلدودية األذكى يف العامل ،بل إن بعض
األماكن اليت اختريت لتكون موقع احلدث،
على ما يقول عارفون ،كانت تقع يف وسط
حقول الرؤية املباشرة لعدد من املراصد
املنصوبة يف اجلهة األخرى من احلدود.
إمعان يف التحدي و /أو االستخفاف؟ رمبا.
يف سياق أبعد مدى ،تسجل «عملية
السياج» نقطة نظام حتمية يف دعوى اإلجناز
روجت هلا إسرائيل قبل
اإلسرتاتيجي اليت ّ
عام ونصف عام ،مع إطالقها عملية «درع
الشمال» وزعمها القضاء على شبكة األنفاق
أعدها حزب اهلل للعبور إىل اجلليل يف
اليت ّ
يوم األمر.
ميكن القول إن «عملية السياج» ،عمليًا،
ّ
حد كبري ذاك اإلجناز .هي أسقطت
صفرت إىل ّ
درعه،
الشمال
عن
وكرست انكشافه الواقعي
ّ
أمام إرادة املقاومة ومفاجآتها ،وأعادت إىل
األذهان مرة أخرى أن األصل يف مواجهة
العدو ،يف ظل امتيازاته التقنية
املتفوقة
ّ
هو مزيج إبداعي من «حرب األدمغة» و»حرب
اإلرادات».

مـيسم رزق
واد ،وسعد احلريري يف ٍ
وليد ُجنبالط يف ٍ
واد
ٍ
عهم،
جتم ُ
ومسري جعجع يف واد آخر .ال بوصلة َ
واحدًا ،فاملسار مخُ ِ
ِ
تلف
اهلدف
كان
وإن
َ
َ
واالعتبارات مخُ تلفة .حُ
زمن  ١٤آذار
املصلةَ :
حيزنون.
ولىّ  ...ال جبهة ُمعارضة وال َمن َ
ِ
النائب نعمة طعمة يف
مجع
يف أيلول َ ،2018
َ
ِ
منزله وليد جنبالط ومسري جعجع .كانت ُمناسبة
الطاولة
طر َح فيها رئيس القوات اللبنانية على
ِ
َ
فكرة إنشاء جبهة ُمعارضة ضد عهد الرئيس
ميشال عون.
ُ
َ
حتالف ثورة «األرز» مل
مضت أعوام كثرية على
عاد ُمغامراً
يتنبه جعجع خالهلا إىل أن جنبالط ما َ
ّ
َ
ِ
حيسمها «البيك» بأنه «ال
قبل أن
وال ُمبادرًا،
احملاور».
ُيريد الدخول يف سياسة
ِ
ُ
تتوقف التحليالت عن جبهة ُمعارضة
منذ أيام ال ّ
السابق سعد
احلكومة
رئيس
إليها
سينضم
ِ
ّ
تزامنت عودته من باريس مع
احلريري ،إذ
َ
تصرحيات هجومية للقوات واالشرتاكي تنال
ِمن العهد وحكومة الرئيس حسان دياب ،ومع
حركة تقوم بها السفرية األمريكية اجلديدة
دوروثي شيا على القيادات «الصديقة»
لبالدها يف بريوت.
حني ُي َ
التكهنات،
التزامن من زاوية
نظر إىل هذا
َ
ّ
ُ
يصري احلديث عن مشروع كهذا «ببالش».
ِ
واقع أن ال زمان
لكن ِكال األمرين ال يلغيان
يسمح ألن اللحظة السياسية اليت ُولدت يف
َ
فندق
جيمع ،فهذا
انطوت ،وال مكان
٢٠٠٥
ُ
َ
َ
«الربيستول» حيث أسرار وخفايا ما ُعرف يومًا
منذ أيام...
ودع ماضيه ُ
بـ»فريق  14آذار» ّ
ُكل املؤشرات ُتفيد بأن البالد ُمقبلة على

اضطرابات سياسية وشعبية شرسة .وحتى
ِ
ذلك احلني ،يتناوب الثالثي جنبالط  -احلريري
َ
وفق مشرتكات أساسية،
 جعجع على املعارضةأبرزها تصفية حساب مع العهد واحلكومة،
واحلفاظ على ودائعهم ِ
داخل النظام السياسي
واملالي ،وال سيما أن املسار الذي تتبعه
احلكومة بالتناغم مع سياسة رئيس اجلمهورية،
جيعلهم يشعرون باخلطر ،على صعيد اإلجراءات
يلوح بها فريق رئاسة احلكومة ،كما جلهة
اليت ّ
التعيينات املالية حيث الطاقم القديم يشكل
العمود الفقري للسطوة األمريكية على الساحة
الداخلية.
كذلك يرى الثالثي نفسه معنيًا بالدفاع عن
كبار املودعني (بعضهم من هؤالء «الكبار»)،
مد مصرف
وعن رياض سالمة الذي لطاملا ّ
احلريري بالدعم ،على شكل هندسات مالية أو
غريها.
ُيضاف إىل ما سبق أن التعيينات املالية،
وخاصة يف مصرف لبنان ،متثل أهمية
قصوى للحريري وجنبالط ،ألسباب هلا صلة
باحملاصصة ،كما إلراحة سالمة ،فض ًال عن
«االمتثال» لألمر األمريكي بإعادة تعيني حممد
البعاصريي يف منصبه السابق ،نائبًا ثالثًا
حلاكم مصرف لبنان.
ولدى جنبالط مطلب خاص جيعله خيوض حروبًا
كالمية ُيلبسها لبوسًا «عامليًا» أحيانًا :األخذ
برأيه لتعيني قائد للشرطة القضائية.
ِ
املواقف
ما سبق جيعل الثالثي يلتقي على
ِ
نفسها ،من دون أن يعين ِ
منطق
ذلك إحياء
ِ
تنعدم املقدرة على صوغ مثل هذا
 ١٤آذار ،إذ
التحالف نتيجة اعتبارات عديدة:
أو ً
ال ،لدى احلريري وجنبالط شعرة ال ُيريدان
قطعها مع حزب اهلل ورئيس جملس النواب
ُ
حتالفًا من هذا
نبيه بري .االثنان يعلمان بأن
يستفز الثنائي وجيعلهما أكثر تشددًا،
النوع
ّ
خصوصًا أن جعجع بالنسبة اليهما هو مبثابة

يلعب كل من احلريري وجنبالط
«شبهة» .لذا َ
منفردين ،وحدود لعبتهما انتقاد العهد
واحلكومة والتحريض عليهما ،واإلعداد لركوب
موجة أي انتفاضة ُمقبلة.
ثانيًا ،ال يزال احلريري ُي ِ
راهن على العودة إىل
ِ
ينتظر انتهاء
الرئاسة الثالثة .وهذا الرهان
ويعول على إسقاط حكومة دياب
أزمة كورونا،
ِّ
يف الشارع .وألن احلريري َ
يعلم بأن ال حظوظ
له من دون غطاء حزب اهلل ،فلن ُي ِ
غامر يف
تستفزه.
ارتكاب خطوة
ّ
وارد اخلروج عن السكة
يف
جنبالط
ثالثًا ،ليس
ِ
اليت رمسها لنفسه منذ  .٢٠٠٨ميشي «جالس»
محُ اذرًا التوتر مع احلزب ،وحمافظًا على العالقة
اليت تربطه بربي .لذا فإن االبتعاد عن «سياسة
احملاور» ال يزال اخليار ُ
امل ّ
فضل لديه .وإن
ُ
«املستقبل»
تقاطعت تغريداته مع مواقف
حمدد ،العهد
ضد طرف سياسي
و»القوات»
ّ
ّ
أو حسان دياب ،لكنها ال تعين أن «خصم
خصمي حليفي».
وارد الخروج عن السـّكة التي
ليسَ جنبالط يف ِ
رسمـَها لنفسه منذ 2008
رابعًا ،االعتبار األهم الذي حيول دون إنشاء
هذه اجلبهة ،هو العالقة السيئة بني احلريري
ِ
مصادر الطرفني «األمور
وجعجع .فباعرتاف
حتتاج إىل الكثري من املعاجلة» .القوات تشعر
َّ
تتخط العالقة العميقة اليت
بأنها املخدوعة ،ومل
السابق جربان باسيل.
مجعت احلريري بالوزير
ِ
َ
ِ
يتعاف من
أضف إىل ذلك أن احلريري مل
وجهتها القوات له بإخراجه من
الضربة اليت ّ
احلكومة ،ثم رفضها تسميته لتأليف حكومة
بعد استقالته ،فض ًال عن جرح «الريتز»
جديدة َ
الذي مل يندمل بعد.
صيدا أعادت الحريري
دفعت عودة احلريري إىل االفرتاض بأنها
ّ
تتعلق بتفعيل عمله السياسي ،وإطالق جبهة
معارضة للحكومة.
لكن هذه العودة ترتبط بشكل أساسي مبا
َ
حصل يف صيدا أخريًا ،واحلديث عن تواصل
بني الرئيس األسبق للحكومة فؤاد السنيورة
َ
ودياب ودعوته إىل صيدا ،ومن ثم تدخل
النائبة بهية احلريري الذي أدى إىل جتميد
زيارة رئيس احلكومة ووزير الصحة حسن محد
إىل صيدا.
ليس تفصي ًال بالنسبة إىل احلريري خسارة
َ
أحد أعضاء نادي رؤساء احلكومات السابقني
ِ
يستنجد بهم كلما دعت احلاجة ،فض ًال
الذين
عن البلبلة اليت أصابت مجهوره ،يف ظل أزمة
كورونا والشح املالي.
ِ
مسامع احلريري يف باريس
وقد وصلت إىل
َ
ُ
(قبل عودته) أن الناس يف املرحلة املقبلة
سرتكض إىل الشارع منتفضة ضد سياسة
يعد
التجويع ،وأن خطاب العصب الطائفي مل ُ
ِ
تقاتل بل تريد
ينفع ،ألن الناس ال تريد أن
أن تأكل.
أما بالنسبة إىل احلركة اليت تقوم بها السفرية
األمريكية ،فال ارتباط بينها وبني عودة احلريري،
كما أنها ال تأتي يف إطار ّ
مل الشمل أو توحيد
البوصلة عند الفريق األمريكي السياسي يف
لبنان ،خصوصًا أن اإلدارة األمريكية ُتدرك أن
جلر عربة
أحصنتها القدمية يف لبنان لن جتتمع ّ
مواجهة حزب اهلل .حركة السفرية ال تزال يف
إطار التعارف وجس النبض ،يف انتظار أمر
عمليات مل يصدر بعد ،على ما يقول قريبون
من الثالثي ومن السفارة يف عوكر.
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مـقاالت وتـحقيقات

طرق أبواب املستوطنات :اختبار اجلاهزية بني اهلجوم والدفاع
ابراهيم األمني
على طول اخلط احلدودي اجلنوبي ،يتخذ جيش االحتالل
إجراءات خاصة .األمر جتاوز متامًا كل ما كان سائدًا قبل حرب
متوز العام  ،2006واالستنفار له لغة عملية يومية غري قابلة
لالسرتخاء .واملعركة هناك تتخذ طابعًا أمنيًا بصورة واضحة،
إذ يقوم االشتباك األمين اليومي بني املقاومة وقوات االحتالل
من دون أن يشعر الناس من حوهلم باألمر.
استفاد العدو كثريًا من القرار  ،1701وهو ظل ،اىل اآلن،
يستفيد من قوات الطوارئ الدولية ألجل مسح املنطقة املقابلة
ملواقعه ومستوطناته .ويعمل ليل نهار على مسح تقين ورمبا
يفعل خاليا
جتسسية له ،بغية الوقوف على تفاصيل كل
ّ
ّ
ما هو قبالته .لكن العدو ،كان على الدوام ،واثقًا من أن
الطرف املقابل مل يتوقف عن االقرتاب من احلدود .ويف
الفرتة القريبة املاضية ،بدأ العدو يتصرف على أن رجال
املقاومة عادوا لينتشروا على احلدود مباشرة ،وأن أيديهم
على السياج.
صحيح أن املعركة واإلجراءات تقوم هناك من دون صخب،
لكن القوى الفاعلة قادرة على مالحظة الفروقات اهلائلة يف
اإلجراءات وحتى يف الطبيعة اجلغرافية للحدود .انتشار العدو
الكثيف عرب مواقع عسكرية ثابتة وعرب مواقع تتبع لالستخبارات
العسكرية وجمهزة بتنقيات الرصد والتعقب والتنصت متأل
زود العدو جمموعات على احلدود بأجهزة
املكان .وأص ًالّ ،
رصد متطورة غري موجودة لدى كثري من جيوش العامل ،إضافة
اىل تطوير مهام الطائرات من دون طيار العاملة من دون
توقف يف كل املنطقة.
من جانبها ،طورت املقاومة عدة أسلحة أمنية وعسكرية
وتكتيكية .والواضح أنها جنحت يف عزل الفرق العسكرية
العاملة يف اجلنوب عن أي تطور آخر ،سواء يف داخل لبنان أم
يف سوريا والعراق .صحيح أن كوادر ومقاتلني شاركوا يف
كل احلروب ،لكن متطلبات اجلاهزية على احلدود مل تتعرض
ألي تعديل طوال الوقت .بل على العكس ،كانت الدروس
من جتارب احلروب تنعكس على أداء وبرامج التدريب اخلاصة
باملقاومني ،وخصوصًا أن مهارات القتال اهلجومي لي ًال ونهارًا
ويف مناطق خمتلفة التضاريس ،ووسط تفعيل جمموعة من
األسلحة ،كل هذه املهارات انعكست على سلوك القوات
املوجودة ضمن قوات «املقر» ،أو االسم اخلاص مبوقع
املواجهة املسؤول عن منع العدو من التقدم داخل االراضي
اللبنانية ...وحتى أكثر من ذلك.
بعد مواجهة الصيف املاضي ،عندما هامجت املقاومة دورية
للعدو قرب مستعمرة أفيفيم ،تبدلت األمور كثريًا .صحيح أن
العدو كان أطلق قبل مدة عملية «درع الشمال» حبجة كشف
أنفاق للمقاومة وتدمريها ،إال أن العملية العسكرية قلبت
املشهد .وصار العدو يتعامل مع الوقائع بصورة خمتلفة ،أي
إنه صار يعرف أن كل عمل يقوم به يف أي منطقة من العامل
رد فعل واضح ،جهارًا ونهارًا ،يف
ضد املقاومة ،سيقابله ّ
نقطة ختتارها املقاومة على طول احلدود مع فلسطني.
وإزاء ارتفاع منسوب اخلشية لدى العدو من قبل املقاومة
بعمليات يف العمق وليس عند احلدود حصرًا ،مت وضع خطة
عمالنية ورصدت هلا موازنة مالية كبرية (عادت وتعرقلت أخريًا)
من أجل إجناز خطوات تهدف اىل طمأنة سكان املستعمرات
والعاملني يف املزارع واملصانع ،ومن أجل محاية املواقع
والقوات االسرائيلية املنتشرة على طول احلدود أيضًا .هي
إجراءات ركزت يف غالبية األحيان على إبعاد العنصر البشري
عن «االحتكاك» ،خشية تعرضهم للقتل أو حتى للخطف ،وهذا
يتضح من خالل ارتفاع منسوب األعمال التقنية.
أما العنوان املركزي لكل خطط العدو يف تلك املنطقة فهو:
منع تسلل املقاومني اىل داخل املستوطنات.
يف املقلب اللبناني من احلدود ،طورت وحدات املقاومة
من طبيعة نشاطها يف تلك املنطقة .وهي أضافت تعديالت
جوهرية على نقاط االنتشار وآليات الرصد مبا يسمح هلا مبتابعة
لصيقة لكل نشاط قوات االحتالل ،والتثبت اليومي من كل ما
يقوم به العدو ،جيشًا ومستوطنني ،على طول احلدود ،وحتى
عمق عشرات الكيلومرتات .ومن الواضح أنه عندما اختذ قرار
الرد أواخر الصيف املاضي ،درست قيادة املقاومة اخليارات
اإلضافية للرد على عمليات اغتيال أو حماولة اغتيال مقاومني
يف لبنان أو سوريا ،وهو ما ظهر أنه جاهز األسبوع املاضي.

«طرق األبواب»

بينما كانت الشمس ختتفي غروب اجلمعة (من االسبوع
املاضي) ،كانت ثالث جمموعات من املقاومة اإلسالمية
تتقدم صوب نقاط حمددة على السياج احلدودي مع فلسطني

ّ
منفذة خطة
احملتلة،
معدة
مسبقًا ،بتسجيل
ّ
ّ
استخبارية
«عالمة
وعمالنية» خاصة ضد
القيادة
حتصينات
جليش
الشمالية
االحتالل.
وضمن مسافة متتد
لنحو  34كلم (مسافة
وليس
انتقال
خط نار) من قرب
الوزاني شرقًا حتى
أفيفيم غربًا ،عملت
ضمن
اجملموعات
سرعة قياسية على
إحداث ثالثة خروق يف
اإللكرتوني
السياج
احلدودي الذي عملت
قوات االحتالل على
وتطويره
استحداثه
العامني
خالل
املاضيني.
النقطة االوىل تقع عند

(أ ف ب )

السياج الفاصل بني مستعمرة املطلة واملناطق املفتوحة أمامه
باجتاه منطقة سهل اخليام أو تلك اليت تقود اىل الوزاني .تلك
املساحة اليت استخدمها العدو خالل عدوان متوز العام ،2006
حني عربت مدرعاته اليت وقعت خالل دقائق يف كمني قاتل
يف سهل اخليام.
النقطة الثانية تبعد عن
االوىل حنو  20كلم باجتاه
الغرب ،أي قبالة مستعمرة
يفتاح املأهولة بالسكان
على احلدود اجلنوبية
لبلدة ميس اجلبل ،وحيث
سبق للعدو أن أجنز خالل

قناصة العدو أطلقوا النار
على األغراض التي تركها
املقاومون خلف السياج،
فتبيّن أن فيها أسالكاً ال طائل
منها ...وآلة تنظيف معطلة

ُّ
العام املاضي جمموعة من اإلجراءات اخلاصة ،منها
تدخ ٌل يف
طبيعة االرض هناك من أجل «تعقيد مهمة املتسللني» على ما
قاله العدو سابقًا ،وحيث يوجد موقع إسرائيلي لصيق وينشر
نقاط مراقبة ورصد إلكرتونية وحرارية متطورة للغاية اىل
جانب كمني لدبابة مريكافا.
وعلى بعد  13.5كلم اىل الغرب أيضًا ،باجتاه بلدة عيرتون
اللبنانية ،حيث املناطق احلرجية وبعض املنخفضات ،مت ايضًا
قطع السياج قبالة مستوطنة «يرؤون» (املقامة عل أنقاض
بلدة صلحا) اليت تبعد بضعة كيلومرتات عن احلدود مع لبنان،
وجتاورها غربًا مستعمرة برعام ،وكلها تقع ضمن قطاع أفيفيم،
حيث مقر قوات االحتالل وحيث
نفذت املقاومة أواخر الصيف
املاضي عملية قنص مركبة
للعدو بصاروخ
موجه .وميزة
ّ
هذه النقطة أنها حرجية خبالف
النقطتني االوىل والثانية حيث
املكان مفتوح بال سواتر طبيعية
حيتمي بها املقاومون.
خالل دقائق قليلة ،كانت

حجم الخرق قبالة
ميس الجبل تجاوز
ستة أمتار ،ما يسمح
بعبور آليات إىل العمق
الفلسطيني املحتل ال
تس ّلل مقاتلني حصراً

اجملموعات قد ّ
عطلت الكابالت اليت توصل نقاط اخلرق مبراكز
ً
املراقبة يف مواقع قوات االحتالل ،قبل أن حتدث خرقا عرب
قطع السياج بأدوات مناسبة ،ثم تركت خلفها كمية من
ستخدم جلمع النفايات ،وبعض األغراض اليت
األكياس اليت ُت
َ
جعلت العدو يستهلك أكثر من  24ساعة يف معاجلة اخلرق ،من
فحص األمكنة واألغراض املوجودة اىل إعادة إغالق السياج.
كان علم العدو سريعًا وأكثر سهولة يف نقطيت املطلة
وعيرتون ،لكنه أخذ وقتًا أطول يف ميس اجلبل ،لسبب
رئيسي ،وهو أن حجم اخلرق قبالة ميس اجلبل كان كبريًا،
وجتاوز ستة أمتار ،ما يسمح بعبور آليات اىل العمق الفلسطيين
احملتل ال تسلل جمموعة مقاتلني حصرًا.
متهل العدو يف إجراءاته بعد ساعات قليلة
ويف هذه املنطقةّ ،
من اكتشاف اخلرق ،بعدما الحظ وجود أجسام مشبوهة ،ما

ّ
تطلب منه استنفارًا أكرب،
واستدعاء لقوات إضافية من سالح
ً
ّ
اهلندسة مع روبوتات تولت معاجلة األغراض قبل الشروع يف
عملية إصالح السياج.
عمل العدو يف تلك الليلة على عدة جبهات:
األوىل ،وحيث كانت األولوية هي التثبت من عدم تسلل
مقاتلني اىل العمق .عمليات املسح األمين والعسكري جرت
بسرعة يف مستوطنيت املطلة ويفتاح ،اىل جانب األحراج
واملساحات غري املسكونة يف حميط يرؤون .ومت تفعيل
أجهزة الرقابة على أنواعها ،خصوصًا كامريات املراقبة،
وجِّند
قصاصو األثر ملسح االرض والرتبة واألحراج قبل أن
ّ
ُ
يتأكد العدو من عدم حصول خرق بشري .كان على الوحدات
لي لدى مجاعة االستخبارات
العسكرية واألمنية تأكيد انطباع ّ
أو ّ
العسكرية لدى العدو ،هو أن ما حصل ليس خطوة تستهدف
القيام بعمل عسكري مباشر .واضطر جنود يتمركزون يف
مواقع قريبة اىل إطالق القنابل املضيئة من أجل مواجهة
اإلجراء القائم.
الثانية ،وجرت بعد عدة ساعات ،حني استقدم العدو جمموعات
من القناصة إلطالق النار على األغراض اليت تركها املقاومون
يف املكان ،وهي عبارة عن أكياس نايلون وصناديق كرتون
عثر العدو داخلها على أسالك من دون معنى ،إضافة اىل آلة
تنظيف معطلة.
وقد تواصلت قوات االحتالل مع وحدة االرتباط يف قوات
الطوارئ الدولية لنقل طلبات اىل اجليش اللبناني باالبتعاد
عن املكان وضمان عدم اقرتاب االهالي ووسائل اإلعالم من
النقاط املعنية .ثم جلأ العدو اىل استقدام روبوتات للكشف
املباشر على االجسام املشبوهة.
الثالثة ،نشر دبابات يف مواقع قتالية يف مواجهة القرى
احلدودية اللبنانية ،وسط استنفار لكامل حاميات املواقع على
طول احلدود ،وخروج عدد من الطائرات املسيرّ ة اىل مساء
ّ
وتولي جمموعات اهلندسة يف جيش االحتالل إعادة
املنطقة،
إصالح السياج يف الثغر الثالث.
لكن املشكلة لدى قوات االحتالل يف تلك املنطقة أنها معنية
بإجراءات استثنائية لطمأنة املستوطنني ،الذين أقنعتهم قيادة
العدو بأن األمور حتت السيطرة ،خصوصًا بعد حفلة العالقات
العامة اليت رافقت عملية «درع الشمال» لتهديم األنفاق اليت
قال العدو إن املقاومة حفرتها على طول احلدود .وكان على
قيادة العدو إعداد أجوبة سريعة على أسئلة مكثفة جملالس
املستوطنات والقيادات احمللية عن فعالية اإلجراءات التقنية
املكثفة اليت تتخذها على طول احلدود ،وعن مدى فعالية رفع
اجلدران االمسنتية وإقامة مستويني من السياج اإللكرتوني
ونشر أجهزة استشعار واسعة ،إضافة اىل نقاط املراقبة
املباشرة للجنود يف مقاطع واسعة من احلدود مع لبنان.
وهي إجراءات عمد العدو إىل تسويقها لدى املستوطنني يف
املنطقة ولدى اجلمهور يف «إسرائيل» على أنها عمليات ردعية
تعطل قدرة املقاومة يف لبنان على القيام بأعمال عسكرية يف
املنطقة احلدودية.
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مـقاالت وتـحقيقات

نيوزويك» :وثائق تكشف حتذيرات االستخبارات املتأخرة واستجابة البنتاغون البطيئة لـ»كورونا»
املصدر :نيوزويك  /الكتاب :توم أوكونور وجيني فينك ونويد جمالي  /ترجمة بتصرف :هيثم مزاحم
يظهر أول تقييم بشأن تهديدات فريوس كورونا أن التأهب
العسكري األمريكي جاء متأخرًا جدًا ،ومل يظهر إال بعد إصابة أول
عسكري باملرض.
ذكرت جملة «نيوزويك» األمريكية يف حتقيق مطول عن تفشي وباء
كورونا داخل اجليش األمريكي وحبريته أن عددًا متزايدًا من أعضاء
اخلدمة األمريكية يبحثون عن إجابات حول من املسؤول عن ما يقولون
إنه استجابة متأخرة يف السيطرة على تفشي فريوس كورونا بعد
وفاة عسكري حبار على منت حاملة الطائرات «يو إس إس روزفلت»
نتيجة إصابته بالفريوس هذا الشهر وبعد أن ُطلب من املوظفني
ارجتال أقنعة خاصة ومعدات واقية أخرى لتجنب العدوى.
وقالت «نيوزويك» إنها علمت أن الصورة وراء الكواليس يف وزارة
الدفاع معقدة ،وأن املسؤولني الذين يراقبون بانتظام التهديدات اليت
يواجهها اجليش يكافحون من أجل التصدي لسيناريو سريع التغري
مع انتشار فريوس كورونا بشكل خارج عن السيطرة ،من الصني
يف مجيع أحناء العامل .وقد زادت التقارير املتضاربة والروايات من
وسائل اإلعالم واملسؤولني من تعقيد الصورة ،مما جعل الكثريين
يشككون يف الوقت الذي بدأ فيه البنتاغون يف فهم مدى التحدي
الذي واجهه.
وباستخدام الوثائق الداخلية واملقابالت املسربة من مسؤول
استخباراتي أمريكي كبري مطلع على األمر ،متكنت «نيوزويك» من
جتميع جدول زمين يظهر أول تقييم بشأن تهديدات فريوس «كوفيد
 »-19أن التأهب العسكري األمريكي جاء متأخرًا جدًا ،ومل يظهر إال
بعد إصابة أول عسكري باملرض ،ويظهر كيف مل تتحرك اإلجراءات
الالحقة بالسرعة الكافية ملواكبة انتشار الفريوس.
فمنذ شهر تشرين الثاني  /نوفمرب املاضي ،كان جمتمع االستخبارات
األمريكي يتتبع مرضًا جديدًا ينتشر عرب الصني .ووصف املسؤول،
الذي مل يصرح له بالتحدث علنًا بشأن هذه املسألة ،هذا التقرير،
كجزء من اجملموعات الروتينية ،بأنه يتعلق بانتشار املرض يف اخلارج.
ومل يطور جمتمع االستخبارات ،كما أفاد العديد من وسائل اإلعالم،
تقريرًا رمسيًا حول كيفية تأثري فريوس كوروناعلى االستعداد
العسكري األمريكي يف تشرين الثاني  /نوفمرب .كما نفى املركز
الوطين لالستخبارات الطبية التابع لوكالة االستخبارات الدفاعية وجود
مثل هذه الوثيقة املؤرخة يف تشرين الثاني  /نوفمرب يف بيان نادر
حديث.
لكن حبلول كانون األول ،حدد التقرير «املخاطر احملتملة على
املصاحل األمريكية» ،وحبلول كانون الثاني ،مت حتديد «اآلثار احمللية
احملتملة» ،حسبما قال املسؤول الكبري يف االستخبارات األمريكية.
وقال املسؤول لـ»نيوزويك» إن هذه التقارير «جتاهلها البيت
األبيض وقللت من شأنها اإلدارة».
وأوضح املسؤول نفسه« :كان لدى حكومة الواليات املتحدة حتذير
ٍ
واف ،بناء على مالحظات االنتشار يف الصني ودول أخرى من تقارير
االستخبارات اليت يعود تارخيها إىل تشرين الثاني  /نوفمرب ،الختاذ
احتياطات أكثر صرامة بكثري قبل وصول الفريوس إىل الواليات
املتحدة للتخفيف من آثار الفريوس حمليًا».
وحتى  27شباط املاضي ،أي بعد يومني من تأكيد إصابة جندي
متمركز يف قاعدة كامب كارول ،يف كوريا اجلنوبية ،كأول عضو يف
اخلدمة العسكرية األمريكية ،أنتجت وكالة االستخبارات الطبية تقييمًا
مفص ًال لتأثري املرض احملتمل على استعداد القوات العسكرية.
وحبلول هذا الوقت ،كان فريوس كورونا اجلديد قد توسع بالفعل
إىل  46دولة خارج الصني ،وامتد حتى آسيا عرب إيران ،واستقر يف
إيطاليا ،حيث بدأ املرض يلفت االنتباه بشكل كبري يف الغرب.
وتوقعت الوثيقة ،اليت اطلعت عليها «نيوزويك» ،احتمال اإلعالن عن
الفريوس كوباء عاملي يف غضون  30يومًا وأن أنظمة الرعاية الصحية
حول العامل ميكن أن تغرق به خالل  90يومًا .وحذرت الوثيقة من
تفاقم املشكلة لكنها قالت إن تداعيات كبرية على استعداد اجليش
غري مرجحة على املدى القصري.
ُ
واعترب فريوس كورونا اجلديد وطبيعته اليت ال ميكن التنبؤ بها
واملعدية للغاية تهديدًا أكثر خطورة يف تقرير املتابعة املنشور يف 5
آذار  /مارس .يعكس هذا التقرير الثاني مالحظة معدل انتقال أكرب
للفريوس من إنسان إىل آخر .وقالت الوثيقة إن الوضع يعين حينها
أن بعض الوحدات العسكرية األمريكية قد تكون غري قادرة على
القيام مبهام ملدة تصل إىل أسبوعني ألن احلاالت تؤثر على ما يصل
إىل  10يف املائة من قوة الوحدة كل شهر.
وقال املتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل أوريا أورالند جمللة
«نيوزويك»« :تقوم وزارة الدفاع باستمرار بتقييم البيئة العاملية
للتهديدات اليت تواجه استعدادنا العسكري والدفاع الوطين باستخدام
جمموعة متنوعة من القدرات وباالقرتان مع جمتمع االستخبارات األوسع
وحلفائنا وشركائنا».
تندرج هذه التقييمات مثل تلك اليت اطلعت عليها «نيوزويك» حتت
«االستخبارات الطبية» ،واليت يعرفها اجليش األمريكي على أنها
«نتاج مجع وتقييم وحتليل مجيع مصادر التهديدات والتهديدات
الصحية يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك القدرات الطبية األجنبية
واألمراض املعدية والصحة البيئية املخاطر والتطورات يف جمال
التكنولوجيا احليوية واملوضوعات الطبية احليوية ذات األهمية الوطنية
والعسكرية ،ودعم محاية القوات».
وأوضح دوغالس وايز ،نائب املدير السابق لوكالة االستخبارات

الدفاعية ،جمللة نيوزويك أن وكالة االستخبارات الطبية تقوم جبمع
املعلومات االستخبارية وحتليلها بانتظام يف هذا اجملال ،وأنه مبجرد
ظهور تهديد موثوق به ،مثل قضية فريوس كورونا بني أفراد القوات
األمريكية يف كوريا ،كان سيعطي الوكالة سلطة للتصرف حتى من
دون أمر حمدد من اإلدارة للقيام بذلك.
وقال وايز للمجلة« :ملنظمتهم مهمة واضحة للغاية لتحديد وتقييم
التهديدات للقوات العسكرية األمريكية املنتشرة من تهديد مسبب
للمرض .املهمة اجلانبية هي تقييم قدرات احللفاء واخلصوم يف
التعامل مع نفس التهديد لقواتهم العسكرية» .وأضاف« :هذه مهمة
واضحة للغاية ،وال توجد سلطات أخرى مطلوبة ،وسوف يستجيبون
بشكل طبيعي فقط ألي تهديد مسبب للمرض وينتجون املواد
التحليلية الالزمة  -هذا ما يفعلونه وهم يقومون بعمل جيد يف هذا
الصدد».
وقال وايز« :يف أي وقت يعتقد فيه اجليش أنهم تأثروا بتهديد
مسبب للمرض أو تهديد وبائي أو بيولوجي أو طيب حيوي ،ويف
أي وقت يتم إخطارهم بأن اجليش قد تأثر بهذا ،فإنهم سريتفعون
بشكل طبيعي إىل تلك املهمة ويقدمون تقييمًا .يف هذه احلالة ،بدأوا
بأنفسهم ،ومل حيتاجوا إىل أي سلطة إضافية».
ولكن يف وقت متأخر من  26شباط ،بعد يوم واحد من أول إصابة
لفرد من اجليش األمريكي بفريوس كورونا يف كوريا اجلنوبية وقبل
يوم واحد من أول تقييم رمسي لكيفية تأثري املرض على استعداد
اجليش ،أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الفريوس أصاب  15شخصًا
فقط يف الواليات املتحدة «باخنفاض قريب من الصفر» يف غضون
 15يومًا.
يوما يف  5آذار /مارس ،وهو تاريخ التقييم الثاني،
بعد مخسة عشر ً
ارتفع عدد اإلصابات األمريكية بد ً
ال من ذلك إىل  .129يف غضون
ذلك ،استمرت احلركة العسكرية لبعض الوقت على الرغم من التحذير
االستخباراتي من تفاقم األزمة.
ويف نفس اليوم الذي صدر فيه تقييم  5آذار ،وصلت حاملة
الطائرات «يو أس أسثيودور روزفلت» ومقرها يف غوام إىل دا نانغ،
فيتنام ،يف زيارة إلحياء ذكرى ربع قرن من العالقات بني اخلصمني
السابقني ،واشنطن وهانوي .بعدها أصيب املئات من البحارة يف
السفينة مبرض كورونا  ،19-COVIDويف حني مل يتم حتديد أصل
تفشي الوباء على منت هذه السفينة حتى اآلن ،استهلك اجلدل الذي
أعقب ذلك النقاش بشأن تعامل اجليش مع أزمة فريوس كورونا.
يف يوم االثنني  13نيسان اجلاري ،تويف أول حبار على منت «يو
إس إس ثيودور روزفلت» بسبب هذا املرض .وربط الرئيس ترامب
بني التفشي وزيارة فيتنام ،وانتقد قرار اجليش مبواصلة الرحلة على
الرغم من تفاقم الوباء يف الصني اجملاورة ،وكذلك نداءات الضابط
القائد الكابنت بريت كروزييه للحصول على دعم البنتاغون لعزل
البحارة يف األسابيع التالية.
وقال ترامب يف مؤمتر صحايف يوم االثنني املاضي« :ال أعتقد أن
السفينة كان جيب أن تتوقف يف فيتنام عندما يكون لديك وباء،
ألكون صرحيًا معك .ال أعتقد أنه كان يتعني على القبطان كتابة
الرسائل )إىل البنتاغون( .إنه ليس إرنست همنغواي» ،يف إشارة
إىل األديب األمريكي الشهري.
ومل يرد البيت األبيض على الفور على طلب «نيوزويك» التعليق.
وعلى الرغم من التدقيق يف تعامله مع الوباء ،دافع ترامب وإدارته
بقوة عن أفعاهلم .فقد حترك ترامب ،على سبيل املثال ،لوقف السفر
من الصني بعد يوم واحد فقط من تأكيد مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها ( )CDCاحلالة األوىل النتقال الفريوس من شخص إىل
آخر يف الواليات املتحدة ،وذلك على الرغم من االنتقادات من بعض
منتقديه الدميقراطيني.
ومع ذلك  ،متت إقالة كروزييه من منصبه يف  2نيسان  /أبريل ،بعد
يوم واحد من تسريب رسالته من قبل صحيفة «سان فرانسيسكو
كرونيكل»  .San Francisco Chronicleودافع القائم بأعمال وزير
البحرية توماس مودلي عن هذه اخلطوة ،لكنه استقال يف وقت الحق بعد
رد فعل عنيف ضده ألنه اتهم كروزييه بأنه «ساذج جدًا أو غيب جدًا» أو
مذنب «باخليانة» يف تصرحيات موجهة لطاقم «يو إس إس تيودور
روزفلت» .اعتذر مودلي الحقًا واستقال يف اليوم التالي.
وحدث هذا اجلدل يف الوقت الذي بدأ فيه البنتاغون توجيهات جديدة
خلدمة األعضاء .صدرت مذكرة  5نيسان  /أبريل بعد شهر واحد من
تعميم التقييم االستخباري الثاني الذي اطلعت عليه «نيوزويك»،
واليت أعطت تعليمات لألفراد وعائالتهم لتصميم أغطية الوجه من
األدوات املنزلية أو املواد الشائعة ،مثل القمصان النظيفة أو
األقمشة النظيفة األخرى اليت ميكن أن تغطي األنف ومنطقة الفم
ولبسها يف مجيع األوقات يف حال كانوا غري قادرين على االبتعاد
االجتماعي عند ستة أقدام.
وأعرب أعضاء يف اخلدمة العسكرية األمريكية واخلرباء السابقون
الذين اتصلت بهم «نيوزويك» عن إحباطهم من تأخر التوقيت
والطبيعة املرجتلة على ما يبدو للربوتوكوالت اجلديدة عند إطالقها.
سأل أحدهم ،فريد ويلمان ،وهو ضابط متقاعد يف اجليش يعمل
كرئيس تنفيذي لشركة أحباث «سكوت كومز»  ScoutCommsاليت
تركز على احملاربني القدامى واجليش ،يف ذلك الوقت« :لدينا خطط
على الرف لكل شيء ممكن على وجه األرض .كيف مل تكن هناك خطة
واحدة هلذا وإذا كانت هناك واحدة ،ملاذا ال نتبعها؟».

ضغوط إسرائيلية على اليونيفيل
واجليش إلجراء حتقيق:

عني العدو على «أخضر
بال حدود»
فراس الشويف

كعادتها مع ّ
كل حدث أمين على احلدود بني لبنان وفلسطني
ّ
مبهمة قوات
للعبث
احلادث
استغالل
إسرائيل
احملتلة ،حتاول
ّ
الطوارئ الدولية ودورها يف منطقة عملياتها جنوبي نهر
الليطاني ،وتوجيه التهديدات إىل اجليش اللبناني.
فمنذ اللحظة األوىل الكتشاف الثغر املستحدثة يف الشريط
الشائك على احلدود اجلنوبية ،يف عيرتون وميس اجلبل وقرب
ّ
«املطلة» ،سارعت إسرائيل إىل ممارسة الضغوط
مستعمرة
على القوات الدولية ،لفتح حتقيق ومعرفة كيفية حدوث ذلك،
ّ
املكثفة اليت تقوم بها
على الرغم من الدوريات واملراقبة
اليونيفيل على احلدود.
وعلمت الزميلة «األخبار» أن قادة جيش االحتالل ّ
محلوا قائد
القوات الدولية اجلنرال اإليطالي ستيفانو ديل كول رسائل
حمملني األخرية
تهديد إىل اجليش اللبناني واحلكومة اللبنانيةّ ،
مسؤولية ما يعتربونه «أحداثًا خطرية على احلدود» ،ومطالبني
بضرورة إجراء حتقيق عاجل لكشف ما حصل.
وهذه احملاوالت السياسية بالضغط على الدولة والقوة
الدولية ،هدفها ترجيح ّ
كفة مصلحة االحتالل يف مفاعيل القرار
سيما
ال
قنوات،
ة
بعد
الضغوط
متارس
الدولي  ،1701حبيث
ّ
ّ
عرب األمريكيني ،لـدفعهما إىل «جلم» املقاومة عن القيام
بأي خطوة .لكن يف املقابل ،تستمر إسرائيل يف خروقاتها
اليومية ،البحرية والربية واجلوية ،لألراضي واألجواء واملياه
اللبنانية كاملعتاد ،وتقوم باالعتداءات يف قلب بريوت ،كما
معوض بهجوم املسيرّ ات أو اهلجوم على سيارة
حي ّ
حصل يف ّ
للمقاومة على احلدود اللبنانية  -السورية.
العدو يف ّ
مرة باجتاه تغيري قواعد عمل القوات
ويدفع
ّ
كل ّ
الدولية باألمر الواقع ،ودفعها حنو التحقق من األماكن
واملمتلكات اخلاصة ،اليت يستثنيها القرار  1701ويتطلب
دخول القوات الدولية إليها إذنًا قضائيًا .ويتذرع االحتالل بأن
ويصوب على
هذه املساحات هي أماكن انطالق «اخلروقات»،
ّ
املناطق احلرجية اليت تهتم برعايتها مجعية «أخضر بال حدود»
يف جنوبي الليطاني.

تيننتي :العمل تر ّكز منذ اللحظة األوىل على منع التصعيد بني
الجانبني
ومما ال ّ
شك فيه أن فريوس كورونا أعاق عمل دوريات القوات
ّ
املتخذة يف
الدولية يف داخل القرى اجلنوبية ،بفعل اإلجراءات
البلدات وإغالق بعض الطرقات ،وإجراءات التباعد االجتماعي
واحلد من ّ
تنقالت مندوبيها يف
اليت اختذتها القوات الدولية
ّ
داخل القرى ولقاءاتهم مع الفعاليات واألهالي .لكن ذلك مل
ينعكس على عمل الدوريات على احلدود ،اليت تستمر يف
نشاطها ومل تتأثر.
تعرضت هلا القوات النيبالية
اليت
االتهامات
قضية
وال تزال
ّ
ّ
ضمن عديد القوات الدولية يف جزيرة هايييت ،بنقل وباء
مدمر يف عام 2010
الكولريا إىل اجلزيرة املنكوبة من زلزال
ّ
أثناء مشاركتهم يف أعمال اإلغاثة ،ماثلة أمام املسؤولني يف
املنظمة الدولية.
وخيشى هؤالء من تكرار حادثة من هذا النوع ،خصوصًا بعد
حالة النفور اليت تعامل بها ّ
سكان هايييت مع القوات الدولية
وقيام عدد من اجلهات األهلية واحلكومية بتقديم دعاوى
دولية ضدها.
ّ
املتحدة أنطونيو
وألجل ذلك ،أصدر األمني العام لألمم
غويتريش قرارًا أوقف فيه حركة املبادالت يف عديد اجلنود
الدوليني حول العامل حتى  30حزيران املقبل ،إلاّ يف حاالت
استثنائية وأمام مطالب الدول امل ّربرة ،وختضع تلك احلاالت
ملدة أسبوعني قبل
أيضًا لشروط ،منها عزل اجلنود اجلدد ّ
اختالطهم بزمالئهم أو باجملتمعات املضيفة.
من جهته ،يقول الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننيت
لـ»األخبار» ،إن «اليونيفيل حلظة كشفها للقنابل املضيئة اليت
حتركت على الفور ملعرفة ما حيصل
أطلقها اجليش اإلسرائيلي ّ
وإجراء التحقيقات».
وتابع أن «عمل قوات الطوارئ الدولية مستمر يف اجلنوب،
والوضع هادئ ،وكل العمل ّ
تركز منذ اللحظة األوىل على منع
التصعيد بني اجلانبني».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

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

CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

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

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

تسعرية مجانية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

إردوغان مستنفر ضد كورونا والفريوسات
األخرى ..الضربة القاضية؟
حسن مـحلي
يتعرض هلا الرئيس
مع استمرار احلملة اليت
َّ
الرتكي رجب طيب إروغان من قبل أحزاب
املعارضة واإلعالم املعارض يف ما يتعلق مبواقفه
وقراراته اخلاصة بالتصدي لفريوس كورونا ،مل
يتأخر الرئيس بدوره يف شن هجومه املعاكس
على أعدائه من السياسيني واإلعالميني ،وقال
عنهم« :هؤالء على وجوههم عالمات الشؤم ،فقد
استغلوا وباء كورونا ،وأعلنوا احلرب ضد وطنهم
تركيا ،ولكنهم لن ينتصروا ،وسوف نتخلص ال
من فريوس كورونا فقط ،بل أيضًا من فريوسات
الصحافيني والسياسيني ،أعداء هذا الوطن».
كالم إردوغان جاء ردًا على احلملة العنيفة اليت
تعرض هلا ،وما زال ،بسبب األخطاء اليت ارتكبها
يف مواجهة وباء كورونا ،مبا يف ذلك استقالة
وزير الداخلية ملدة ساعتني فقط.
وقالت املعارضة« :هذه األخطاء هي السبب يف
تفشي الوباء يف معظم أحناء البالد ،كما هو احلال
عندما أعلن منع التجول فجأة ليلة اجلمعة املاضية،
ما دفع مئات اآلالف من املواطنني إىل اخلروج
إىل الشوارع للتسوق ،من دون املباالة باحتماالت
إصابتهم باملرض».
وقد دفعت هذه احلملة إردوغان إىل التفكري يف
تدابري عاجلة ضد معارضيه الذين أحرجوه يف
الداخل واخلارج ،على الرغم من أنه يسيطر على
 %95من اإلعالم احلكومي واخلاص.
ووفق املعلومات ُيتوقع أن يتخذ الرئيس إردوغان
قريبًا سلسلة من اإلجراءات إلنزال الضربة ،رمبا
القاضية ،بكل معارضيه ،ليس يف وسائل
اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة فحسب،
بل يف شبكات التواصل االجتماعي أيضًا ،واليت
ستوضع حتت الرقابة الصارمة ،حبيث لن يسمح
ألحد بتوجيه أي انتقادات إىل سياساته وقراراته
ومواقفه وتصرفاته الداخلية واخلارجية ،وإال
فالقضاء سيالحقهم حبجة اإلساءة إىل شخص
الرئيس ،مهما كان نوع االنتقاد.
ولفت أستاذ القانون ،الربوفيسور كوكسال
بايراقدار ،االنتباه «إىل االزدياد املستمر يف
الشكاوى اليت يرفعها الرئيس إردوغان حبق
معارضيه ،ويتهمهم باإلساءة إليه كرئيس
للجمهورية».
وقال« :يف عهد الرئيس السابق عبد اهلل جول،
كان عدد الشكاوى  848شكوى ،فيما كان عددها
يف عهد الرئيس األسبق أمحد جندت سازار .158
ويف عهد كنعان إيفرين الذي قام بانقالب العام
 ،1980وحكم البالد حتى نهاية العام ،1989
مل يتجاوز عدد الشكاوى  340شكوى ،رفضت
احملاكم الكثري منها ،خالفًا للشكاوى اليت تقدم
بها الرئيس إردوغان ،ووصل عددها إىل 19122
شكوى حكمت احملاكم يف معظمها لصاحله ،وهو
ما يعين أحكامًا بالسجن ترتاوح بني سنة و3
سنوات».
وزاد الطني بلة قانون العفو الذي أقره الربملان،
ليلة اإلثنني املاضي ،بأغلبية أصوات «العدالة
والتنمية» وحليفه حزب احلركة القومية .وقال
وزير العدل عبد احلميد جول« :إن اهلدف منه هو
إخالء سبيل حواىل  70ألفًا من السجناء املهددين
خبطر فريوس كورونا ،لتواجدهم يف زنزانات
مكتظة بهم».
وتعرض القانون النتقادات عنيفة من أحزاب
املعارضة واإلعالم املعارض واحلقوقيني ،الذين
اعتربوه مناقضًا للدستور ،بعد أن استثنى
«املتهمني باإلرهاب» ،ومنعهم من االستفادة
من مواده اليت تعين ختفيف العقوبة أو قضاء
السجني ما تبقى من عقوبته يف منزله.
وجنح حزب «العدالة والتنمية» خالل مناقشات
القانون يف مترير تعديالت غريبة على القانون
اخلاص بعمل جهاز املخابرات ،ليشمل ذلك
مالحقة الصحافيني وكل من ينشر أي معلومات
عن فعاليات اجلهاز يف الداخل واخلارج.
استهدفت التعديالت  4من الصحافيني الذين مت
اعتقاهلم الشهر املاضي ،بعد أن نشروا معلومات
عن مقتل أحد ضباط املخابرات ومرافقه يف

ظروف غامضة خالل تواجدهما يف ليبيا لتدريب
املليشيات املوالية حلكومة الوفاق ،وكان الضابط
يتحدث اللغة العربية بطالقة ،ألنه عمل يف سوريا،
على حد قول الصحافيني املذكورين .ويبدو أن
خروجهم من السجن لن يكون سه ًال بعد اآلن.
واعترب املتحدث باسم حزب الشعب اجلمهوري،
حجة الرئيس
فائق أوزتراك ،أن «تهمة اإلرهاب هي ّ
إردوغان إلبقاء كل الصحافيني والسياسيني
واحملامني واملثقفني يف السجون ،وزج املزيد
منهم فيها خالل الفرتة القريبة القادمة ،اليت
ستشهد إجراءات استبدادية تستهدف الصحافيني
املعارضني».
وأشار أوزتراك «إىل سيطرة الرئيس إردوغان
على اجلهاز القضائي ،بعد أن سيطر على اجليش
واملخابرات واألمن بعد تغيري النظام الربملاني إىل
رئاسي يف نيسان/أبريل .»2017
وقال« :من السهل جدًا أن حتاكم احملاكم املوالية
إلردوغان أي شخص متهم باإلساءة إىل الرئيس
بأحكام قانون اإلرهاب ،املقصود به العالقة
حبزب العمال الكردستاني أو التنظيمات اليسارية
املتطرفة أو الداعية فتح اهلل غولن ،املتهم
باملسؤولية عن حماولة االنقالب الفاشلة يف متوز/
يوليو  .2016وحكمت احملاكم خالل الفرتة املاضية
على ما ال يقل عن  30ألفًا من اجلنراالت والضباط
والقضاة واحملامني والصحافيني ورجال األعمال
بالسجن لفرتات طويلة ،حاهلم حال الرئيسني
املشرتكني السابقني حلزب الشعوب الدميقراطي
صالح الدين دمريطاش وفيكان يوكساك داغ،
و 7من أعضاء الربملان ،واآلالف من عناصر احلزب
املذكور وأتباعه وأنصاره ،وهو اجلناح السياسي
حلزب العمال الكردستاني .يضاف إليهم نشطاء
يف جمال حقوق اإلنسان ،وحواىل  100صحايف،
ورئيس مجعية احلقوقيني التقدميني ،والبعض
من زمالئه .ومت اعتقاهلم بعد أن زاروا سوريا
يف العام  ،2013واتهموا آنذاك الرئيس إردوغان
بدعم اجلماعات اإلرهابية ،وأكدوا ضرورة حماكمته
دوليًا».
وانتقدت منظمات دولية تدافع عن حقوق
اإلنسان ،مثل «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة
العفو الدولية ،القانون ،ألنه استثنى السجناء
املدانني بقانون مثري للجدل ،أال وهو مكافحة
اإلرهاب.
وتعرض قانون العفو أيضًا النتقادات عنيفة من
ّ
املعارضة اليت قالت «إن مجيع احملكوم عليهم
باجلرائم األخرى ،كالسرقة والسطو واالختالس
والرشاوى والفساد املالي والتزوير وعناصر
املافيا ،سيخرجون من السجون ،حاهلم حاهلم
مغتصيب الفتيات القاصرات دون سن  16عامًا،
شرط أن يتزوجوا ضحاياهم» ،وهو ما أدى إىل
ردود فعل عنيفة من قبل املنظمات النسائية اليت
اعتربت هذا الشرط مهينًا ومناقضًا ألبسط معايري
حقوق اإلنسان.
وأشار الصحايف املعارض ،لوند كولتاكني ،وكان
مقربًا من الرئيس إردوغان قبل العام ،2010
إىل التوتر الذي وقع يف أيار/مايو  2018بني
األخري وشريكه زعيم حزب احلركة القومية دولت
باخشالي ،الذي اقرتح آنذاك إصدار قانون عفو
يشمل زعيم إحدى عصابات املافيا املقرب منه
واملعادي إلردوغان.
وقال« :أخريًا ،رضخ إردوغان لتهديدات شريكه
باخشالي ،ألنه حباجة إليه يف كثري من األمور
ّ
التخلص من
خالل املرحلة القادمة قبل أو بعد
فريوس كورنا ،ألنه ستكون هناك الكثري من
«الفريوسات األخرى» يف الصحافة والسياسة،
واليت سيسعى إردوغان إىل التخلص منها قبل
وتهز عرشه ،وتطرحه فراش األزمات
أن تصيبه،
ّ
اخلطرية اليت ستواجهه قريبًا ،وهي كثرية
خارجيًا ،منها إدلب وسوريا عمومًا ،وداخليًا
إفالس اآلالف من الشركات وفقدان املاليني
وسيتحجج
من الناس لوظائفهم بسبب كورونا.
ّ
إردوغان به للقضاء على الفريوسات األخرى،
مهما كلفه ذلك».

قطع السياج جنوباً:

هـل من قـواعد اشـتباك جـديدة؟
يحيى دبوق

واضح أن خرق السياج احلدودي يف ثالثة
أماكن على احلدود اللبنانية الفلسطينية ،هو رد
يقرب من التناسيب ،على استهداف إسرائيل
لآللية اللبنانية على احلدود مع سوريا ،من
دون إصابات .واألهم من شبه التناسبية ،هو
التذكري باجلاهزية الردية ،وحتذير العدو من أنه
اقرتب من اخلطوط احلمر .لكن هل هناك ما هو
أبعد من ذلك؟
قيل الكثري يف األيام القليلة املاضية عن
االعتداء وما أعقبه من خروق للسياج منسوبة إىل
حزب اهلل .القراءات والتقوميات جاءت خمتلفة.
وللحدث االعتدائي وما أعقبه ،دالالت:
واضح ان احلرب غري الصاخبة ،إىل اآلن،
بني العدو وحزب اهلل ،وحتديدًا على التعاظم
العسكري النوعي للمقاومة يف الساحة
اللبنانية ،مستمرة ومستعرة رغم كل الظروف
اليت تعد قاهرة لدى اجلانبني .واالعتداء على
بوابة املصنع وما قيل إنه رد يف أعقابه يف
نقاط حدودية خمتلفة جنوبًا ،هو واحد من
متظهرات هذه املواجهة ،اليت تبقى جوالتها يف
األعم األغلب غري علنية ،وإن كانت تنزلق إىل
العلن ،بني احلني واآلخر.
يف املعركة على القدرة النوعية ،وبعبارة أدق
النوعية أكثر ،تظهر أفعال إسرائيل إىل العلن
كونها صاخبة يف معظمها ،يف مقابل جناحات
حزب اهلل يف التطوير النوعي للسالح اليت تبقى
صامتة من دون أن تعلن .وهو «واقع قتالي»
متواصل منذ عام :2006
من جناح حزب اهلل يف إعادة ترميم القدرات
العسكرية ،ومن ثم النجاح يف املراكمة الكمية
للوسائل القتالية ،مرورًا بالنجاحات يف تطوير
املديات والقدرات التدمريية ،وصو ً
ال إىل
حتسني الدقة واالستهداف النقطوي ،املعركة
اليت ترتكز عليها املواجهة اآلن بني اجلانبني،
مبا تسميه إسرائيل« ،مشروع الدقة».
يف السياق ،حتافظ إسرائيل ،إىل اآلن،
على قواعد االشتباك بني اجلانبني ،سواء يف
الساحة السورية وفقًا للمحددات اخلاصة هلذه
الساحة ،أم تلك األكثر تقييدًا إلسرائيل يف
الساحة اللبنانية .والواضح أن تل أبيب تدرك،
وتبينّ أنها ما زالت تدرك ،خطورة جتاوز قواعد
االشتباك يف الساحتني ،وما ميكن أن يعقب
التجاوز :سقوط شهداء من حزب اهلل يف
الساحة السورية يلزم املقاومة بالرد من لبنان
ومن حدود القرار  ،425أي خارج حدود مزارع
شبعا احملتلة؛ كذلك تدرك اسرائيل أن أي
اعتداء ،وإن كان أمنيًا يستهدف لبنان وحزب
اهلل ،يف الساحة اللبنانية ،يستتبع ردًا من
املقاومة ،من احلدود اللبنانية نفسها.
إن صح ما نسبه البعض حلزب اهلل ،يف
اخلروق الثالثة على السياج الفاصل مع
فلسطني احملتلة ،فال يبعد أن تكون إشارة
حتذيرية للعدو :اقرتبتم من حدود احملظور يف
الساحتني ،أي اقرتبتم من إسقاط شهداء،
وكذلك من االستهداف يف اجلغرافيا اللبنانية.
وإذا كانت اخلروق جنوبًا من فعل حزب اهلل،
فهي إشارة ميدانية إىل االستعداد واجلاهزية
الردية.
من ناحية إسرائيل ،االقرتاب من اخلطوط
احلمر يف سوريا ولبنان هو إشارة دالة على
إخفاق اسرتاتيجية املواجهة اليت تقودها من
سنوات يف مواجهة السالح النوعي حلزب اهلل،
ويف املوازاة ،هي إشارة تأكيدية أن إسرائيل
منكبة ،رغم كل مشاكلها
معنية ،بل هي
ّ
صد ما
وانشغاالتها الداخلية ،على حماولة
ّ
تزود حزب اهلل بالوسائل
أمكن من عمليات
ُّ
القتالية النوعية أو الفائقة النوعية .لكن يف
السياق ،يؤكد اقرتاب اسرائيل من اخلطوط
احلمر من دون أن تتجاوزها فعليًا ،أن خشية
إسرائيل مما سيعقب رد حزب اهلل والرد على
الرد وما سيليه ،تلجم مغامرة التجاوز يف

إسقاط شهداء أو االنتقال إىل االعتداء يف
الساحة اللبنانية.
يف اخللفية ،تنظر إسرائيل بقلق إىل عمليات
عد من
تزود حزب اهلل بالسالح النوعي ،الذي ُي ّ
ُّ
ناحيتها تهديدًا مبستوى ما فوق االسرتاتيجي،
إذ إن امتالك حزب لالستهداف النقطوي مع
القدرة التدمريية ،واالهم امتالك قرار استخدام
هذا السالح إن تطلب األمر ذلك ،ال يؤدي
وحسب إىل تقييد مناورة تل أبيب االعتدائية
يف لبنان ،بل أيضًا حيد من هامش مناورتها
بكل ما يرتبط به (لبنان) إقليميًا ،وهو تهديد
حد أدنى،
يتعذر على إسرائيل،
ابتداء يف ّ
ً
التعايش معه.
لصد «الدقة»،
رغم هذه الدافعية املرتفعة
ّ
كان واضحًا أن إسرائيل تدرك خطورة جتاوز
قواعد االشتباك يف سوريا ويف لبنان ،اال أن
اعتداء املصنع وإن من دون إصابات ،ينطوي
على قدر نسيب من اجملازفة ،ألنه حيتمل
الوقوع يف خطأ تقديري و/أو عملياتي ،قد
يفضي إىل األسوأ .وال يبعد أن تكون اجملازفة
اإلسرائيلية احملسوبة هي وراء قرار اجملازفة
احملسوبة من الطرف اآلخر .لكن ما الذي يلي
شبه اجملازفتني؟
املؤكد يف هذه املرحلة أن قواعد االشتباك ما
زالت قائمة وتعطي مفعوهلا ،وحيرص اجلانبان
على أن ال خيرقاها مبا يؤدي إىل ردود تفضي
إىل األسوأ .لكن خرق القواعد مرتبط بإسرائيل
نفسها ،وجبرعة رهانها أو جمازفتها ،اليت جاءت
هذه املرة مرتفعة نسبيًا يف مكانها ،وإن كانت
حريصة على أن ال تتجاوز القواعد باستهداف
أشخاص.
لكن كيف يفهم الرد املنسوب حلزب اهلل؟ هل
هو إشارة حتذيرية وحسب ،أم هو إشارة إىل
عما كانت عليه يف السابق؟
مقاربة جديدة خمتلفة ّ
القدر املتيقن أن الرد إشارة حتذيرية إلسرائيل
بضرورة أن ال تتجاوز اخلط األمحر اللبناني ،وما
وراء ذلك يبقى يف إطار التقوميات اليت لن
تتأكد اال بعد اجملازفة اإلسرائيلية الالحقة ،إن
حصلت ،يف الساحتني.
مما صدر من إسرائيل أن منسوب
يتضح ّ
القلق مرتفع ،وأن املؤسسة العسكرية تدرك
خطورة املوقف والرسائل الكامنة يف ما وراء
عملية خرق السياج ،إذ ينقل اإلعالم العربي
(القناة الـ )13أن «عملية اخلرق يف السياج
ليست حادثة بسيطة ،بل هي حادثة خطرية
جدًا ،إذ إن حزب اهلل أرسل حتذيرًا إلسرائيل،
بأنه مقابل كل عملية على األراضي السورية،
سيعمد إىل الرد .الرسالة هنا قاسية جدًا من
ناحية إسرائيل ،وهذا سينعكس على مواصلة
عمل اجليش اإلسرائيلي ضد حزب اهلل ،سواء
يف سوريا أم يف لبنان».
يف الواقع ،تكمن جمازفة إسرائيل ،اليت تبدو
أنها حمسوبة ،يف رهانها على أن انشغال حزب
اهلل بأزمة لبنان الداخلية ،املالية والصحية
واالجتماعية ،يسمح هلا بأن ترفع مستوى
اعتدائها .اعتداء املصنع بدالالته ،الذي يأتي
ابتداء من دون خرق فعلي للقواعد لكن مع
ً
حدها االعلى ،على أن يرتقي درجة
مالمسة ّ
ورد فعل حزب اهلل .يف
الحقًا وفقًا للنتائج
ّ
رد الفعل املنسوب حلزب اهلل ،هو
املقابلّ ،
حد أدنى ،تؤكد أن ال انشغال
رسالة تنبيه ،يف ّ
مينع املقاومة عن املهمة الدفاعية  -الردية ،عرب
التأكيد العملي على جاهزية الرد ،إن جتاوزت
إسرائيل قواعد االشتباك.
املؤكد يف النتيجة أن هذه املرحلة من املواجهة
غري الصاخبة بني اجلانبني ،باتت حساسة جدًا،
إذ إن خطورة االنزالق إىل األسوأ نتيجة قرار
إسرائيلي خاطئ ،مرتفعة قياسًا مبا مضى.
خاصة أن دافعية إسرائيل لكسر قواعد
االشتباك مرتفعة ،يف مقابل إدراك حزب اهلل
استحالة التعايش مع أي خرق للقواعد.

Page 14

Saturday 25 April 2020

2020  نـيسان25 الـسبت

14 صفحة

إعــالنات

Julia Finn MP

ADVERTISEMENT

Julie Owens
Owens MP
Julie

Member for Granville

Your local Federal Member for Parramatta

ϙέΎΑϣϥΎοϣέ
5DPDGDQ0XEDUDN
g]a M`rg]`zkf`zD
bzAU`0p9`.oʓg] X,<rͅ
ͨ
Kʍ`rL,`ri˽ʞ0p8
ɇ

'XULQJWKLVSHULRGRISHDFHIDLWKDQG
KXPLOLW\ZHKRSH\RXKDYHDEOHVVHG
5DPDGDQZLWKIDPLO\DQGIULHQGV
6PLWK6W3DUUDPDWWD

Ramadan Mubarak

May the holy month Ramadan be filled with
happiness always

أتـمنى لكـم شهر رمضان ملـيئا بالـربكة
 رمـضان كـريم..والـسعادة والـسالم

www.julieowens.com.au
Phone:9689 1455
JulieOwensMP

@JulieOwensMP

$XWKRULVHGE\-XOLH2ZHQV03$XVWUDOLDQ/DERU3DUW\ 16:%UDQFK 
6PLWK6W3DUUDPDWWD16:

ˬϲϟέΗγϻϝΎϣόϟΏίΣˬίϧϳϭϲϟϭΟΏΎϧϟϙϟΫΑΕΣέλ
6PLWK6W3DUUDPDWWD16:

:ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على
P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au

النائـب كـريس بـوين يهـنئ
Ramadan is the most important Time on the Islamic Calendar .. It
is the month of Fasting, Charity, Praying and Forgiveness.
In this special occasion, I wish the Muslim Community in Australia
all the best of health and prosperity.

RAMADAN KAREEM

Chris Bowen MP
Federal Member for McMahon

انـه شـهر الـصوم..شـهر رمـضان هـو أهــم األشـهر فـي الـرزنامة االسـالمـية
.وعـمل الـخري والـصالة والتـسامح
.أتـمنى للـجالية االسـالمية فـي اسـرتاليا كـل الـصحة والتقدم

رمــضان كــريم

الـنائب كـريس بـوين
عـضو مـقعد مـاكـماهون الـفيدرالي

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

PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net
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On behalf of the City of Canterbury
Bankstown, I offer my sincerest
respects to our Muslim community
during the holy month of Ramadan.
May God’s peace and rich blessings
be upon you and your family at this
uncertain and difﬁcult time in our
City, country and across the world.

Clr Khal Asfour Mayor
City of Canterbury Bankstown
ADVERTISEMENT

Wishing you and your
family peace, prosperity and
happiness for Ramadan.
Lynda Voltz MP
Member for Auburn
Phone: (02) 9737 8822 email: auburn@parliament.nsw.gov.au
Address: Mezzanine Level 92 Parramatta Road Lidcombe
Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

Lynda Voltz MP
Member for Auburn
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ندوات عرب االنرتنيت الطالع اجلالية على املستجدات يف فريوس كورونا

مركز ويسرتن سيدني الندوة من خالل شبكاتكم
إم أر سي ،بالتعاون مع وعائالتكم وأصدقائكم.
برنامج «صحتك ثروتك»
ثالثة
الندوة
يطلق برناجمه األول عرب ضيوف
شبكة االنرتنيت ،يف اختصاصيني هم :د .مجال
سلسلة ندواتنا للمجتمع ريفي ،د .رائد مسحريي
العربي ولكل الناطقني و د .زياد بسيوني الذين
بالعربية.
سيشرحون لكم املواضيع
التالية:
تهدف سلسلة ندواتنا
هذه اىل استمرار التواصل · التعريف بفريوس كورونا
العالمات
معكم للمساهمة واالطالع ،املستجد
وبالتالي
نستهدف واألعراض
استمرار تواصلنا باجملتمع · أهمية البقاء يف املنزل
وباملنظمات عرب منصات · أهمية التباعد اجلسدي
وقنوات متنوعة.
واالجتماعي
ندوتنا األوىل تهدف
الطالع أفراد اجملتمع
الناطق بالعربية على
املستجدات يف فريوس
كورونا املستجد واالجابة
عن
استفساراتهم سيتم كذلك بث هذه
ً
وخماوفهم وتأثري اجلائحة الندوة
مباشرة على مواقع
االجتماعي:
التواصل
عليهم.
 Facebookو YouTube
يرجى مشاركتنا يف هذه للمزيد من املعلومات و/
إذا كانت لديك اي اسئلة
مسبقة ،يرجى ارسال
أسئلتكم الينا قبل الندوة
عرب االنرتنيت.

This event is for Arabic
speaking community
members answering
questions and concerns
regarding COVID-19
and its impacts. Please
share this event with
your Arabic speaking
clients and stakeholders.

الدكتور جـمال ريـفي

أو االستفسارات ،يرجى
االتصال بفريق تنمية
الربيد
على
اجملتمع
االلكرتوني التالي:
نادية بوشيت
مسؤولة تنمية اجملتمع
nadia@wsmrc.org.au

tancing
If there are any questions you have ahead
of the webinar please
send them to us in advance.

Description
Western Sydney MRC
together with Health
is Wealth is launching
the first in the series of
Arabic Community webinars.

Our guest speakers include three healthcare
professionals: Dr Jamal
Rifi, Dr Ziad Basyouny
and Dr Raed Simhairi.
Together they will cover
Our forum series aims the following topics:
to keep us connected,
engaged and informed, Understanding COVIDbuilding community and 19 - signs and symporganisations capac- toms
ity to connect through The importance of staydifferent platforms and ing home
channels.
Physical and social dis-

تـهنئة بـمناسبة حـلول شـهر رمـضان
يـتقدم

اللـواء أشـرف ريـفي
وَ

الدكـتور جـمال ريـفي
مـن اجلالية الـعربية عـامة واالسـالمية خـاصة
بأحـر الـتهاني بـمناسبة حـلول شـهر رمـضان
املـبارك.
فليتقبل اهلل صيامكم وب ّركم وصلواتكم ويـضعها يف مـيزان
حـسناتكم ،أعـاده اهلل على الـجميع بالـخري والـربكات.

رمـــضـان كــريـم

What's COVID19. Why
we need to stay home.
Why we need to maintain physical / social
distance. Signs and
symptoms of COVID19.
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الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ املسلمني بشهر رمضان
The Holy month
of Ramadan is a
special time for the
Muslim people here
in Australia and all
over the world.
I wish the Muslim
community a happy
Ramadan.

Stephen Kamper MP
Member for Rockdale

Ramadan
Kareem

شـهر رمــضان املـبارك هو من أهـم األشـهر
للمـسلمني فـي اسـرتاليا وفـي الـعامل أجـمع،
أمتنى للجالية االسـالمية شـهر رمـضان مبارك.

رمـضان كـريم
Authorised by Steve Kamper MP, 478 Princes Highway Rockdale. Paid for using Parliamentary Entitlements April 2020

خالل هذه االوقات العصيبة
أتـمنى لكم وألحبائكم شـهر
رمـضان كـريم ومـبارك.
فليتقبل اهلل صـيامكم وبـ ّركم
وصـلواتكم ويـضعها يف
مـيزان حسناتكم .أعلم انكم
سـتمارسون إيـمانكم وأشـكركم
سـلفا على مساعدة املـحتاجني
واألقـل حـظا.

رمـضان كـريم
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رمــضان مــبارك

From Jodi McKay and your State MPs
We wish you and your family a happy and blessed
holy month of Ramadan!
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In the
Name of
Allah, Most
Gracious,
Most
Merciful

It is my pleasure to extend my best wishes for the month of Ramadan. The month of Ramadan is the most important month of the
Islamic Calendar. During this holy month, fasting, prayer, charity and all good deeds are rewarded manyfold compared to any other
time of the year.
This holy month of blessing is with us again and we have been fortunate to be granted the virtues of Ramadan. Yet, this year’s Ramadan
is different. We, as Muslims will celebrate it very differently due to the COVID19- pandemic. Muslims and non- Muslims in Australia
and around the globe are facing extreme challenges during these difficult times and by the will of Allah SWT we will get through this
together.
Let us remind ourselves again that Ramadan is a time to reflect on one’s spiritual health, our practices and our actions, and we are
urged to practise our humanity towards Allah’s creatures, to recognise and practise the goodness that Allah has created within us as
human beings, showing sympathy for the plight of those who may be suffering or in need and in fact placing ourselves in the position
of others less fortunate, to experience their plight.
Ramadan is also a time of family, friends, feasts, group prayers and social gatherings. Unfortunately, with the closure of mosques and
social distancing restrictions this Ramadan is unlike any other Ramadan we have experienced. Let us take this opportunity and reflect
and pray to Allah SWT to ease the sufferings of all mankind.
We are reminded of the Last Sermon of our Prophet Muhammad (peace be upon him) on the Plains of Arafat when he spoke about
the upcoming month of Ramadan. We should carefully read and ponder over this message of the Prophet before every Ramadan to
prepare ourselves mentally and physically for the sacred month. He (peace be upon him) said: “Oh people! A great month is coming
to you, a blessed month and a month in which there is one night that is better than a thousand months. A month in which Allah has
made it compulsory upon you to fast by day, and voluntary to pray by night. Whoever draws nearer to Allah by performing any of
the voluntary good deeds in this month shall receive the same reward as is for performing an obligatory deed at any other time. And
whoever discharges an obligatory deed in this month shall receive the reward of performing seventy obligations at any other time.
It is the month of Sabr (patience), and the reward for Sabr is Heaven. It is the month of kindness and charity. It is a month in which a
believer’s sustenance is increased. Whoever gives food to a fasting person to break his fast, shall have his sins forgiven, and he will
be saved from the Fire of Hell, and he shall have the same reward as the fasting person, without the latter’s reward being diminished
at all.”
So, my sisters, brothers, and friends, let us take this opportunity to reap the rewards that Allah SWT has promised for those who
patiently persevere in His Obedience. On behalf of Muslims Australia - AFIC, I wish you a blessed, joyous and inspirational Ramadan.
May Allah SWT accept our fasting, prayer and good deeds and actions during this holy month! Ameen. I also wish your readers and
all Australians, Insha’Allah, a Happy Eid ul Fitr to mark the completion of this blessed and glorious Ramadan.

Wasalaamu Alaikum
Ramadan Kareem
Dr Rateb Jneid
Muslims Australia - AFIC President

صفحة 20

Saturday 25 April 2020

الـسبت  25نـيسان 2020

Page 20

كـتابات

لبنان مل يتجاوز اخلطر

طاقة
جناة
علي كما نيسان،
واكذب
ّ
اغزل شراكك على نول ّ
الزرق
النوايا ُ
ثم
السهوب
انثرني نغمًا شاردًا على خد ّ
خذني إىل غدنا الذي سبقناه
خبئين يف ندف املساء
ألشفى من
السماق !
جالفة ّ
وعند حواف األغاني املسنونة
يف مفارق الوقت املدبب باحلراب
هم ظلك ّ
ٍ
بطعنك ..اذكرني،
بان
اجل ُ
وكلما ّ
فأنا بكل العربات اليت سحقتين
أسكنك
ُ
أنا من ِّ
ِ
احملموم
شرودك
جبني
تبل ُل
َ
ِ
ُ
ِ
حديثك
تفرط الدردار من تكتكات
ومن
الساعة
قليب ليس مقددًا مبلح ّ
ّ
حيوم
أشف من ياء حبييب حني
وستارتي
ُ
احلزن
طري
ٍ
ُ
على بيوت مواويلك ،
علي
فاكذب
ّ
كما نيسان
كما
كلهم يكذبون
ً
ال ّ
التاريخ ال ميشي قدما !
واال
كيف أتى رحيلك قبل ان نكون معًا ؟
كيف
ُ
الصقيع
ركَبت اخليول ّ
زحافات ّ
وجردتنا من
ّ
املضمار ومن صافرة ّ
اجلموح ؟
كيف
ً
رفعوا رمادا فوق هامة النار
ّ
املعلقة على خصور
وتركونا كاألعشاش
الِّريح ؟
اكذب كما نيسان
يوم
ٍ
نرجسة
استجاب اإلله لغنج
فابتسم حتى
َ
انفرجت طاقة األمان
ورفرفت
ٍ
كعصفورة
كذبة
ّ
التفاؤل.
الشاعرة رماح بوبو  -سورية

س ّجلت االربعاء املاضي اصابتان جديدتان
من أصل  1554فحصًاُ ،
عداد الشفاء إىل  130حالة .هي
بفريوس كورونا ،فيما قفز ّ
خالصة املشهد لي ًال مبا ينبئ بسيناريو السيطرة على الوباء .إلاّ أن
مجة ال تزال شاخصة مع اكتشاف أول إصابة يف املخيمات
حتديات ّ
ّ
الفلسطينية ،ومع التحضري لبدء املرحلة الثانية إلعادة املغرتبني،
بدءًا من اإلثنني ُ
ّ
املضي يف «التعبئة العامة»،
حيتم
املقبل ،ما
ّ
التعرض ملوجة ثانية من الوباء ،وألن لبنان «مل
حرصًا على عدم
ّ
ّ
يتخط مرحلة اخلطر» وفق منظمة الصحة العاملية
ظهر االربعاء املاضي ،أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل مخس
إصابات جديدة بفريوس كورونا من بني  1089خضعوا للفحص،
ليصل امجالي اإلصابات اىل  .682ومن بني اإلصابات اثنتان يف
بشري وثالثة يف خميم اجلليل يف بعلبك ُأعلن عنها ليل أول من
أمس ،ما يعين ،فعليًا ،تسجيل اصابتني االربعاء املاضي ،فيما
سجلت حالة وفاة لريتفع امجالي الوفيات اىل  .22ولي ًال ،أعلن
ُ
ُمستشفى رفيق احلريري احلكومي ّ
أنه أجرى  465فحصًا وكانت «كل
النتائج سلبية»ُ ،مشريًا إىل متاثل مخس حاالت للشفاء« ،لريتفع
عدد حاالت الشفاء إىل  .»113فيما كان الفتًا إعالن وزارة الصحة
عداد الشفاء من  108حاالت الثالثاء إىل  130أمس ،ما
«قفز» ّ
عكس تضاربًا يف األرقام .وأوضحت مصادر يف وزارة الصحة
أن توحيد األرقام سيبدأ اليوم ،مؤكدة أن عدد حاالت الشفاء بلغ
.130
نتائج الفحوصات اليت أعلن عنها االربعاء املاضي ( 1089اليت
أصدرت وزارة الصحة نتائجها ،إضافة اىل  465فحصًا أعلن
تضمنت نتائج  386فحصًا
ُمستشفى احلريري عن نتائجها لي ًال)،
ّ
العينة العشوائية اليت أخذت أثناء اجلولة امليدانية األوىل على
من
ّ
مناطق اهلرمل واحلدود اللبنانية السورية وحاصبيا وراشيا وبرج
العينة العشوائية
محود واملنت وكسروان والكورة ،وجزءًا من
ّ
( 950فحصًا) اليت ُأخذت أثناء اجلولة الثانية على وادي خالد/
عكار ،طرابلس املدينة ،صيدا املدينة وحارة صيدا ،سري الضنية،
صور وقراها ،على أن تصدر نتائجها تباعًا .فيما استكملت الفرق
الصحية ،أمس ،جوالتها امليدانية يف جزين وبنت جبيل وبعلبك
والبرتون ،على أن تنطلق اليوم باجتاه جبيل ومرجعيون وعاليه
الشوف وزحلة والبقاع الغربي.
العداد على إصابات حمددة مع رفع عدد الفحوصاتُ ،يقابله
ثبات
ّ
تسارع يف حاالت الشفاء ينذر ،ظاهريًا ،باقرتاب مرحلة تراجع
اإلصابات والسيطرة على الوباء بشكل يسمح بفتح البالد تدرجييًا.
أن «االخنفاض احلالي وحتى الوصول إىل صفر إصابات ليس
إلاّ ّ
ُمعطى يمُ كن اختاذ قرارات بناء عليه» ،حبسب ما قال وزير الصحة
محد حسن يف مؤمتر صحايف عقده االربعاء املاضي ،يف حضور
ممثلة منظمة الصحة العاملية يف لبنان إميان الشنقيطي ،الفتًا إىل
ستمرة يف اإلجراءات والتدابري الوقائية اليت اختذتها
أن «الدولة ُم
ّ
ّ
ً
التعرض ملوجة ثانية من الوباء» .وأضاف:
عدم
على
ا
حرص
()...
ّ
«على قدر ارتياحنا للنتائح احلالية ،فإننا دقيقون ونتحسب لعدم
التعرض ملوجة ثانية من الوباء ،وإال نكون قد خاطرنا بكل ما
ّ
إن لبنان
حتقق» .فيما لفتت الشنقيطي اىل أنه «ال ميكن القول ّ
ّ
ختطى مرحلة اخلطر ( )...وإذا كان هناك من قرار لرفع اإلجراءات،
فيجب أن جيرى بطريقة مدروسة وتدرجيية» .ونصحت بـ»االستمرار
(يف التعبئة) لألسبوعني ُ
املقبلني» .علمًا بأنه برزت أخريًا بوادر
«مترد» على قرارات التعبئة يف ظل تفاقم األوضاع االقتصادية
والبطء يف تنفيذ قرار إعطاء ُ
املساعدات املالية.
فإن املطلوب جُم ّددًا ،رفع عدد الفحوصات وإجراء مسح
وعليه،
ّ
شامل للمناطق .ويف هذا السياق ،أعلن محد أن لبنان سريفع عدد
املعدل الدولي البالغ  15ألف فحص
فحوصات الـ « pcrليصل إىل
ّ
بناء
لكل مليون نسمة إلجراء تقييم دقيق واختاذ اإلجراءات الالزمة ً
قدمت دعمًا
على املعطيات امليدانية»ُ ،مشريًا إىل أن عددًا من الدول ّ
للبنان؛ من بينها دولة الكويت «اليت ساهمت يف توفري فحوصات
الـ  pcrمبا ميكننا من رفع عدد الفحوصات اليومية إىل .»2000
وإىل «معركة» رفع الفحوصات املخربية اليت ستحدد مسار الوباء،
«حتدي ُ
املخيمات» هو األبرز مع تسجيل إصابة يف خميم
يبقى
ّ
اجلليل .مصادر وزراة الصحة أوضحت أنها أجرت  150فحصًا داخل
املخيم ،وأوصت بتشديد اإلجراءات وفق خطة االستجابة املوضوعة
بالتعاون مع «أونروا» وبالتنسيق مع اهلالل األمحر الفلسطيين.

هديل فرفور

اخلطر الكبري الذي نتجاهله وهو
املوبايل فون أو اخلليوي النقال

يواجه العامل اليوم اخطر عدو مستفحل ضد حياة البشر وهو
اخلليوي النقال الذي جيلب إلينا اإلشعاع اإللكرتوني اخلطري
 electrons radiation’s frequencyالذي يؤثر على جهاز املناعة
تأثريا جذريًا ويدخل إىل العظام والدماغ وهو السبب األول أو
ً
احد األسباب الذي خيلق أنيميا أو مرض مستفحل يف الدماغ،
وذلك لعدة اسباب:
أولاً  :تأثريه على جهاز املناعة يفتح الطريق جلميع األمراض
والفريوسات لكي تدمر اخلاليا بشكل عشوائي،
ثانيًا :يدخل إىل جسم اإلنسان يف مجيع االجتاهات بواسطة
اجللد لكي يصل إىل مجيع األعضاء يضعفها ويدمرها،
يدمر خاليا الدماغ ويف اكثر األحيان يصل باإلنسان إىل
ثالثًاّ :
مستعص يف الدماغ ال دواء له،
مرض
ٍ
رابعًا يتسرب إىل النخاع الشوكي يف العظام املسؤول عن الدم
يف جسم اإلنسان لكي يبطئ وظيفته أو يدمره ليصبح مرض
األنيميا يف العظام.
وايضًا يؤثر على عضلة األذن يف بعض األحيان فيحرق العضلة
املسؤولة عن إفراز املواد الذهنية يف األذن او ,ear wax
النصيحة املهمة بان ال
تقرب اجلوال إىل أذنيك يف وقت
ّ
االستعمال وعلى ما اعتقد انه يوجد هناك يف بعض األسواق
فلرت من اجل اإلشعاع املغنطيسي  ،أي  radiation’s filterكانوا
بسوقوه يف الواليات املتحدة سابقًا ،واألهم بان نستعمل
ّ
السبكري أي مكرب الصوت عندما نستعمله الن هذه الطريقة
أقل خطورة بكثري.
ً
والشيء املهم
أيضا ان ال نستخدم اجلوال عندما يكون على
شريط التعبئة للبطاريات النه اذا كان هناك برق يف السماء
خفيف الضوضاء أو شديد اللمعان الضوضائي ،فانه من املمكن
أن تصل قوة اإلشعاع الكهربائي إىل املاليني من الذبذبات
اإللكرتونية  HMVيف الثانية وهذه من املمكن أن تكون مميتة
جدا ومن املمكن بان حترق حامل اجلوال يف احلال.
واخلطر األهم من ذلك والذي نواجه ونراه عن قريب الذي
يتكلمون عنه وعن طريقة تسويق شبكة موبايل جديدة او ما
يعرف باجليل اخلامس ( )5GBعالية اإلشعاع والصني ستنتج
شبكة موبايل اقوي وأعلى بكثري .6GB
من هنا جيب بان نتجنب مجيع هذه األنواع من االخرتاعات
الشعاعية الشيطانية اجلديدة اليت
تسرع يف عجلة املوت ضد
ّ
البشرية وحياة اإلنسان واملوت املبكر.
وهنا اردد هذه املقالة اليت تقول :تعددت األسباب واملوت
واحد ..نطلب منه اخلالق العظيم اخلالق ّ
احلنان أن ال
يسرع هذه
ّ
االكتشافات املخزية لكي ال تقضي باكرًا على حياة اإلنسان ان
كان صغريا أم كبريا وكذلك احليوان وحتى الشجر وكل خملوق
على هذه البسيطة..
الرب حيفظ اجلميع من تسلط هذه األوبئة والتجارب
املميتة.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

املركزي يرفض تزويد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واملتزملني هلم ،وهذه فرصة حلكومة دياب اليت عليها البدء بالسري
بها ،اذا أرادت ان تنجح ،وسرتى الشعب «املعرت» بغالبيته اىل
جانبها.
ثانيا :اقالة حاكم البنك املركزي رياض سالمة فورا والقول له «مع
السالمة» ،واالتيان حباكم للمركزي «نضيف» وليس حمسوبا على
وبيبي اخلرى» ،وعلى احلاكم
اي زعيم ،وبعدها «بيدوب التلج
نّ
اجلديد فتح كل ملفات نهب املال العام وحتويله باملليارات اىل
اخلارج.
وكدليل على استمرار التغطية من قبل املصرف املركزي ،على
التحويالت «املليارية» من اموال الشعب اللبناني اىل اخلارج ،مترد
السلطات النقدية واملصرفية على توجهات احلكومة ،او الدولة،
خص تهدئة االسواق واالسعار والدوالر ،والتعاون ملعرفة
يف ما
َّ
االشخاص الذين هربوا امواال ،عرب حتويالت مصرفية اىل اخلارج ،اذ
امتنعت هيئة التحقيق اخلاصة مبكافحة تبييض االموال عن تزويد
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأمساء االشخاص،
يف سابقة ،قد تكون هلا تداعيات ،بالتزامن ،مع ضرب سعر
صرف الدوالر عرض احلائط ،باملالحقات والتعاميم املصرفية،
والتفاهمات ،فإذا هو يناطح سقف الـ 4000لرية لبنانية ،بعد
اجتماع عقد يف قصر بعبدا ،بني الرئيس ميشال عون واحلاكم
رياض سالمة ،تناول التعاميم االخرية للمصرف املركزي ،واليت
أتت غداة اجتماع مماثل عقد يف السراي الكبري بني الرئيس حسان
دياب واحلاكم سالمة لتضع احلاكم يف عني العاصفة ،بني غضب
او استقالة ،او اقالة ،او ما يتصل بذلك ،على خلفية االشتباك
الواضح على جبهة الدوالر ،وارتفاع سعره اجلنوني واملدمر للقوة
الشرائية للرية اللبنانية.
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن توجه احلكومة القالة حاكم
املصرف املركزي رياض سالمة ،ان مل يستقل بارادته ،حمملة اياه
قسما كبريا من الوضع االقتصادي واملالي والنقدي الذي وصلت
اليه البالد بفعل هندساته اليت صبت وتصب يف صاحل بعض
السياسيني والنافذين وكبار املصرفيني.
وافيد ان لقاء الرئيس عون مع سالمة تناول الوضع النقدي
واألجراءات اليت يتخدها املصرف املركزي ومستقبل وضع اللرية،
ومعلوم ان احلاكم طرف اساسي يف معاجلة األوضاع ولذلك تطرق
البحث اىل اإلجراءات اليت ميكن ان يتخذها املصرف املركزي وماهية
التدابري اليت تصدر عنه واىل اين ستؤدي .
ومل تستبعد مصادر وزارية ان حيل هذا املوضوع اي الوضع النقدي
ورفع سعر الدوالر يف جملس الوزراء انطالقا من كالم متوقع
لرئيس جملس الوزرإء حسان دياب الذي مل يعرف ما اذا كان
سيطل من القصر اجلمهوري بعد اجللسة ام يكتفي باحلديث يف
استهاللية اجللسة.
ولفتت املصادر اىل انه قد يشري احلاكم اىل انه لدى مطالبته
بقانون مع ضوابط يسحب من التداول وعند اصداره تعاميم وفق
املادة  174من قانون النقد والتسليف يتم رفضها لكن املصادر
اكدت انه ال ميكن التغاضي عن وصول الدوالر اىل  4000وخوف
الناس من املخاطر املرتتبة.
واذ رأت ان املادة  19من قانون النقد والتسليف تورد اسباب
اقالة حاكم مصرف لبنان منها اإلخالل يف موجبات الوظيفة وما
يتعلق بالصحة لفتت اىل ان ما من توجه لذلك كما ان اي توجه
ال يكفي اذ ان احلديث عن تغيري احلاكم يعين وجود بديل معروف
لدى األوساط املالية العاملية وصندوق النقد الدولي ومراكز القرار
الكربى واملصارف املركزية ولديه القدرة على التواصل مع هذه
املؤسسات ويقوم بدوره إلنقاذ الوضع من ظواهر األنهيار.

إخبار للتيار الوطني الحر

وعلى صعيد متصل أكدت اللجنة املركزية لالعالم يف «التيار
الوطين احلر» يف بيان أنه «يف إطار استكمال معركته يف استعادة
األموال املهربة اىل اخلارج وبعدما قام خبطوات عدة مع املصرف
املركزي ويف جملس النواب ،تقدم النائب زياد أسود بتكليف من
التيار الوطين احلر ورئيسه جربان باسيل بإخبار إىل النائب العام
التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن حتويل مليارات الدوالرات
إىل اخلارج يف عام  2019وخصوصا ما بعد  17تشرين االول
بصورة استنسابية واستمرار هذا األمر لغاية تارخيه ،ما أثقل كاهل
االقتصاد وأضر باملودعني وخصوصا الصغار منهم .وأرفق التيار
إخباره هذا مبستندات ثبوتية للركون إليها ،مطالبا باختاذ التدابري
القضائية والقانونية الالزمة ملالحقة مرتكيب هذه االفعال واعادة
األموال».
وأوضحت أن «التيار سيقدم قريبا اقرتاح قانون ملقاربة هذه
القضية من زاوية وقف النزف املستمر من االحتياط النقدي
للبلد واستعادة ما قد خسرناه» ،وأن «التيار سيستكمل معركته
ملكافحة الفساد يف جملس النواب ويف القضاء جبدية ودقة بعيدا
عن املزايدات الشعبوية ،متمنيا أن يالقيه االفرقاء السياسيون
والقضاة واجملتمع يف هذه املعركة ،للتمكن من حترير لبنان من
الوباء االخطر أال وهو الفساد».

تداعيات اشتباك مجلس النواب

اىل ذلك ،ال زالت مستمرة ،تداعيات االشتباك الكالمي خالل
جلسة جملس النواب االخرية امس االول ،واجلديد امس االول،
اعالن رئيس جملس النواب نبيه بري« ،ان مظلة االمان االجتماعي
احلقيقية للبنانيني ،هي ان تبادر احلكومة اآلن وقبل فوات
االوان اىل ممارسة سلطاتها القانونية واالجرائية لوقف االنهيار

الدراماتيكي لسعر صرف اللرية اللبنانية».
وقال :على احلكومة ان ال تبقى يف موقع املتفرج او الشاهد
على ما جيري من فلتان مالي واالدعاء باحلرص على عدم جتويع
الناس.
ولدرء الشبهة سارع الرئيس بري ،بعد اتصاالت اىل ايفاد معاونه
وزير املال السابق علي حسن خليل اىل السراي الكبري ،حيث التقي
الرئيس دياب ،يف حماولة منه لتبديد سوء التفاهم ،الذي حصل
يف نهاية اجللسة التشريعية.
وسادت اللقاء وفقا للمعلومات اجواء من املصارحة ،ومت االتفاق
على ان املشروع املتعلق بـ 1200مليار لرية لبنانية ،سيعرض على
اللجان الجنازه على ان يرى النور الحقا.
بري بعدما وصل الدوالر امس االول اىل سعر 4000
وجاء موقف ّ
لرية بال حسيب وال رقيب ،ما دفع الشارع اىل الغليان جراء
«حتليق» الدوالر يف حركة احتجاج واسعة مساء امس االول ،يف
وسط بريوت وصيدا وطرابلس ،فيما نزل اىل الشوارع مئات من
اهالي قرى البقاع االوسط يف تعلبايا وسعدنايل واملرج وجمدل
عنجر وجالال وحميطها ،وعمد بعض الشبان اىل حماولة التجمع
لالحتجاج قرب املدافن امام اجلامع الكبري يف تعلبايا على الطريق
العام ،فتدخل اجليش ملنعهم من قطع الطريق الدولية ،وحصل
إشكال بينه وبني احملتجني ثم اشتباكات باحلجارة وختللها اطالق
قنابل دخانية ورصاص مطاطي ،وسقط عدد من اجلرحى قيل انه
بلغ حنو اربعني من احملتجني واصابات بني العسكريني.
كما قطعت الطريق على اوتوسرتاد اجلية باالجتاهني من قبل بعض
الشبان احملتجني ،ونقل شهود عيان عن حصول اعتداءات على
السيارات اليت كانت حتاول العبور على طريق بريوت وصيدا عند
ّ
نقطة برجا ،يف حني افيد عن حصول حاالت تكسري وفوضى يف
شارع املصارف يف طرابلس ،والقى احملتجون احلجارة على مصرف
بيت التمويل العربي يف املدينة.
وذكرت املعلومات ان اجليش اللبناني اوقف سبعة اشخاص على
اثر قيامهم برمي احلجارة باجتاه مبنى مصرف لبنان يف صيدا الذي
شهد حتركات احتجاجية امامه وسط هتافات ضد احلاكم وسياسته
املالية واملصرفية.
وافادت معلومات بأن املتظاهرين امام مصرف لبنان طالبوا رئيسي
اجلمهورية واحلكومة مبحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،فيما
جابت مسريات سيارة منطقة احلمرا.
وسار املتظاهرين من امام مصرف لبنان اىل شارع احلمرا وسجلوا
وقفات امام املصارف املوجودة يف املنطقة مرددين شعارات تندد
بالسياسة املالية واملصرفية ،مطالبني مبحاكمة سارقي االموال
املنهوبة ومهربيها اىل اخلارج ،واختذ اجليش اجراءات امنية مشددة
اثناء التظاهر.
لكن مصادر رمسية مقربة من العهد قالت ان سعر الدوالر ارتفع
على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون
معرفة السبب احلقيقي ،ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على
التدخل لوقف انهيار سعر اللرية ،وعندما نسأل ال يأتي اجلواب ،بل
تعمية وغموض ،وكأن هناك لعبة خمفية او تدبري مدروس للضغط
على احلكم واحلكومة ورئيسها حسان دياب إلسقاطها.
واضافت املصادر :ميكن فهم ان يرتفع سعر الدوالر مئة او مئيت
لرية لكن  500و 600لرية كل يوم فهذا امر غري منطقي ،خاصة ان
حركة االقتصاد شبه معطلة وال توجد حركة فتح اعتمادات جتارية
وال تبادل للدوالر بطريقة شرعية.
ويف السياق ،توجه النائب فيصل كرامي إىل رئيس احلكومة
حسان دياب يف تغريدة عرب «تويرت» قائال« :يا حسان دياب:
سقطت كل االقنعة.

أمريكا :القمر الصناعي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حتدث لوكالة «رويرتز» طالبًا عدم نشر امسه ،أن تقييما لعملية
اإلطالق ُ
خلص إىل أنه مت حتت إشراف أمري علي حاجي زادة ،قائد
القوة اجلو فضائية باحلرس الثوري ،يف موقع بشرق إيران.
وأوضح املسؤول أن حاجي زادة كان وراء إسقاط طائرة عسكرية
أمريكية ُمسرية يف اخلليج يف حزيران املاضي ،وهجوم صاروخي
على عسكريني أمريكيني يف العراق يف كانون الثاني املاضي،
وإسقاط طائرة اخلطوط اجلوية األوكرانية قرب طهران يف ذات
الشهر.
كما قال املسؤول األمريكي إن إطالق القمر الصناعي اإليراني
ال يتسق مع االستخدامات املدنية ،شارحًا أن اإلطالق ُنفذ من
«منظومة إطالق متحركة سريعة االنتشار ،وهو ما ال يتسق مع أي
استخدام مدني».
وتابع« :كانت عملية إطالق فضائي أجراها اجليش اإليراني ألغراض
عسكرية».
وأعلنت إيران ،األربعاء ،إطالق أول قمر اصطناعي عسكري إىل
املدار ،وهو ما سارعت الواليات املتحدة للتنديد به على خلفية
التصعيد اجلديد للتوتر يف اخلليج ،حيث أمر دونالد ترمب «بتدمري»
أي قارب إيراني يقرتب من سفن أمريكية.
وأشاد احلرس الثوري اإليراني بنجاح اإلطالق الذي وصفوه بأنه
«تطور جديد» يف تكنولوجيا الفضاء لدى إيران.
من جهتها ،أدانت فرنسا بشدة ،امس االول ،إطالق إيران القمر
الصناعي ،واعتربت أنه يثري مزيدًا من القلق بشأن برنامج طهران
الباليسيت ويشكل تهديدًا لألمن اإلقليمي.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الفرنسية «نظرًا للتشابه
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الشديد بني التقنيات املستخدمة إلطالق صواريخ إىل الفضاء
وإلطالق الصواريخ الباليستية ،يساهم هذا اإلطالق بشكل مباشر
يف حتقيق إيران تقدمًا مقلقًا للغاية بالفعل يف برناجمها للصواريخ
الباليستية».
وأضافت أنه جيب على إيران أن توقف «كل األنشطة املرتبطة
بتطوير الصواريخ الباليستية املصممة حلمل أسلحة نووية ،مبا يف
ذلك القاذفات الفضائية».
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية الفرنسية «إن الربنامج الباليسيت
اإليراني مصدر قلق كبري لألمن اإلقليمي والدولي ،فهو يسهم يف
زعزعة استقرار املنطقة وزيادة التوتر فيها».
وأضافت أن عملية اإلطالق «ال تتوافق مع قرار جملس األمن
الدولي رقم  »2231الذي مينع إيران «من القيام بأي نشاط مرتبط
بالصواريخ الباليستية املصممة لتكون قادرة على محل شحنات
نووية ،مبا يف ذلك إطالق قاذفات باستخدام تكنولوجيا الصواريخ
الباليستية».
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية الفرنسية «إن احلرس الثوري كيان
خيضع لعقوبات االحتاد األوروبي ودور القوات اجلوية الفضائية
التابعة للحرس الثوري يف هذا اإلطالق يشهد على الصلة الوثيقة
بني هذين الربناجمني» الفضائي والباليسيت.
من جانبها ،قالت إسرائيل إن هذا اإلطالق جمرد «واجهة لتطوير
إيران للتكنولوجيا الباليستية املتقدمة».

احلشد الشعيب العراقي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أفادت مصادر عراقية امليادين أن احلشد الشعيب استهدف حتركات
ملقاتلي داعش جنوب املوصل.
وقالت املصادر إن قوات احلشد الشعيب تصدت جملموعة من
عناصر التنظيم حاولت التسلل عرب صحراء احلضر جنوب غرب
حمافظة نينوى.
وكان القيادي يف التيار الصدري حاكم الزاملي كشف عن
حتضريات لتنظيم «داعش» للسيطرة على أجزاء من مدينة املوصل
خالل شهر رمضان.
وشدد على أن داعش خيطط لالستفادة من نقص السيطرة اجلوية
العراقية ،والفساد املالي واإلداري لبعض القطاعات العسكرية،
إضافة إىل انشغال احلكومة بأزمة فريوس كورونا.

وفيات كورونا يف العامل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إجراءات العزل.
ووفق تعداد قامت به وكالة فرانس برس ،استنادًا إىل مصادر
املستجد حبياة
رمسية ،امس االول اخلميس ،أودى فريوس كورونا
ّ
ّ
يقل عن  183707أشخاص يف العامل منذ ظهوره يف كانون
ما ال
األول يف الصني،
ُ
وش ّخصت أكثر من  2636740إصابة رمسيًا يف  193دولة ومنطقة
ّ
يقل عن
منذ بداية تفشي الوباء .وبني املصابني ،تعافى ما ال
 696700شخص.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لألمراض املعدية ،امس االول
اخلميس ،أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا يف
أملانيا زاد مبقدار  2352حالة وبلغ اإلمجالي  148046إصابة ،مما
يشري إىل تسارع وترية العدوى لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع عدد وفيات الفريوس بواقع  215وفاة ليصل العدد
اإلمجالي إىل  5094حالة.
تركيا 3116 :إصابة جديدة لريتفع اإلمجالي إىل  101790فيما
توفى  115حالة جديدة بالفريوس لريتفع إمجالي الوفيات إىل
.2491
فرنسا 516 :وفاة جديدة ،ليصل عدد الوفيات إىل .21856
بريطانيا 514 :وفاة جديدة لريتفع العدد إىل .16786
إسبانيا :وفاة  440شخصا ما رفع إمجالي الوفيات بسبب الفريوس
إىل  ،22157وارتفع عدد اإلصابات إىل  213024من  208389يف
اليوم السابق.
بلجيكا 908 :إصابات جديدة ،ما يرفع اإلمجالي إىل  42797مصابا.
كما سجلت  230وفاة ليصبح عدد الوفيات اإلمجالي .6490
سويسرا :زاد عدد الوفيات  1268شخصا من  1217عن اليوم الذي
سبق ،وارتفع عدد اإلصابات املؤكدة إىل  28496من .28268
رومانيا :ارتفاع عدد املصابني  386حالة جديدة ليصل إىل 10096
إصابة مؤكدة .وأضافت أن  2478شخصا تعافوا حتى اآلن بينما
تويف  527مريضا.
هولندا :ارتفاع عدد املصابني  887حالة إىل  ،35729وتسجيل
 123حالة وفاة جديدة .وبلغ إمجالي عدد الوفيات يف البالد 4177
شخصا.
سجلت أول وفاة نهاية شباط هي
اليت
املتحدة
الواليات
أن
ومعلوم
ّ
تضررًا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو
األكثر
الدولة
ّ
اإلصابات ،تليها إيطاليا ،إسبانيا وفرنسا واململكة املتحدة.
وبلغت الوفيات يف أوروبا ،أمس االول اخلميس عند الساعة
 11,00ت.غ  113855حالة من أصل  1276161إصابة ،وسجلت
يف الواليات املتحدة وكندا  48859وفاة ( 882814إصابة) ،ويف
آسيا  7495وفاة ( 182737إصابة) ،ويف أمريكا الالتينية والكارييب
 6166وفاة ( 122620إصابة) ،ويف الشرق األوسط  5992وفاة
( 138672إصابة) ،ويف إفريقيا  1243وفاة ( 25796إصابة) ،ويف
أوقيانيا  97وفاة ( 7943إصابة).
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

صفحة 23

Saturday 25 April 2020

الـسبت  25نـيسان 2020

Page 23

مــلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

إجازة تسيري السكوتر والدراجات فولكس فاغن تعيد إحياء باصها الشهري أفضل سيارات عام 2020
الكهربائية يف نيويورك!

Kia Telluride

بعد صراع دام لسنوات طويلة ،سيتم السماح أخريًا باستخدام
السكوتر والدراجات الكهربية يف شوارع مدينة نيويورك .ومت
إدراج هذا البند يف ميزانية املدينة لعام  2020اليت مت الكشف
عنها مؤخرا ،وهو البند الذي يقضي بإمكانية استخدام السكوتر
الكهربائية من الناحية القانونية والسري به بسرعات تصل إىل
 15ميل يف الساعة.
وحبسب تقرير نشر مبوقع إنغادغيت حول هذا املوضوع ،فإن
امليزانية قد حددت كذلك  3فئات جديدة من الدراجات الكهربائية
سمح باستخدامها من الناحية القانونية .الفئة األوىل عبارة
سي َ
اليت ُ
عن دراجات تعمل بالدواسة ومزودة أيضًا مبحركات كهربائية
تصل سرعتها القصوى إىل  20ميل يف الساعة ،والفئة التالية
عبارة عن دراجات مزودة بدواسة وقود تصل سرعتها القصوى
ل  20ميل يف الساعة ،أما الفئة الثالثة فهي دراجات مزودة
بدواسة وقود تصل سرعتها القصوى ل  25ميل يف الساعة.
وسيكون لزامًا على أي شخص يقود دراجات الفئة األخرية هذه
أن يرتدي خوذة مبوجب القانون ،يف حني سيكون لزامًا على
من يبلغون من العمر  16و 17عامًا أن يرتدوا خوذ أثناء ركوب
جزء من التسبب يف
السكوتر الكهربي .وكان غياب بند اخلوذة ً
حماولة سابقة لتشريع استخدام الدراجات الكهربية والسكوتر
الكهربي يف  2019واليت مت نقضها على يد أندرو كيومو بعد
اجتيازها اجمللس التشريعي للمدينة.
ورغم موافقة امليزانية على استخدام السكوترات والدراجات
الكهربية بكافة أحناء املدينة ،لكنها تركت استثناء للبلديات كي
تفرض من جانبها حظرًا حمليًا .ومل يتضح ما إن كان سيساعد
هذا البند اجلديد شركات تأجري السكوتر الكهربي ،مثل «بريد»
و»اليم» ،يف احلصول على إذن ميكنها من بدء عملها يف
مدينة نيويورك أم ال.

تعمل شركة فولكس فاغن على إطالق باصها الشهري T1 Samba
ولكن حبلة جديدة ،تلك املركبة اليت رمست ذكريات يف ذاكرة
املاليني حول العامل،يف ستينات القرن الفائت.
السيارة اجلديدة اليت ستأتي باسم  e-BULLIستحافظ على
التصميم الكالسيكي ملركبات  ،T1مع بعض التعديالت البسيطة،
وستزود بفتحة سقف واسعة متنح الركاب شعورا مميزا أثناء
السفر.

Kia Soul EV

وستحصل هذه املركبة أيضا على قمرة بسيطة مزودة مبقاعد
جلدية مرحية تتسع لـ  8ركاب ،وعلى واجهة قيادة مزودة
بعدادات سرعة إلكرتونية حتمل تصميم عدادات السرعة يف
السيارات القدمية.
وستزودها فولكس فاغن بأنظمة لتحديد املواقع عرب األقمار
الصناعية ،وميزة طلب النجدة عرب  ،GPSوأنظمة تعليق خاصة
متكنها من نقل محوالت كبرية ،وأنظمة فرامل تعتمد األقراص
املعدنية وتقنية .ABS
واألبرز من كل ذلك هو أن السيارة اجلديدة ستعمل مبحركات
كهربائية صديقة للبيئة ،متكنها من الوصول إىل سرعة  130كلم/
ساعة ،وتزود ببطاريات تكفيها لقطع مسافة  200كلم بالشحنة
الواحدة.

سيات ليون اجلديدة
تقدم  5تقنيات خمتلفة
للمحركات

كيا متدد فرتة الضمان ملركباتها
يف العامل

استطاعت سيارة سيات ليون أن تثبت منذ إطالقها يف العام 1999
أنها واحدة من أبرز موديالت شركة سيات  ،SEATمع جناحها يف
تقديم تقنيات جديدة لشرحية تنافسية بشكل ال يصدق .وتلك
السيارة اجلديدة كلية من سيات هي أول موديل تنتجه الشركة
يقدم  5تقنيات خمتلفة تتماشى ومجيع احملركات تقريبًا.

وعلى ضوء قيام العديد من الدول والشركات باختاذ إجراءات
احرتازية ملواجهة املرض ،يهدف برنامج «وعد كيا» ملساعدة
العمالء الذين قد حيول الظرف الراهن دون وصوهلم إىل الورش.
ً
أيضا أن يساعد العمالء غري القادرين على
ومن شأن الربنامج
ً
مسبقا ،ضمن
إحضار سياراتهم للصيانة اجملانية أو املدفوعة
حزمة خدمة كيا خالل برنامج التعقيم الوطين يف اإلمارات.

وقد صممت هذه التقنيات لتزويد العمالء بالرتكيبة الصحيحة
للسيارة واحملرك مبا يتناسب مع احتياجاتهم اخلاصة ،وهي:
تقنية ( )TSIللمحركات البنزين ،تقنية ( )TDIللمحركات الديزل،
تقنية ( )eTSIللمحرك اهلجني املعدل ،تقنية ( )eHybridللمحرك
اهلجني  Plug-inوتقنية ( )TGIللمحرك الذي يعمل بالغاز الطبيعي
املضغوط.

وقال ساجنداي كيم ،النائب األول للرئيس ،ورئيس القسم
العاملي لتجربة العمالء يف «كيا موتورز»« :من خالل قيام
كيا بتمديد تغطية الضمان الشامل لعمالئها الذين قد يتأثرون
بالوباء ،نأمل التخفيف عن كاهلهم خالل هذا الوقت االستثنائي.
إن هدفنا يتمثل يف مساعدتهم واحلد من القلق إزاء إجراء الصيانة
لسياراتهم خالل فرتات التباعد االجتماعي».

أعلنت شركة كيا موتورز اليوم عن إطالق برنامج متديد الضمان
العاملي لسياراتها حتت اسم «وعد كيا» ،بهدف توفري الدعم
لعمالئها الذين قد تكون حتركاتهم حمدودة بسبب تفشي مرض
كورونا.
ويغطي الربنامج  142دولة ومجيع املركبات املشمولة بالضمانات
األصلية اليت تنتهي خالل الفرتة من  1فرباير وحتى  30أبريل
 ،2020ومبوجبه سيتم متديد الضمان جلميع املركبات املؤهلة حتى
 30يونيو  .2020وتفيد مصادر الشركة أن ما يزيد على  500ألف
عميل حول العامل سيستفيدون من هذا الربنامج.

Porsche Taycan

Mazda3

نشر القائمون على مسابقة  World Car of the Yearالعاملية
نتائج املسابقة اليت استعرضت أفضل السيارات املطروحة يف
األسواق هذا العام.
وتصدرت القائمة وفقا للقائمني على املسابقة سيارة Kia
 Tellurideأكرب مركبات شركة كيا رباعية الدفع ،واليت وصفها
اخلرباء بالسيارة املتكاملة من حيث املظهر واملواصفات والسعر
املناسب.
ويتوفر من هذه السيارة عدة نسخ ،نسخ تعمل مبحركات ديزل
بسعة  3.0ليرت وعزم  250حصانا ،ونسخ مبحركات بنزين بسعة
 3.8و 4.6ليرت.
أما جائزة أفضل مركبة خمصصة للقيادة داخل املدن فذهبت
لسيارة  ،Kia Soul EVوجائزة أفضل سيارة فاخرة كانت من
نصيب  ،Porsche Taycanوجائزة السيارة األمجل من حيث
التصميم كانت لـ .Mazda3
وتعترب مسابقة  World Car of the Yearاليت جتري كل عام يف
الواليات املتحدة من أهم املسابقات الدولية السنوية لتصنيف
السيارات ،ويشارك فيها عدد من الفنيني واخلرباء والصحفيني
من خمتلف البلدان.
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ملك تايالند «حيجر» على قرية مصرية تتعرض لـ «هجوم» من
اخلفافيش ..وذعر بني األهالي
نفسه مع  20من صديقاته يف

فندق بأملانيا بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعالم ،أن ملك تايالند مها فاجريالونكورن املعروف
أيضا براما إكس ،قد «حجر» على نفسه يف أحد فنادق أملانيا
الفخمة مع عشرين من صديقاته.
وأشارت صحيفة «ذي صن» الربيطانية ،إىل أن امللك ( 67عاما)
وحمظياته حجزوا فندقا يف منتجع جبال األلب يف منطقة «غارميش –
بارتنكريشن» ،عقب احلصول على موافقات خاصة ،كون السلطات
األملانية أغلقت مجيع املنتجعات والفنادق.
وذكر مصدر مطلع ،أن راما إكس وحاشيته حصلوا على استثناء
من قرار الغلق ،كون «الضيوف هم جمموعة واحدة ومتجانسة من
الناس دون أي تغيريات» ،ومل تكشف املصادر عما إذا كانت
زوجات امللك األربع ضمن اجملموعة.
وورد أن  119من أفراد الوفد املرافق ،مبن فيهم العديد من
اخلدام ،مت نقلهم بالطائرة إىل تايالند بسبب خماوف من إصابتهم
ّ
بالفريوس.
وقوبلت أخبار العزلة الذاتية للملك بالغضب من قبل عشرات اآلالف
من مواطنيه ،الذين خاطروا خبرق قوانني البالد امللكية ،من خالل
انتقاده عرب اإلنرتنت.
ومبوجب القوانني القدمية للبالد ،فإن «أي شخص يهني أو ينتقد
امللكية يواجه عقوبة السجن اليت قد تصل إىل  15سنة.

«األشباح» تساعد السلطات
اإلندونيسية بإبقاء الناس
يف منازهلم

جلأت قرية يف إندونيسيا إىل طريقة «غريبة» ملساعدة السلطات
يف إبقاء الناس مبنازهلم للحيلولة دون تفشي فريوس كورونا،
وذلك عرب االستعانة بـ»األشباح».
فقد أصبحت قرية كبوه اإلندونيسية مؤخرا مسكونة باألشباح ،حيث
ميكن رؤية كائنات مغطاة برداء أبيض بالكامل تقفز لتفاجئ املارة
ثم ختتفي حتت ضوء القمر.
وأشباح كبوه ليست حقيقية ،فقد نشرت القرية هذه األشباح
لتقوم بدوريات يف الشوارع على أمل أن تفلح اخلرافات القدمية يف
إبقاء السكان يف منازهلم بأمان بعيدا عن فريوس كورونا اجلديد،
حبسب ما ذكرت رويرتز.
وقال أجنار بانكانينغتياس ،قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا
مع الشرطة بشأن املبادرة غري التقليدية للرتويج للتباعد االجتماعي
يف ظل تفشي الفريوس «أردنا أن نكون خمتلفني ونشكل أثرا
رادعا ألن (بوكونغ) خميف ومرعب».
و»بوكونغ» هو جزء من الثقافة الشعبية يف إندونيسيا وماليزيا
ويفرتض أنه روح الشخص امليت احلبيس يف كفنه األبيض،
ويكون وجهه شاحبا بفضل مساحيق بيضاء بينما حييط سواد الكحل
بعينيه.
ورغم مسعى القائمني على هذه املبادرة يف ترسيخ التباعد
االجتماعي بالقرية ،فقد كان هلذه األشباح تأثري عكسي منذ أن
بدأت يف الظهور هذا الشهر ،فبدال من أن يبقي الناس يف منازهلم
خرج بعضهم ،ممن لديهم الفضول ،لرؤية هذا «الظهور» النادر
للبوكونغ.
وغي منظمو املبادرة منذ ذلك احلني طريقتهم وأصبحت دوريات
رّ
«بوكونغ» مفاجئة ،ويقوم بها متطوعون من القرية.
وقال زعيم القرية بريادي« :ال يزال السكان يفتقرون للوعي عن
سبل كبح انتشار كوفيد ...-19يريدون ممارسة شؤون حياتهم
كاملعتاد وبالتالي من الصعب عليهم االنصياع ألوامر البقاء يف
املنزل».
وحتدث كارنو سوبادمو وهو أحد السكان ،لرويرتز قائال« :منذ
بدء ظهور بوكونغ ،مل يغادر اآلباء واألطفال منازهلم ...وال يتجمع
الناس أو يبقون يف الشوارع ملا بعد صالة العشاء».

تعرضت قرية مصرية هلجوم غريب من أعداد كبرية من اخلفافيش،
ما تسبب يف حالة من الذعر بني األهالي خشية تفشي فريوس
كورونا املستجد «كوفيد.»-19
وذكرت وسائل إعالم مصرية أن قرية احلزانية التابعة ملدينة شبني
القناطر مبحافظة القليوبية مشالي البالد تعرضت هلجوم كبري ويف
توقيت واحد من أعداد كبرية من اخلفافيش اليت سكنت منزال غري
مأهوال.
وظهرت اخلفافيش بكثافة داخل أحد املساكن غري املأهولة بالقرية،
حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهري وتعقيم املنزل ،يف
إطار اإلجراءات االحرتازية ملواجهة وباء كورونا املستجد.
وقام األهالي بإبالغ السلطات املختصة ،بعد أن دأبت اخلفافيش
يف اخلروج من املنزل غري املأهول ومهامجة األهالي واملنازل
اجملاورة للمنزل اليت تقطنه.
وجرى إشعال دخان داخل املنزل ووضع «شطة محراء» ملكافحة
اخلفافيش ،وبالفعل بدأت هذه اخلفافيش يف االنتشار ،ومت
القضاء على  100خفاش منها ،إال أن هناك أعداد كبرية مل يتم
القضاء عليها لصعوبة السيطرة على املكان.

السلطات السعودية تقبض على شخص
قدم شايا لزوجته من مياه املرحاض
ألقت شرطة مكة املكرمة القبض على شخص شارك مقطعا مصورا
عرب موقع التواصل االجتماعي ،والذي يقوم فيه بإعداد كوب من
الشاي لزوجته من مياه املرحاض.
واعرتف املتهم ،الذي هو يف العقد الرابع من العمر ،وأحد مشاهري
منصات التواصل االجتماعي ،يف مقطع مصور آخر ،أن ما قام به
مع زوجته مقلب ،لكنه حذفه بعد اعرتاضها ألنه قد يتأثر به متابعوه
من األطفال واملراهقني ،وحيدث أثرا سيئا يف سلوكهم ،حبسب
صحيفة «عكاظ» السعودية ،اليوم الثالثاء.
وأشار املتحدث باسم شرطة مكة ،الرائد حممد عبد الوهاب
الغامدي ،للصحيفة إىل أن املتهم شارك املقطع املصور دون
اكرتاث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده ،وقام بتصرف
«غري سوي» حبد تعبريه« ،بتعبئة مياه كرسي احلمام ،وهو غري
خمصص للتناول اإلنساني أو االستهالك اآلدمي ،الفتا إىل أن
ذلك سلوكا ماديا يعد حمل جتريم شرعا ونظاما ،ملا ينطوي عليه
من اجلناية عمدا ،وتعريض النفس لألذى والتهلكة ،ويف حمتواه
يزين هلم سلوكا
الذي نشره خماطبة غرائز األطفال وإثارتها مبا ّ
مضرا بالصحة العامة».
وأضاف الغامدي أن املتهم نشر ما من شأنه املساس بالنظام
ّ
واجملرم طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم
العام،
املعلوماتية ،املقرر بشأنهما عقوبات صارمة بالسجن ملدة تصل إىل
 5سنوات ،وغرامة مالية تصل إىل  3ماليني ريال سعودي.

أم مريضة بكورونا أجنبت طفلتها..
ثم وقعت املأساة بعد ساعات

بعد ساعات قليلة من وضع طفلتها ،مل تتمكن األم من مقاومة
فريوس كورونا املستجد أكثر من ذلك ،وفارقت احلياة عن عمر
 36عاما.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية إن األم غالينا أصيبت
بـ»كوفيد  »19يف أحد املراكز الصحية مبدينة إيفانو فرانكيفسك
غربي أوكرانيا.
ودخلت غالينا املركز اخلاص بالوالدة يوم  10مارس املاضي ملتابعة
حالتها ،حيث مل تكن تعاني أي أعراض.
لكن بعد  19يوما من هذه الزيارة ساءت أحواهلا الصحية ،وظهرت
عليها أعراض فريوس كورونا.
وذكر املتحدث باسم السلطات الصحية احمللية« :اخنفض مستوى
األكسجني يف دمها بشكل حاد وارتفعت درجة حرارة جسدها إىل
 39درجة مئوية».
وتابع« :بدأت تعاني صعوبة يف التنفس والتهابا رئويا .بعد ذلك،
أظهر االختبار أنها مصابة بفريوس كورونا املستجد».
ويف مساء  29مارس ،أجنبت غالينا طفلة بصحة جيدة وزنها 2.5
كغم.
لكن يف أعقاب الوالدة تدهورت حالة األم ،مما استدعى نقلها إىل
وحدة العناية املركزة ووضعها على جهاز التنفس االصطناعي ،إال
أن ذلك مل ينفع ،حيث توفيت بعد ساعات قليلة.
وقال األطباء إن الرضيعة غري مصابة بالفريوس ،لكنها ختضع
للمراقبة الطبية بشكل مستمر.
وألقى أقارب غالينا باللوم على طاقم املركز الطيب ،حيث قالوا
إنه ال يتخذ اإلجراءات االحرتازية الصحية الالزمة مما أدى إىل نقل
العدوى إىل األم ووفاتها.

يف «املعمل املشبوه» ..باحثة حذرت من
كورونا ومل يسمعها أحد
يبدو أن أزمة فريوس كورونا يف الصني كانت هلا جذور ،قبل ما
يقرتب من عام من تفشي الوباء يف ووهان ،ومنه إىل مدن صينية
أخرى ثم إىل العامل أمجع.
فقد كشفت تقارير صحفية أن فريقا من الباحثني حذر من انتشار
فريوس من ساللة كورونا «يشبه سارس» ،يف يناير  ،2019أي
قبل حنو  11شهرا من موجة املرض اليت ضربت ووهان ،لكن
حتذيره مل يلق استجابة من جانب السلطات.
وحتدثت «إم دي بي آي» ،وهي مؤسسة أحباث مقرها سويسرا،
عن دراسة للباحثة الصينية شي زينغلي وفريقها يف معهد ووهان
لعلم الفريوسات ،شددوا فيها على أهمية إجراء مزيد من التحقيقات
حول فريوسات حتملها اخلفافيش.
واملعهد املذكور الذي يتبع أكادميية الصني للعلوم ويتمتع مبيزانية
تبلغ عشرات املاليني من الدوالرات ،أصبح حمل جدل بعد تفشي
وباء «كوفيد  »19حول العامل ،مع تلميحات أمريكية من الرئيس
دونالد ترامب من أن الفريوس رمبا يكون قد خرج منه ،سواء
باخلطأ أو عمدا.
ويف الورقة البحثية ،سلط الفريق الضوء على احتمالية انتشار
وباء فريوس تاجي آخر يف الصني ،من خالل دراسة وحتليل 3
تفشيات واسعة النطاق نامجة عن متالزمة االلتهاب التنفسي احلاد
(سارس) ،ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (مريس) ومتالزمة
اإلسهال احلاد للخنازير (.)SADS
وقالت شي إن مسببات األمراض الثالثة كانت فريوسات تاجية
ميكن إرجاعها إىل اخلفافيش ،ونشأ اثنان منها يف الصني.
وجاء يف البحث أنه «من احملتمل جدا أن حتدث موجة تفش
لفريوسات تاجية شبيهة بسارس أو مريس يف املستقبل من
اخلفافيش ،وهناك احتمال متزايد حبدوث ذلك يف الصني».
ودعت الورقة البحثية إىل «التحقيق يف فريوسات اخلفافيش
التاجية» ،ووصفتها بـ»القضية امللحة للكشف عن عالمات اإلنذار
املبكر ،اليت تقلل بدورها من تأثري مثل هذه املوجات املستقبلية
يف الصني».
وأشار الفريق إىل أن حجم الصني وعدد سكانها الضخم وتنوعها
البيولوجي ،ميكن أن تكون أسبابا يف التفشي احملتمل لوباء جديد،
كما ملح إىل تفضيل الصينيني للحوم احليوانات الطازجة.
وأضاف« :ثقافة الطعام الصينية تؤكد أن احليوانات املذبوحة
احلية متثل الغذاء األكثر انتشارا .هذا قد يعزز من فرص انتقال
الفريوس».
وكانت ورقة سابقة للباحثة ذاتها ،أشارت يف وقت سابق من عام
 2018إىل أن اإلنسان ميكن أن يلتقط عدوى الفريوسات التاجية
بشكل مباشر من اخلفافيش.
ويتخصص معهد ووهان لعلم الفريوسات ،الذي حيتفظ بعينات
ألكثر من  1500ساللة من اجلراثيم القاتلة ،يف البحث عن «أخطر
مسببات األمراض» ،خاصة الفريوسات اليت حتملها اخلفافيش.
ورغم أن العلماء يعتقدون أن الفريوس انتقل إىل البشر من
احليوانات الربية اليت تباع كغذاء يف سوق يبعد حوالي  15كيلومرتا
عن املخترب ،فإن مروجي نظرية املؤامرة لديهم افرتاضات خمتلفة،
مفادها أن الفريوس مت حتضريه ونشره عمدا من املعهد ،وهو ما
تنفيه السلطات الصينية بشدة.

فوربس :األغنياء العرب خيسرون
مليارات الدوالرات
نقلت جملة فوربس العاملية أن األغنياء العرب حتملوا خسائرا مبقدار
 11.4مليار دوالر مقارنة بثروتهم عام .2019
عربيا تراجعت إىل  47.3مليار
وقالت اجمللة إن إمجالي ثروة  21غنيا
ً
دوالر مقابل  58.7مليار دوالر يف .2019
ووصلت قيمة إمجالي اخلسائر إىل  11.4مليار دوالر ،وهذا الرقم
يساوي أكثر من ثروة أغنى عربيني اثنني من القائمة.
وحصل على لقب أغنى أغنياء العرب رجل األعمال املصري ،ناصف
ساويرس ،وتقدر ثروته خبمسة مليارات دوالر.
كما تراجع عدد األثرياء العرب إىل  21غنيا يف  2020مقابل  24غنيا
يف  ،2019بعد خروج  3مليارديرات من القائمة.
ومل تضم القائمة رجال أعمال سعوديني للعام الثالث على التوالي،
وكان رجال األعمال املصريني واللبنانني األكثر متثيلاً يف قائمة
 ،2020وفق اجمللة.
واخنفض عدد رجال األعمال اإلماراتيني إىل  4مليارديرات مقابل 7
أشخاص يف قائمة العام املاضي.
ثريا ،حبسب قائمة اجمللة نشرته يف
وبلغ عدد األثرياء
عامليا ً 2095
ً
ثريا عن العام املاضي.
 18مارس/آذار ،برتاجع ً 58
يف سياق متصل ،ذكرت وكالة «بلومربغ» األمريكية يف تقريرها،
أنه منذ بداية عام  2020اخنفضت ثروة رجال األعمال األغنياء خالل
هذه الفرتة مببلغ إمجالي بلغ تريليون دوالر أمريكي.

Saturday 25 April 2020
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صـحة وغـذاء

حقائق جديدة حول كورونا:

 3سالالت خمتلفة جتتاح العامل والنسخة
األصلية األكثر انتشارا يف أمريكا
كشفت دراسة حديثة أن لدى فريوس كورونا ثالثة أنواع قاتلة
تنتشر يف مجيع أحناء العامل ،وأن الساللة األصلية هي األكثر
انتشارا يف كل من الواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبية
وليست الصني.
وتوصل باحثون من جامعة كامربيدغ الربيطانية عرب رسم التاريخ
اجليين للعدوى بداية من ديسمرب/كانون الثاني حتى مارس/آذار
إىل أن للفريوس ثالث سالالت خمتلفة ،لكنها وثيقة الصلة
ببعضها البعض ،حبسب ما جاء يف تقريرلصحيفة The Daily Mail
الربيطانية.
النسخة األصلية
وأظهر حتليل السالالت أن النوع «أ» ( - )Aالفريوس األصلي
الذي يعتقد أنه قفز إىل البشر من اخلفافيش عن طريق حيوانات
البنغول  -مل يكن األكثر انتشارا يف الصني .وبدال من ذلك ،كانت
بؤرة الوباء مصابة بشكل أساسي بالنوع «ب» ( ،)Bالذي بدأ يف
االنتشار عشية عيد امليالد.
انتشارا يف أسرتاليا
كما أظهرت النتائج أن النوع «أ» هو األكثر
ً
والواليات املتحدة ،حيث سجلت أكثر من  400ألف حالة إصابة
مؤكدة بـ»كوفيد  ،»19وكان ثلثا العينات األمريكية من النوع
«أ».
واكتشف معد الدراسة ،بيرت فورسرت وفريقه أن اململكة املتحدة
تتعرض يف الغالب لتفشي من النوع «ب» ،مع اختبار ثالثة أرباع
العينات على أنها تنتمي لتلك الساللة .كما سيطر النوع «ب» على
سويسرا وأملانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.
وتنحدر الساللة الثالثة وهي «جـ» ( )Cمن الساللة «ب» وانتشرت
يف أوروبا عرب سنغافورة.
حتور باستمرار
ّ
ويعتقد العلماء أن الفريوس املسبب لوباء «كوفيد  »19يتحور
باستمرار للتغلب على مقاومة اجلهاز املناعي يف جمموعات سكانية
خمتلفة.
وأثارت الدراسة غرابة أن ساللة «أ» األصلية انتشرت عرب الساحل
الغربي للواليات املتحدة األمريكية على الرغم من أنها ليست
انتشارا يف الصني ،الذي تنتشر فيها الساللة «ب» .وتتبع
األكثر
ً
الدراسة ،اليت متت مراجعتها من قبل علماء آخرين ،فقط عينات من
 160مريضا يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك العديد من احلاالت
األوىل يف أوروبا والواليات املتحدة.
حتول أص ًال إىل
وأضاف دكتور فورسرت للصحيفة أن النوع «أ» ّ
النوع «ب» داخل الصني ،يف حني أن النوع «جـ» ،املنحدر من
النوع «ب» ،تطور خارج البالد.
ً
شيئا عن كيف أطاح النوع
واعرتف فورسرت بأن العلماء ال يعرفون
«ب» بسلفه «أ» ليصبح الساللة األكثر انتشارا يف الصني.
وختطت حصيلة وفيات كورونا حول العامل ،مساء اخلميس من
االسبوع املاضي 95 ،ألف شخص ،فيما بلغ عدد اإلصابات املؤكدة
بالفريوس أكثر من مليون و 599ألف حالة ،حبسب منصة «ورلدو
ميرت» املتخصصة يف متابعة اإلحصائيات العاملية.

كورونا والسمنة ..دراسة تكشف عالقة مهمة وحتذر من «اخلطر»

كشفت دراسة حديثة أن أصحاب الوزن الزائد قد يكونوا يف خطر
أكرب مقارنة مع نظرائهم ،يف حال إصابتهم بفريوس كورونا ،األمر
الذي قد يهدد حياتهم على حنو كبري.
وربطت الدراسة بني الوزن الزائد ومضاعفات اإلصابة بفريوس
كورونا ،بعد أن متت دراسة بيانات أكثر من  15ألف مريض
بالفريوس يف مجيع أحناء اململكة املتحدة ،حسبما ذكرت صحيفة
«ديلي ميل» الربيطانية ،األحد.
ودرس علماء بريطانيون من جامعات أدنربة وليفربول وإمربيال
كوليدج-لندن عينات من  177مستشفى يف مجيع أحناء اململكة
املتحدة ،لتحديد العالقة بني اإلصابة بكورونا وبعض العوامل ،مثل
العمر أو اجلنس أو الظروف الصحية.
وقال الربوفيسور بيرت أوبينشو ،من جامعة إمربيال كوليدج-لندن،
إنه من احملتمل أن تكون الدهون الزائدة حول األعضاء الداخلية
عائقا أمام إفراز املواد املضادة للجهاز املناعي.
وأظهرت الدراسة اليت قادها أوبينشو ،مع الربوفيسور كيين بايلي
من جامعة أدنربة ،واألستاذ كالوم مسبل من جامعة ليفربول ،أن
األشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للخطر بسبب
الفريوسات.
وألن فريوس كورونا يهاجم اجلهاز التنفسي ،خصوصا الرئتني ،فإن
السمنة تزيد من صعوبة توسيع احلجاب احلاجز والرئتني واستنشاق
األوكسجني ،األمر الذي سيحرم األعضاء من األوكسجني.
ويقول األطباء إن اجلهاز املناعي لألشخاص الذين يعانون من
السمنة حيتاج للعمل بشكل مضاعف يف حال اإلصابة بفريوس
كورونا ،األمر الذي يؤدي إىل إنتاج مضادات مناعية بشكل أكرب،
مما يتسبب يف حدوث التهابات يف اخلاليا.
وهذا ما قد يفسر تدهور رئة الشخص السمني بشكل أسرع عندما
يصاب بأحد الفريوسات التاجية ،ومن بينها فريوس كورونا،
مقارنة بالشخص غري البدين.
وقبل أيام قليلة ،أكد كبري علماء األوبئة يف فرنسا إن السمنة
خطرا أكرب» على املصاب بفريوس كورونا بالنظر إىل
«تشكل
ً
غريه ،وتكون مضاعفات املرض عنده أشد.
وقال الربوفيسور جان فرانسوا دلفريسي ،الذي يرأس اجمللس
العلمي الذي يقدم املشورة للحكومة الفنرسية بشأن الوباء ،إن ما
يصل إىل  25باملئة من الفرنسيني معرضون بشدة خلطر اإلصابة
بالفريوس بسبب العمر أو السمنة.
ً
أيضا للخطر بسبب ارتفاع
وأضاف أن األمريكيني معرضون
حاليا 42.4
مستويات السمنة يف الواليات املتحدة ،حيث يعاني
ً
باملئة من السكان البالغني من زيادة الوزن الشديدة.
وطالب دلفريسي ،يف تصرحيات لـ»راديو فرنسا» ،األشخاص
الذين يعانون من زيادة الوزن بتوخي احلذر ،واتباع املزيد من
اجلراءات الوقائية جتنبا لإلصابة بفريوس كورونا.

ووفقا ملركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ،فإن 42.4
باملئة من سكان الواليات املتحدة البالغني يعانون من السمنة،
فضال عن  18.5باملئة من األطفال.
وقد وجدت دراستان من جامعة نيويورك ،أجريتا على  8آالف
عاما أن لديهم وزنا زائدا ،وأن عاملي العمر
مريض جتاوزوا ً 65
والسمنة هلما تأثري خطري على مصابي فريوس كورونا.
ويف إحدى الدراسات ،وجد الباحثون أن ما يقرب من نصف املرضى
( 46يف باملئة) الذين دخلوا املستشفى بسبب اإلصابة بفريوس
عاما فما فوق.
كورونا ،يبلغون من العمر ً 65
وخلص العلماء إىل أنه على الرغم مما يشكله التقدم يف العمر من
خطورة على املريض بفريوس كورونا ،كانت السمنة هلا ارتباط
أكرب مبضاعفات اإلصابة باملرض.

الصحة العاملية حتدد أفضل دواء
للوقاية من كوفيد19

اعترب ديفيد نابارو املتحدث باسم منظمة الصحة العاملية أن اللقاح
هو الوسيلة الرئيسية للتخلص من فريوس كورونا ،وقال إن
البشرية ستظل تعاني من العدوى حتى يتم اكتشافه حسب «إن
بي سي نيوز».
واعترب نابارو ،أن هناك حاليا يف الواليات املتحدة وأوروبا عالمات
على تباطؤ وشيك يف انتشار عدوى هذا الفريوس اخلطري.
و رأى أنه مع استمرار تفشي  19-COVIDيف بلدان أخرى ،جيب
على البشرية إنشاء البنية التحتية الالزمة للتعامل مع تفشي املرض
بشكل متدرج يف مجيع أحناء العامل قبل التخفيف من تدابري احلجر
الصحي.
وقال إن اخلرباء ليسوا على يقني من أن الفريوس التاجي سوف
يتصرف مثل فريوس اإلنفلونزا ويظهر على حنو مومسي ،لذلك
وحتى ظهور اللقاح املضاد له ،سيستمر سارس –  2 – CoVيف
التسبب باألوبئة.
ووفقا ملركز دراسة الفريوس التاجي جبامعة «جونز هوبكنز»
األمريكية ،مت تأكيد أكثر من  1.8مليون حالة إصابة بـ 19-COVID
يف مجيع أحناء العامل ،منهم  555000إصابة يف الواليات املتحدة،
حتى مساء  12نيسان اجلاري.
يذكر أن ما يقرب من  22ألف شخص توفوا يف الواليات املتحدة
بسبب الفريوس ،ويف اجملموع العاملي تويف أكثر من  114ألف
شخص من املرض الناجم عن فريوس كورونا يف العامل ،وفق ما
ذكرت قناة  NBC Newsالتلفزيونية

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Company ‘knew’ virus was
running rampant on Ruby
Princess, court told

Princess Cruises has
been accused of knowing
about coronavirus outbreaks during the past
two voyages of the Ruby
Princess and “recklessly” putting lives at risk
by continuing “business
as usual”, according to a
lawsuit filed in the United
States.
The complaint, obtained
by The Sydney Morning
Herald, has been filed by
the family of Ruby Princess passenger and Los
Angeles resident Chung
Chen, who died on April 4
as a result of COVID-19.
Mr Chen’s widow, Juishan Hsu, and daughter,
Vivian, who were also on
board the ship and fell ill
with the virus, are seeking damages in excess
of $US1million ($1.58 million) in the District Court
of California.
The Ruby Princess is at
the centre of Australia’s
coronavirus outbreak,
having been linked to the
deaths of 19 Australians
and more than 600 cases
of coronavirus since passengers were allowed
to disembark in Sydney
without health checks on
March 19.
The Herald can reveal
that crew members, who
are currently stranded on
the ship near Port Kembla, fear they could be sent
“to their deaths” if they
fall ill after it is forced to
depart for the Philippines
in coming days.
The overseas lawsuit,
filed on Wednesday, sensationally accuses the
corporate office of Princess Cruises of being
aware of coronavirus outbreaks not only during
the now infamous voyage
from March 8 to 19 but
also the voyage beforehand from February 24 to
March 8.
The company had placed

“profits over the safety of
its passengers” and was
grossly negligent when
it allowed passengers including Mr Chen to join
the “infected” ship on
March 8, the complaint
says.
Passengers
boarded
without proper screening
alongside crew who had
already been exposed
to the virus and some of
whom had “[come] down
with the symptoms”, it alleges.
Soon, coronavirus was
“running rampant” on the
second voyage around
New Zealand, and when
Princess Cruises became
aware, it added “insult to
injury” by failing to quarantine passengers.
“They didn’t even bother
to notify the passengers
that there was an actual
outbreak, allowing the
sailing to continue as if it
were a normal cruise, up
until the time it returned
to Australia three days
early,” the complaint
says.
Princess Cruises, which
is owned by Carnival Corporation, has vehemently
denied all of the allegations.
“As this is the subject of
active litigation in another
country, we do not wish
to add further comment
at this time,” a spokesman said.
It has been reported that
the ship was deemed “medium risk” by NSW Health
because of 158 sick passengers on board when it
docked on March 8.
However, according to a
statement issued by Princess Cruises, there was
no reason for the second
voyage to be cancelled,
because swabs taken by
NSW Health from people
on board had tested negative for COVID-19.
In response to questions

about what cleaning was
carried out on March 8, a
Princess Cruises spokesman said the ship was
disinfected “over and
above already high standards based on the best
international public health
advice” using a disinfectant that is “known to kill
coronaviruses in 30 seconds”.
Revelations of the US
lawsuit came on the
same day NSW Police
sharpened their focus on
the earlier of the two voyages as part of a criminal
investigation into the embattled ship.
State Crime Commander
and Assistant Commissioner Stuart Smith said
passengers who travelled
on an earlier voyage were
being called on for the
first time to assist with
inquiries.t
It means more than 5000
passengers, as well as
crew members on both
voyages, have now been
asked to complete an online survey that includes
questions related to
health practices and any
other information gleaned
while on board.
The ship is now marooned
off the NSW coast with
over 1000 crew members
on board, but will soon be
forced to depart for the
Philippines.
Two of the crew members
told the Herald their biggest fear was falling ill
and needing a ventilator
during their 14-day journey to Manila.
The crew members, who
spoke on condition of anonymity, said they feared
being further isolated on
the ship if their names
were published.
“Essentially they are
sending people to their
deaths if they are sick
when we are out at sea,”
one said.

NSW STUDENTS TO TRANSITION BACK
TO THE CLASSROOM IN TERM 2

Premier Gladys Berejiklian

NSW school students will
gradually transition back
to the classroom during
Term 2 as the Government
continues to deal with the
COVID-19 pandemic.
Premier Gladys Berejiklian and Minister for Education and Early Childhood Learning Sarah
Mitchell outlined the plan
for students attending
NSW public schools to
progressively return to
face-to-face learning in
week three of Term 2.
Ms Berejiklian said health
advice continues to be
that schools remain open,
and parents, teachers and
students can be confident
that school is safe place.
“We are grateful to all families who kept their children home from school
at the end of Term 1 and
to teachers who worked
tirelessly to deliver education online,” Ms Berejiklian said.
“This allowed us critical time to prepare our
schools to develop better
online learning options
and for considering additional hygiene measures
to allow schools to return.
“We know that nothing
is more important than a
child’s education, and we
must begin to return our
students to their classrooms in a considered
way.
“Under these changes,
from week three of Term
2, every student will be
attending school for one
day a week.
“We will look to increase
the number of days students are at school in a

staged way and hope to
have all children back at
school full-time by Term
3.
“I’d like to thank the
Catholic and Independent
schools for working with
the NSW Government at
this time, as well as staff,
including teachers, principals and cleaners, for
working so hard to prepare for a resumption of
school.
“I’d also like to thank parents for what has been a
tough month, often juggling working from home
and caring for children.
We hope the partial resumption of on campus
learning will provide
some much needed relief
to those families.”
During the first stage of
on-campus learning, parents will be encouraged to
keep their children home
except on their allocated
day of face-to-face learning. Initially, about a quarter of a school’s students
are expected to be on site
at any one time. The specific days students will be
required to attend school
each week will vary from
school to school and will
be clearly communicated
to parents.
Classes will be split
across schools, allowing
schools to appropriately
social distance students
and teachers.
As always, schools will
remain open for students
who need them and no
child will be turned away
from school.
Ms Mitchell said careful
consideration had been
given to support the

school community, providing clarity and certainty on the path forward.
“This plan provides a
clear path that balances
community concerns with
a need to deliver continuity of quality education,”
Ms Mitchell said.
“Hand sanitiser will be
available in all classrooms and provisions are
in place for at- risk teachers to work from home.
Drop off, pick up, recess
and lunchtimes will also
be staggered to ensure
social distancing.”
In addition to the staged
return to school, the NSW
Government has committed up to $95.7 million
to help keep casual and
temporary school staff
engaged in active work
during the COVID-19 pandemic.
“Our casual and temporary teachers and other
non-teaching staff across
NSW schools are critical
to our education system,
and will help ensure the
educational outcomes for
our students during this
staged return,” Ms Mitchell said.
A cross-sector working
group of teachers will
also be established to
report back to the Minister on recent innovations
and educational developments assembled during
the COVID-19 period that
are suitable to support future educational delivery.
“It’s important that we
have an inventory of the
cutting edge teaching solutions and recognise the
best efforts of our amazing NSW teachers during
a difficult time,” Ms Mitchell said.
Teachers will have an additional day to prepare
for Term 2 on Tuesday
28 April making the first
day of term for students
Wednesday 29 April.
MEDIA: Sean Berry | Premier | 0416 243 252 Michael Fairbairn | Minister
Mitchell | 0417 785 910
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Coronavirus Australia live updates: Strict social Coronavirus: Repatriation of Ruby
distancing measures to be reviewed in weeks Princess cruise crew begins

Social distancing measures designed to slow the
spread of coronavirus will
be reviewed in three weeks,
as new confirmed cases
continue to fall.
But three key benchmarks
must be met before the
government considers easing any restrictions, it’s
been revealed.
Meanwhile, the rush to
stockpile products like
booze, pasta, rice and toilet paper has led to an “unprecedented” result in Australia’s economic data.
The Bureau of Statistics
reports retail turnover,
seasonally adjusted, rose
by 8.2 per cent in March.
That’s the highest seasonally adjusted increase ever,
beating the 8.1 per cent
recorded in June of 2000,
just before the GST was
implemented.
Monthly turnover doubled
for products like the aforementioned toilet paper, surprise surprise. With everyone starting to work from
home, there were also very
strong sales in industries
selling home office items.
All these strong results, of
course, were offset by large
falls for cafes, restaurants,
takeaway food, footwear
and other clothing.
Australia has recorded 74
deaths from COVID-19 so
far, with 6650 confirmed
cases. They include 2974
in New South Wales, 1336
in Victoria, 1024 in Queensland, 437 in South Australia, 546 in Western Australia, 201 in Tasmania, 104 in
the Australian Capital Territory and 28 in the Northern
Territory.

Restrictions reviewed in
three weeks

The government will consider easing strict social
distancing measures in
three weeks’ time, thanks
to continued low numbers
of new confirmed cases of
coronavirus.
But three benchmarks will
need to be achieved first
before any restrictions on
everyday life can be wound
back, Deputy Chief Medical
Officer Professor Paul Kelly

has said.
Australia is on track to
meeting that criteria, with
just seven new cases of
coronavirus across the
country so far on tuesday.
“We certainly appear to be
flattening that curve very
successfully at the moment,” Professor Kelly said.
“We are doing well.”
Flattening the curve is the
first benchmark that was set
by the National Cabinet last
week – a sustained, sharp
reduction in new cases for
four weeks.
“We need to absolutely be
sure of before we can start
to release our social distancing measures,” Professor Kelly said.
The second benchmark is
the large uptake of a health
tracking app, which would
allow health authorities to
instantly see who someone
has been in close contact
with after they test positive
for coronavirus.
“That will really assist us
in terms of finding the contacts of people as quickly as
possible so that the spread
through the community can
really be controlled,” Professor Kelly said.
While using the app won’t
be mandatory, Prime Minister Scott Morrison said 40
per cent of Australians will
need to have it installed before he’s comfortable easing restrictions.
he third benchmark that
needs to be met by the
time the restrictions are reviewed is the preparedness
for health authorities to respond to clusters.
“The third one is our response capability whenever
there is an outbreak related
to particularly vulnerable
settings, and aged care facilities are one of those vulnerable settings,” Professor Kelly said.
“We need to be able to
show how quickly we can
assist from the Commonwealth and between states
to deal with outbreaks such
as that.”
staged removal of social
distancing measures has
been touted as the most

likely scenario, with health
officials keen not to rush
back to normal life.
“As a colleague said to me
today, just because you’re
slowing down, you don’t
take the parachute off as
you’re approaching the
ground,” Professor Kelly
said.
“You wait until you’ve landed. So, we are really clear
here and the Prime Minister
is clear – we’re waiting for
that four weeks to (pass)
before we change our advice broadly about social
distancing and the other
measures that have been
put in place.”

Bondi Beach set to reopen

Sydney’s iconic Bondi
Beach will reopen next
week – kind of.
Waverley Council Mayor
Paula Masselos told reporters that the stretch of ocean
from Tamarama down to
Bronte will be accessible
from next Tuesday, but with
strict conditions.
Bondi and Bronte will be
opened to surfers and
swimmers only, with fences
to be erected to guide people directly to the water.
Exercising on the sand
won’t be allowed, Ms Masselos said.
At Tamamarama, only surfing will be permissible because of dangerous conditions, so no swimming at
that location.
“The beaches are not open
– the sand is closed,” Ms
Masselos said. “No running, no walking, no gathering.”
he three spots – which were
shut down last month after
hordes of people ignored
social distancing measures – will open from 7am
to 5pm from Tuesday onwards, and will be patrolled
by lifeguards and police.
If people don’t follow the
rules, the beaches could be
shutdown again.
“If people are not going to
be respecting the current
rules, and they’re not going to be taking instruction,
they will be asked to leave,”
she said.
“I really wanted to ensure

that we don’t have to close
this down.
“I’m asking people, please
abide by the social distancing requirements. If you do
come and see that the corridors are really busy or
there is a line, please, leave
and come back another
time.”

Childhood vaccination
rate fears

Experts are warning that
the coronavirus crisis could
see childhood vaccination
rates drop, potentially leading to disease outbreaks.
Professor Helen Marshall,
deputy director of the Robinson Research Institute at
the University of Adelaide,
said fears about the spread
of coronavirus is seeing
some mums and dads steer
clear of GP clinics.
“Social distancing during
COVID-19 is important –
but you still must visit your
GP for medical reasons,
including to have your children vaccinated, with the
option to attend council
immunisation clinics,” Professor Marshall said.
“I am genuinely concerned
that parents will delay vaccines and that immunisation rates will drop. They
must not let these slip off
their radar.
“If this occurs here in
Australia, then we risk
outbreaks of vaccine-preventable diseases such as
measles, mumps and even
meningitis.”
Research by the University
of Adelaide also found that
only one-third of parents
are aware of the importance
of their kids having the flu
shot.
“Of the 539 South Australian parents surveyed, only
33 per cent were aware of
the recommendation that
all children under the age of
five should receive the influenza vaccine annually,”
Professor Marshall said.
“These results are raising
serious concerns not just
about low awareness of the
flu vaccination for children,
but that parents may now
be reluctant to keep up with
vaccination schedules.”

One woman from Ireland, meanwhile, said she was “absolutely delighted”.
Source:AAP

Crew members from the
troubled cruise ship, the
Ruby Princess, have been
clapped and cheered as
they begin to disembark in
NSW.
Police have begun removing crew from the embattled
Ruby Princess cruise ship,
to cheers and applause
from those on board.
Ruby Princess crew members have clapped and
cheered from their balconies as the first of their
workmates finally began
to disembark the troubled
cruise ship in NSW to fly
home.
One crew member performed an impromptu haka
after disembarking the
vessel on Tuesday, earning applause from those
on board.
One woman from Ireland,
meanwhile, said she was
“absolutely delighted” and
“never thought the day
would come”.
“I’ve been in the cabin for
like, about a month now,”
she said in footage shared
by NSW Police.
“It’s so surreal … it’s slightly overwhelming.”
At least 49 crew members
from six countries were
due to disembark the ship,
which has been docked
at Port Kembla for more
than two weeks following a
COVID-19 outbreak.
NSW Police Commissioner
Mick Fuller said the health
and safety of crew and the
wider community would remain the priority as the repatriation process began.
“The movement of the first
crew contingent today is
an important milestone,
and has us one step closer

to the Ruby Princess leaving Australian waters,” Mr
Fuller said in a statement
on Tuesday.
One crew member expected to leave the ship has
tested positive for COVID19 and will be taken to a
NSW Health-managed hotel for 14 days of quarantine before returning home,
according to police.
The remaining 48 crew
have tested negative and
arrangements are being
made for flights to their
home countries.
NSW Police says more
crew members will disembark in coming days, but
hundreds will remain on
board and return with the
ship to its port of origin.
Deputy Commissioner Gary
Worboys said the ship was
on track for a Thursday departure.
The Ruby Princess initially
docked in Sydney in March,
when the ship’s passengers and some crew disembarked.
It has since been linked to
at least 21 deaths and hundreds of coronavirus cases
across Australia.
Most of the crew have remained in isolation on the
ship and 190 of those on
board had tested positive
for COVID-19 as of Sunday
night.
Another 12 crew members
infected with coronavirus
have previously been evacuated to NSW hospitals.
NSW opposition leader
Jodi McKay said the ship
should stay on Australian
shores until every crew
member was either well or
repatriated to their home
countries.

Saturday 25 April 2020

Page 30

2020  نـيسان25 الـسبت
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May you and your family enjoy
the blessings of this special time.

www.liverpool.nsw.gov.au

This ANZAC day, as with every ANZAC day, I will
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LEST WE FORGET
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State Member for East Hills
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Wishing you
and your family a
blessed Ramadan
Gladys Berejiklian MP
Premier of New South Wales

Authorised by Chris Stone, Liberal Party of Australia, NSW Division, Level 12, 100 William Street, East Sydney NSW 2011.

نتعامل مع شركات التأمني الصحي اخلاص

Retinal Camera
Management and
Treatment for Red Eye

Services also includes:
Corneal Topography With Referance to corneal
Laser Surgery.
Visual Field Testing, Optic Nerve Head Imaging.
OCT with referance to glaucoma treatment.

نتـقدم
مـن
الـجالية
بأحـر
التـهاني
مبـناسبة
حـلول
شـهر
رمـضان
املـبارك

أسعار خاصة البناء اجلالية

.Retinal Camera فحص شبكة العني بأحدث الكامريات وخصوصا ملرضى السكري والضغط بـ
.فحص ضغط العني بدون بنج
.فحص شامل لقرنية العني
 ملعاجلة ضعف النظر دون استخدام الاليزر ومعاجلة األطفال وعدمOrthox استعمال تقنية
.تعرض نظرهم للرتاجع
 األطباء املختصون املشرفون على مرضى السكري يرسلون الينا املرضى لفحص:مالحظة
.عيونهم لتوفر أحدث املاكينات والتكنولوجيا عندنا
ً
.اهتمامنا بشكل خاص باألطفال وفحص عيونهم دائما للحفاظ على نظرهم سليما

Try ORTHOX

An alternative to Laser
Surgery
No more Eyeglasses
Nor Contact Lences
Controls Shortisighted

ميكننا ان نساعد من خالل شركات التأمني اخلاص وحاملي امليديكري
.يف تقديم خدمات طبية للعيون والنظارات والعالج يف املستشفيات
.طبيب عيون يهتم بالعائلة ويساعد ويراعي ظروف املرضى

FREE GLASSES
If you are a pensioner or on Centrelink (Conditions Apply)
All Examinations are Bulk Billed Medicare

Pay no gap with private health insurance

Shop 33 / 695-697 Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2196 - Ph: 02 9750 0443
Shop 33 Chestersquare, 1 Leicester St, Chester Hill NSW 2162 - Ph: 02 9644 6610

يـتقدم
رئـيس حـزب
الـسيد بـول غـارارد
واألعضاء:

يـتقدم
رئـيس بلدية
كامربالند

سـتيف
كريـستو

رمـضان املـبارك ،أعـاده
اهلل على الـجميع بالـخري
والـربكات.

رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو
ونائبه آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية
باراماتا ميشال غارارد
وعضو اللجنة االدارية كلوفيس
البطي بأحر التهاني من اجلالية عامة
واالسـالمية خـاصة مبناسبة حـلول
شـهر رمـضان املـبارك ،أعـاده اهلل على
الـجميع بالـخري والـربكات.

رمـضان كـريم

رمـضان كـريم

بأحر التهاني
من اجلالية
عامة واجلالية
االسالمية خاصة مبناسبة حلول شهر

Wishing you and your
family a blessed Ramadan

Ramadan Kareem
أتـمنى لـكم ولـعائالتكم شـهر
رمـضان مـبارك
رمـضان كــريم
Wendy LINDSAY MP
State Member for East Hills

20 Revesby Place, Revesby NSW 2212

easthills@parliament.nsw.gov.au

WendyLindsayMPEastHills

02 9772 2774
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