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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

دياب معلنا عن اخلطة االقتصادية: مشكلة البلد تكمن يف أن الفساد دولة داخل الدولة
كنعان يف اللجنة الفرعية: اسرتداد األموال املنهوبة بآلية للتعقب واالسرتجاع ال باملزايدات

اللبنانية،  الساحة  شهدت 
العديد  االسبوع،  هذا 
السياسية   التطورات  من 
واملالية  واالقتصادية 

واالمنية.
أطل  واقتصاديا،  فماليا 
حاكم مصرف لبنان رياض 
اللبنانيني  على  سالمة 
ليدافع  صحايف  مؤمتر  يف 
سياساته  وعن  نفسه  عن 
طيلة  املالية  وهندساته 
حواىل 27 عاما ليلقي اللوم 
يف ما وصلت اليه االوضاع 
يف  واالقتصادية  امبالية 
البلد، يف قسم كبري منه، 
على الدولة اللبنانية وقال 
الدوالرات  مليارات  ان 
اخلزينة  من  »طارت« 
احلكومات  مشاريع  لدعم 
مئات  متناسيا  املتعاقبة، 
نهبها  اليت  املليارات 

موظفي  وكبار  السياسيون 
الدولة وحولوها اىل اخلارج 

 320 حبواىل  قدرت  واليت 
كان  ما  وانه  دوالر  مليار 

تهريبها  هؤالء  باستطاعة 
يف  ووضعها  لبنان  من 
البنوك اخلارجية وخاصة يف 
نظر،  غض  لوال  سويسرا، 
ان مل نقل »تآمر« مصرف  Luxury للسفر والسياحة

بإدارة 
جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

التتمة على الصفحة 21

لاليــجار
Granny Flat

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

وحمام..
لالتصال: 0413222622

باسم  املتحدث  اعترب 
عباس  اإليرانية  اخلارجية 
االول  امس  موسوي، 

اخلميس، أن اجراء احلكومة 
اهلل  حزب  ضد  األملانية 

اخلارجية اإليرانية تدين قرار أملانيا 
حبظر حزب اهلل وتصفه بـ »املتهور«

التتمة على الصفحة 21

 »13 »القناة  ذكرت 
إدارة  أن  اإلسرائيلية 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
لرئيس  قالت  ترامب 

احلكومة اإلسرائيلية بنيامني 
إن  ومستشاريه  نتنياهو 
سيعطي  األبيض  »البيت 

البيت األبيض لنتنياهو: الضم فقط إذا 
اعرتفت »إسرائيل« بدولة فلسطينية

لبنان وحاكمه عن ذلك.
السياسي  االطار  ويف 
احلكومة  موافقة  املالي 
اخلطة  على  باالمجاع 
يف  املالية  االقتصادية 
اجتماع عقد يف قصر بعبدا 
برئاسة الرئيس عون حيث 
احلكومة  رئيس  وصفها 
حسان دياب بأنها »ليست 
حتدد  بل  فحسب،  تارخيية 
اللبنانية  الدولة  مسار 

إلصالح الواقع احلالي«.
السياسي  االطار  ويف 
قام  اليت  الزيارة  ايضا 
الراعي  البطريرك  بها 
واجتماعه  بعبدا  قصر  اىل 
العماد  اجلمهورية  برئيس 
ميشال عون وتصرحيه بعد 
االجتماع قائال »ندعم رئيس 
اجلمهورية واحلكومة وجملس 
كي  واملؤسسات  النواب 
دائما  وحيينا  شعبنا  ختدم 
االنتفاضة وال نقبل التعدي 
واجليش  االمالك  على 

جملس الوزراء اقر باالمجاع اخلطة االقتصادية املالية يف قصر بعبدا.. عون: أي تطورات سلبية تصعـّب الوضع العام

التتمة على الصفحة 21

   رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال البطريرك الراعي 

التتمة على الصفحة 21

»سانا«  وكالة  أفادت 
شنته  اعتداٍء  عن  السورية 
مروحيات العدو االسرائيلي 
أجواء  من  صواريخ  بعدة 
احملتل  السوري  اجلوالن 
املنطقة  يف  أهداٍف  على 

اجلنوبية.

أن  إىل  الوكالة  ولفتت 
االسرائيلي  العدوان 
يف  مواقع  عدة  استهدف 
،مشريًة  القنيطرة  حمافظة 

إىل أن »األضرار مادية«.

اعتداء إسرائيلي على القنيطرة 
السورية واألضرار مادية

واالمن الداخلي«
التظاهرات  وقع  على 
الربيئة«  »غري  االحتجاجية 
من  العديد  شهدتها  اليت 
اللبنانية  والبلدات   املدن 
وخاصة يف مدينة طرابلس، 

واليت حتولت  اىل مواجهات 
عنفية ضد اجليش اللبناني 
 100 من  اكثر  فيها  سقط 
قتيل،  اىل  اضافة  جريح، 
اىل  حمتجون  صعد  حيث 
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رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو

A Message from
Mayor Steve Christou
Warning on illegal rubbish dumping

W
hile many residents and 
businesses do the right thing, 
illegal dumping is happening 
across Cumberland. 

We don’t want to fine people up to $8,000 
for illegal rubbish dumping but the reality 
is cleaning up illegal dumping comes at an 
expense to Council and ultimately ratepayers.

We know that with the COVID-19 pandemic, 
many people are spring cleaning. If you’re 
a Cumberland resident, cleaning out your 
house and wanting to dispose of unwanted 
goods, please take advantage of our four 

free Council collections per year for up to two 
cubic square metres of items.

Council collections and illegal dumping can be 
reported to Council by calling 02 8757 9000.

Follow our Social Media Channels  
for video updates on the  
unfolding situation.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

Commemorating Workers’ Memorial Day 

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

0419 651 187 

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

The Workers’ Memorial Day (28 April) is 
important to those who have lost loved ones 
due to work-related incidents or illness. Last 
week, I laid a wreath at Workplace Memorial, 
Brickworks in Merrylands in remembrance of 
workers killed and injured at work, and those 
who have died from exposure to chemicals 
and asbestos. 

Council will always support improved 
workplace safety and together, we will 
remember and commemorate their lives and 
share their memories. 

إذا كان لديك أي مشاكل ترغب ان أساعدك 
فيها، فالرجاء االتصال بي على الرقم:

0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.

gov.au

تحذير من رمي النفايات غري 
القانوني

الشيء  يفعلون  والشركات  املقيمني  من  العديد  أن  حني  يف 
أنحاء  جميع  للنفايات يف  قانوني  غري  إفراغ  يجري  الصحيح، 

كامابرالند.

الرمي غري  8000 دوالر جراء  املواطنني حتى  ال نريد تغريم 
القانوني للنفايات ولكن الحقيقة هي ان تنظيف هذا اإلفراغ 
غري القانوني يأتي على حساب البلدية ويف نهاية املطاف على 

حساب دافعي الضرائب.

من  الكثري  يقوم   ،COVID-19 جائحة  مع  أنه  نعلم  نحن 
الناس بأعمال التنظيف يف فصل الربيع. إذا كنت مقيمـًـا يف 
كامربالند، وتنظف منزلك وترغب يف التخلص من السلع غري 
املرغوب فيها، فريجى منك االستفادة من جمع البلدية لهذه 
السلع أربع مرات مجانا يف السنة ملا يصل إىل مرتين مكعبني 

من العناصر.

يمكن إبالغ البلدية عن جمع السلع وعن الرمي غري القانوني 
للنفايات عن طريق االتصال بالرقم:  9000 8757 02 .

االحـتفال بـذكرى يـوم  الـعمال
أبريل(  نيسان/   28( العمال  يوم  ذكرى 
الذين  ألولئك  وخاصة  مهمة  ذكرى  هي 
متعلقة  حوادث  بسبب  أحباءهم  فقدوا 

بالعمل أو املرض.

إكليال  وضعت  املاضي،  األسبوع  يف   
 Workplace موقع  على  الزهور  من 
يف   Memorial, Brickworks
الذين  العمال  ذكرى  يف   Merrylands
فقدوا حياتهم  وجرحوا يف العمل، والذين 
الكيميائية  للمواد  التعرض  جراء  توفوا 

واألسبستوس.

تحسني  دائمـًا  البلدية  تدعم  سوف 
شروط السالمة يف مكان العمل ، ومعًا 
ونتشارك  حياتهم  ونحيي  سنتذكر 

ذكرياتهم.
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انهى جملس الوزراء درس اخلطة 
االقتصادية - املالية ومت اقرارها 
باالمجاع خالل جلسته اليت عقدها 
قصر  يف  االول  امس  ظهر  قبل 
اجلمهورية  رئيس  برئاسة  بعبدا 
وحضور  عون  ميشال  العماد 
الدكتور  الوزراء  جملس  رئيس 

حسان دياب والوزراء.

رئيس الجمهورية
الرئيس  لفت  اجللسة،  وخالل 
اخلطة  اقرار  »اهمية  اىل  عون 
اليت اعدت ألول مرة، بعدما كاد 
استشراف  وعدم  التخطيط  عدم 
اىل  بالوضع  يصل  ان  املستقبل 
اخلراب«، مهنئا العمال بعيدهم«، 
اليت  احلالة  صعوبة  اىل  مشريا 
حمذرا  مطالبهم«،  حتقيق  متنع 
»اي تطورات سلبية تقع  ان  من 
حاليا، تنعكس على الوضع العام 

ويصبح اسوأ«.
رئيس مجلس الوزراء

جملس  رئيس  اوضح  جهته،  من 
»اخلطة  ان  دياب  حسان  الوزراء 
اليت اقرت ليست تارخيية فحسب، 
اللبنانية  الدولة  مسار  حتدد  بل 
الفتا  احلالي«،  الواقع  إلصالح 
اىل ان »االرقام كانت غب الطلب 
وختفي العجز الذي كان نارا حتت 
الرماد. حنن نقول للبنانيني بكل 
هذه  وبإقرار  يدور،  ما  صراحة 
القطار  وضعنا  قد  نكون  اخلطة 

على السكة الصحيحة«.
التقى  اجلمهورية  رئيس  وكان 
رئيس جملس الوزراء قبيل انعقاد 
اجللسة، وجرى عرض نقاط اخلطة 
واملواضيع  املالية   - االقتصادية 

املدرجة على جدول االعمال.
بعد انتهاء اجللسة، حتدثت وزيرة 
االعالم الدكتورة منال عبد الصمد 
فقالت:  الصحافيني  اىل  النجد 
جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
رئيس  فخامة  برئاسة  االسبوعية 
رئيس  دولة  وحضور  اجلمهورية 
يف  والوزراء.  الوزراء  جملس 
فخامة  حتدث  اجللسة،  مستهل 
بعيدهم  العمال  فهنأ  الرئيس 
الذي يصادف غدا )امس(، متمنيا 
ان يعاد العيد عليهم يف ظروف 
افضل من تلك اليت نعيشها اليوم. 
وقال: نريد لعمال لبنان مستقبال 
افضل، ال سيما وان احلالة اليت 
نعيشها حاليا صعبة وحتول دون 
حتقيق كل املطالب العمالية، مع 
االخذ يف االعتبار ان اي تطورات 
على  تنعكس  حاليا،  تقع  سلبية 
اسوأ.  ويصبح  العام  الوضع 
اقرار  أهمية  اىل  فخامته  ولفت 
جملس الوزراء للخطة االقتصادية 
مرة،  ألول  اعدت  اليت  املالية   -
وعدم  التخطيط  عدم  كاد  بعدما 
يصل  ان  املستقبل  استشراف 

بالوضع اىل اخلراب.
فهنأ  الرئيس  دولة  حتدث  ثم 
بدوره عمال لبنان بعيدهم. وقال 
يدرس  سوف  الوزراء  جملس  ان 
خطة االصالح املالي اليت اعدتها 
درًسا  اشبعناها  واليت  احلكومة 
النها حتدد مسار الدولة اللبنانية 
احلالي. واضاف:  الواقع  إلصالح 
ليست  انها  اخلطة  هذه  اهمية 

جملس الوزراء اقر باالمجاع اخلطة االقتصادية املالية يف قصر بعبدا

عـون: اي تطـورات سـلبية تـصعب الـوضع الـعام
 دياب: وضـعنا الـقطار عـلى الـسكة الصـحيحة

خطة  هي  بل  فحسب،  تارخيية 
اقتصادية  رؤية  تتضمن  عملية 
ملستقبل لبنان. وقال دولته: ان 
االرقام كانت غب الطلب وختفي 
العجز الذي كان نارًا حتت الرماد. 
حنن نقول للبنانيني بكل صراحة 
ما يدور، وبإقرار هذه اخلطة نكون 

قد وضعنا القطار على السكة.
املقررات

جدول  اجمللس  درس  وبعدها، 
القرارات  بشأنها  واختذ  االعمال 

املناسبة، ومنها:
احلكومة  برنامج  على  املوافقة   -1

االصالحي.
قانون  اقرتاح  على  املوافقة   -2
صالحيات  تعديل  اىل  يرمي 
املنشأة  اخلاصة  التحقيق  هيئة 
 2015/44 رقم  القانون  مبوجب 
ومتويل  االموال  تبييض  )مكافحة 
هيئة  مالحظات  وفق  االرهاب(، 
ووزارة  واالستشارات  التشريع 

املال.
يرمي  مرسوم  على  املوافقة   -3
مالك  اىل  موظفني  نقل  إىل 
وتعيينهم  املركزي  التفتيش 
بوظيفة مفتش معاون )فئة ثالثة( 
يف املفتشية العامة الرتبوية يف 

املالك املذكور.
وزارة  عرض  على  املوافقة   -4
الطاقة واملياه السرتاتيجة التحوط 
لصاحل مؤسسة كهرباء لبنان من 
املشتقات  اسعار  تقلبات  خماطر 
املالية  وزارة  وتكليف  النفطية 
 call options الـ  كلفة  بتسديد 

لتغطية تقلبات سعر النفط«.
ان  اىل  االعالم  وزيرة  واشارت 
عند  »سيتحدث  دياب  الرئيس 
عن  والنصف  اخلامسة  الساعة 

اخلطة االقتصادية«.
حوار مع الصحافيني

االعالم  وزيرة  بني  دار  ثم 
والصحافيني احلوار التالي:

اليت  التعديالت  هي  ما  سئلت: 
حلظتها اخلطة، وهل مت التصويت 
سعر  كتحرير  البنود  بعض  على 
التوافق  مت  ام  اللرية  صرف 

عليه؟
اىل  ننظر  ان  جيب  »ال  اجابت: 
وهناك  جمتزأ،  بشكل  اخلطة 
هي  تتضمنها  كثرية  خيارات 
للتوجه  العام  االطار  عن  عبارة 
سيتم  اليت  للحكومة  االصالحي 
اما  قرارات،  اخذ  ضوئه  على 
ان  الحقة.  بقوانني  او  مبراسيم 
اخلطة  شهدتها  اليت  التعديالت 
هي  اليوم،  وحتى  وضعها  منذ 
الوزراء  اقرتاحات  باالعتبار  االخذ 
واللقاءات  االجتماعات  وحصيلة 
مع  اجريناها  اليت  التشاورية 
والنقابات  االقتصادية  اهليئات 
واجلامعات وغريها واليت توصلنا 
خالهلا اىل بعض التعديالت. ويف 
االمجال، اخلطة عبارة عن خيارات 
حينه  يف  بها  االخذ  يتم  وبدائل 

على ضوء التطورات«.
استمالك  خيار  بقي  هل  سئلت: 
اسهم يف املصارف؟ وهل بقيت 
املودعني  من  احملميني  نسبة 
98 يف املئة ام اصبحت 90 يف 

املئة؟
اجابت: »هذا امر مل يكن مطروحا، 

نهائية  مسودة  امام  اليوم  وكنا 
مت ادخال تعديالت عديدة عليها، 
حقوق  محاية  على  احلرص  مع 
بنسبة كبرية قد تصل  املودعني 
مت  املئة.  يف  الـ100  حدود  اىل 
ميكن  ال  اخليارات  بعض  طرح 
النها  جمتزأ  بشكل  عنها  احلديث 
وفق  ميكن،  جمموعة  عن  عبارة 
الن  ال،  او  بها  االخذ  التطورات، 
التفاوض  هو  االساسي  اهلدف 
امر  وهو  باخلارج  الدائنني  مع 
يف  وفر  حتقيق  اىل  يؤدي  قد 
السيولة يسمح لنا باختاذ خطوات 

خمتلفة«.
سئلت: املؤسسات الدولية كانت 
صرف  سعر  حترير  عن  تتحدث 
اللرية، واليوم مت ارجاء املوضوع، 

ملاذا؟
اجابت: »االمر ال يتعلق بالتأجيل، 
وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، 
وليست  خطة  هناك  حاليا  امنا 
قرارا، وبالتالي ستتخذ القرارات 

يف وقت الحق. يف الوضع احلالي 
لن يتم حترير سعر صرف اللرية، 

اما الحقا فلكل حادث حديث«.
الذين  الوزراء  هم  من  سئلت: 
سعر صرف  حترير  على  اعرتضوا 
اخلطة  مسودة  وكانت  اللرية؟ 
سنويا  تدرجييا  حتريرا  تتناول 
لسعر الصرف، فهل ابقيتم على 

هذا االمر ام مت الغاؤه؟
من  كان  الصناعة  »وزير  اجابت: 
املعرتضني، ولكنين ال اذكر هوية 
كل الوزراء املعرتضني. اما يف ما 
على  الصرف  سعر  بتحرير  يتعلق 
مراحل، فهو نوع من التصور الذي 
وليس  بإطار ختطيطي  امنا  وضع 

تنفيذيا وبالتالي ميكن تغيريه«.
سئلت: هل ستنسق احلكومة مع 
اىل  بالنسبة  املركزي  املصرف 
حترير سعر الصرف، ام ستحملونه 

تداعيات هذا القرار؟
حتميل  من  هناك  »ليس  اجابت: 
للمسؤولية، فنحن فريق واحد داخل 

عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة عن 
اللجان املشرتكة برئاسة رئيس 
النائب  واملوازنة  املال  جلنة 
ابراهيم كنعان جلسة يف ساحة 
اخلميس،  االول  أمس  النجمة، 
يف حضور النواب: سيمون ابي 
رميا، االن عون، نقوال حناس، 
جابر،  ياسني  معوض،  ميشال 
اجلسر،  مسري  اجلميل،  سامي 
الصايغ،  اهلل، فيصل  عبد  بالل 
خمزومي،  فؤاد  فياض،  علي 
يعقوبيان،  وبوال  عقيص  جورج 
ضد  برملانيون  »جمموعة  منسق 
الفساد« النائب السابق غسان 
العدل  وزارة  ممثلة  خميرب، 
مستشار  عاكوم،  رنا  القاضية 
وزارة التنمية االدارية علي برو، 
مستشار االمم املتحدة ملكافحة 
وممثل  سبالني  اركان  الفساد 

نقابة احملامني كريم ضاهر.
كنعان

بعد اللجنة حتدث النائب كنعان، 
من  سلة  أيدينا  »بني  فقال: 
سبعة قوانني حمولة من اللجان 
املشرتكة تتعلق بتعديل قانون 
ورفع  املشروع،  غري  االثراء 
واسرتداد  املصرفية،  السرية 
وهناك  املنهوبة،  األموال 
اقرتاحات عدة يف كل بند منها. 
صالحيات  توسيع  اليها  يضاف 
هيئة التحقيق اخلاصة، واحملكمة 
اليت  املالية  باجلرائم  اخلاصة 
أبلغت باحالتها الينا، اضافة اىل 
بنزع  املتعلقة  االقرتاحات  كل 
احلصانات واليت حولت الينا بعد 
يف  عنها  العجلة  صفة  سقوط 

اجللسة التشريعية األخرية«.
اجمللس  تعطل  »قبل  واوضح 
النيابي يف ضوء أزمة الكورونا، 
على  التعديالت  اجنزنا  قد  كنا 
وبدأنا  املشروع  غري  االثراء 
املتعلقة  القوانني  بتجميع 

والتنسيق  دوره.  ولكل  احلكومة 
ويف  التعاون،  كما  دائما  قائم 
ما خص السياسة املالية للوزارة 
وتلك اخلاصة مبصرف لبنان جيب 
فهما  حاضرا  التنسيق  يكون  ان 

يكمالن بعضهما«.
سئلت: حتدث الرئيس دياب عن 
خطة خبيثة يف ما خص االعتداءات 
هناك  اللبناني. هل  اجليش  على 
من خطة ملواجهة هذا االمر، وسط 
معلومات عن وقوف جهات خارجية 

خلفها؟
اجابت: »مل يتم حبث هذا املوضوع 
على مستوى القرارات املتخذة يف 
اجمللس، فهناك مسائل يتم البت 
بها على صعيد الوزارات املعنية 
وفق صالحياتها. فاالجهزة االمنية 
واالدارات  العسكرية  واملؤسسة 
املعنية تتخذ االجراءات الالزمة«.

سئلت: هل حبثتم موضوع ترحيب 
ادراج  املانيا  بقرار  السعودية 

حزب اهلل كمنظمة ارهابية؟

هذا  نبحث  مل  »ال،  اجابت: 
االمر«.

يف  سجال  حصل  ملاذا  سئلت: 
»الن  فأجابت:  UNDP؟  موضوع 
احتمال  من  خماوف  اثار  االمر 
اضافية،  مبالغ  اخلزينة  تكليف 
اختاذه ليس  الذي مت  القرار  امنا 
سوى متديد لعقد قائم ملوظفني، 
اضافية  اعباء  اي  هناك  وليس 
هناك  بل  اخلزينة،  على  مرتتبة 
هو  والتصور  للنفقات،  ختفيض 

كاجراء شكلي ليس اال«.
سئلت: هل طرح موضوع التمديد 
»مل  فأجابت:  بريوت؟  حملافظ 

يطرح املوضوع داخل اجللسة«.
سئلت: هل مت التعاطي مبوضوع 
النائب اكرم شهيب بكيدية داخل 

اجللسة؟
البحث يف هذا  »مل يكن  اجابت: 
البند  هذا  تأجيل  مت  بل  الشكل، 
الن ظروف البلد ال تسمح بذلك، 

وعندما نعيد طرحه، نبحث به«.

فرعية اللجان اقرت االثراء غري املشروع والغت السرية املصرفية عمن يؤدي وظيفة عامة

 كنعان: اسرتداد األموال املنهوبة بآلية للتعقب واالسرتجاع ال باملزايدات
بالسرية املصرفية ضمن قانون 
اجمللس  اقفال  لكن  واحد. 
النيابي منعنا من استكمال عملنا 

الذي استأنفناه اليوم«.
وأعلن كنعان عن »اقرار قانون 
املشروع  غري  االثراء  تعديالت 
املشرتكة  اللجان  اىل  واحالته 
ومعه  العامة،  اهليئة  اىل  ومنه 
منوذج التصريح عن الذمة املالية 
يف لبنان واخلارج املتوجب على 
فيها  مبا  عمومي،  موظف  اي 
السلطات الدستورية واملناصب 
التشريعية والتنفيذية واالدارية 
واملالية  واالمنية  والعسكرية 
األجر  املدفوعة  واالستشارية 
وهناك  األجر،  املدفوعة  وغري 
جدا  وصالحيات  كبري  تقدم 
واسعة للهيئة الوطنية ملكافحة 
اجللسة  اقرت يف  اليت  الفساد 
واملرتبطة  األخرية  التشريعية 

بهذا االقرتاح«.
كما أعلن عن »اقرار قانون رفع 
توحيد  بعد  املصرفية  السرية 
بصيغة  املقدمة  االقرتاحات 
السرية  احكام  تلغي  واحدة، 
شخص  ألي  بالنسبة  املصرفية 
عامة  وظيفة  او  خدمة  يؤدي 
معينا او منتخبا، مدفوع األجر او 
أزواجهم  غري مدفوع األجر، كما 
واوالدهم القاصرون واالشخاص 
واملستعارون  املؤمتنون 
متلكات  خالل  من  والوصيون 
سيطرة  وسائل  او  متسلسلة 
أخرى  متسلسلة  مباشرة  غري 

عمال بالقوانني العملية«.
كذلك  اضفنا  »لقد  اضاف: 
أو  السياسية  اجلمعيات  رؤساء 
السياسي  الشأن  تتعاطى  اليت 
االعالمية  الوسائل  واصحاب 

املرئية واملسموعة«.
وتابع كنعان »يف ظل الوضعية 
واخللفيات  املعروفة  اللبنانية 

فكل  لألشخاص،  السياسية 
احلكم  موقع  يف  يكون  من 
جيب اال يكون لديه اي ارتباط 
سياسي. وألننا مل نرغب بوجود 
وجود  او  املالحقة  تسييس  اي 
بهيئة  املسألة  حصرنا  ابتزاز، 
التحقيق اخلاصة واهليئة الوطنية 

ملكافحة الفساد«.
واشار اىل »تعديل املادة 7 من 
قانون السرية املصرفية لتصبح 
ميكن  ال  التالي:  الشكل  على 
املالية  واملؤسسات  للمصارف 
يف  اليهم  املشار  واألشخاص 
اىل  املضافة  الثالثة  الفقرة 
قانون  )تعديل  الثانية  الفقرة 
تتذرع  ان  املصرفية(  السرية 
شأن  يف  املصرفية  بالسرية 
الطلبات اليت توجهها السلطات 
هذا  يف  احملددة  واهليئات 
القانون يف جرائم الفساد، وفق 
الفساد  مكافحة  قانون  تعريف 
وانشاء  العام،  القطاع  يف 
اهليئة الوطنية، كما يف اجلرائم 
مكافحة  قانون  يف  املعددة 
تبييض األموال ومتويل االرهاب 
متويل  وجرائم   2015  44 رقم 
احلمالت االنتخابية، ما يعين ان 
املرشحني باتوا خاضعني اللغاء 
السرية املصرفية عن حساباتهم 
عند ترشيحهم، ما يؤمن امكانية 

مكافحة فعلية ومتقدمة«.
قانون  »اجناز  كنعان  وتوقع 
يف  املنهوبة  األموال  اسرتداد 
اللجنة  ستعقدها  اليت  اجللسة 
األربعاء  ظهر  بعد  الواحدة 
حديث  »هناك  وقال:  املقبل«، 
ومزايدات  السياسة  يف  كثري 
حول اسرتداد األموال املنهوبة. 
وال ميكن حصول هذا االسرتداد 
ثم  بالتعقب،  البدء  دون  من 
يكون  ان  ميكن  الذي  التحفظ 
األموال،  هلذه  حجزا  او  جتميدا 

ثم املصادرة داخليا او خارجيا، 
وصوال اىل االسرتجاع«.

»وفق  انه  كنعان  وشرح 
وضع  وعند  احلالية،  القوانني 
حبجز  يدها  العامة  النيابات 
يتم  معينة،  اموال  على  معني 
ادارة  بغياب  فرتة  بعد  تلفها 
يف  حصل  ما  وهو  املوجودات. 
تونس واالرجنتني، وافقد هذه 
املوجودات قيمتها. لذلك، فمن 
املوجودات،  هذه  ادارة  املهم 
آلية  ضمن  سريد  ما  وهو 
العمل  جمموعة  مع  سنشرحها 
اليت تعاوننا ومن قوامها النائب 
والقاضية  خميرب  غسان  السابق 
اركان  واملستشار  عاكون  رنا 

سبالني«.
السياسي  »الكالم  ان  ورأى 
واملزايدات يف موضوع اسرتداد 
األموال املنهوبة حيتاج اىل آلية 
للقضاء  ليكون  ومسار،  حمددة 
بعد  احلكم  يف  االساس  الدور 
واملصادرة.  والتحفظ  التعقب 
من  االسرتداد  آلية  ان  كما 
اخلارج ستكون وفق االتفاقيات 
واألمم  لبنان  بني  املوقعة 
العمل  ان  يعين  ما  املتحدة. 

متكامل وجدي«.
وقال: »لقد دعونا معالي وزيرة 
العدل ماري كلود جنم للمشاركة 
املقبل،  االسبوع  اللجنة  يف 
وهي كانت ممثلة اليوم بسبب 
ارتباطها جبلسة جملس الوزراء. 
االقرار  فرصة  نضيع  ال  وحتى 
للتشريعات  املتسرع  ال  السريع 
املطلوبة، من الضرورة االستماع 
حكوميا،  املطروحة  االفكار  اىل 
احلكومية  االقرتاحات  لتوحيد 
يف  نتأخر  ال  حتى  والنيابية، 
التنفيذية  واملسارات  اآلليات 
لتعطي مثارها للبنانيني وللوضع 

احلالي«. 
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لـبنانيات

أنه  احلريري  سعد  الرئيس  أكد 
البلد،  ملصلحة  املعارضة  »مع 
يف  شخصية،  ملصلحة  وليس 
حني أن البعض يعارض ملصلحة 
أن  إىل  الفتا  حبتة«،  شخصية 
دورا  يلعب  بري  نبيه  »الرئيس 
يتعاطى  كيف  ويعرف  جدا  كبريا 
أنه  إىل  مشريا  الناس«،  مع 
جنبالط  بيك  »وليد  مع  ينسق 
مصلحة  أجل  من  األفرقاء  وكل 

الناس«.
»تصرف  احلريري  واستغرب 
دياب،  حسان  احلكومة  رئيس 
كلمات  بنفس  يتحدث  وملاذا 
اجلمهورية  ورئيس  باسيل  جربان 
حتميلنا  عن  عون  ميشال  العماد 
سنة  الثالثني  أخطاء  مسؤولية 
زارني  حني  أنه  بينما  املاضية، 
لرفيق  تقديره  مدى  عن  حتدث 
وقال:  احلريري«،  وآل  احلريري 
من  مستمر  االستهداف  »إن 
الثالثني  مسؤولية  حتميلنا  خالل 
األحكام  وإصدار  املاضية  سنة 
اعتقد  وإذا  حقنا.  يف  املسبقة 
األستاذ جربان باسيل أنه بإمكانه 
الناس ف«فشر  أن يسجن مجيع 
على رقبته«، فهذا موضوع ميس 

بكرامات الناس«.
أضاف: »إن احلل الوحيد للمشكلة 
بالتفاوض  هو  اليوم  القائمة 
ألن  الدولي  النقد  صندوق  مع 
فيه  نضخ  أن  إىل  حباجة  لبنان 
أمواال، وليس أن نأخذ من ودائع 
الناس. وإذا كانت خطة احلكومة 
فسنسري  إجيابية  االقتصادية 

بها.
جاء خالل  احلريري  الرئيس  كالم 
عصر  الصحافيني،  مع  دردشة 
امس االول، يف »بيت الوسط«، 
حنو  سائر  البلد  »إن  قال:  حيث 
بأمر  القيام  من  بد  وال  التأزم، 
ما. حنن نقول إن صندوق النقد 
الدولي هو السبيل الوحيد الذي 
جيب اعتماده، ألن لبنان يف حاجة 
إىل أن نضخ فيه أمواال، وليس 
أن نأخذ من ودائع الناس. ال بد 
من إجراء حوار مع صندوق النقد 

احلريري: إذا كانت خطة احلكومة االقتصادية إجيابية سنسري بها وحل 
املشكلة القائمة بالتفاوض مع صندوق النقد فلبنان حباجة إىل ضخ أموال

الدولي توصال إىل أفضل حل«.
تغري،  أال شيء  »واضح  أضاف: 
يف السياسة، االستهداف مستمر 
مسؤولية  حتميلنا  خالل  من 
وإصدار  املاضية  سنة  الثالثني 
وإذا  حقنا.  املسبقة يف  األحكام 
أن  باسيل  جربان  األستاذ  اعتقد 
الناس  مجيع  يسجن  أن  بإمكانه 
فهذا  رقبته«،  على  ف«فشر 
الناس.  بكرامات  ميس  موضوع 
هناك شخص استلم الكهرباء على 
مدى 11 سنة وكبد خزينة الدولة 
42 مليار دوالر خسائر، فليسائله 
الشعب عن ذلك. لقد حاولنا أن 
حنل أزمة كهرباء منذ مدة طويلة. 
اليوم أن نتحدث عن  أردنا  وإذا 
العقل، فهذا  بلغة  املوضوع  هذا 
ممكن. لكن إذا أردوا أن يفتحوا 
»عصفورية« ويطلقوا التهديدات 
ال  إننا  أقول  فإني  الدوام،  على 
خناف إال من اهلل سبحانه وتعاىل، 

واهلل معنا«.
يف  مستمرون  »حنن  وتابع: 
الرئيس  أن  ونعترب  املعارضة، 
نبيه بري يلعب دورا كبريا جدا، 
ال ألنه يأخذ وجهة نظرنا، بل ألن 
لديه حكمة ويعرف كيف يتعاطى 
يوجه  كيف  ويعرف  الناس  مع 
كلمة إذا كان هناك أمر ما جيب 
بيك  وليد  مع  حنن  حيصل.  أن 
األفرقاء،  كل  ومع  معه  وننسق 
جبهة  تكوين  بهدف  ليس 
معارضة، كما يعتقد البعض، بل 
ونقطة  الناس  مصلحة  أجل  من 

على السطر«.
وأردف: »صحيح أن هناك أخطاء 
هناك  لكن  السابق،  يف  حصلت 
من يريد أن حيمل سعد احلريري 
سعد  كال،  األخطاء.  هذه  كل 
كان  الذي  اجلزء  يتحمل  احلريري 
أناس  هناك  لكن  فيه،  موجودا 
وسنني  لسنني  البلد  عطلوا 
اليوم  ويأتون  البلد،  وخربوا 

وحيدثوننا بالعفة«.
أن يتحول  تتخوف من  أال  سئل: 
جربان  النائب  من  هذا  موقفك 

باسيل إىل مواجهة حادة معه؟

الرئيس سعد الحريري

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

غري  باسيل  جربان  »أصال  أجاب: 
موجود، إال ألن هناك حزب اهلل، 

فهذا هو جربان باسيل«.
مواجهة  حصلت  لو  ماذا  سئل: 
يف الشارع بني »تيار املستقبل« 

و«التيار الوطين احلر«؟
أجاب: »لن تكون هناك مواجهة، 
فهل نزل تيار املستقبل ولو ملرة 
واحدة منذ أيام رفيق احلريري يف 
مواجهة أحد يف الشارع. لقد نزلنا 
سلمية  مبظاهرات  السابق  يف 
السوريني،  من  البلد  لتحرير 
عند  باحلقيقة  نطالب  لكي  نزلنا 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري، 

هذا هو تيار املستقبل«.
املواجهة  باتت  اليوم،  له:  قيل 
واجليش  الشارع  بني  عنيفة 
اجلمهور  وهذا  األمنية،  واألجهزة 

جبزئه األكرب مجهورك؟
ليس  هذا  »بداية،  أجاب: 
مجهوري، فجمهوري ال يكسر وال 
يقتل. مجهور رفيق احلريري وحمبو 
رفيق احلريري مل يؤذوا أحدا يف 
احلريري  رفيق  مجهور  حياتهم. 
يدمر.  وال  يبين،  احلريري  وسعد 
ويصرب  يفكر  من  هو  مجهورنا 
ككل  املنطقة  أن  كيف  ويعرف 
خنرج  أن  ميكننا  وكيف  تعاني، 
اليت  واملصيبة  األزمة  هذه  من 
ضربت البلد. مجهورنا ال يكسر، 
طرابلس  يف  يكسرون  الذين 
ولكن  وأوالدنا،  أهلنا  رمبا  هم 
أمتنى عليهم أال يفعلوا ذلك. مع 
وحرقة  وجعا  هناك  أن  التأكيد 
قلب،. لكن احلل ليس بالتخريب 
وال باإللغاء، بل بأن جنلس سويا 

لنجد حال للبلد ككل«.
يلومك  اليوم  مجهورك  سئل: 
ألنك مل تقلب الطاولة على رأس 

اجلميع؟
أجاب: »مجهوري هو الذي طالبين 
مرتاح  اليوم  أنا  باالستقالة. 
ما  نفذت  لقد  مرتاح.  وضمريي 
هناك  واليوم،  الثوار.  به  طالب 
ما  اىل  تستمع  أن  جيب  حكومة 

يريدونه وتليب هلم مطالبهم«.
حكومة  عمل  تقيم  كيف  سئل: 

الرئيس حسان دياب؟
أجاب: »هناك عمل تقوم به هذه 
ملاذا  أفهم  ال  لكين  احلكومة، 
حطاطو«  »حاطط  دياب  الرئيس 
حتميلنا مسؤولية 30 سنة؟ وملاذا 
جربان  كلمات  بنفس  يتحدث 
اجلمهورية؟ حني  ورئيس  باسيل 
هكذا،  يتحدث  مل  لزيارتي  أتى 
بل أعرب عن مدى تقديره لرفيق 
خالل  احلريري.  وآلل  احلريري 
وقعت  املاضية  سنة  الثالثني 
عن  يتحدثون  اليوم  وهم  أخطاء، 
واملصارف  لبنان  مصرف  حاكم 
املسؤولية،  حتميلهم  ويريدون 
مليار   90 استدان  من  لكن 

اللبنانية  الدولة  أليست  دوالر؟ 
دوالر  مليار   45 استدان؟  من 
منها انفقت على الكهرباء، فهل 
أستطيع أن أعرف ملاذا؟ أنا أعرف 
ملاذا، لكن هل ميكنهم أن يشرحوا 
على  األسباب.  اللبناني  للشعب 
يقوم  أن  دياب  حسان  الرئيس 
بعمله، وال نطلب منه أكثر، وأنا 
مضي  قبل  أتكلم  لن  إنين  قلت 
احلكومة  تشكيل  على  يوم  مئة 

والمين كثريون على ذلك«.
سئل: هل هناك تفريط بصالحيات 

رئيس احلكومة برأيك؟
من  هناك  بقي  »هل  أجاب: 

صالحيات؟«.
قيل له: لكن دور »حزب اهلل« يف 
احلكومة اليوم متماه مع الرئيس 

نبيه بري؟
أجاب: »املشكلة يف البلد اليوم 
هي مبمارسات جربان باسيل، فمن 
حيميها؟ وحزب اهلل معظم الوقت 
ال يوافق عليها بالتأكيد، لكن يف 
املسؤولية  احلزب  يتحمل  النهاية 

ألنه حيمي جربان باسيل«.
يستفرد  العهد  إن  يقال  سئل: 

بفريقك ويريدون حماسبته؟
أي  عن  وسهال.  »أهال  أجاب: 
العفو  حتى  يتكلمون؟  حماسبة 
طائفية  مسألة  إىل  حولوه  العام 
بني مسلم ومسيحي، فهل هناك 

أغبى أو أوقح من ذلك؟«
سئل: هل هذا يعين أننا متجهون 

حنو املزيد من التأزم؟
»كال، ليقدموا خطة جيدة  أجاب: 

إىل البلد، وحنن نسري بها«.
قيل له: لكن الدوالر وصل اىل 

4000 لرية؟
هناك  لكن  ذلك،  »أعرف  أجاب: 
عمل ينجز، فلنر إن كانت هناك 
ال  بها.  فسنسري  إجيابية  أمور 
السلم  منسك  أننا  أحد  يعتقدن 
نعارض  حني  حنن  بالعرض. 
بذلك،  نقوم  البلد  فلمصلحة 
يعارض  ممن  كغريينا  ولسنا 
السياسية  الشخصية  ملصلحته 
البحتة وال يهمه البلد وال الناس 
وصل  قد  الدوالر  يكون  أن  وال 
حنن  أكثر.  أو  لرية   4000 إىل 
االقتصادية  اخلطة  إىل  سننظر 
اليت قدمتها احلكومة، وإذا وجدنا 
بها،  فسنسري  إجيابيا  أمرا  فيها 
فهذا هو الفارق بيننا وبني غرينا 
كان  خطة  حنن  قدمنا  إذا  الذي 
لريفضها تلقائيا فقط ألن سعد 

احلريري هو من قدمها«.
أجواء  عن  يتحدثون  له:  قيل 

دولية إجيابية؟
أجاب: »أهال وسهال، فليتفضلوا 
من  أنا  هل  املؤمترات،  وينظموا 
مينعهم؟ إذا كان بالفعل اجملتمع 
سعد  فهل  ذلك،  يريد  الدولي 
احلريري سيمنعه أو يعرقل تنفيذ 
أن  قبل  سيدر؟  مؤمتر  مقررات 
محلة  بدأت  أيام،  ببضعة  أصل 
إلسقاط  آت  إني  تقول  ضدي 

احلكومة وغريها«.
إسقاط هذه  مع  أنت  سئل: هل 

احلكومة؟
مع  بالتأكيد  فشلت  »إذا  أجاب: 

إسقاطها بشكل شنيع«.
احلكومة  هذه  سقطت  إذا  سئل: 
جاهز  أنت  فهل  تكليفك،  وأعيد 

هلذه املسؤولية؟
أجاب: »مع جربان باسيل كال«.

احلريري،  سعد  الرئيس  استقبل 
»بيت  يف  االول،  امس  عصر 
احلكومات  رؤساء  الوسط«، 
وفؤاد  ميقاتي  جنيب  السابقني: 
وخالل  سالم.  ومتام  السنيورة 
التطورات  يف  البحث  مت  اللقاء، 

السياسية الراهنة.
الرئيس  قال  اللقاء،  بعد 
السنيورة: »عقد رؤساء احلكومات 
وفؤاد  ميقاتي  جنيب  السابقون 
ومتام  احلريري  وسعد  السنيورة 
الوسط  بيت  يف  اجتماعا  سالم 

صدر عنه بيانا ومما جاء فيه:
مير لبنان اليوم يف أزمة سياسية 
ونقدية  ومالية  واقتصادية 
عميقة،  ومعيشية  واجتماعية 
العامة  األوضاع  معها  تهاوت 
ببلوغ  ينذر  الذي  األمر  مؤخرا، 
أزمة وطنية خطرية بال قعر، ما مل 
تغيري  إىل  وحكومته  العهد  يبادر 
سياساتهما فورا ومن دون إبطاء، 
الدستور  احرتام  إىل  والعودة 
مصلحة  تقتضيه  وما  والقوانني 
على  واالنكباب  اللبنانية،  الدولة 
اعتماد املعاجلات الفعلية الكفيلة 
بتخفيف معاناة الوطن واملواطنني 

على حد سواء.
اختارها  اليت  احلالية،  فاحلكومة 
العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع 
األسف، حتولت إىل أداة لتصفية 
السياسية واملمارسات  احلسابات 
نفسها  من  وجعلت  االنتقامية، 
وإطالق  االتهامات  لرمي  منصة 
االجتاهات،  كل  يف  الصراعات 
كيديات  خلفه  ختتبئ  ومرتاسا 
طموحات  وأجندات  شخصية 
رئاسية، وهي غري آبهة ال باتفاق 
الطائف وال بالدستور وال بتنفيذ 
الدولة  مبصلحة  وال  القوانني 

اللبنانية.
إن املعاناة اليومية اليت يتعرض 
كل  حدة  تزداد  اللبنانيون  هلا 
العهد  يستعد  مل  ما  وذلك  يوم، 
واحلكومة اللبنانية الثقة املفقودة 
ودوليا،  وعربيا  وطنيا  بهما 
اقتصاديا  أم  ماليا  ذلك  أكان 

وسياسيا.
الشعور  من  انطالقا  ولذلك، 
باملسؤولية الوطنية، وحرصا على 
املصلحة العليا للبالد اليت تتطلب 
ونبذ  اخلالفات  على  التعالي 
هو  مما  وطننا  إلنقاذ  الصغائر 
فيه، فإننا ندعو رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون واحلكومة اىل 

القيام باخلطوات اآلتية:
جدية  وإرادة  توجه  اعتماد   -1
االقتصادي  التدهور  لوقف 
مع  باالتفاق  والنقدي  واملالي 
بصفته  الدولي،  النقد  صندوق 
اليت  الوحيدة  الدولية  املؤسسة 
بات يعتمدها ويركن إليها اجملتمع 
الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، 
الالزمة  الصدقية  إلضفاء  وذلك 
على اي خطة اقتصادية تلتزم بها 

الدولة اللبنانية.
الواجب  اإلصالحات  إقرار   -2
اعتمادها من دون أي تأخري، بدال 
من التلهي حبرف االنتباه عن جذور 
احلقيقية.  وأسبابها  املشكالت 
وبالتالي، افتعال معارك سياسية 
من  مزيد  اىل  اال  تؤدي  لن 
االحتقان والتوتر يف البالد، وإىل 
تبديد املوارد وفرص اخلروج من 

املآزق املنهالة على لبنان.
حتويل  حماوالت  عن  التوقف   -3
نظام  من  اللبناني  النظام 
نظام  اىل  برملاني  دميوقراطي 
عن ضرب  التوقف  كما  رئاسي، 
صالحيات رئاسة احلكومة وجعلها 

أو  ألحقاد  صاغرة  طائعة  مطية 
ذاك،  أو  هلذا  صغرية  أطماع 
والعودة اىل االلتزام مببدأ فصل 
وتعاونها،  وتوازنها  السلطات 

واحرتام استقاللية القضاء.
اللبناني  اإلمجاع  طمأنة   -4
واحلكومة  العهد  التزام  إىل 
القائم  الطائف  اتفاق  مببادئ 
واحرتام  املشرتك  العيش  على 
احلريات  على  واحلفاظ  الدستور 
الدولة  ومتكني  واخلاصة،  العامة 
على  الكاملة  سلطتها  بسط  من 
وضبط  ومرافقها  أراضيها  كل 
وارداتها، وإعادة االعتبار ملعايري 
الكفاءة واجلدارة واالستحقاق يف 
شغل املناصب يف إدارات الدولة 
قواعد  واعتماد  ومؤسساتها، 
املؤسساتية  واحملاسبة  املساءلة 

على أساس األداء.
عنوان  تزوير  عن  التوقف   -5
إىل  وحتويله  الفساد  مكافحة 
حسابات  وتصفية  انتقام  محلة 
استعادة  على  والعمل  سياسية 
باإلدارة  والعامل  اللبنانيني  ثقة 
اللبنانية عرب مكافحة حقيقية نزيهة 
وعرب  للفساد،  ومتجردة  ومنزهة 
الذي يطبق  القانون  إرساء دولة 

على اجلميع من دون استثناء.
التأخري  حالة  من  اخلروج   -6
واملماطلة يف إصدار التشكيالت 
مقنعة،  غري  بذرائع  القضائية 
واإلفراج فورا عن هذه التشكيالت 
القضاء  جملس  وضعها  كما 
حول  الشبهات  يزيل  مبا  األعلى، 
النية يف التحكم مبفاصل السلطة 
سياسية،  لغايات  القضائية 
التوجه  وصدقا يف  جدية  ويثبت 

حملاربة الفساد.
اليت  العزلة  خماطر  إدراك   -7
عالقاته  يف  لبنان  عليها  أصبح 
واملسارعة  والدولية  العربية 
العربية  عالقاته  ترميم  اىل 
والدولية عرب تأكيد النأي بالدولة 
مكوناتها  بكل  واحلكومة  اللبنانية 
حماور  أو  صراعات  أي  عن 
للمزيد  جتنبا  ودولية،  إقليمية 
على  السلبية  التداعيات  من 
واالقتصادية  السياسية  الصعد 
واملالية والنقدية، واستعادة ثقة 
العربي  واجملتمعني  املواطنني 

والدولي«.
احلكومات  رؤساء  بيان  وحذر 
مواصلة  مغبة  »من  السابقني 
السياسات  وحكومته  العهد 
بلدنا  تقود  اليت  واملمارسات 
حتول  خطرية  وطنية  أزمة  إىل 
واملعاناة  انهيار،  إىل  املصاعب 
إىل  وندعوهما  انفجار،  إىل 
العودة فورا إىل اعتماد املعاجلات 
جتمع  اليت  املوعودة  احلقيقية 
اللبنانيني وال تفرقهم، يف إطار 
والدستور  الطائف  ميثاق  احرتام 
ثقة  واستعادة  والقوانني، 
واستعادة  بدولتهم،  املواطنني 
بلبنان،  والدولية  العربية  الثقة 
ومصلحة  مصلحته  على  حفاظا 

مجيع اللبنانيني«.
التحركات  عادت  »لقد  وتابع: 
والبلدات  املدن  يف  الشارع  إىل 
املانعة  اإلجراءات  رغم  اللبنانية، 
أخطار  بسبب  الصحة  وزارة  من 
أنه  يعين  وهذا  الكورونا،  جائحة 
بعد صرب استطال ألكثر من ثالثة 
أشهر واملزيد من تفاقم األزمات 
خرج  والفاقة،  احلاجة  وانتشار 
الغضب  عن  ليعلنوا  املواطنون 
باإلصالح  واملطالبة  واخليبة 
إىل  وااللتفات  االنهيار  ووقف 

احلاجات األساسية للبنانيني«.

لقاء بني احلريري ورؤساء حكومات سابقني:
 احلكومة احلالية حتولت إىل أداة لتصفية 

احلسابات واملمارسات االنتقامية
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لـبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  أعلن 
الدكتور حسان دياب يف السرايا 
احلكومية اخلطة املالية للحكومة، 
نعم...  للبنان.  »مربوك  وقال: 
أعلن  أن  أستطيع  ثقة  بكل 
أصبحت  الدولة  أن  للبنانيني 
متلك، للمرة األوىل يف تارخيها، 
ومتكاملة،  مكتملة  مالية  خطة 
تنتهي بها وعربها مرحلة التخبط 
يف سياسات مالية أوصلت البلد 

إىل حالة االنهيار احلالية.
الدولة صار  إن  للبنان.  مربوك 
واضحة  طريق  خريطة  لديها 
اليوم  العامة.  املالية  إلدارة 
القول  أستطيع  االول(،  )امس 
الصحيح  الطريق  يف  نسري  إننا 
املالية  أزمته  من  لبنان  إلخراج 
الطريق  خريطة  العميقة. 
للتصحيح املالي، تأتي بعد أيام 
على قرار اسرتداد الدولة لقطاع 
اهلاتف اخللوي، لنثبت أن الدولة 
ناجحا،  مديرا  تكون  أن  ميكن 
وليس بالضرورة أن تكون إدارة 

فاشلة«.
اللبنانيات  »أيها  أضاف: 
لبنان  به  مير  ما  واللبنانيون، 
ثلة  عابرا.  أو  عاديا  ليس ظرفا 
املرتاكمة  األزمات  من  كاملة 
يف  كلها  جتمعت  واحلديثة 
أسابيع فأثقلت على البلد أمحاله 
وأثقلت على اللبنانيني اهلموم. 
خارج  من  احلكومة  هذه  جاءت 
املألوف، فإذا بها تواجه وضعا 
مألوف يف خمتلف اجملاالت  غري 

وعلى كل املستويات«.
وتابع: »أيها اللبنانيون، منذ 17 
انتفض  عندما  األول،  تشرين 
بدا  الفساد،  ضد  اللبنانيون 
تكمن  البلد  مشكلة  أن  واضحا 
داخل  دولة  الفساد هو  أن  يف 
الفساد  مؤسسات  وأن  الدولة، 
شرايني  يف  ومتجذرة  قائمة 
واضحا  بدا  الدولة.  ومؤسسات 
حالة  يف  الدولة  أن  أيضا 
الواقع  وأن  كامل،  شبه  انهيار 
غري  أرقام  إىل  يستند  املالي 
سعر  استقرار  وأن  واقعية، 
وهم  هو  اللبنانية  اللرية  صرف 
كانت  وبينما  ونصدقه.  نعيشه 
احلكومة تتلمس خطواتها األوىل 
تارخييا  يف احلكم، وتتخذ قرارا 
الديون  تسديد  عن  بالتوقف 
وفوائدها، متهيدا ملعاجلة الوضع 
املالي للبلد، فرض وباء كورونا 
واستنزف كثريا  كأولوية  نفسه 
من اجلهد والقدرات، لكن احلكومة 
الوباء  هذا  مع  تعاملت  اليت 
حبرص شديد وإدراك ملخاطره، 
لتنفيذ  عملها  ورشة  تتوقف  مل 
برنامج  مثة  الوزاري.  برناجمها 
عمل التزمناه يف بياننا الوزاري، 
يتضمن تقديم 26 مشروع قانون 
إصالحيا خالل مئة يوم من نيلها 
 14 أجنزنا  اليوم،  وحتى  الثقة. 
مشروع قانون وهناك 3 مشاريع 
إعدادها  ينتهي  أخرى  قوانني 
إجناز  يتم  أن  على  أيام.  خالل 
املشاريع الثمانية املتبقية خالل 
مشاريع  وأبرز  احملددة.  املهلة 
القوانني اليت تقدمنا بها تتعلق 
بالسرية املصرفية وتعليق املهل 
وتشارك  والقضائية،  القانونية 
احلكومة عرب وزارة العدل بالبحث 

يف اقرتاحات ومشاريع القوانني 
الفساد  مبكافحة  املتعلقة 
القضائية  السلطة  وباستقاللية 
أمام  الدرس  قيد  هي  اليت 

اللجان الربملانية«.
كانت  »بالتوازي،  وأردف: 
بشكل  تعمل  احلكومة  ورشة 
العام  اإلطار  إلعداد  مكثف 
خلطة اإلصالح املالي يف سياق 
االقتصادية  للخطة  التحضري 
وبكل  لكن،  للبنان.  الشاملة 
اجتماعية  أزمة  هناك  أسف، 
إىل  اللبنانيني  وتدفع  تتفاقم 
الواقع  من  غضبهم  عن  التعبري 
الصعب،  واالجتماعي  املعيشي 
خصوصا يف ظل ارتفاع األسعار 
سعر  بارتفاع  ربطا  كبري  بشكل 
وهو  األمريكي،  الدوالر  صرف 
أمر يفرتض أن تضبطه إجراءات 
لبنان املسؤول عن  من مصرف 
استقرار العملة الوطنية. ال ميكن 
على  الناس  يلوم  أن  لعاقل 
االجتماعي،  الوجع  من  صرختهم 
أن  أيضا  لعاقل  ميكن  ال  لكن 
وال  املمتلكات  بتدمري  يقبل 
هذا  بأن  االقتناع  لعاقل  ميكن 
الشغب عفوي وال حيمل أهدافا 
الشغب  هذا  بعض  سياسية. 
الناس،  ممتلكات  ويدمر  منظم 
اللبنانيني،  خسائر  من  ويزيد 

ويشوه صورة املناطق«.
الدميوقراطي  »التعبري  وقال: 
والشغب  والفوضى  شيء، 
واالعتداء على القوى العسكرية 
واألمنية واألمالك العامة واخلاصة 
شيء آخر ال عالقة له باجلوع وال 
أن  أخشى  كما  بالدميوقراطية. 
نكسة  املمارسات  هذه  تشكل 
اليت جنحنا من خالهلا  لالجراءات 
كورونا،  وباء  انتشار  منع  يف 
ثانية  موجة  أن  ندرك  وحنن 
أكثر  تكون  قد  الوباء  هذا  من 
انتشارا. لقد كنا بدأنا يف مطلع 
فتح  إلعادة  خطتنا  االسبوع  هذا 
أسس  على  بناء  تدرجييا  البلد 
االثنني  يوم  وعلمية.  منهجية 
الثانية،  املرحلة  سنبدأ  املقبل، 
إىل  املواطنني  أدعو  لكين 
االمتثال الكامل والتقيد بالتدابري 
ملخاطر  ميكن  الالزمة.  الوقائية 
رفع احلظر اجلزئي أن تعيدنا مرة 
الذي  نفسه  القارب  إىل  أخرى 
أسابيع  بضعة  قبل  عليه  كنا 
ألننا ما زلنا يف منتصف جائحة 
استخدمنا   .)pandemic( الوباء 
 robust( متطور  تنبوئي  منوذج 
لتقدير عدد   )prediction model
املقبلة.  األشهر  يف  االصابات 
واتبعنا  للخطة  متاما  امتثلنا  إذا 
إجراءات الوقاية، يتوقع أن تكون 
املوجة الثانية يف متوز أقل من 
املوجة األوىل يف آذار املاضي. 
امتثلنا جزئيا، فستكون  إذا  أما 
املوجة الثانية أكثر بنسبة 35 يف 
املئة من األوىل وستكون النسبة 
اإلمجالية للمصابني 56 يف املئة 
وأكرر  األوىل،  املوجة  من  أكثر 
املوجة  من  بكثري  أكثر  ستكون 
 covid مواصفات  ان  األوىل. 
وبقوة  مرارا  يظهر  جتعله   19
متجددة، مما يتسبب يف ارتفاع 
نظام  وينهك  اإلصابات،  عدد 
ويؤدي  لدينا  الصحية  الرعاية 

مشكلة البلد تكمن يف أن الفساد دولة داخل الدولة، ومؤسساته قائمة ومتجذرة يف الشرايني واملؤسسات
دياب أعلن اخلطة املالية للحكومة: ستضع لبنان على املسار الصحيح حنو االنقاذ املالي واالقتصادي

مما  الوفيات،  من  املزيد  إىل 
دفع العديد من الدول إىل إعادة 
فرض عمليات اإلغالق بعد إعادة 

الفتح«.
الوباء  هلذا  نريد  »ال  أضاف: 
االنتشار مرة أخرى وحصد أرواح 
للغاية  فعالني  كنا  لقد  أحبائنا. 
االوىل،  املوجة  احتوائه يف  يف 
مما أدى إىل خالص العديد من 
معدل  فإن  ولذلك،  األرواح. 
بكثري  أقل  لبنان  يف  الوفيات 
األخرى.  البلدان  العديد من  من 
يف  حاليا  هي  العامل  دول  إن 
مستويات خمتلفة النتشار الوباء، 
مما يشري اىل أن األزمة العاملية 
يف  لسنا  حنن  طويلة.  ستكون 
 covid املراحل النهائية من أزمة
لفرتة  معه  نعيش  وسوف   19
عدم  على  مجيعا  أحثكم  طويلة. 
إضاعة تضحياتنا وإجنازتنا، فلنبق 
مجيعا على املسار الصحيح للخطة 
بطريقة واعية ويقظة وحذرة. إن 
تصرف البعض بعدم املسؤولية 
والالمباالة سريتد بنتائج كارثية 
ولذلك،  اجملتمع.  كامل  على 
هناك مسؤولية على عاتق اجلميع 
الوقاية  بإرشادات  لاللتزام 

واحلماية«.
لقد  اللبنانيون،  »أيها  وتابع: 
اليوم  الوزراء  جملس  صوت 
باالمجاع على تبين اخلطة املالية 
لبنان  ستضع  اليت  االقتصادية 
على املسار الصحيح حنو االنقاذ 
املالي واالقتصادي. تعتمد هذه 
اخلطة على ستة مكونات رئيسية 
االقتصادية،  املالية،  متداخلة: 
واحلماية  والنقدية،  املصرفية 
قدمنا  والتنموية.  االجتماعية 
إىل  األوىل  للمرة  اخلطة  هذه 
نيسان   6 يف  الوزراء  جملس 
يوما،   24 مدى  وعلى   .2020
لقد  الصيغة.  هذه  إىل  توصلنا 
ناقشنا هذه اخلطة يف اجتماعات 
جملس الوزراء، ومع العديد من 
واملاليني  االقتصاديني  اخلرباء 
ملختلف  وممثلني  والنقابات 
القطاعات االقتصادية والصناعية 
واملؤسسات األكادميية وهيئات 
تلك  وأسفرت  املدني.  اجملتمع 
االجتماعات واملناقشات عن خطة 
مصداقية  وذات  شاملة  منهجية 
ميكن جلميع اللبنانيني أن يتحدوا 
جدا  فخور  أنا  ويدعموها.  خلفها 
واخلربات  والكفاءات  بالعقول 
اللبنانيني،  جلميع  االستثنائية 
الذين كرسوا وقتهم وجهودهم 
خالل  من  بلدهم  يف  للمساهمة 
من  أشكرهم  اخلطة.  هذه  إنتاج 
هذه  مع  واآلن،  قليب.  أعماق 
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اخلطة، كقاعدة، ميكننا من خالهلا 
بناء لبنان الغد«.

طلب  يف  »سنمضي  وأردف: 
برنامج مع صندوق النقد الدولي 
على  الرمسي  الطابع  وإضفاء 
مفاوضاتنا مع الدائنني لسندات 
اليوروبوند واملضي قدما فيها، 
الدين  عبء  ختفيض  وبالتالي 
رؤيتنا  وتقديم  مواطنينا،  عن 
لطريقة التعايف االقتصادي إىل 
وشركائنا  الدوليني  أصدقائنا 
واملستثمرين يف الداخل واخلارج. 
أدعو مجيع اللبنانيني إىل إعتبار 
هذا اليوم نقطة حتول ملستقبل 
أفضل لبلدنا. لن يكون الطريق 
تصميمنا  لكن  سهال،  أمامنا 
وتفاؤلنا سيساعداننا على جتاوز 
أيام  إىل  نتطلع  حيث  صعوباتنا 
أفضل أمامنا. وإذا احتدنا مجيعا، 
سنصل اىل النجاح األكيد الذي 

نراه يف مستقبلنا«.
من  اخلطة  »تنطلق  وقال: 
بتنفيذ  فورا  البدء  ضرورة 
اإلصالحات اليت طال انتظارها، 
وهي على مستوى إدارة الدولة، 
والقطاع  املالية،  والسياسة 
املركزي،  واملصرف  املالي، 
وميزان  اجلاري،  واحلساب 
املدفوعات، وهي حددت أهدافا 
هي:  مدى مخس سنوات،  على 
احنسار العجز يف احلساب اجلاري 
إىل 5.6 باملئة، واحلصول على 
 10 يفوق  خارجي  مالي  دعم 
أموال  إىل  إضافة  دوالر،  مليار 
مؤمتر سيدر، والعودة إىل النمو 
اإلجيابي اعتبارا من عام 2022، 
وغري  املباشر  الدعم  واعتماد 
امليسورة  غري  للفئات  املباشر 
اجتماعية يف هذا  برامج  وتنفيذ 
اجملال. كما يهدف الربنامج إىل 
العودة إىل الفائض األولي يف 
 ،2024 عام  يف  العامة  املالية 
السيادي  الدين  وهيكلة حمفظة 
وتقليص نسبة الدين العام إىل 
الناتج احمللي إىل ما دون 100 
حيمي  سوف  وهذا  املئة،  يف 
لبنان يف املستقبل من الصدمات 
والتقلبات. كما تهدف اخلطة إىل 
إعادة هيكلة القطاعني املصريف 
لالقتصاد  للسماح  واملالي 
فرص  وتوفري  اإلنطالق  بإعادة 
وإطالق  ومستدامة،  جيدة  عمل 
جدا  واعدة  اقتصادية  قطاعات 
اللبنانيني  قدرات  مع  تتماشى 

العالية«.
على  اخلطة  بنيت  »لقد  أضاف: 
باحلصول  للبنان  تسمح  أسس 
على الدعم الدولي املطلوب جلهة 
إعادة إطالق العجلة االقتصادية 

املصارف  رمسلة  وإعادة 
شبكات  وتأمني  واملؤسسات 
األمان الضرورية والبنى التحتية 
وذلك  انتظارها،  طال  اليت 
اللبنانيني  معظم  إخراج  إلعادة 

من حالة الفقر والعوز«.
وتابع: »يف املالية العامة، سوف 
األساسية  باإلصالحات  نقوم 
ونظام  الكهرباء  قطاع  مثل 
الصرف  وتعويض  اخلدمة  نهاية 
والتصاعدية  العادلة  والضرائب 
اليت ال تصيب العمل واإلنتاج. 
استعادة  مسألة  حتظى  وسوف 
أساسيا  حيزا  املنهوبة  األموال 
للتعويض  احلكومة  عمل  من 
على اللبنانيني عن اجلرائم اليت 
اقرتفت حبقهم. وتتضمن اخلطة 
جماالت  يف  بنيوية  إصالحات 
االقتصاد كافة خللق فرص العمل 
للعمل،  الصاحلة  البيئة  وتأمني 
ونتائجه.  الفساد  عن  بعيدا 
كما تلحظ اخلطة اإلجراءات اليت 
تسمح بزيادة اإلنتاجية والقدرة 

التنافسية إلقتصادنا«.
وأردف: »أما على صعيد القطاع 
إىل  اخلطة  فتهدف  املصريف 
وتقوية  املودعني  أموال  محاية 
لكي  هيكلتها  وإعادة  املصارف 
الناس  أموال  تأمني  تستطيع 
لالقتصاد،  األساسية  واخلدمات 
املركزي  البنك  يعيد  أن  على 
األساسي،  عمله  على  الرتكيز 
أي محاية االستقرار االقتصادي 
خسائر  توجد  والنقدي.  واملالي 
أن  وجيب  النظام،  يف  كبرية 
دولة  حتملها،  يف  نتعاون 
ومصرفا مركزيا ومصارف، لكي 
يف  باقتصادنا  اإلنطالق  نعاود 
أسرع وقت. وسوف نسعى إىل 
امتصاص اخلسائر بشكل عادل، 
أي من دون حتميل من مل يستفد 
أعباء.  أي  املاضي  سياسة  من 
نريد مساهمة من الفوائد اخليالية 
جنوا  الذين  ومن  دفعت،  اليت 
أرباحا من اهلندسات، وايضا من 
وسرقوا  القوانني  خالفوا  الذين 
االتكال  ميكن  كما  العام.  املال 
املؤسسات  رساميل  على  جزئيا 
اخلارج،  يف  وأمواهلا  املصرفية 
متلكها،  اليت  والعقارات 
والعقارات اململوكة من مصرف 

األصول.  من  وغريها  لبنان، 
كل  دراسة  يف  نستمر  سوف 
املواطن  عن  للتخفيف  ميكن  ما 
والعودة إىل اإلزدهار يف أسرع 
الفساد  ينبذ  جمتمع  يف  وقت، 
فيه  وتنمو  كما جيب،  وحياسب 

روح التضامن والوطنية«.
حنن  اللبنانيون،  »أيها  وقال: 
اليوم أمام مفرتق مهم وتارخيي. 
الوطن  لبنان،  فإن  ولذلك، 
وحبا،  طوعا  إليه  ننتمي  الذي 
أثبتت  لقد  مجيعا.  إلينا  حيتاج 
ال  اللبنانيني  أن  املرحلة،  هذه 
يستطيعون التخلي عن وطنهم، 
وها هم يصرون على العودة إليه 
من كل العامل، ألنهم تأكدوا أن 
لبنان هو مالذهم احلقيقي، هنا 
عائلتهم  وهنا  الكبري،  بيتهم 
الكربى. صدقوني، ال ميكننا أن 
ندير ظهرنا لوطننا، ال ميكننا أن 
اليوم  حيتاج  لبنان  عنه.  نتخلى 
إىل كل جهد، إىل كل دعم، إىل 

كل مساعدة«.
هنا  ندائي  »أوجه  أضاف: 
إىل  مجيعا،  اللبنانيني  إىل 
كل  إىل  واملغرتبني.  املقيمني 
أخيه  على مساعدة  قادر  لبناني 
اللبناني. وأنا أعلم جيدا ثقتكم 
ترتكوا  ال  علينا.  ورهانكم  بنا 
أهلكم يف هذه احملنة العصيبة. 
املقيمني،  اللبنانيني  إىل  أتوجه 
نتعاون،  أن  بعضنا،  نؤازر  أن 
وأن نتكاتف، وأن حنمي بعضنا. 
وأناشدهم  املغرتبني  إىل  أتوجه 
أهلهم  دعم  يف  يساهموا  أن 
دائما،  وأقربائهم، كما يفعلون 
وطنهم،  جانب  إىل  يقفوا  وأن 
التاريخ.  مر  على  عودونا  كما 
ولكن،  أزمة،  يف  حنن  نعم، 
سنتجاوزها  بأننا  ثقة  على  أنا 
من  وسنخرج  عليها،  وسننتصر 
ومبزيد  صالبة  أكثر  احملنة  هذه 
كل  بني  الوطين  التالحم  من 
اللبنانيني، مقيمني ومغرتبني«.

يف  اللبنانيون  »أيها  وختم: 
نبين  أن  اليوم  نستطيع  لبنان، 
قدر  على  اجلديد،  لبنان  معا 
آمالكم.  قدر  وعلى  أحالمكم، 
ال  العامل،  يف  اللبنانيون  أيها 
وعاش  عشتم  وطنكم،  تنسوا 

لبنان«.

باشر قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال منصور امس االول 
حتقيقاته يف ملف الفيول املغشوش، فاستجوب عددا من املدعى 
عليهم يف املنشآت النفطية وأصدر مذكرات توقيف وجاهية يف 

حق ثالثة موظفني يف الشركات النفطية.
املنشآت  رئيس  إلستجواب  جلسة  املقبل  الثالثاء  منصور  وحدد 
سركيس حليس وممثل شركة »سوناطراك« اجلزائرية يف لبنان 

طارق فوال.

القاضي منصور أصدر مذكرات توقيف 
وجاهية يف ملف الفيول املغشوش

دعا رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون اىل لقاء وطين لرؤساء 
النيابية يعقد يف القصر اجلمهوري الساعة احلادية عشرة  الكتل 
من قبل ظهر االربعاء املقبل حبضور رئيس جملس الوزراء الدكتور 

حسان دياب والوزراء لعرض خطة احلكومة اإلصالحية .

رئيس اجلمهورية دعا اىل لقاء وطين 
لرؤساء الكتل النيابية حبضور دياب
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للمقاومة  الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة  يف 
رعد  حممد  النائب  برئاسة  االول 
أعضائها.واستهلت  ومشاركة 
صمت  دقيقة  بالوقوف  اجللسة 
حدادا على رحيل الزميل يف كتلة 
السابق  النائب  للمقاومة  الوفاء 
من  تقدمت  أن  بعد  جنم,  جورج 
عائلته وذويه وحمبيه بامسى آيات 

العزاء.
وجاء يف بيان الكتلة :

يستشعرها  اليت  السكينة  »لعل 
رمضان  شهر  يف  الصائمون 
اآلثار  أهم  من  هي  املبارك، 
يكتسبها  اليت  القّوة  وعناصر 
أثناء  واجملتمع  واجلماعة  الفرد 

تأدية فريضة الصوم العبادية.
ما أحوج اللبنانيني يف هذا الزمن 
على  تعينهم  اليت  السكينة  إىل 
مواجهة الضغوط واألزمات من دون 
أي انفعال أو توتر، ومتأل نفوسهم 
الصعاب  على ختطي  بالقدرة  ثقة 
وتستنقذهم  املشاكل  ومعاجلة 
من داء اإلحباط واليأس. إن عيد 
من  االول  يصادف  الذي  العمال 
هذه  لتعزيز  حمطة  هو  ايار  شهر 
أبناء  ارادة  من  املستمدة  الثقة 
يستحقون  الذي  الكادحني  الوطن 

منا كل تهنئة وتربيك.
إن ما جتدر اإلشارة إليه يف األزمة 
واالقتصادية  واملالية  النقدية 
مصري  يلف  الذي  الغموض  هو 
ودائع الناس يف املصارف وعدم 
مبا  التصرف  على  املودعني  قدرة 
أودعوه باملصارف من نتاج كدهم 

وسعيهم.
ومن  للمقاومة  الوفاء  كتلة  إن 
موقع تصديها وإسهامها يف إجياد 
الضاغطة  لألزمة  واحللول  املخارج 
يهمها  اللبنانيني  على  راهنا 
ضمان  هو  يعنيها  ما  أن  التأكيد 
ودائعهم  على  املودعني  حصول 
للتطاول  حد  ووضع  املصرفية، 

على املال العام.
ليس حزب اهلل من يتهم باالنقالب، 
على  حبرصه  يطعن  من  هو  وال 
أيضا  ولكن  الوطنية..  الشراكة 
أن  يقبل  من  اهلل  حزب  ليس 
تبقى البالد من دون حكومة، وأن 
تنهش  للفوضى  الناس  يرتك 

مبجتمعهم.
للجميع  دعوتنا  جندد  أخرى  مرة 
كي يتقوا اهلل يف العباد والبالد، 
االستقرار  حيقق  ملا  ويستجيبوا 
والسيادة للبنان والنزاهة والرتفع 
اهلدر  أو  بالتطاول  تورط  أي  عن 

للمال العام.
الوفاء للمقاومة  لقد خلصت كتلة 
يف اجتماعها اليوم، وبعد تدارس 
جممل الوضع العام يف البالد، إىل 

ما يأتي:
1 -إن واقع اجلوع والفقر واحلرمان 
الذي يعانينه اللبنانيون يف بعض 
املناطق على حنٍو خاص، جيب إيالؤه 
أوال  معاجلته  ألحقية  خاصة  عناية 
تفجري  فتيل  إىل  يتحول  ال  وحتى 
يأنسون  الذين  االنتهازيني  بيد 
باحرتاق البالد إحراجا خلصومهم أو 

تعطيال لسياساتهم .
التخاطب  منطق  نرفض  إذ  إننا 
بالعنف الداخلي، فإن من الطبيعي 
بعضهم  ركوب  أيضا  نرفض  أن 
موجة الناس املستضعفني لزجهم 
القوى  ضد  دامية  مواجهات  يف 
األمنية والتحريض ضدها تسعريا 

للفتنة واستخداما رخيصا ألصحاب 
املطالب احملقة يف معركة تصفية 
أو  شخصية  سياسية  حسابات 

فئوية خاصة.
2 -إن ضبط أسعار السلع واملواد 
احمللية  واألسواق  احملالت  يف 
والوزارة  احلكومة  مسؤولية  هو 
املختصة، كما هو مسؤولية التجار 

املستوردين والوسطاء.
وعملية الضبط لألسعار حتتاج إىل 
تعاون بني هؤالء، كما حتتاج إىل 
قرارات حازمة ورمبا إىل استحداث 

بعض التشريعات اجلديدة.
إّن أسعار السلع واملواد املستوردة 
من بالد املنشأ معروفة، والكلفة 
التشغيلية واضحة وحمّددة مل تطرأ 
عليها أي زيادة باستثناء فرق سعر 

الدوالء فقط يف السوق احمللّية.
الوزارات  على  فإن  عليه  بناء، 
متنع  أن  املختصة  واإلدارات 
وجتار  الوسطاء  كما  املستوردين 
أو  زيادة  أي  وضع  من  التجزئة 
رحبية عشوائية وغري مربرة تتجاوز 
يف  املعتمدة  الرحبية  أو  الزيادة 
ابتزاز  ألن  االقتصاد،  وزارة 
املواطنني هو أمر غري مقبول على 
اإلطالق ال من ناحية عملية وال من 

ناحية أخالقية أو وطنية.
النقدي  اإلنقاذ  خطة  أن  كما   -  3
ضرورية  واالقتصادي  واملالي 
فإن  كذلك  احلكومة..  لعمل  جدا 
بعض  تأمني  الفعلي يف  الشروع 
هو  للمواطنني  الرئيسية  احلاجات 

أكثر من ضروري..
باإلقدام  احلكومة  ننصح  فإننا  لذا 
فعلية  حيوية  مشاريع  إجناز  على 
والقادم  الراهن  مردودها  يكون 
أساسية  حاجات  ويليب  إجيابيا، 

للبالد وللمواطنني.
إن وضع حد لتقلبات سعر صرف 

الدوالر ومتكني الناس من استعادة 
أمواهلم املنهوبة أو املهربة، فضال 
اليت  املشاريع  تنفيذ  مباشرة  عن 
املنتج  االستثمار  حركة  تطلق 
إجنازات  هي  البالد،  واجملدي يف 
بفارغ  اللبنانيون  ينتظرها  ملحة 

الصرب.
املتكررة  مناشداتنا  -رغم   4
أن  أجل  من  للقضاء  ودعمنا 
إصدار  يف  استقالليته  ميارس 
ضغوط  أن  إال  النزيهة..  األحكام 
التدخالت السياسية وقصور بعض 
يشكالن  يزاالن  ال  التشريعات 

عائقا ال بد من إزالته.
قصور  يف  قضاة  فإن  ذلك  ومع 
العدل ميلكون الشجاعة واملناقبية 
املعوقات  كل  لتجاوز  اخلاصة 
رغم  املنصفة  األحكام  وإصدار 

الضغوط واإلغراءات.
بعض  حنيي  إذ  الكتلة  يف  إننا 
حنيي  كما  املميزين،  القضاة 
جهود بعض احملامني الشركاء يف 
بالسياسة  نتعهد  العدالة،  حتقيق 
والقانون وعرب التشارك مع الرأي 
العام أيضا العمل واملتابعة لقطع 
من  القضاء  متنع  اليت  الطرق 
أحكامهم  وإصدار  دورهم  ممارسة 

باستقاللية ونزاهة.
5 - ازاء املراسيم املتعلقة بنتائج 
العدل,  لكتاب  االخرية  املباراة 
تؤكد الكتلة على وجوب حفظ حق 
االنتفال  طاليب  من  العدل  كتاب 
تعيني  قبل  الشاغرة  املراكز  اىل 
اىل  تدعو  كما  اجلدد.  الناجحني 
تاليف مراجعات اإلبطال للتعيينات 
اجلديدة يف املراكز املستحدثة بعد 
اجراء املباراة املذكورة اعاله ومن 
احلكومة بضرورة  نذكر  ثانية  جهة 
اصدار مراسيم الناجحني يف مجيع 

املباريات.

كتلة الوفاء للمقاومة: ننصح احلكومة مبشاريع حيوية يكون 
مردودها إجيابيا ويليب حاجات أساسية للبالد وللمواطنني

عقد اجمللس األعلى حلزب الوطنيني 
األحرار إجتماعه األسبوعي إلكرتونيا 
األستاذ  احلزب  رئيس  برئاسة 
دوري مشعون ومشاركة األعضاء.

حبسب  اجملتمعون  وإستعرض 
بيان، »األوضاع العامة يف البالد 
والتطورات املقلقة واخلطرية على 
ومالية  سياسية  من  كافة  الصعد 

وأمنية ومعيشية«.
ورأوا ان »بوادر ثورة اجلياع بدأت 
احلاصلة  اإلضطرابات  يف  تظهر 
وهي  متفرقة،  لبنانية  مناطق  يف 
تشتد خطورًة بسبب استغالهلا من 
قبل بعض املندسني يف صفوف 
احملتجني، ويف ظل إخفاق احلكومة 
إليقاف  فورية  إجراءات  اختاذ  يف 
املالي  للوضعني  احلاد  الرتدي 
واملعيشي للمواطنني، واالستعاضة 
عنها بزج القوى األمنية يف مواجهة 
املواطنني وقمعهم. ويف السياق 
العنف  استعمال  احلزب  يدين 
اخلاصة  للممتلكات  والتعرض 
الضحايا  لسقوط  ويأسف  والعامة 

يف هذه املواجهات«.
استجابة  »عدم  ان  واعتربوا 
لنداءات  جمتمعني  السلطة  أهل 
أنانياتهم ومصاحلهم،  عن  التخلي 
اإلصالحات  إجراء  إىل  واملبادرة 
ومن  أوال،  الشعب  من  املطلوبة 
والدولية  العربية  املؤسسات 

منها  سيما  وال  تاليا،  الداعمة 
وتنفيذ  القضاء  استقاللية 
اجمللس  أقرها  اليت  التشكيالت 
قوانني  وإقرار  للقضاء،  األعلى 
مكافحة الفساد واستعادة األموال 
املصرفية  السرية  ورفع  املنهوبة 
واملسؤولني،  السياسيني  عن 
وختفيض النفقات العامة وخباصة 
السياسي  بالتوظيف  املتعلقة 
الدولة،  إدارات  يف  العشوائي 
اللبنانيني  هواجس  يزيد  وغريها، 
وهلعهم على مستقبلهم ويدفعهم 

ألخذ مصريهم بأيديهم«.
اضاف البيان: »اي ثقة للبنانيني 
يف إقرار خطة إقتصادية وتنفيذها 
تارة  ترتنح،  حكومة  ظل  يف 
والتناقض  واإلستنسابية  بالرتدد 
باإلستجابة  ودائما  والكيدية، 
ومرجعياته  شكلها  من  إلرادة 
إدارات  ظل  ويف  اإلقليمية، 
رمسية تتقاذف املسؤوليات، وقد 
فشلت على مدى أعوام، يف محاية 
مستقبل اللبنانيني وأمواهلم وجنى 
أعمارهم«، وعليه، حذر احلزب من 
»املس بالنظام اإلقتصادي احلر ، 
املوجه  اإلقتصاد  حنو  لبنان  وجبر 
إقتصاديات  منظومة  إىل  وضمه 
دول املمانعة اليت متعن يف إفقار 
ألطماع  خدمة  وإخضاعها  شعوبها 

حكامها وأيديولوجياتهم«.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
التاسعة  عند  عون،  ميشال 
امس  ظهر  قبل  من  والنصف 
االول يف قصر بعبدا، البطريرك 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
معه  وعرض  الراعي،  بطرس 
البلد  يف  الراهنة  االوضاع 
االقتصادية  اخلطة  اىل  اضافة 
اقرارها  احلكومة  تنوي  اليت 
الوزراء  جملس  جلسة  خالل 
للنهوض  االول(  )امس  اليوم 
ومعاجلة  االقتصادية  باالوضاع 
االزمة املالية اليت تتخبط فيها 

البالد.
البطريرك  عرض  جهته،  من 
تقوم  ما  عون  للرئيس  الراعي 
ملساعدة  املارونية  الكنيسة  به 
املواطنني على الصمود يف ظل 
اضافة  الصعبة،  الظروف  هذه 
الذي  املوسع  االجتماع  اىل 
سيعقد االسبوع املقبل يف هذا 
البطريركي  الصرح  يف  االطار 
االساقفة  سيضم  والذي 
الرؤساء  جانب  اىل  املوارنة 
العاملت  والرئيسات  العامني 
املنظمات  وممثلي  للرهبانيات 
البطريرك  وجدد  املارونية. 
الراعي دعمه لرئيس اجلمهورية 
واحلكومة يف ما يقومان به يف 

ظل هذه االوضاع.

تصريح الراعي
البطريرك  ادىل  اللقاء،  بعد 
فيه:  قال  بتصريح  الراعي 
رئيس  فخامة  بلقاء  »تشرفت 
معا  نلتق  مل  ألنه  اجلمهورية، 
منذ فرتة طويلة، ذلك ان وباء 
كورونا حال دون هذا التالقي، 
الفصح،  عيد  زمن  ال سيما يف 
الذي كان عادة يشكل مناسبة 
لفخامته  قدمت  وقد  للقاء. 
عرضت  كما  بالعيد،  التهاني 
له ما نقوم به ككنيسة مارونية 
من ابرشيات ورهبانيات رجالية 
اغاثة  عمليات  من  ونسائية، 
االجتماع  على  وأطلعته  حاليا، 
املقبل  االربعاء  سيعقد  الذي 
االساقفة  سيضم  والذي 
والرئيسات  العامني  والرؤساء 
املنظمات  اىل  اضافة  العامات، 
املارونية،  كالرابطة  املارونية 
لالنتشار،  املارونية  واملؤسسة 
لالمناء  البطريركية  واملؤسسة 
ميكننا  كيف  لنرى  وغريها... 
كافة  تغطي  شبكة  ننشىء  ان 
االراضي اللبنانية حبيث ال تكون 
هناك من عائلة تعاني من اجلوع 
او حمرومة. وقد أطلعت فخامته 
على هذا املوضوع، ألننا مجيعا 
وشعب،  ككنيسة  مسؤولون، 
هذا  اجتياز  من  نتمكن  كي 
وكوننا  عامليا،  الصعب  الظرف 
ايضا جنتاز داخليا ظرفا صعبا. 
ان نضع مجيعنا  أهمية  هنا  من 
البعض.  بعضنا  بأيادي  أيادينا 
اجتماع  عن  فخامته  تكلم  وقد 
واخلطة  اليوم  الوزراء  جملس 
االقتصاد  لتعزيز  املقرتحة 

االنتاجي«.
كلبنانيني  علينا  »حنن  اضاف: 
ان نضع ايادينا بايادي بعضنا 
البعض، فنحن منر بصعوبة كربى 
لكن ما من احد عليه ان يتفرج 
او خيجل او ينتقد. حنن مدعوون 

الن نتساعد«.

حتية  أوجه  ان  »أريد  وتابع: 
دائما  حيينا  لقد  الثوار.  اىل 
وقلنا  اساسها،  من  االنتفاضة 
فيها  ونشعر  مطالبكم،  مع  اننا 
معكم كمواطنني لبنانيني. لكننا 
كنا دائما ننادي ان تكون الثورة 
وحضارية  بناءة  الدوام  على 
وثقافية، حبيث تظهر وجه لبنان 
اىل  نصل  ان  أما  العامل.  اىل 
على  تعد  من  اليوم  حيدث  ما 
وتعد  واخلاصة،  العامة  االمالك 
الداخلي  واالمن  اجليش  على 
ومن استخدام للحجارة، فهذا ما 
ال ميكن ان نقبل به على االطالق. 
حنن مع مطالب شعبنا وحاجاته، 
مواطنا  نسمع  ان  قلبنا  ويدمي 
دعوة  وهذه  جائع.  انه  يقول 
اىل اجلميع للمساعدة، ولكن من 
غري املسموح ألحد ان يقوم مبا 
ذكرته، ذلك ان االمر معيب جدا 
وال يعطي ثقة بلبنان، بل يدفع 
من  اسقاطنا  اىل  بأسره  العامل 
لبنان  الذي  الوقت  يف  عينه، 

فيه غري هذا الواقع«.
واردف: »لقد تكلمت بكل هذه 
الرئيس،  فخامة  مع  القضايا 
وأكدت له اننا مع فخامته، ومع 
احلكومة ومع جملس النواب وكل 
الدستورية،  الدولة  مؤسسات 
وندعمها كلها كي ختدم شعبنا 
ان  الصعب.  الظرف  هذا  يف 
بأسرها  مشلولة  االرضية  الكرة 
امنا  االمر،  بهذا  متأثرون  وحنن 
نسند  كيف  نعرف  ان  علينا 
بعضنا البعض لكي ننهض من 

جديد«.
كان  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
القوى  تكاتف  يستدعي  االمر 
بعضها  مع  كافة  السياسية 
»انا  اجاب:  ايضا،  البعض 
داعم  االساس،  من  شخصيا 
للحكومة ألنه ال ميكننا ان نعيش 
والفراغ.  الالاستقرار  حالة  يف 
والبعض  احلكومة،  دعمت  ولقد 
مل يعجبه االمر. لكنين مل ادعمها 
»كرمى لسواد عيون احد«، امنا 
ميكنه  ال  الذي  لبنان،  اجل  من 
مؤسسات  دون  من  يسري  ان 
دستورية. هذا هو املوقف الذي 
اختذته وما زلت عليه اىل اآلن. 
ان البلد ال يتحمل ابدا أي هزة، 
وال يتحمل ابدا اي فراغ. علينا 
علينا  لذلك  واقعنا،  نواجه  ان 
الدعوة  هي  وهذه  نتكاتف.  ان 
واىل  اجلميع  اىل  أوجهها  اليت 
االحزاب  عن  املسؤولني  كافة 
يتعاطون  الذين  مجيع  واىل 
علينا  السياسية.  الشؤون  يف 
مشاكلنا  كافة  جانبا  نضع  ان 
يف  الرأي  واختالفات  اخلاصة 
ايادينا  ونضع مجيعنا  بيننا،  ما 

بايادي بعضنا البعض«.
موضوع  من  موقفه  عن  وسئل 
وعما  لبنان،  مصرف  حاكمية 
اذا حبثه مع رئيس اجلمهورية، 
فاجاب: »ال مل نأت على ذكره. 
الكثري  اخذ  املوضوع  هذا  لكن 
من الردود ويف غري حمله. ان 
قاله،  ما  قال  احلكومة  رئيس 
ايضا،  قاله  ما  قال  واحلاكم 
واصبح العمل اآلن يف الداخل. 
وجوب  على  يقوم  قلته  ما 
البعض  لبعضهم  يسمعوا  ان 
ويقرروا وفق الطرق الدستورية 
اليت  القضايا  كافة  وليفتحوا 

حنن حباجة اليها. هذا املوضوع 
اصبح بالنسبة لي ورائي. فكل 
احد قال ما قاله، واصبح عملهم 
حنن  الداخل.  يف  كمسؤولني 
نساندهم كمسؤولني الختاذ ما 

جيب من قرارارت«.
اي  فتح  يتم  كلما  له:  قيل 
الطوائف  رؤساء  ينربي  ملف 
للدفاع عن صاحبه وفق انتمائه 
الطائفي، فأجاب: »أنا مل أدعم 
االساس.  هذا  على  احلاكم 
وعندما دعمت احلكومة والرئيس 
موارنة.  ألنهم  ليس  دياب 
أي مرة على  حنن ال ندعم يف 
أساس طائفي. حنن ندافع عن 
املؤسسات الدستورية. واذا ما 
تكلمت فليس على اساس ان 
فالنا ماروني ام ال. يف العظة 
حبقوق  أطالب  كنت  ذاتها 
االخوة االورثوذكس، هل ألنهم 
اىل  أبدا  نقف  ال  حنن  موارنة؟ 
جانب أحد على أساس طائفي. 
حنن نقف اىل جانب املؤسسات 
كرامات  حفظ  ومع  الدستورية 

مجيع الناس«.
وردا على سؤال عما اذا كانت 
من موجبات التكاتف الذي دعا 
انعقاد طاولة  اىل  الدعوة  اليه 
حوار وطين، قال الراعي: »أمر 
طبيعي، فغري احلوار ال يوصل 
اىل مكان. حنن نطلب هذا االمر 
من اجلميع، ذلك اننا على منت 
نسقط  ان  اما  واحدة،  سفينة 
مجيعنا  نصل  ان  واما  مجيعنا 
الوقت  هذا  ليس  امليناء.  اىل 
للعودة اىل املاضي. علينا ان 
من  ونطلع  االمام  اىل  نسري 
ذواتنا، ونرى أين هي املصلحة 
بايادي  ايادينا  ونضع  العامة، 

بعضنا البعض«.
الذين  للبنانيني  يقوله  وعما 
بسبب  الشارع  اىل  ينزلون 
قال:  االسعار،  وارتفاع  الغالء 
»حنن ندعو ان يقدر اهلل احلكومة 
برئاسة فخامة رئيس اجلمهورية 
االقتصادية  اخلطة  وضع  على 
ومباشرة العمل مبوجبها. واريد 
اللبناني  اتوجه اىل اجملتمع  ان 
تقوم  ال  املعاجلة  ان  بالقول 
علينا  زر.  كبسة  اساس  على 
قليال  ونتحمل  قليال  نهدأ  ان 
من  البعض.  بعضنا  ونساعد 
الكنيسة  دور  عن  حتدثت  هنا 
الذي نقوم به اآلن يف كيفية 
مساندة الناس يف الوقت الذي 
ألنه  خطتها.  الدولة  فيه  تضع 
اخلطة  نضع  ان  مبجرد  ليس 
اليوم تكون قد نفذت يف الغد. 
ان التنفيذ يتطلب وقتا، وحنن 
نتمكن  لكي  نتساعد  ان  علينا 

من الصمود«.
وختم البطريرك الراعي بالقول: 
جائعا  احد  ينام  ان  نريد  »ال 
الطرقات  على  ميوت  ان  وال 
اىل  عملنا  هو  هذا  جائع.  اي 
وضعت  قد  الدولة  تكون  حني 
مجيع  خبدمة  وقامت  خطتها 
املواطنني. فاذا قام كل قادر 
وكل فئة مبساندة اآلخر لنتمكن 
من مساندة شعبنا، يكون هذا 
ان نقوم  ما ميكن  االمر أفضل 
فقط  ليسوا  املسؤولون  به. 
الذين هم يف السلطة،  اولئك 
كل  مسؤولون،  بل حنن مجيعا 

من موقعه«.

الراعي من بعبدا: ندعم رئيس اجلمهورية واحلكومة وجملس 
النواب واملؤسسات كي ختدم شعبنا وحيينا دائما االنتفاضة وال نقبل 

التعدي على االمالك واجليش واالمن الداخلي

حزب االحرار: حنذر من املس بالنظام اإلقتصادي 
احلر وجر لبنان حنو اإلقتصاد املوجه
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أعلنت رئيسة والية نيو ساوث 
أن  بريجييكليان  غالديس  ويلز 
واليتها ستبدأ يف ختفيف قيود 
من  اعتباًرا  االجتماعي  التباعد 
أكثر  بعد  )أمس(  اجلمعة  يوم 
الصارم  التطبيق  من  شهر  من 

للقيود.
وقالت رئيس حكومة الوالية إنه 
سيسمح  اجلمعة  يوم  من  بداية 
أسرة  بزيارة  بالغني  لشخصني 

أخرى.
تقول  بريجييكليان  وأضافت 
من  العديد  احتجاز  »مت  انه 
لعدة  منازهلم  يف  األشخاص 
أسابيع )..( لذا اعتباًرا من يوم 
اجلمعة )أمس(، ميكن لشخصني 
آخر،  شخص  أي  زيارة  بالغني 
بالغني«  وقد استخدمت كلمة« 
لديك  كان  إذا  بوضوح  ألقول 
يف  بأس  فال  صغار،  أطفال 

اصطحابهم معك.«
تقول  الوالية  رئيسة  وأضافت 
الوالية  سكان  على  جيب  أنه 
التباعد  قواعد  على  احلفاظ 
وخاصة  عام،  بشكل  االجتماعي 
الذين  األشخاص  زيارة  لدى 
أو  عاًما   70 عن  أعمارهم  تزيد 
أولئك الذين يعانون من أمراض 

مزمنة.
وقالت إن أولئك الذين لديهم 
أن  الرشح جيب  أعراض  أبسط 

يبقوا يف منازهلم.
هذا وأعلنت الوالية يوم الثالثاء  
املاضي عن مخس حاالت جديدة 

مصابة بفريوس كورونا.
كما تويف شخص مسن يف دار 
لرعاية املسنني يف  أجنيل كري 
غرب سيدني، وبذلك ارتفع عدد 
الوفيات يف أسرتاليا ليصل إىل 

84 حالة وفاة.
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نيو ساوث ويلز ختفف من قيود التباعد 
االجتماعي بداية من يوم اجلمعة )أمس(

رئيسة والية نيو ساوث ويلز 
غالديس برييجيكليان

الفيدرالية  احلكومة  أطلقت 
تطبيقا  اجلاري  االسبوع  مطلع 
 COVIDSafe هاتفيا حيمل اسم
تتبع  عملية  اىل تسهيل  يهدف 
السلطات ألي شخص قد يكون 
بفريوس  مصاب  مع  اتصل 

كورونا.
وقد اثارت فكرة التطبيق اجلدل 
اخلصوصية  بشأن  واملخاوف 

وأمن املعلومات.
 COVIDSafe تطبيق  وحيتفظ 
اآلخرين  املستخدمني  ببيانات 
شخص  جبوار  كانوا  الذين 
ألكثر  كورونا  بفريوس  مصاب 
15 دقيقة باستخدام تقنية  من 

البلوتوث.
أكثر من مليوني  ويف حني أن 
أسرتالي حتى اآلن قاموا بتنزيل 
بياناتهم  وسجلوا  التطبيق 
الشخصية يف حماولة للمساعدة 
يف إنهاء أزمة الفريوس، اال أن 
مبن   – انزاله  رفض  الكثريين 
الشيوخ  جملس  عضوة  فيهم 
احلزب  وزعيم  هانسون  بولني 
جويس  برنابي  السابق  الوطين 
- مشريين إىل عدم ثقتهم يف 

تعامل احلكومة مع بياناتهم.
كارل  سأل  وعندما  
السيناتورة  ستيفانوفيتش 
من  موقفها  عن  هانسون 
التطبيق خالل ظهورها يف برنامج 
حاد  خطابا  استخدمت   ،Today
أن  أريدهم  »ال  أجابت  اللهجة، 
يتتبعوني. أنا ال أثق باحلكومة«، 
بقوانني  تستشهد  أن  قبل 
 ،2015 لعام  بالبيانات  االحتفاظ 
التطبيق األخري  وادعت أن هذا 
سينتهي أيًضا بتمرير املعلومات 
الشركات  أيدي  اىل  الشخصية 

األخرى.
وسألت السناتور هانسون »ملاذا 
إياها؟«  تعطيهم  احلكومة  أترك 
مما جعل ستيفانوفيتش يذكرها 
بالواجب املدني قائال هلا: »أنت 
الشعب  جتاه  مسؤولية  حتملني 
حناول  أن  أردنا  إذا  األسرتالي 
 COVID-19 على  السيطرة 
وحماولة تعقب األشخاص الذين 

كانوا على اتصال به«.
هانسون  ظلت  ذلك،  ومع 
أنها  تضمن  أنها  على  مصرة 
أي  مع  اتصال  على  تكن  مل 
»لدي  موضحة  شخص مصاب، 
مسؤولية جتاه نفسي أواًل وقبل 
كل شيء. أنا أعرف جيًدا أنين 

مل أكن قريبة من أحد.«
أعزل  كنت  »لقد  وأضافت 
 COVID-19 نفسي. مل أَصب بـ
، هذا عدا عن أنه ليس هناك 
سوى عدد قليل من احلاالت يف 

بالكامل  البالد  وأغلقوا  البالد، 
هذا  يريدون وضع  يزالون  وال 
أن  رغم  هاتفك،  على  التطبيق 
عدد  يف  كبريا  اخنفاضا  هناك 
أثق  ال  أنا  كارل.  يا  املصابني 

بهم.«
ثم ضحك ستيفانوفيتش وقال 
يتتبع  شخص  أي  أن  مبزاح 
األرجح  على  سيجدها  حتركاته 

حمرية.
دعين   - تتبعوني  »ان  وقالت 
اذهب  انا  أذهب.  أين  أخربك 
أذهب  للمنزل.  وأعود  للعمل. 
إىل Woolies. ثم أعود للمنزل. 
إىل  أعود  ثم  للعمل.  واذهب 
حياتي  هي  هذه   ... املنزل 

كلها«.
الفديرالي  الصحة  وزير  وكان 
خالل  اليوم  أشاد  هانت  غريغ 
باالسرتاليني  صحفي،  مؤمتر 
 COVIDSafe قاموا بتنزيل تطبيق

على هواتفهم.
»حتى  هانت:  السيد  وقال 
صباح  من   10:30 الساعة 
قام  املاضي(،  )االثنني  اليوم 
مليون أسرتالي)اآلن فاق العدد 
وتسجيل  بتنزيل  املليونني( 
يرجى   .COVIDSafe تطبيق 
واملساعدة  إلينا  االنضمام 
وعائالتنا  أنفسنا  محاية  يف 
وبعضنا البعض وقبل كل شيء 

املمرضات واألطباء«.
وأشار أيًضا إىل أن املستخدمني 
رفض  على  قادرين  سيكونون 
الوصول  حق  السلطات  منح 
عدم  اختاروا  إذا  البيانات  إىل 

الكشف عنها الحًقا. 
يتعلق  »فيما  وأضاف: 
ألي  ميكن  ال  باخلصوصية، 
هو  ما  إىل  الوصول  شخص 
مبوجب  هاتفك  على  موجود 
عليه  وقعت  الذي  القانون 
نيابة عن احلكومة. كما  بالفعل 
مينع  احليوي  األمن  قانون  أن 
الوصول اىل البيانات اخلاصة، 
ويضمن االحتفاظ بها على خادم 

أسرتالي.«
وحبسب السيد هانت، لن ختزن 
وال  أسرتاليا،  خارج  البيانات 
ميكن الوصول إليها من قبل أي 
شخص، ما عدا مسؤول الصحة 
ميكن  وال  بالوالية،  العامة 
خبالف  غرض  ألي  استخدامها 
العثور  ألغراض  البيانات  توفري 
على األشخاص الذين كنت على 
اتصال وثيق بهم، وان مت خرق 
هي  عقوبته  فان  القانون  هذا 

السجن.
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بولني هانسون ترفض تنزيل تطبيق 
COVIDSafe قلقا على خصوصيتها

السيناورة بولني هانسون

حتقق شرطة نيو ساوث ويلز مع 
الرغيب  دوري  جنوم  من  اثنني 
خلرقهما املزعوم لقوانني التباعد 
االجتماعي لفريوس كورونا يف 
الوالية، بعد أن ظهرا يف صورا 
هلم على االنرتنت يف خميم مع 

10 رجال آخرين.
وكان يبدو يف الصور أن العب 
أدو  جوش   Melbourne Storm
ميتشل  التريل  الالعب  و  كار 
 South Sydney Rabbitoh's مدافع
ميضيان عطلة نهاية األسبوع يف 
نزهة ختييم مجاعية يف ممتلكات 
الشمالي  الساحل  على  ميتشل 

األوسط للوالية.
ونشر أدو كار صوًرا وفيديوهات 
على حسابه على إنستجرام يظهر 
فيها أن اجملموعة كانت متحلقة 
بنادق  وهناك  املخيم  نار  حول 

للصيد ودراجات نارية.
ويف ظل أزمة فريوس كورونا، 
االجتماعي  التباعد  قوانني  متنع 
يف نيو ساوث ويلز السفر غري 
األشخاص  وجتمعات  الضروري 
الذين ال يعيشون مًعا باألصل.

وتبني أن اجملموعة خالفت هذه 
هذه القوانني، ومن احملتمل أن 
كانوا  الذين  األشخاص  يواجه 
تبلغ  فورية  غرامات  املخيم  يف 

1000 دوالر للشخص الواحد.
يف  اللقطات  هذه  حذف  ومت 
مواقع  على  من  الحق  وقت 

التواصل االجتماعي.
إن  هلا  بيان  يف   NRL وقالت 
وغري  لآلمال  »خميبة  الصور 

مقبولة«.
 NRL وجاء يف البيان »ستتحدث
للحصول  املعنيني  الالعبني  مع 
املعلومات  من  مزيد  على 
الالعبني  التزام  وستضمن 
بالتعاون مع السلطات املختصة 

ندعم  حنن  التحقيق..  يف 
احلكومة يف أي عمل تعتقد أنه 

ضروري.«
ويشار اىل أن العقوبة القصوى 
التواصل  قوانني  خلرق 
االجتماعي يف نيو ساوث ويلز 
هي 11000 دوالر أو ستة أشهر 

يف السجن.
وقال نائب مفوض شرطة نيو 
ساوث ويلز غاري ووربويز إنه 

سيتم التحقيق يف احلادث.
الشرطة  تتخلف  »مل  وأضاف: 
تلقي  يف  اإلطالق  على 
التحقيقات  وبدء  الشكاوى 

واختاذ اإلجراءات املناسبة.«
أن  على  التأكيد  مت  أن  وبعد 
يف  مبارياتها  ستستأنف   NRL
مفوض  قال  مايو/أيار،   28
واين  األسرتالي  الرغيب  رابطة 
بريس أمس إن الالعبني الذين 
ال يتقيدون باالجراءات الصحية 

سيواجهون عقوبات.
وأضاف »لن نساوم على معايري 
السلوك واإلجراءات املطلوبة.«

وقالت NRL إن مجيع الالعبني 
سيشاركون يف برنامج تعليمي 
الصحية  االجراءات  حول 

احلكومية.
وقال املتحدث بامسها: »عندما 
على  جيب  التدريب،  يستأنف 
ومسؤولينا  العبينا  من  كل 
األمن  لربوتوكوالت  ميتثلوا  أن 
تدابري  تفوق  اليت  البيولوجي 
احلكومة احلالية يف صرامتها«.

من  أسابيع  منذ   NRL وتضغط 
مما  اللعب،  إىل  العودة  أجل 
يضعها على خالف مع السلطات 
الصحة  وسلطات  احلكومية 

العامة.

SBS :املصدر

 NRL الشرطة حتقق يف رحلة ختييم العيب
و«خرقهم« لقوانني التباعد االجتماعي

كوينزالند  يف  باحثون  أعلن 
للقاح  املبكرة  االختبارات  إن 
حمتمل لفريوس كورونا او ما 
أظهرت   COVID-19 بـ  يعرف 
الفريوس  ضد  واعدة  نتائج 

القاتل.
 COVID-19 لقاح  أظهر  فقد 
الباحثون،  اليه  توصل  الذي 
يف االختبارات قبل السريرية، 
مستويات  يرفع  أن  ميكن  أنه 
املضادة  األجسام  من  عالية 
مفعول  ابطال  ميكنها  اليت 

الفريوس.
يونغ  بول  الربوفيسور  وأعلن 
ملشروع  املشارك  الرئيس 
مؤشر  النتائج  إن  اجلامعة 
ممتاز على عمل اللقاح كما هو 

متوقع.
وقال يف حديث صحفي: »هذا 
ما كنا نأمل فيه، وهو مصدر 
ارتياح كبري للفريق بالنظر إىل 
وضعه  الذي  اهلائل  اإلميان 
)ائتالف ابتكار التأهب للوباء( 
 CePI )Coalition for epidemic
 .»Preparedness Innovation
من  األربعاء  يوم  له  بيان  يف 

االسبوع احلالي.
يونغ  الربوفيسور  واضاف 
بشكل  سررنا  »لقد  يقول 
خاص بأن قوة استجابة اجلسم 
املضاد كانت أفضل حتى من 
عينات  يف  لوحظت  اليت  تلك 
من مرضى متاثلوا للشفاء من 

الفريوس القاتل«
كانتا  الربوفيسورة  بدورها 
دوهرتي،  معهد  من  سوباراو 
جامعة  مع  يعمل  الذي 
عينات  اختربت  كوينزالند، 

اللقاح يف املخترب.
سوباراو  الربوفيسورة  وقالت 
»هذه نتيجة مهمة للغاية ألن 
املماثلة  املناعية  االستجابات 
 )SaRS( مع لقاحات السارس
أظهرت  احليوانية  النماذج  يف 
من  احلماية  إىل  تؤدي  أنها 

العدوى«.

 Viroclinics شركة  وتتعاون 
يف  أيًضا  اهلولندية   Xplore

اختبارات اللقاحات.
 UQ مشروع  رئيس  قال 
كيث  الدكتور  املشرتك 
يف  قرر  الفريق  إن  تشابيل 
حزمة  ضمان  أن  مبكر  وقت 
قبل  ما  بيانات  من  قوية 
السريرية وبيانات السالمة أمر 
بالغ األهمية قبل بدء اي جتربة 

سريرية.
ان  تشابيل   الدكتور  واعلن 
تبحث   Viroclinics Xplore«
مبزيد من التفصيل قدرة اللقاح 
على احلماية من التحدي املباشر 
مناذج  يف  احلي  للفريوس 
حيوانية متعددة، وبدون هذه 
الشراكة مل يكن هذا ممكنًا يف 
هذا اإلطار الزمين مع القدرات 
اليت لدينا هنا يف أسرتاليا«.

عن  مؤخًرا  اجملموعة  أعلنت 
سابًقا   -  Cytiva مع  تعاون 
 Ge Healthcare Life Sciences
التصنيع  أنشطة  لتمكني   -

الرئيسية.
التجاريني  الشركاء  بني  ومن 
يف  ساعدوا  الذين  اآلخرين 
التكنولوجيا  اىل  مدخل  توفري 
و  Lonza هذه   الرئيسية 
و  Thermo fisher Scientific
وفرت  بينما   ،Syneos Health
CSL / Seqirus و Dynavax و 

.GSK
الربنامج،  مدير  وقال 
مونرو:  ترنت  الربوفيسور 
بني  اجلمع  يف  تبدأ  »عندما 
االستعداد السريري والتصنيع 
املتصاعد، فإن التكاليف تتزايد 
هنا  األساسي  وهدفنا  بسرعة 
هو حماولة كسر القيود املالية 

بقدر ما نستطيع«.
تكون  أن  به  املأمول  ومن 
لالختبارات  النهائية  النتائج 
ما قبل السريرية حبلول أوائل 
تبدأ  أن  قبل  املقبل  حزيران 

التجارب السريرية.

باحثون يف جامعة كوينزالند يبشرون 
بلقاح واعد لفريوس كورونا املميت

الشمالية  املقاطعة  رئيس  قال 
املقاهي  فتح  إلعادة  إنه خيطط 
الرياضية  والصاالت  واحلانات 

يف شهر  حزيران املقبل.
وقال مايكل جنر يف حديث لشبكة 
ينتقل  سوف  اإلقليم  إن   aBC
تدرجييًا إىل »الوضع اجلديد« يف 
يونيو، عندما يتم ختفيف القيود 
فريوس  انتشار  فرضها  اليت 
املقاهي  إلغالق  وأدت  كورونا 

واحلانات والصاالت الرياضية.
أعلن  يكون  أن  املتوقع  ومن 
أراضي  مقاطعة  حكومة  رئيس 
الشمال عن خطته املفصلة لرفع 

القيود امس االول اخلميس.
أساسي،  »بشكل  جنر:  وقال 
الطبيعي  الوضع  يكون  سوف 
اجلديد سارًيا خالل شهر يونيو، 
سأحتدث مع غرفة التجارة اليوم 
املمكنة،  الزمنية  األطر  لتنسيق 
لكننا نهدف ألن يعيش السكان 
الطبيعي  الوضع  اإلقليم  يف 

اجلديد يف حزيران«.
وكشف عن إن الشركات ستحتاج 
لوضع خطط للسالمة عند إعادة 

وأضاف:  منشآتها  افتتاح 
اليت  الشركات  نسأل  »سوف 
اليت  الكيفية  حول  ستفتح 
تنوي بها إدارة منشآتها بأمان، 
خطط  بتوفري  احلكومة  وستقوم 
أو  تبنيها  للشركات  ميكن 
للحفاظ  أدنى  كحد  استخدامها 

على السالمة.«
حكومة  رئيس  أعلن  و  هذا 
عن  الشمال  أراضي  مقاطعة 
الوطنية  احلدائق  افتتاح  إعادة 

نهاية هذا األسبوع.
احلكومة سكان  رئيس  حث  كما 
حدائق  إىل  التوجه  على  اإلقليم 
الوطنية،  ليتشفيلد  حديقة  مثل 
األكثر  املكان  »حنن  حذر:  لكنه 
الوقت  يف  البالد  يف  أمانا 
حمصنني  لسنا  لكننا  احلالي، 
ليس  التاجي،  الفريوس  ضد 

لدينا لقاح بعد«.
املقاطعة  سكان  إن  جنر  وقال 
التخييم  سيكونون قادرين على 
ملسافات  واملشي  والسباحة 

طويلة يف بعض احلدائق.
SBS :املصدر

املقاطعة الشمالية تعلن موعد فتح 
احلانات والنوادي الرياضية
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مساعدة مؤسسات تزويد خدمة 
األسر  وصل  على  اإلنرتنت 
املنخفضة الدخل ذات احتياجات 
ومساعدة  املنزلي  التعليم 
الصغرية  التجارية  املصاحل 
تعاني  اليت  واألسر  واملتوسطة 

من ضائقة مالية.
عن  اليوم   NBN شركة  أعلنت 
لإلغاثة  صندوق  ختصيص 
بقيمة  املالية  واملساعدة 
ملساعدة  دوالر  مليون   150
مؤسسات تزويد خدمة اإلنرتنت 
الذين  املنزليني  زبائنها  لدعم 
التجارية  واملصاحل  تضّرروا 
اليت  واملتوسطة  الصغرية 
الوباء  )أي  جائحة  من  تضّررت 

.COVID-19 )الشامل
واهلدف من صندوق اإلغاثة هو 
مساعدة مؤسسات تزويد خدمة 
األسر  وصل  على  اإلنرتنت 
املنخفضة الدخل ذات احتياجات 
التعليم املنزلي، ودعم خدمات 
األساسية،  واخلدمات  الطوارئ 
التجارية  املصاحل  ومساعدة 
الصغرية واملتوسطة اليت تعاني 
والزبائن  مالية  ضائقة  من 
من  يعانون  الذين  املنزليني 

هذه الضائقة.
 50 من  يقرب  ما  توجيه  سيتم 
مليون دوالر ملساعدة مؤسسات 
تزويد خدمة اإلنرتنت لدعم األسر 
لديها  اليت  الدخل  املنخفضة 
أطفال يف سن املدرسة ولكنها 
حالًيا بدون وصلة nbn منّشطة 
 NBN يف املنزل. تعمل شركة
واملدارس  التعليم  دائرة  مع 
يف كل والية ومقاطعة لضمان 
إىل  املبادرة  هذه  وصول 

األشخاص األكثر احتياًجا.
كما ستقوم شركة NBN بتنفيذ 
تدابري اإلغاثة ملساعدة مؤسسات 
يف  اإلنرتنت  خدمة  تزويد 
واملصاحل  املتعثرة  األسر  دعم 
واملتوسطة،  الصغرية  التجارية 
وقد أنشأت رزمة دعم خمصصة 
وخدمات  األساسية  للخدمات 
توفري  على  ترّكز  الطوارئ 
سرعات أعلى لعيادات اخلدمات 
وحتسني  ُبعد،  عن  الصحية 
وحتديد  اخلدمة،  مستويات 
أولويات للوصل باإلنرتنت وحل 

األعطال.
تشمل الرزمة أيًضا دعم املصاحل 
واملتوسطة  الصغرية  التجارية 
من خالل تزويد مؤسسات تزويد 
خدمة اإلنرتنت بإمكانية احلصول 
وصالت  على  خمفضة  بأسعار 

إنرتنت جديدة من خالل منتجات 
حمددة لتجار اجلملة ملساعدتهم 
أو  جتارتهم  على  احلفاظ  يف 
انتهاء  مبجرد  تأسيسها،  إعادة 
هذه األزمة. وستبلغ رزمة الدعم 
التجارية  للمصاحل  اإلمجالية 
الصغرية واملتوسطة حوالي 50 
مليون دوالر، كما ستبلغ تدابري 
اإلغاثة لألسر اليت تواجه ضائقة 

مالية حوالي 50 مليون دوالر.
اإلغاثة  رزمة  توفري  سيتم 
 NBN شركة  من  واملساعدة 
ملؤسسات تزويد خدمة اإلنرتنت 
وفًقا للشروط واألحكام املعمول 
بها يف الفرتة من نيسان/أبريل 
إىل 30 أيلول/سبتمرب، وسيكون 
ملؤسسات تزويد خدمة اإلنرتنت 
العروض  وتطوير  حتديد 

لزبائنها.
الرئيس  رو،  ستيفن  وقال 

:nbn التنفيذي لشركة
األسر  من  العديد  أن  »نعلم 
تواجه  األسرتالية  والشركات 

صعوبات مالية.
تزويد  شركة  »بصفتها 
النطاق  خلدمات  باجلملة  وطنية 
دوًرا   nbn تلعب  العريض، 
مهًما يف دعم األسر اليت لديها 
احتياجات تعليم مدرسي عن ُبعد 
األسر  إىل  باإلضافة  ألطفاهلا، 
التجارية  واملصاحل  األسرتالية 

الصغرية واملتوسطة.
»تعكس التدابري غري املسبوقة 
االتصاالت  قطاع  جتاه  التزامنا 
حل  تقديم  يف  باملساعدة 
الزبائن  لشرائح  القطاع  لكامل 
التجارية  واملصاحل  املتضّررين 
الوباء  نتيجة  بشدة  املتضّررة 

الشمل )اجلائحة(.
واملساعدة  اإلغاثة  تدابري  »إن 
اليوم  عنها  أعلّنا  اليت  املالية 
املساعدة  توفري  إىل  تهدف 
مؤسسات  ملساعدة  املالية 
دعم  اإلنرتنت يف  خدمة  تزويد 
اليت  الدخل  منخفضة  األسر 
يف  مدارس  أطفال  لديها 
حالًيا  موصولة  وليست  املنزل 
إننا نريد أن نفعل ما   .nbn بـ
يف وسعنا لضمان حصول مجيع 
اإلنرتنت  على  املدارس  أطفال 
خالل هذه الفرتة. وهي تهدف 
إىل إبقاء وصل خدمات الطوارئ 
يف  مبا  األساسية،  واخلدمات 
ذلك اخلدمات الصحية عن بعد، 
فلتشر  بول  الوزير  أعلن  كما 

مؤخًرا.
إىل  أيًضا  الرزمة  هذه  »تهدف 

شركة NBN تعّد رزمة إغاثة تتعلق بـ 
COVID-19 بقيمة 150 مليون دوالر للمساعدة 

يف احلفاظ على استمرار وصل أسرتاليا باإلنرتنت
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منح املصاحل التجارية الصغرية 
واملتوسطة املرونة اليت حتتاجها 
باإلنرتنت  موصولة  للبقاء 
من  ميّكنها  وضع  يف  والظهور 
املستقبل  يف  أخرى  مرة  النمو 
اإلغاثة ملساعدة  تدابري  وتوفري 
التجارية  واملصاحل  األسر 
الصغرية واملتوسطة اليت تواجه 

ضائقة مالية.«
إغاثة ومساعدة لألسر واملصاحل 

التجارية:
األسر  وصل  يف  للمساعدة 
لديها  اليت  الدخل  املنخفضة 
لكنها  املدارس  يف  أطفال 
اآلن،  باإلنرتنت  موصولة  غري 
رسوم  عن   nbn ستتنازل 
 37 تبلغ  اليت  الشهرية  اجلملة 
خدمة  تزويد  ملؤسسات  دوالًرا 
اخلدمات  من  للعديد  اإلنرتنت 
 5/25 السرعة  مستوى  على 
ميجابت يف الثانية بني نيسان/
والقصد  وأيلول/سبتمرب.  أبريل 
مؤسسات  متكني  هو  ذلك  من 
تزويد خدمة اإلنرتنت من إجياد 
هذه  لوصل  أرخص  عروض 
األسر باإلنرتنت مع بدء الفصل 
املدرسي الثاني يف مجيع أحناء 
ختصيص  سيتم  كما  البالد. 
خدمة  تزويد  ملؤسسات  أموال 
من  الزبائن  ملساعدة  اإلنرتنت 
التجارية  واملصاحل  األفراد 
أو  يواجهون  الذين  الصغرية 
دفع  يف  صعوبات  تواجه  اليت 
الفواتري الشهرية نتيجة تأثرهم 
الشامل  بالوباء  تأثرها  أو 

)اجلائحة(.
من  NBN جمموعة  تقدم شركة 
للخدمات  مرونة  إلجياد  التدابري 
الطوارئ  وخدمات  األساسية 
الصحية  اخلدمات  ومقدمي 
تزايد  مع  وذلك  ُبعد،  عن 
هذه  على  اإلنرتنت  عرب  الطلب 
اخلدمات. وللمساعدة يف ضمان 
ستقدم  اخلدمة،  استمرارية 
اإلنرتنت  ملقدمي   NBN شركة 
مستويات خدمة حمّسنة ووصل 
األولويات  أساس  على  اخلدمة 

وحل األعطال.
الرئيس  رو،  ستيفن  وقال 
»إن   :NBN لشركة  التنفيذي 
األسر  وصل  على  املساعدة 
املنازل  ودعم  باإلنرتنت 
األسرتالية  التجارية  واملصاحل 
وصلها  على  للمحافظة 
بالنسبة  أولوية  يعد  باإلنرتنت 
ثقة  على  وحنن   .nbn لشركة 
بأن تدابري اإلغاثة واملساعدات 
التمويلية ستحدث فرًقا وتساعد 
مؤسسات تزويد خدمة اإلنرتنت 

يف دعم زبائنها«.
التحديثات  آخر  على  للحصول 
nbn:  https:// بشأن 
w w w . n b n c o . c o m . a u /

workingfromhome
***

اإلعالم  وسائل  استفسارات 
متعددة اللغات: 

Jie Cao هاتف: 02 8585 1313 
jie@culper. إلكرتوني:  بريد 

 com.au
للمزيد من املعلومات، ُزر املوقع  

www.nbnco.com.au

تعذر  أو  وظيفتك  فقدت  إذا 
عليك العمل وحتتاج إىل تقديم 
مدفوعات  على  للحصول  طلب 
Centrelink ، فإن أسرع وأسهل 
عرب  هي  بها  للمطالبة  طريقة 

اإلنرتنت.
قمنا أيًضا، بإزالة فرتة االنتظار 
مدفوعاتنا  من  ببعض  للمطالبة 

للمقيمني حديثي الوصول.
إذا كان لديك حاليا رقم مرجعي 
 ،)CRN( أي Centrelink لعمالء
باملطالبة  التقدم  ميكنك 
 Centrelink إىل   عرباإلنرتنت 
من خالل حساب myGov اخلاص 

بك.
راجع   ،CRN لديك  إذا مل يكن 
للحصول   my.gov.au موقع 

عليه.
واحلصول  هويتك  تأكيد  ميكنك 
لعمالء  مرجعي  رقم  على 
باستخدام   )CRN( سنرتلينك 

حساب myGov اخلاص بك. 
مركز  إىل  للذهاب  حتتاج  ال 

خدمة.
إذا تلقيت بالفعل دفعة منا

تقدم احلكومة األسرتالية املزيد 
من املساعدات املالية.

الدعم  دفعات  ذلك  ويشمل 
 Economic Support االقتصادي
مرض  دفعة  أو   Payment
 Coronavirus اإلضافية  كورونا 

 .Supplement

هل حتتاج إىل تقديم طلب للحصول على 
مدفوعات CENtRElINk ؟ 

إذا  بشيء  القيام  عليك  ليس 
حتمل  أو  دفعة  تتلقى  كنت 
بطاقة تؤهلك. إذا كنت مؤهال، 

سنقوم بالدفع لك تلقائيًا. 
Jobkeeper Payment 

على  احلصول  من  تتمكن  قد 
 Jobkeeper Payment مدفوعات 
إذا  العمل. اسأهلم  من صاحب 
هذه  لتلقي  سجلوا  قد  كانوا 
باملطالبة  أن تقوم  الدفعة قبل 
بدفعة Centrelink لدعم الدخل.

وأنت  بالتسجيل  قاموا  إذا 
لك  سيدفع   مؤهل،  بدورك 

صاحب العمل الدفعة. 
إذا كنت تتلقى دفعة دعم الدخل 
من Centrelink وصاحب العمل 
 Jobkeeper اخلاص بك بدأ بدفع
تبليغنا  عليك  جيب   ،Payment

عن ذلك الدخل.
فسنكون  بذلك،  تقم  مل  إذا 
قد دفعنا لك أكثر مما تستحق 
ذلك  تسديد  عليك  وسيتعني 
إلغاء  إىل  حتتاج  قد  الّدين. 
دفعة دعم الدخل لتجنب تراكم 

الدين عليك.
للمزيد من املعلومات

املوقع  على  باالطالع  تفضل 
servicesaustralia. gov. au/

covid19
أو اتصل على الرقم  202 131  
للتحدث معنا بلغتك حول دفعات 

C وخدمات

بتكبيد  بإمكانية  الصني  لوحت 
مبليارات  خسائر  أسرتاليا 
قاطعت  حال  يف  الدوالرات 
واخلدمات  املنتجات  الصني 
األسرتالية. جاء ذلك يف وقت 
وبكني  كانبريا  بني  التوتر  زاد 
لفتح  أسرتاليا  سعي  بسبب 
بشأن  مستقل  دولي  حتقيق 
لتفشي  الصني  إدارة  كيفية 
منشأ  وحقيقة  كورونا،  وباء 

الفريوس.

وردت وزيرة اخلارجية األسرتالية 
بشدة على التهديد غري املسبوق 
حذر  وقت  يف  الصني،  من 
قد  الوقت  أن  من  خرباء  فيه 
أسرتاليا  اعتماد  لتقليل  حان 
الصني.  على  االقتصادي 
وقالت السناتورة ماريس باين 
إنها ترفض »أي تلميح باإلكراه 
الدعوة  على  كرد  االقتصادي 
حني  يف  التحقيق«  هذا  إلجراء 
أن ما حنتاجه يف الوقت الراهن 

هو تعاون دولي.

تشنغ  الصيين  السفري  وقال 
 The مع  مقابلة  يف  جينغيي 
 Australian Financial Review
اليت  الدبلوماسية  الدعوات  إن 
أطلقتها أسرتاليا قد تؤدي إىل 
الصينيون  السائحون  يقوم  أن 
بشأن  قراراتهم«  »مبراجعة 
كما  أسرتاليا،  إىل  القدوم 
سيفكر آباء الطالب األسرتاليني 

األسرتالية  اجلامعات  كانت  إن 
إلرسال  مكان  أفضل  »هي 

أبنائهم«.

املواطن  إن  السفري  وأضاف 
»هل  سيقول  العادي  الصيين 
جيب أن أشرب نبيذا أسرتاليا؟ 

أو آكل حلما أسرتاليا؟«

ربع  الصني  واستوردت 
وحدها  األسرتالية  الصادرات 
مليار   153 بلغت  إمجالية  بقيمة 
املالي  العام  خالل  دوالر 

 .2019/2018
الصني من  واردات  وزاد حجم 
أسرتاليا بنسبة عشرة يف املائة 
سنويا على مدار السنوات اخلمس 
صادرات  وتشكل  املاضية. 
الصادرات  ربع  واحلديد  الفحم 

األسرتالية إىل الصني.
فتشمل  الطعام  صادرات  أما 

دعوات لتقليل اعتماد أسرتاليا على السوق الصيين الذي يستهلك ربع صادرات البالد

الصني تلوح مبقاطعة البضائع األسرتالية 
إذا استمرت االنتقادات

واألمساك  واأللبان  اللحوم 
وتبلغ قيمتها اإلمجالية 12 مليار 

دوالر سنويا.

تأتي تلك التصرحيات الصينية 
نقلت  الذي  اليوم  نفس  يف 
 Sydney Morning فيه صحيفة
يف  رفيع  مصدر  عن   Herald
أن  العاملية  الصحة  منظمة 
للقيام  األسرتالية  الدعوات 
طريقة  يف  مستقل  بتحقيق 
تعامل الصني مع تفشي الوباء، 
املستوى  على  ترحيبا  القت 
إليها  النظر  مت  حيث  الدولي 
»وسيط  من  تأتي  باعتبارها 

عظيم وصادق«.

وكان رئيس الورزاء األسرتالي 
الدولي  التحقيق  إىل  دعا  قد 
وزيرة  وأجرت  املستقل 
اخلارجية اتصاالت بقادة أملانيا 
وفرنسا من أجل احلصول على 
جاءت  املسألة.  يف  دعمهم 
صدرت  أن  بعد  الدعوات  تلك 
دعوات  املتحدة  الواليات  من 
الرئيس  ألقى  حيث  مشابهة، 
األمريكي دونالد ترامب بظالل 
الرمسية  الرواية  حول  الشك 
منشأ  بأن  اخلاصة  الصينية 
سوق  هو  كورونا  فريوس 
مدينة  يف  احلية  احليوانات 

ووهان.

وقال وزير األمن الداخلي بيرت 
أن  عليها  الصني  إن  داتون 
تقر مبا تعرفه بشأن عالقة أحد 
املتقدمة  الفريوسات  معامل 
بتفشي  ووهان  مدينة  يف 

الوباء العاملي.

ريتشارد  قال  جانبه  من 
يف  الرفيع  الباحث  ماكرجيور 
معهد  يف  الصيين  الدراسات 
السفري  تصرحيات  إن  لوي 
الصيين جيب أن ُتفهم باعتبارها 
احلكومة:  من  مباشرا  تهديدا 
»عندما يتحدث عن املستهلكني 
الصينيني فما يعنيه هو الدولة 
محلة  ستكون  هذه  الصينية. 
مقاطعة تقودها احلكومة وليس 

املستهلك.«

الصني  إن  ماكريغور  وقال 
قامت بإصدار تهديدات مماثلة 
يف الدول اليت وجهت انتقادات 
لطريقة تعامل بكني مع تفشي 

الوباء.

SBS :املصدر

األسرتالية  السلطات  فتحت 
»بوندي  شاطئ  فتح  إعادة 
من  اعتبارا  الشهري  بيتش« 
االسبوع  من  الثالثاء  صباح 
الشمس  محامات  لكن  احلالي، 

على الرمال ال تزال ممنوعة.
يف  بيتش«  »بوندي  وشاطئ 
لسيدني،  الشرقية  الضواحي 
شعبية  الوجهات  أكثر  هو 
للسياح يف أسرتاليا بعد منطقة 
زاره  وقد  هاربور«،  »سيدني 

2،9 مليون شخص يف 2018.

إعادة فتح شاطئ »بوندي بيتش« الشهري
الشاطئ  السلطات  وأغلقت 
قبل حنو مخسة أسابيع بعد أن 
بقيود  األشخاص  آالف  استخف 
الصارمة  االجتماعي  التباعد 
الشمسية  احلمامات  أجل  من 

والسباحة هناك.
وركوب  بالسباحة  وسيسمح 
الثالثاء  من  اعتبارا  األمواج 
يسمح  لن  لكن  املاضي، 
باحلمامات الشمسية أو املشي.

يف  مغلقة  الشواطئ  وستظل 
عطالت نهاية األسبوع.
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قبل السنة احلالية، جرت حماوالت عّدة لـ »اخرتاق« حسابات مصرف 
لبنان، وتطبيق قانون النقد والتسليف، الذي ُيلزمه بنشر ميزانيته 
باءت  احملاوالت  كّل  املنصرمة.  السنة  يف  عملّياته  عن  وتقرير 
»سّري  بعبارة  باملصرف ممهور  عالقة  له  ما  كّل  وبقي  بالفشل، 
للغاية«، بالتوازي مع استمرار رياض سالمة بالتصّرف ُمطمئنًا إىل 
تقاعست  بعدما  منه«،  بديل  »ال  الذي  السفينة«  »قبطان  كونه 
سابقًا كّل القوى السياسية عن حماسبته. تبّدلت األمور مع وضع 
مسّودة خطة احلكومة املالية، وتبّي وجود ما ُيقارب الـ 43 مليار 
دوالر من اخلسائر يف املصرف، سرتتفع إىل حنو 63 مليار دوالر 

بعد إعادة اهليكلة.
جتد  اليت  تلك  لتوصيف  ُيستخدم  ُمصطلح  الزوميب«،  »املصارف 
صعوبة يف االستمرار من دون الدعم الذي ُتقّدمه هلا حكوماتها. 
حتى  هّشة،  مالية  وضعية  وستظّل يف  ُمتعّثرة،  »مؤّسسات  هي 
من  كثرٍي  العاملي... يف  االقتصاد  على مستوى  تعاٍف  لو حصل 
احلاالت، يكون املصرف وغالبية زبائنه املستديني يف حالة تعّسر 
وإفالس، ما يعين أّن من غري املرّجح أن تقوم هذه املصارف يومًا 
جونز يف  أليكس  مقالة  )من  أصدرتها«  اليت  القروض  باستعادة 
»انرتناشيونال بانكر« سنة 2017(. بعد كشف اخلسائر اليت حيملها 
»املركزي«،  فـ  عليه.  نفسه  الكالم  تطبيق  ُيكن  لبنان،  مصرف 
)أي  ُمدّورة  خسائر  من  ُيعاني  سالمة،  رياض  »زعيمه«  بقيادة 
املستشار  ميزانيته.  جممل  من   %30 من  أكثر  ُتساوي  ُمرتاكمة( 
اللبنانية، شركة »الزار«، كشفت ذلك وقد ورد  املالي للحكومة 
يف مسودة اخلطة املالية اليت ُتناقشها احلكومة بأّنها تفوق الـ 40 
أّن  يعين  ُمستقبلية.  مبداخيل  تعويضها  صعوبة  مع  دوالر،  مليار 
املصرف املركزي يف وضع مالي هّش ويصعب عليه حتقيق الربح، 
متامًا كما ُيعاني زبائنه )املصارف، مؤسسات الدولة...( من حالة 
إفالس أو تعّثر. أال يقود ذلك إىل أّن »املركزي« هو، ولو جمازيًا، 

»مصرف زوميب«؟
إجراءات املصارف غري القانونية يف التعامل مع املودعي، والتواطؤ 
ــــ املصارف،  ــــ املصرف املركزي  بي ثالثي السلطة السياسية 
انعكاساتها  هلا  كان  ناقمة  فعل شعبية  رّدة  تبلور  بدء  إىل  أّدت 
املصرف  حسابات  يف  كالتدقيق  احلكومة  إجراءات  بعض  على 
النتيجة يف الصفحات 16 و17 و18 من مسودة  املركزي، فأتت 
السابقة  باخلسائر  »االعرتاف  أّن  فيها  ويرد  املالي«،  »اإلصالح 
إعادة  بعد  املتوقعة  واخلسائر  لبنان،  مصرف  على  تراكمت  اليت 
هيكلة الديون السيادية، هي اخلطوة األوىل يف اإلصالح الشامل 
للنظام املالي اللبناني«. وُتشري اخلّطة صراحًة إىل أّن اخلسائر اليت 
تتناوهلا، تعود إىل قرابة اخلمس سنوات املاضية، وهي غري خسائر 
»املركزي« اليت قد تنتج من إعادة هيكلة الديون. اخلسائر امُلدّورة 
املمارسة  »هذه  مستقبلية،  إيرادات  ُمقابل  ُترّحل يف  )امُلرتاكمة( 
احملاسبية شائعة يف البنوك املركزية حول العامل، لكن يتم اللجوء 
إليها للتعامل مع خسائر مؤقتة ُمتكبدة أثناء األزمات«. يف حي أّن 
مصرف لبنان طّبقها على مدى 15 إىل 20 عامًا، »وبات ُيّثل إمجالي 
اخلسائر لديه أكثر من 40 مليار دوالر أمريكي، وهي تفوق نسبة 
الـ 100% من الناتج احمللي اإلمجالي«، وبالتالي احلالة اللبنانية »ال 

ُتقارن بأي حالة أخرى يف العامل«.
ما هي خسائر البنك املركزي هذه، وكيف تكوّنت؟

مع  حديثه  يف  بطيش،  منصور  السابق،  االقتصاد  وزير  ينطلق 
بند  حتت  لبنان  مصرف  ميزانية  يف  ُأدرج  مّما  »األخبار«  الزميلة 
»أصول أخرى«، وتضّم مبلغ 47 مليارًا و990 مليون دوالر أمريكي 
)يرد يف امليزانية أّن املبلغ يتضمن العمليات يف السوق احلّرة، 
إنتاجها(،  القيمة االمسية للعمالت املعدنية وتكاليف  والفرق بي 
اليت  اخلسائر  »بي  فرق  وجود  موضحًا  اخلسائر،  على  يدّل  الذي 
حتّدثت عنها شركة الزار ووردت يف اخلطة املالية، وبي النقص 
وهي  دوالر«،  مليار   50 الـ  قرابة  يبلغ  والذي  األجنبية  بالعمالت 

املبالغ اليت أهدرت من أموال املودعي اخلاصة.
إّنه  لبنان  مصرف  بأرقام  التدقيق  على  عملوا  الذين  أحد  يقول 
استنادًا  هو  كشفه  مّت  ما  ألّن  للخسائر،  دقيق  رقم  يوجد  »ال 
من  واحدة  لكّل  بالتقسيط،  سالمة،  سّلمها  اليت  املستندات  إىل 
مالي  تدقيق  بإجراء  املطالبة  »جرت  لذلك،  الرمسية«.  املرجعيات 

استقصائي لكشف األرقام الفعلية«.
تعبري  هي  املركزي  املصرف  خسائر  أّن  املالية  اخلّطة  يف  ُكتب 
عن »سنوات من املعامالت املالية اخلاسرة اليت أدارها، وتسارع 
تراكمها مع اهلندسات املالية اليت بدأت سنة 2016«. يتالقى ذلك 
مع التقديرات اليت ُيشري إليها مصرفيون واختصاصيون لـلزميلة 

»األخبار« بأّن:
ــــ اجلزء األكرب من األموال، أهدرها مصرف لبنان على اهلندسات 
»طلب  عرب  العملية  تتم  وكانت  تقريبًا،  دوالر  مليار   12 املالية، 
املركزي من املصارف إيداع أموال جديدة لديه، ُمقابل إقراضهم 
باللرية اللبنانية بفائدة ُمتدّنية، ثّم يدعو املصارف إىل االكتتاب 
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يقول بطيش إّن خسائر »املركزي« املؤجّلة سيتمّ تحميل كلفتها لألجيال املقبلة )هيثم املوسوي(

بشهادات إيداع ويدفع هلم فوائد عالية«.
ــــ دفع »املركزي« فوائد مرتفعة جّدًا للمصارف 
حتى تضع أكثر من 54% من أموال املودعي 
لديه، فيتمّكن من امتصاص األموال بالعمالت 
األجنبية. كما استخدم »املركزي« الدوالرات 

اليت يلكها لتغطية عمليات دمج املصارف.
أال  على  املصارف  مع  يتفق  سالمة  كان  ــــ 
إقراض  )سندات  خزينة  سندات  تشرتي 
إياها  ُمغريًا  املال،  وزارة  ُتصدرها  الدولة( 
أن  على  »املركزي«،  يف  األموال  بإيداع 
كانت  اليت  تلك  من  أكرب  فائدة  عليها  يدفع 
ستدفعها وزارة املال، ثّم كان يعمد هو إىل 
شراء سندات اخلزينة باألموال اليت وضعتها 
الفوائد  يف  الفارق  هذا  لديه.  املصارف 
يدفعه  للمصارف، كان  املشروع  والربح غري 
 10 الـ  حبدود  اخلرباء  وُيقّدره  »املركزي«، 

مليارات دوالر.
ــــ ُدفع للمودعي غري املقيمي فوائد حبدود 
إّن  بطيش  منصور  يقول  دوالر.  مليار   36
اخلسارة هنا حصلت حي كان يتم كّل عام 

سحب 3 مليارات دوالر منها إىل اخلارج.
ــــ تغطية العجز يف امليزان التجاري.

ل عبء القروض املدعومة امُلتعثرة. ــــ حمَ

ــــ اخلسارات يف اللرية اليت تبلغ قرابة الـ 2 مليار دوالر.
استقرار  على  لُيحافظ  كثريًا  الفوائد  أسعار  »املركزي«  رفع  ــــ 
العملة، ويتّص املزيد من الودائع. هذه اخلسارة أصابت االحتياطي 

بالدرجة األوىل، قبل أن يشمل تأثريها امليزانية.
»الكهرباء« ليست خسارة!

ماذا عن القروض لقطاع الكهرباء، اليت يستخدمها »حزب« سالمة 
كجزء من »تربير« اخلسائر؟ ينفي بطيش أن تكون قروض قطاع 
الكهرباء قد شّكلت عبئًا كبريًا على امليزانية، »فأكثرية املدفوعات 
باللرية اللبنانية«، وُيضيف أحد امُلطلعي على املستندات األولية 
»أّن ما دفعه املصرف عن الدولة كقرضي للكهرباء يبلغان قرابة الـ 
4 مليارات دوالر«. ويف هذا اإلطار، يوضح خبري اقتصادي أّن »من 
واجبات مصرف لبنان أن يستورد الفيول لتشغيل قطاع الكهرباء. 
الدولة تدفع له مثن االسترياد، أحيانًا تكون الدفعة باللرية وأحيانًا 
الكهرباء،  لتشغيل  يدفع  أّنه  ليست يف  هنا  املشكلة  بالدوالر«. 
بل النقاش جيب أن يكون بشأن خّطة احلكومة، السياسة امُلتبعة، 

اخلالفات الداخلية اليت ُتعرقل املشاريع...
الدين العام »فيول« املصرف واملصارف

اخلربية الثانية اليت سّوقها حزب رياض سالمة أّن قسمًا كبريًا من 
خسارة مصرف لبنان ناجتة من الدين العام. قبل الغوص يف احلالة 
اللبنانية، ُيشار سريعًا إىل أّن القروض، وخاصة الدين السيادي 
)أي التابع للدولة( ُيشّكل »الفيول« الذي حُيّرك املصارف اخلاصة 
من  الكثري  بكسب  هلا  ويسمح  العامل،  حول  املركزية  واملصارف 
املال. وحّتى حي ُتدرك املصارف أّن الدولة ُمتعّثرة، تستمر يف 
»زبون ثقة« والعقد معه ال ُيشّكل  الرمسي  القطاع  إقراضها ألّن 

خسارة حقيقية، حتى لو تأّخرت املدفوعات أو ُألغي بعضها.
كّل الدين العام بالدوالر الذي بذّمة الدولة للمصارف اللبنانية »يبلغ 
12 مليار دوالر، و5.7 مليارات دوالر لدى املصرف املركزي، أي 
أّن الدين العام بالعملة األجنبية هو حبدود الـ 18 مليار دوالر«، 
يقول خبري اقتصادي، شارحًا أّن هذا الرقم ليس مُبجمله خسائر، 
مليارات   10 يوجد  أّنه  لنفرتض  منه.  جزءًا  ستدفع  الدولة  »ألّن 
دوالر خسائر من الدين العام، باقي األموال أين ُهدرت؟«. ويتبّي 
حبسب اخلطة أّن الدين العام يتساوى مع الدين اخلاص، الذي يبلغ 

قرابة الـ 12 مليار دوالر.
تعويض الخسائر غري مـُمكن

لبنان«،  مصرف  بقاء  ُيهّدد  املنضبط،  »غري  اخلسائر  تراكم  ألّن 
تذكر اخلطة املالية إعادة هيكلة التزامات مصرف لبنان. ولكن جتّنبًا 
لتكّبد تكلفة اجتماعية عالية )ألّن إعادة اهليكلة ستشمل قسمًا من 
ودائع املصارف(، »سترتك احلكومة املصرف املركزي، مع رأس 
اإليرادات  من  تعويضه  يتّم  دوالر،  مليارات   5 يبلغ  سليب  مال 

املستقبلية، بعد إعادة اهليكلة الكاملة للميزانية العمومية«.
أن  اىل  ُمضطرًا  »ليس  املركزي  املصرف  إّن  مصرفيون  يقول 
قبل  تستحق  لن  فاملطلوبات  املرحلة،  هذه  يف  اخلسائر  ُيعّوض 
سنوات طويلة. إضافًة إىل أّن البنوك املركزية ال تعمل كالشركات، 
بل بإمكانه أن ُيكمل عمله مع ميزانية سلبية، وسيتمّكن من تعويض 
اخلسائر امُلدورة بغضون 5 إىل 7 سنوات«. ويتحّدثون أّن إيرادات 

املصرف تتوّزع على:

ــــ العمليات اليت يقوم بها وتتضّمن بيع الدوالر وسندات الدين.
الشرق  طريان  كشركة  له،  التابعة  املؤسسات  من  املداخيل  ــــ 
 100 الـ  يتعّدى  ال  الشركات صغري  مدخول هذه  ولكن  األوسط، 

مليون دوالر يف السنة.
ــــ ُيلزم »املركزي« املصارف بفتح حساب »احتياط إلزامي« لديه، 
فيه قرابة 20 مليار دوالر. ُيشّغل هذه األموال، أو جزءًا منها، يف 
مؤسسات خارج لبنان، وحيصل لقاء ذلك على فوائد، ُتعترب أرباحًا 

ألّنه ال يتكّبد عليها أي مصروف.
    الجزء األكرب من الخسائر، 12 مليار دوالر، ُأهدرت على الهندسات 

املالية
يرّد خبري اقتصادي بأّن »سياسة سالمة استمرت 20 سنة، تراكمت 
خالهلا اخلسائر ومل يتبّي وجود مداخيل لُتعّوضها«. النقطة الثانية، 
ميزانية  خسائر يف  وجود  على  الرّد  معرض  ويف  سالمة  أّن  هي 
»املركزي«، استحضر جتارب بلدان أخرى معظم خسائرها بعملتها 
أّن  »يف حي  اخلسارة،  لتعويض  طبعها  تستطيع  واليت  احمللية، 
تعويض  سهولة  بنفس  تعويضها  ممكن  غري  بالدوالر  خسائره 

اخلسائر باللرية، والدليل هو انقطاع العملة الصعبة من السوق«.
بأّنه »سيعمل على  إليه احلاكم؟ يرّد املصرفيون  ما الذي سيلجأ 
التعاميم  أواًل،  شقّي:  عرب  األجنبية  العمالت  من  السيولة  تأمي 
اليت أصدرها بوقف التداول بالدوالر، ما ُيتيح له ترميم جزء من 
موجوداته. ثانيًا، ُتفيد املعلومات بأّنه متّكن منذ بداية األزمة حتى 
ي دوالر أمريكي كأموال جديدة، وهو  اليوم من إدخال قرابة املليارمَ
سُيحاول الدفع أكثر جلذب املزيد منها. ومن ناحية ثانية، سيطلب 
الديون وليس هيكلتها«.  العامة، وإعادة جدولة  النفقات  ترشيد 
»خسائر  واحدة:  خطوات سالمة جبملة  كّل  بطيش  منصور  خيتصر 

ُمدورة سيتّم حتميل كلفتها لألجيال املقبلة«.
الفوائد للمصارف... خسائر إضافية

يدفع البنك املركزي للمصارف اخلاصة:
ــــ فوائد على ودائعها لديه

ُيصدرها  )شهادات  لبنان  مصرف  إيداع  شهادات  على  فوائد  ــــ 
البنك لقاء مبلغ جمّمد، ويتعّهد عند إصدارها بدفع أصل املبلغ عند 

استحقاقها، والفوائد املرتتبة على املبلغ املودع(.
ــــ فوائد على سندات اخلزينة.

منذ عام 2016، وحتى متوز الـ 2019، حّققت املصارف أرباحًا كثرية 
بسبب الفارق الكبري بي الفوائد اليت تدفع هي لزبائنها، وبي 
الفوائد اليت يدفعها هلا مصرف لبنان. ومع اشتداد األزمة، ُطرح 
السؤال حول عدم توّقف »املركزي« عن دفع الفوائد، وال سّيما 
اجلاري،  العام  بداية  األقل ختفيضها. يف  أو على  بالدوالر،  تلك 
قّرر مصرف لبنان »استثنائيًا« دفع الفوائد على ودائع املصارف 
بالدوالر املودعة لديه بنسبة 50% بالدوالر و50% باللرية اللبنانية. 
كان هذا اإلجراء الوحيد الذي قام به، ُمقابل االستمرار يف دفع 
فوائد شهادات اإليداع وغريه. فإذا كان املصرف يقول إّنه ال يلك 
دوالرات كافية للتدّخل وكبح انهيار سعر اللرية، فمن أين يأتي 
باألموال للمصارف؟ يقول خبري اقتصادي إّن »كل دوالر ُينفق هو 
املصريف،  النظام  دوالرات يف  من  تبّقى  ما  الناس.  ودائع  من 

تعود للمودعي«.

لـيا القـزي
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مـقاالت وتـحقيقات

يتضمن  تقريرًا  واالستشارات«  البحوث  »مؤسسة  أصدرت 
وأسعار  االستهالك  أسعار  ملؤشَري  التارخيي  التطّور  مقارنة 
صرف الدوالر مقابل اللرية منذ 44 سنة لغاية اليوم. أظهرت 
النتائج أن تضّخم أسعار االستهالك لطاملا كان أعلى من تضّخم 
مقابل  ُمثبتًا  اللرية  سعر  يكن  مل  عندما  حتى  الصرف  أسعار 
الدوالر بشكل رمسي ابتداًء من عام 1997. أما اليوم، فيبدو 
كما هو ظاهر أن املسار قد انقلب متامًا، على األقل يف املدى 

الفوري.
وبات تضّخم سعر الصرف أعلى من تضّخم أسعار االستهالك، 
بالرغم من أن أسعار السلع اإلفرادية قد جتاوزت نسبة ارتفاع 
موضوعية  وألسباب  االستهالك،  فأسعار  اللرية.  جتاه  الدوالر 
موصوفة يف تقرير املؤسسة مل تأخذ مداها الفعلي، إىل اآلن، 
مبا يعكس ارتفاع سعر صرف الدوالر، وهي مرشحة ملزيد من 
االرتفاعات يف إطار دينامية تغّذي نفسها بنفسها يف املدى 
الدوالر  مقابل  اللرية  قيمة  اخنفاض  إن  واملتوسط.  القصري 
يدفع حنو املزيد من التضّخم الذي ينعكس ارتفاعًا يف أسعار 
السلع فتزداد الضغوط على اللرية لتدفع الدوالر حنو مزيد من 

االرتفاع.
وطاملا مل حيصل تدّخل واضح يف السوق على جبهَت العرض 
والطلب، ستبقى هذه الدينامية قائمة، ورمبا لن تكون هلا حدود 
واضحة يف ظل طبيعة االقتصاد اللبناني املرتكز على احتكارات 
وعلى ترّكز شديد يف الدخل وهّوة كبرية يف املداخيل وتوّزع 

الثروة.
أهمية الدراسة أنها تنطلق منذ أربعة عقود لتقيس تطّور كلفة 
املعيشة يف لبنان. ما تبّي يف هذه الفرتة - وهو ما حيتاج 
أنها  تزعم  أو  احلكومة  ترمسها  خّطة  أي  يف  وجّدية  فعل  إىل 
سرتمسها - أن بنية األسعار يف لبنان مشوبة باالختالالت نتيجة 
مفاعيل سياسة التثبيت النقدي الت عّززت االسترياد وأضعفت 
اجلزء القابل للتصدير من اإلنتاج احمللي. مبعنى آخر، إن سياسة 
التثبيت الطويلة املدى، كان هلا أثر واضح يف إضعاف القدرة 
اللبناني القابل للتصدير، وأّدت إىل تعزيز  التنافسية لإلنتاج 
الطلب االستهالكي بأسعار مدعومة ما أتاح منط معيشة يفوق 
االستهالك  ويشّجع  الرفاهية،  لتحقيق  الفعلي  املداخيل  واقع 
اجتماعية كبرية باالستناد  اإلنتاج ويكّرس فوارق  على حساب 
إىل سياسات مالية ونقدية مصّممة حلماية هذا التثبيت النقدي. 
اإلنتاج، بل  لتعزيز  أي  اقتصادية،  مل تكن هناك أي سياسة 
كان هناك خلق للتوّرم املالي واألوراق املالية السيادية بفوائد 
باهظة باللرية والدوالر دعمًا للتوّسع يف االستهالك وخصوصًا 

االستهالك احلكومي.
يقول مدير املؤّسسة اخلبري االقتصادي كمال محدان إن »الفكرة 
األساسية من هذه املقارنة تفيد بأن الغالء ال يزال يف أوله، 
وأنه جيب التحذير من اآلتي الذي قد يكون أعظم«. يستعيد 
حكومتي يف  أول  »يف  املقارنة:  مقتطفات  من  بعضًا  محدان 
التسعينيات، كانت املقارنة بي املؤشرين تشري إىل أن ارتفاع 
وإذ  الدوالر،  سعر صرف  ارتفاع  من  أعلى  االستهالك  أسعار 
نشهد اليوم اجتاهًا معاكسًا مع جتاوز ارتفاع سعر صرف الدوالر 
نشهده  ما  فقط.   %13 األسعار  ارتفاع  مقابل   %100 نسبة 
الفوري ال  املدى  ما يظهر يف  أمرًا مؤقتًا وظرفيًا.  إال  يعّد  ال 
ينسجم مع العوامل الت حتّكمت يف تطور املؤشرين يف العقود 
ثابتًا  يبقى  سوف  آخر  شيء  كل  أن  افرتضنا  وإذا  املاضية. 
سنشهد  فإننا  احمللي،  لالقتصاد  العامة  البنية  يف  ومرتّسخًا 
بعد فرتة تصاعدًا دراماتيكيًا يف األسعار قد تستحيل السيطرة 

عليه. األسوأ مل يأت بعد«.

نصّ التقرير الصادر عن مؤسسة البحوث واالستشارات:
السياسات  يف  البنيوي  اخللل  تراكم  من  طويلة  سنوات  بعد 
تشرين  من  ابتداًء  وصريح  معلن  بشكل  لبنان  دخل  العامة، 
األول 2019 يف دّوامة انهيار غري مسبوق، حبسب ما تعكسه 
املؤّشرات على أكثر من صعيد: تراجع حاّد يف معّدالت النمو 
االقتصادي، وتفاقم استثنائي يف عجز املالية العامة وعجوزات 
واإلفالس  املدفوعات،  ميزان  وخصوصًا  اخلارجية  احلسابات 
اللبنانية جتاه  الفعلي للقطاع املصريف، ونشوء سعرين للرية 
الدوالر األمريكي للمّرة األوىل يف بلد يستورد معظم احتياجاته 
االستهالكية بالعملة األجنبية. ويشكل ارتفاع أسعار االستهالك 
أحد أهّم املؤشرات املعّبة عن هذا اخللل البنيوي، واملؤّثرة يف 
معظمهم  يعتمد  الذين  واملقيمي  للبنانيي  املعيشية  األحوال 

على مداخيل ونفقات حمّررة بالعملة الوطنية.
يستهدف هذا التحليل إجراء قراءة مكّثفة لتطور مؤّشر األسعار 
العام املرتقب أن يسلكه يف  خالل األشهر األخرية، وللمنحى 

 أسـعار االسـتهالك: األسـوأ لـم يـأِت بـعد
محمد وهبة

األمد املتوسط. ويستند 
القاعدة  إىل  التحليل 
املتاحة  اإلحصائية 
البحوث  مؤسسة  لدى 
الت  واالستشارات 
يف  إنشائها  منذ  بادرت 
عام 1977 - وما زالت - 
إىل إصدار مؤشر شهري 
االستهالك  أسعار  حول 
يف نطاق بريوت الكبى، 
مديرية  كانت  بعدما 
قد  املركزي  اإلحصاء 
إعداد ونشر  توّقفت عن 
حنو  مدى  على  مؤّشرها 
آذار  من  بدءًا  قرن  ربع 
عام  ولغاية   1975 عام 

.1999
اإلمجالية  النتائج 
تصّب  ظّلت  للمؤّشرين 
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فاتورة استرياد احملروقات واألدوية والقمح، وهي بنود أساسية 
يف سّلة استهالك األسر عمومًا؛

• استمرار تثبيت القيمة االمسية لتعرفات اخلدمات واملرافق العامة 
األساسية وملعدالت الرسوم والضرائب، فضاًل عن الثبات النسيب 

يف أسعار بنود أساسية يف مؤّشر السكن؛
• تقّلب أسعار اخلضار – صعودًا وهبوطًا - الوافدة بقسم منها من 
سوريا الت سعت إىل التعويض عّما فاتها من عمالت صعبة )من 

السوق اللبنانية( بعد االنهيار املالي املستجّد يف لبنان؛
• تضاف إىل ما سبق تداعيات انكماش االقتصاد اللبناني وحتّول 
معدالت النمو إىل السلبية مند عام 2018، وهو األمر الذي دفع 
شرحية من التجار واملستوردين إىل تفضيل التصفية السريعة 
من  بداًل  القصري،  املدى  يف  األقّل  على  السلعي،  ملخزونهم 
الخنفاض  كنتيجة  األسعار  زيادة  موجة  يف  الفورّية  املشاركة 

سعر صرف اللرية اللبنانية جتاه الدوالر األمريكي؛
- أشّد ما ينبغي التنبيه إليه يتمّثل يف الدروس الت ينطوي 
عليها حتليل العالقة التارخيية املقارنة بي تطور املؤّشر العام 
ألسعار االستهالك وتطور مؤّشر سعر صرف الدوالر األمريكي 
جتاه العملة الوطنية. فاستنادًا إىل القاعدة اإلحصائية املتاحة، 
لألسعار قد  السنوي  املؤّشر  لتطور  الصاعد  املنحى  أن  يتبّي 
اعتماد  أواسط السبعينيات ولغاية  ما بي   – الدوام  ظّل على 
متجاوزًا   - التسعينيات  أواسط  يف  النقدي  التثبيت  سياسة 
األمريكي  الدوالر  الصرف  لسعر  السنوي  املؤّشر  تطّور  ملنحى 
 1985 عام  بي  حمدودة  استثناءات  )مع  اللبنانية  اللرية  جتاه 
فإن  النقدي،  التثبيت  سياسة  تطبيق  بعد  أما   .)1987 وعام 
الفجوة بي املؤّشرين مالت حنو االتساع حبّدة أكب، فاجّته املنحى 
العام ملؤّشر سعر صرف الدوالر جتاه اللرية حنو االستقرار، بل 
الثبات عامًا بعد عام )عند عتبة تناهز 1500 لرية مقابل الدوالر 
االستهالك  أسعار  ملؤّشر  العام  املنحى  واصل  بينما  الواحد(، 

وجهته الصاعدة.

    هناك خطر داهم يف املدى املتوسط سيكون له أثر فظيع على ادّخارات 
اللبنانيني وقوّتهم الشرائية ومعاشاتهم وتعويضاتهم التقاعدية

التنسيق  هيئة  مبعركة  الواقع،  هلذا  تأكيدًا  التذكري،  وميكن 
النقابية الت رفعت على مدى سنوات شعار تصحيح األجور بنسبة 
الغالء املرتاكم بي عامي 1996 و2012،  121% تعويضًا عن 
فيما كان سعر اللرية جتاه الدوالر قد استقّر بشكل شبه كامل 

يف هذه الفرتة نتيجة تطبيق سياسة التثبيت النقدي.
العام  املنحى  تطّور  و)5(  و)4(   )3( البيانية  الرسوم  ُتظهر   -
خاصيتها  منها  لكل  ثالث  زمنية  حقب  يف  املؤّشرين  هلذين 
ألسباب  واحد  بياني  رسم  يف  مجعها  استحال  وقد  النسبية، 
تقنية مرتبطة بتضاعف الرقم القياسي ملؤّشر أسعار االستهالك 

حنو 4800 ضعف بي عام 1977 وعام 2019:
• احلقبة األوىل متتّد بي عام 1977 وعام 1985، وقد متّيزت بفوارق 
مقبولة نسبيًا بي املؤّشرين )لصاحل مؤّشر األسعار(، مع ميل 
مؤّشر سعر صرف الدوالر حنو اللحاق مبؤشر أسعار االستهالك 

عام 1985.
• احلقبة الثانية تغّطي الفرتة ما بي عام 1985 وعام 1997، وقد 
شهدت، بعد التقارب النسيب يف منحى تطور املؤشرين خالل 

هذه  أن  إال  كبري،  حّد  إىل  متقارب  منحى  2000 يف  عام  منذ 
اختالف  أهّمها  عّدة  ألسباب  كاماًل  تطابقًا  تظهر  ال  النتائج 
التثقيالت املعتمدة يف املؤشرين، أي اختالف الوزن الذي ميّثله 
اإلنفاق املخّصص لكل بند من بنود استهالك األسر كنسبة من 

جمموع إنفاقها.
أبرز  نعرض  مرّجحة،  تكون  قد  مستقبلية  خماطر  من  وتنبيهًا 
من  استخالصها  ميكن  الت  والتوّقعات  واالستنتاجات  النتائج 

تطور املؤشر على النحو اآلتي:
عن  الرمسي  اللرية  صرف  سعر  انفكاك  بأن  القول  يصّح   -
سعرها احلّر بدءًا من تشرين األول 2019، قد أفضى إىل زيادات 
االستهالك،  سّلة  يف  أساسية  بنود  أسعار  يف  كبرية  فورية 
منّصة  على  املؤسسة  حساب  )راجع  منها  الغذائية  سّيما  وال 
أخريًا  بإسهاب  تناولته  الذي  األمر  وهو   ،)crilebanon تويرت- 
حبماية  املعنّية  املدنّية  اجلمعيات  من  والعديد  اإلعالم  وسائل 
غري  عدد  اإلفرادية يف  الزيادات  هذه  رغم  ولكن  املستهلك. 
يتضّمن  الذي  لألسعار-  العام  املؤشر  فإن  البنود،  من  قليل 
إاّل يف  حنو 1000 سلعة وخدمة - مل يبدأ يف االرتفاع فعليًا، 
كانون األول عام 2019. ويالحظ أن معدالت االرتفاع السنوية 
لألسعار )شهرًا شهرًا أي يف كل شهر من عام 2019 مقارنة 
مع الشهر نفسه من عام 2018( قد بقيت على امتداد األشهر 
األحد عشر األوىل من عام 2019 إما سلبية أو قريبة من الصفر، 
ارتباطًا باستمرار وجود نظام السعر الواحد للعملة اللبنانية حتى 
شهر تشرين األّول من العام، وارتباطًا كذلك بواقع االنكماش 

االقتصادي املسيطر على البلد.

الزيادات  سلسلة  تظهر  بدأت   2019 األول  كانون  حبلول   -
املتعاقبة يف األسعار كما يظهر يف الرسم البياني رقم )1(: 
4،6% يف كانون األول 2019 )مقارنة مع كانون األول 2018(، 
الثاني  كانون  مع  )مقارنة   2020 الثاني  كانون  يف  و%8،7 
2019(، ثم 11،4% يف شباط 2020 )مقارنة مع شباط 2019(، 
آذار  آذار 2020 )مقارنة مع  االرتفاع 13% يف  لتتجاوز نسبة 

.)2019
ويشار إىل أن الزيادة املسّجلة يف آذار تصبح 18،2% عوضًا 
عن 13% يف حال جرى إخراج بنود أساسية من احتساب املؤّشر 
)بنود املالبس، والرتفيه، والسلع املديدة االستهالك حتديدًا( 
حالت الظروف دون التمّكن من مجع أسعارها يف هذا الشهر 
بسبب قرار الدولة إغالق املؤسسات التجارية. وأكثر ما يقلق، 
جلهة ما يرّتبه من أثر على الفئات الشعبية والفقرية، هو املنحى 
األكثر صعودًا الرتفاع أسعار املواّد الغذائية الت زادت معدالتها 
السنوية بنسبة 3،1% يف كانون األّول 2019 وبنسبة تزيد عن 
10% يف كانون الثاني 2020 لرتتفع بنسبة 16،8% ثم%20 
تباعًا يف شباط وآذار من العام نفسه. وهذا يعين أن املواّد 
املؤّشر  الرتفاع  األساسية  القاطرة  شّكلت  الت  هي  الغذائية 

العام لألسعار يف األشهر األخرية.
الدوالر  ارتفاع سعر صرف  انعكاس  النسيب يف  التأّخر  إن   -
 2019 األول  تشرين  بعد  االستهالك  أسعار  على  اللرية  جتاه 
)راجع الرسم البياني رقم 2( ميكن تفسريه بعوامل عّدة، أهمها 

اآلتي:
التتمة على الصفحة 20• التزام الدولة اللبنانية عب مصرف لبنان - حتى إشعار آخر - بدعم 
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دخول بكركي على خط األزمة املالية تأخر كثريًا. أموال الناس 
تسرق منذ ما قبل تشرين األول الفائت، لكن بكركي مل تتدخل 
إال حني اقرتب شبح االنهيار من حاكم مصرف لبنان. بني الرعية 

ومن عمل فيها فسادًا وقف الراعي اىل جانب الفاسد.
من أفضل املشاهد السينمائية لوصف العالقة بني سلطة املال 
وبعض السلطة الكنسية، ما جسده فيلم »العراب« عن العالقة 
املال  ورجال  واملصارف  العصابات  مع  الفاسدة  التفصيلية 
األساقفة  بعض  يغلبها  اليت  املصاحل  على  والقائمة  وغريهم، 
والكهنة على حقوق الناس. ليست غريبة عالقة الكنيسة باملال، 
الفاتيكان كما الكنائس احمللية: عالقة مصاحل متبادلة وضرورية 
أحيانا كثرية حني تقوم الكنيسة احلقيقية على اخلدمة االجتماعية 
والرتبوية واالستشفائية والكنسية، فتحتاج إىل املصارف واملال، 
لكنها ترتقي يف ظل مسؤول روحي يتمتع بأخالق كافية ليضع 

الكنيسة فوق الشبهات.
 هناك بابوات وأساقفة وكرادلة ومطارنة ُعرفوا بفقرهم، وهناك 
بطاركة  لنا  كان  املارونية  لبنان  كنيسة  ويف  متامًا.  العكس 
وأساقفة عاشوا واستقالوا أو ماتوا فقراء، وكان لنا أيضًا يف 
ليبين  أموااًل  من جيمع  هناك  الشبهات.  حوله  من حتوم  املقابل 
كنيسة أو مستشفى أو دار عجزة، وهناك من يبين منازل له، 
وجيمع أموااًل ملقّربني منه، ومن يغزل عالقة سوية مع املصارف 
ومينح رؤساء ومسؤولني حزبيني أراضي وقفية. كان لنا بطاركة 
وأساقفة يدافعون عن الفقراء واجلياع وعن احلق واحلرية، فصار 
لنا اليوم من يدافع عن شخص حاكم املصرف املركزي رياض 
سالمة، حبجة الدفاع عن »وجه لبنان«. ال نعرف أي وجه للبنان 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  املاروني  البطريرك  عنه  دافع  الذي 
إلبقائه يف  هاتفية  اتصاالت  أجرى  حني  وقبله،  املاضي  االحد 
منصبه، فيما ُتسرق أموال الناس وودائعهم وتضيع حقوقهم. 
الراعي يف  مؤيدو  عنه  يدافع  للبنان  وجه  أي  أيضًا  نعرف  وال 

محلته هذه:
 هل هو وجه لبنان الذي محله الراعي اىل سوريا للقاء الرئيس 
اىل  »تارخيية«  زيارة  يف  محله  الذي  الوجه  أم  األسد،  بشار 
السعودية، أم الذي ذهب فيه اىل فلسطني، أم اىل الضاحية 

اجلنوبية للقاء األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل؟ 
وجه  هو  هل  سالمة،  عن  الراعي  به  يدافع  للبنان  وجه  وأي 
وأصدقاء  أصحاب  فيها  له  اليت  واملصارف  املركزي  املصرف 
واملستشفيات  والرهبانيات  واملطرانيات  الكنيسة  وأموال 
وطأة  حتت  ضاعت  أيضًا  منها  وكثري  الكاثوليكية،  واملدارس 
تدابري املصارف وإداراتها، أم وجه الفقراء واألبرياء الذين ُنهبت 

أمواهلم وتدهورت قيمة عملتهم؟
 اىل أي جانب يفرتض أن ينحاز رأس الكنيسة؟ 

اندالع  منذ  توقف  تعمل بصمت من دون  اليت  الشخصيات  اىل 
األزمة لتأمني أبسط مقومات احلياة اليومية للناس، أم اىل الذين 

يسرقون لقمة الناس؟ 
وهل الدفاع عن سالمة يتم حصرًا ألنه يشغل »موقعًا مارونيًا« 
فّرط به شاغله واستخدمه لغايات شخصية له وحللقة املنتفعني 
منه، أم ألنه نقطة تقاطع مصاحل متشابكة بني الكنيسة واملصارف 

وأمساء كثرية معروفة بني الطرفني؟ 
هو نفسه هذا املوقع صاحب السياسة املالية واالقتصادية اليت 
أدانها اجملمع املاروني كمرجعية كنسية، إذ أفرد مساحة واسعة 
لالقتصاد ألنه يف صلب »اهتمامات الكنيسة«. وهو حتدث عن 
سياسة االعمار اليت مل تستلهم مبادئ العدالة، ودخول لبنان عهد 
الصفقات واملضاربات والتبذير والفوائد العالية... والتشوهات 
االقتصادية واملالية، داعيًا يف ظل ما أنتجته السياسة النقدية 
واملالي  االقتصادي  املسلك  تغيري  »اىل  لبنان  على  دين  من 

والنقدي الذي أصاب اجملتمع بأضرار جسيمة«.
باالستماع  يطالب  وأن  احلكومة  سياسة  الراعي  ينتقد  أن  بني 
اىل سالمة كحق مشروع، وبني الدفاع عن األخري كشخص، بون 
لطوائف  أعراف  تكريس  ويسهم يف  للكنيسة  ومسيء  شاسع، 
ومرجعيات أخرى. كذلك فإنه يأخذ املشكلة يف البلد اىل منحى 
آخر، وخيتزهلا يف الدفاع عن شخص، معروفة عالقاته وتشعباته 
السياسية مع كل األطراف من دون استثناء ودهاليز هندساته 
املالي  الوضع  انهيار  احلقيقية  فاملشكلة  منها.  واملستفيدين 
واالقتصادي وحقوق الناس، يف مقابل سياسات عقيمة وإمعان 
يف اهلروب اىل األمام، من قَبل سياسيني مّددوا لسالمة وعلى 
رأسهم رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون واالحزاب والقوى 

السياسية كافة.
 ما جيري ليس استهدافًا ملوقع ماروني، بل هو صراع شخصيات 
مارونية - خنرها الفساد - على رئاسة اجلمهورية، ومتعن يف نهب 
البلد أسوة بغريها من مسؤولني من كل الطوائف. أما الوضع الذي 
يصبح أخطر كل يوم، وحيمل يف طياته أزمات سياسية جوهرية 
تضع البلد على كف عفريت، فيحتاج اىل معاجلات مسؤولة لصاحل 
»الغفران« لسارق  بكامله، لكنه حكمًا ال حيتاج اىل منح  شعب 

يعرتف، من خالل تعاميمه اليومية، بأنه لن يتوب.

 الراعي »العراب« لسالمة وشركائه:
منح »الغفران« لسارق ال يتوب

هيام القصيفي
يبدو أن لبنان يتجه، يف األيام املقبلة، إىل مواجهة سياسية قاسية 
لبنان    مالية وإقتصادية، عنوانها األساسي حاكم  مصرف  بنكهة 
وجهها  اليت  النربة  العالية  الرسالة  بعد  سيما  ال  سالمة ،  رياض 
رئيس احلكومة  حسان دياب ، من القصر اجلمهوري يف  بعبدا ، بعد 
إنتهاء جلسة  جملس الوزراء ، خصوصًا أن املوضوع طرح يف اجللسة 
من دون أن يتم التوصل إىل أي قرار جديد، باستثناء ما أعلن عن 
املوافقة على اقرتاح وزارة املال قيامها باجراء عقود اتفاق رضائية 
مع كل من شركة KPMG وKroll وOliver Wyman، يف اطار تنفيذ 
قرار جملس الوزراء املتعلق بتكليف وزير املال غازي وزنة اختاذ 
ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان واجلهات ذات الصلة بهدف 

القيام بعملية تدقيق حماسبية مركزة.
يف هذا السياق، تؤكد مصادر وزارية أن مسألة إقالة حاكم مصرف 
لبنان طرحت يف جلسة احلكومة، مشرية إىل أنه عند طرح مسألة 
أمل«  »حركة  وزيري  فإن  باملوضوع،  البت  عدمه يف  من  الرتيث 
غازي وزني و عباس مرتضى  فضال الرتيث، يف حني أشارت مصادر 
وزارية أخرى إىل أن هذه املسألة ال تعاجل بهذه الطريقة، ألن أي 
إىل  وبالنظر  أواًل،  السياسة  يف  يبحث  املوضوع  هذا  حول  قرار 

تداعياته سياسيًا.
ويف حني أن ما حصل يف جلسة جملس الوزراء كان حمل أخذ ورد 
بني بعض األفرقاء، تكشف مصادر معنية أن بعض الوزراء هم من 
رئيس  يتحدث  عندما كان  إجراءات حبق سالمة،  أخذ  طرح مسألة 
اجلمهورية عن قانون النقد والتسليف، حيث أشار إىل أن القانون 
»أين  واإلقتصاد، سائاًل:  النقد  على سالمة  على احملافظة  ينص 
حنن اليوم من ذلك يف ظل وضع اللرية واإلقتصاد«؟، وتشري إىل 
أن  وزير املالية  أوضح أن مثل هذا املوضوع جيب أن يدرس مع 

التداعيات.
أن  دياب  أوضح  النقطة  هذه  عند  أنه  نفسها  املصادر  وتوضح 
النقاش  لكن  اجللسة،  أعمال  جدول  على  مدرجًا  ليس  املوضوح 
أعطى فكرة، سائاًل من مع أخذ إجراءات حبق سالمة، حيث مت رفض 
األمر من قبل وزيري »أمل« بينما هناك وزراء أيدوا ذلك وآخرين 
مل يقدموا موقفًا واضحًا، ما دفع رئيس احلكومة إىل التأكيد بأن 

املسألة حتتاج إىل متابعة وإستمزاج آراء أكثر.
من ناحية أخرى، سألت مصادر سياسية مطلعة عما إذا كان قرار 
إقالة سالمة يف متناول اليد، ال سيما أن املسألة حتتاج إىل قرار 
سياسي كبري يف ظل املرحلة اخلطرية اليت متر بها البالد، بالرغم 
من أن رئيس احلكومة يشعر بأن حاكم مصرف لبنان غري متعاون 
معه، بدليل السقف العالي الذي حتدث به يف كلمته بعد إنتهاء 

جلسة جملس الوزراء.
وتشري املصادر نفسها إىل أن السؤال األساسي الذي من املفرتض 
اإلقالة،  على  التوافق  حال  يف  بالبديل،  يتعلق  نفسه  يطرح  أن 
وما هي التداعيات اليت قد ترتتب على ذلك، ال سيما أن هناك 
القوى  قبل  التوجه، خصوصًا من  معارضًا ملثل هذا  جوًا سياسيًا 
السياسية املوجودة خارج احلكومة، وتضيف: »املوضوع ليس مزحة 
الذي  األمر  اإلعتبار«،  بعني  تؤخذ  أن  جيب  كبرية  خماطر  وهناك 
يتناغم مع ما طرحه رئيس تيار »املردة« النائب السابق  سليمان 
سالمة جيب  تغيري  املطلوب  كان  اذا  أنه  تأكيده  لناحية  فرجنية ، 
أن حيظى البديل برضى وطين وباخلربة، معتربًا أن الوزير السابق 
ال  احلر«،  الوطين  » التيار  مرشح  أنه  ينقل  الذي  بطيش،  منصور 
تنطبق عليه هذه املواصفات، مع العلم أن التيار يؤكد أن بطيش 

غري مرشح هلذا املركز.
على اجلهة املقابلة، ترى مصادر نيابية أن هذا املوضوع سيقود 
خارجها،  أو  احلكومة  داخل  سواء  كربى،  سياسية  مواجهة  إىل 
خصوصًا أن مثل هكذا قرار يبدو أبعد من الساحة اللبنانية، نظرًا 
إىل املوقف األمريكي املتشّدد يف هذه املسألة، وبالتالي ال ميكن 
توقع صمت قوى املعارضة عن مثل هذه اخلطوة، بدليل املوقف 
احلريري ، يف  السابق  سعد  احلكومة  رئيس  عن  الصادر  املتشدد 
حني أن مواقف كل من حزب »القوات اللبنانية« و » احلزب التقدمي 

اإلشرتاكي « ليست بعيدة عن هذا التوجه.
الدوالر   من  سعر  أبعد  املوضوع  املصادر،  هذه  نظر  وجهة  من 
األمريكي مقابل  اللرية اللبنانية ، بدليل اإلتهامات اليت وجهت إىل 
» حزب اهلل « بالوقوف وراء احلملة على حاكم مصرف لبنان، األمر 
الذي ينبغي التوقف عنده، وترى أن املوضوع مرتبط بشكل أساسي 
بالكباش مع الواليات املتحدة األمريكية، لكنها تسأل عما إذا كان 
هذا األمر سيقود إىل مواجهة مفتوحة أم أن رفع السقف من قبل 
بأن  أنها جتزم  إال  تسوية،  إىل  الوصول  منه  يراد  األفرقاء  مجيع 
يأخذ  قد  الذي  التصعيد  من  املزيد  معها  ستحمل  املقبلة  األيام 

أشكااًل متعددة، سواء يف الشارع أو السياسة أو يف أمور أخرى.
ال  البالد،  يف  املعارض  الفريق  أن  إىل  نفسها  املصادر  وتلفت 
سيما » املستقبل « و«اإلشرتاكي«، يعترب أن ما حيصل مع سالمة قد 
يكون مقدمة إىل تطويق فريقهما يف اإلدارات واملؤسسات العامة، 
بشكل أو بآخر، أو الذهاب يف مواجهة أوسع معهما، بينما داخل 
احلكومة من يعترب أن »التيار الوطين احلر« يريد اإلستفادة من هكذا 

توجه لتعزيز نفوذه، األمر الذي ال ميكن القبول به.

لبنان إىل مواجهة سياسية 
قاسية بنكهة مالية وإقتصادية

ماهر الخطيب

هل بدأ االنفجار الشعيب من طرابلس؟ ما كان متوقعًا ظهرت 
بوادره االوىل االثنني )املاضي(، يف عاصمة الشمال خاصة، 
والبقاع.  أقل حّدة يف صيدا وبعض شوارع بريوت  وبصورة 
وصل سعر صرف اللرية إىل رقم قياسي. الكثري من احملال 
املواد  شراء  عن  توقف  وغريها،  طرابلس  يف  التجارية، 
االستهالكية بسبب أسعارها اليت ال تكف عن االرتفاع بصورة 
جنونية. مل يكن ينقص ليكتمل املشهد إال عنف اجليش يف وجه 

متظاهرين غاضبني يف املدينة األفقر يف لبنان.
الرتاويح«،  »صالة  بعد  تظاهر شبان  املاضي،  االثنني  ليلة   
يف ساحة عبد احلميد كرامي، بدعوة من جمموعة تعرفها االجهزة 
يف  وبقي  اختفوا،  الداعون  ارتباطاتها.  وتعرف  جيدًا  األمنية 
الشارع الغاضبون الذين يعانون األمّرين جراء البطالة وارتفاع 
واجهات مصارف. واجته بعضهم  املتظاهرون  األسعار. هاجم 

حنو منزل النائب فيصل كرامي. 
يف الساحة، جرت مواجهات بينهم وبني قوة من اجليش متمركزة 
رد  احلارقة.  والزجاجات  احلجارة  املتظاهرون  استخدم  هناك. 

اجليش كان اعنف من السابق.
اجلنود  بعض  استخدم  إذ  املطاطي،  بالرصاص  يكتف  مل   
الرصاص »احلي« أيضًا. سقط عدد من اجلرحى، احدهم كان ال 

يزال يف حال اخلطر حتى ساعات الفجر االوىل.
انفجار عاصمة الشمال تّوج يومًا »حاميًا« يف الكثري من املناطق. 
الطريق الساحلي بني بريوت والشمال، وبوابة اجلنوب صيدا، 

شهدا الكثري من التحركات. 
اخلطاب  متييز  صعبًا  يكن  مل  واملنت،  كسروان  ساحل  يف 
السياسي املؤيد حلاكم مصرف لبنان »يندّس« بني املتظاهرين. 
خطاب يالقي اهلجمة السياسية اليت يقوم بها »حزب املصرف«، 
وعن  عن سالمة،  دفاعًا  وطائفيًا،  األطراف سياسيًا  املرتامي 
طبقة الـ2 يف املئة من املودعني، ورفضًا ألي عملية مساءلة 
عن ارتكابات الفرتات املاضية، ولو كانت هذه املساءلة غري 
او  منهوبًا«،  »مااًل  ُيسّمى  ما  استعادة  النتائج جلهة  مضمونة 

لناحية وضع بعض السارقني يف السجون.
االقتصادية  للتداعيات  االستجابة  يف  بطيئة  كانت  احلكومة 

واالجتماعية حلجر »كورونا«.
 ال شك يف ذلك. لكن دور رياض سالمة ال يرتك أي جمال 
سوى لنظرية املؤامرة. صحيح ان االنهيار االقتصادي وقع، 
وباتت البالد تعيش على إيقاعه. وصحيح أيضًا أن أي حكومة، 
ولو كان رئيسها ووزراؤها من طينة »سوبرمان«، ال ميكنها 
انتشال البالد من الكارثة يف غضون أقل من مخس سنوات. 
لكن اداء سالمة ال ميكن وصفه بأقل من املشبوه. إذ أنه مصّر 
على عدم التدخل يف سوق القطع، لتخفيف وترية انهيار سعر 

اللرية، ومعها االرتفاع الناري لألسعار. 
كما أنه مصّر على خلق كتلة نقدية إضافية من اللريات، مبا 
يضاعف من ارتفاع أسعار السلع، كل السلع. وبداًل من القيام 
القانون، وهو )حرفيًا( »احملافظة  بواجبه املنصوص عليه يف 
االستقرار  على  و«احملافظة  اللبناني«،  النقد  سالمة  على 
قرر  والتسليف(،  النقد  قانون  من   70 )املادة  االقتصادي« 
خوض معركة سياسية، حلماية نفسه، وما ميّثله، مرتكزًا إىل 
محاية امريكية، وإىل احتضان من قبل طغمة مالية - سياسية - 
دينية - طائفية شريكة له يف فساده، ليبدأ بهجوم عرب وسائل 
إعالمية فاسدة لطاملا استفادت من رشاويه من املال العام، 

ومن تغطيته على ارتكابات أصحابها.
 هجومه السياسي يرتّكز حول نقطة وحيدة، مفادها ان املسؤول 
عن ازمة الدوالر هو حزب اهلل. يتصرف سالمة بطريقة العميل 
من جتويع  املزيد  وهدفه  مشّغله.  إرضاء  يريد  الذي  الوضيع 
أكثر سهولة  الشعيب  الغضب  استغالل  يصبح  لكي  السكان، 
ممن يريدون استغالله، والذين بدأت السعودية جتميعهم على 
قناتها التلفزيونية )»العربية«(، خلوض معركة إسقاط البلد يف 

املزيد من اهتزاز االستقرار.
القانون،  اليت يفرضها عليه  بالواجبات  القيام  يرفض سالمة 
ألهداف سياسية. ينّفذ عملية انتحارية، سياسيًا ووظيفيًا. هي 
إكماله  وأن  األخرية،  واليته  انها  يدرك  وهو  األخرية.  مهمته 
اإلقليمية  ارتباطاته  وعلى  ذلك،  على  وبناًء  جدًا.  صعب  هلا 

والدولية، حيرص على انهيار اهليكل متامًا.
 مل يعد رياض سالمة خطرًا على سالمة النقد واالقتصاد وحسب. 
واالستقرار  االمن  على  خطرًا  بات  لبنان  مصرف  يف  وجوده 
العام. إزاحته من موقعه جيب ان يكون االولوية. ليست إقالته 
التخفيف  لكن  فورًا.  االنهيار  البالد من  عملية سحرية ستنقذ 
ملن  اليوم  حتتاج  البالد  بوجوده.  مستحيل  االنهيار  حدة  من 
النقد  على سالمة  »احملافظة  القانون:  تنقيذ  إىل  حقًا  يسعى 
هاتان  االقتصادي«.  االستقرار  على  و »احملافظة  اللبناني«، 
املهمتان ينفذهما من يشارك احلكومة يف أي عمل إنقاذي، ال 

من يتآمر على البالد وأمنها واستقرارها.

رياض سالمة يتآمر على االستقرار:
هل انطلق االنفجار االجتماعي 

من طرابلس؟!
حسن عليق
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

العامل  يف  اإلقتصادية  اإلنهيارات  أمر  يعد  مل 
بفايروس  السبب  يتعلق  ال  أحد.  عن  خمفّيًا 
»كورونا« وحده، بل بنزاع عاملي مفتوح، يشتّد 
اآلن على جبهة العمالقني: األمريكي والصيين. 
تداعيات  تستغّل  أن  األمريكية  اإلدارة  تريد 
»كورونا« لسحق القدرات  املال ية الصينية، عرب 
دعاوى وضغوطات قضائية وسياسية تقوم بها 
الواليات املتحدة ضد بّكني حتت عنوان املسؤولية 
على  اليد  لوضع  »كورونا«،  متّدد  يف  الصينية 
أموال وممتلكات وشركات الصني يف الواليات 
محالت  وسط  تكّر،  الدعاوى  بدأت  األمريكية. 
سياسية وإعالمية إلقناع العامل مبسؤولية الصني 
»لعدم  أو  الفايروس  معاجلة  بّكني يف  وتقصري 
إطالعها العواصم الدولية على خماطره يف بداية 
إنتشاره«. ومن هنا ايضًا توالت الشائعات عن 
»مسؤولية اجليل اخلامس« يف اإلتصاالت الذي 

إبتكرته الصني يف صناعة الفريوس املذكور.
إنها احلرب بني جّبارين، ُتصبح فيها قضايا العامل 
جمرد تفاصيل، إىل حد ان دول اإلقليم املنتجة 
للغاز والنفط تكاد ُتسحق ايضًا يف ساحة صراع 
الناجتة  بالتداعيات  معنّية  العواصم  كّل  الفَيلة. 
بشكل  ترابطها  بفعل  اإلقتصادية،  األزمة  عن 
بالدوالر  العاملية  الدورة  وإرتباط  للحدود،  عابر 

األمريكي.
من  بدياًل  سريع  بشكل  التسونامي  يتمدد  لذا، 
حروب عسكرية كان شهدها العامل يف حمطتني 
غرّيتا السياسات واإلقتصاد لعقود. اآلن جتري 
حرب عاملية ثالثة بأدوات إقتصادية، لكن األهداف 
هي ذاتها، وستجّر نتائج تفرض متغرّيات يف كل 
العامل، ومنها دول اإلقليم. لكن القوى العظمى 
ذاتيًا تستطيع  واملكتفية  املنتجة  أو  إقتصاديًا، 
ان تواجه. بينما تسقط دول اإلستهالك بضربات 

سريعة ينهار امامها  لبنان  اآلن.
صحيح أن هناك مسؤولية داخلية لبنانية سياسية 
ومالية حول دخول لبنان يف نفق طويل ومظلم، 
بفعل طبيعة النظام الطائفي الذي منع احملاسبة 
وشّرع الفساد ووضع الفيتوات ورفع البطاقات 
ايضًا  وصحيح  الطوائف.  حقوق  بإسم  احلمراء 
تتحمل  عامًا  ثالثني  منذ  املتعاقبة  احلكومات  أن 
مسؤولية اإلستدانات ورمي لبنان يف املديونية، 
وغض النظر عن الفساد والصفقات والسمسرات، 
وتسّيد النظام الريعي يف كل مساحات الدولة. 
مسؤولة،  اللبنانية  املكونات  مجيع  أن  وصحيح 
بالسلطة،  شاركت  متثلها  اليت  القوى  كل  ألن 
على األقل منذ ١٥ سنة حتى اآلن. مل يبق فريق 
معظم  تشاركية  كانت  اليت  السلطة  خارج  واحد 
واملوالون  املعارضون  فيها  يتقّلب  أو  األحيان، 
بني إستالم احُلكم او اإلنتظار جانبًا للدخول إىل 
جّنات السلطة. مما يعين أن املسؤولية مشرتكة، 
أكان  سواء  منها،  التنصل  أحد  مبقدور  ليس 
مشاركًا يف صنع احلكومة احلالية أو يّدعي وجوده 
يف  املسؤولية  كرة  رمي  اآلنية.  املعارضة  يف 

الوضع احلالي ال خيدم وال يفيد البلد.
لكن رغم كل ذلك، فإن لبنان تدهور حنو عمق 
األزمة ألسباب إضافية: مل يعد  سويسرا  الشرق 
مثاًل  العرب  صار  طويلة.  اعوام  منذ  سياحيًا 
دول  وكل  و اليونان   وقربص  يفّضلون  تركيا  
لبناني  أهم قطاع  أوروبا. مما ساهم يف ضرب 
الذي كانت تعتمد عليه الدورة اإلقتصادية جلذب 
أيام  يف  لبنان،  اىل  الصعبة  والعمالت  األموال 

السلم واالستقرار.
يعتمد  والسلم  احلرب  زمن  ايضًا يف  البلد  كان 
على املال السياسي، منذ ما قبل جميء منظمة 
األموال  اىل  وصوال  الفلسطينية«  »التحرير 
سياسية  مشاريع  تبّنت  اليت  واإلقليمية  العربية 
يف  ساهمت  ناشطة  دورة  فأوجدت  لبنان،  يف 
رفد اإلقتصاد. لكن املال السياسي غاب اآلن.

منذ  األرض  بزراعة  يهتمون  يعد  اللبنانيون   مل 
النزوح  وحصل  الوظائف،  حنو  وانصرفوا  عقود، 
من األرياف كما اظهرت ضواحي بريوت واملدن 
تهتم  احلكومات  تكن  ومل  اإلجتاهات.  كل  يف 
بالزراعة وال بالصناعة من خالل وضع ميزانيات 
ضئيلة ال تكفي رواتب املوظفني وتأمني بعض 
سياسات  رسم  على  القدرة  دون  من  احلاجات 
مكانهما.  اإلسترياد  فحّل  وصناعية،  زراعية 

لبنان يواجه تسونامي... كيف يكون اإلنقاذ؟
فراس الشويف

واألجبان  األلبان  يستورد  لبنان  أن  يصّدق  من 
وتركيا؟  ومصر  من  السعودية   مثاًل  واملعلبات 
بينما كانت مصانع ومزارع لبنان تصّدر منتوجاتها 

اىل  اخلليج  و اوروبا.
يف  واإلنفالش  الرتف  اللبنانيون  عاش 
تستدين  حكوماتهم  كانت  وقت  يف  يومياتهم، 
واإلقراض  املنح  مؤمترات  على  وتعتمد  األموال، 

بعنوان«مؤمتر  باريس «، ومؤخرًا »مؤمتر سيدر«.
للمصرف  تلّوح  نفسها  احلكومات  كانت  عندما 
املركزي بالفوائد املرتفعة لقاء سندات يوروبوندز، 
كان  والرواتب،  واحلاجيات  مشاريعها  لتمويل 
املرتفعة  الفوائد  لعبة  نفس  ميارس  املصرف 
بذات  تقوم  واملصارف  اخلاصة،  املصارف  مع 
الدور مع املودعني، وهكذا سقط البلد يف دورة 
الفوائد والديون على مسافة ثالثة عقود. وعندما 
واملقرضة،  الداعمة  اخلارجية  املؤمترات  توقفت 
القطاعات  وبقيت  السياسي،  املال  وانتهى 
اإلنتاجية معّطلة، وطالب املقرضون بأموال خدمة 
وعدم  السيولة  نقص  األزمة يف  تظّهرت  الدين 
توافر اموال الناس يف املصارف. دفع املواطن 

الثمن واصبح ضحية تلك املنظومة.
بعد  اإلنقاذ  عنوان  حتت  احلالية  احلكومة  جاءت 
حراك شعيب مل حيصد نتائج مباشرة. لكن ليس 
ان  تستطع  فلم  حيلة،  التكنوقراط  حكومة  بيد 
تنتج تعيينات مالية ومصرفية نتيجة اخلشية من 
أو  متنيات  جمابهة  عن  وعجزت  خارجية،  عواصم 
اإلحتدام  حصل  وعندما  أمريكية.  طلبات  رفض 
سالمة ،  لبنان   رياض  حاكم  مصرف  مع  املالي 
عجزت احلكومة ايضا عن اختاذ قرار بإقالته، رغم 
حديث رئيس احلكومة عن »غموض مريب يف أداء 
حاكم مصرف لبنان، وان املصرف عاجز أو معّطل 
بقرار أو حمّرض على هذا التدهور املريب«. فهل 
يعين ان حاكم املصرف أقوى وأشد من احلكومة؟ 
رغم  احلكومة.  ضعف  من  ضمنيًا  زاد  ما  هذا 
وشجاعة  جبرأة  يتمتع  دياب   رئيسها  حسان  ان 
شخصية يف الطروحات، لكن ال تتوافر بني يديه 
ال العمولة وال القدرة على ترمجة العمل يف بلد 
متعدد املشارب، عدا عن تعّدد وتزايد املالحظات 
القادرين  غري  احلكومة  وزراء  بعض  اداء  بشأن 

على مواكبة حتّديات املرحلة.
اآلن وصل لبنان اىل عنق الزجاجة: من خُيرجه؟ مل 
تستطع احلكومة حتى  الساعة  إستيالد احللول، وال 
يبدو انها تقدر على اإلنقاذ، مبعزل عن نواياها 
اإلنقاذية. بينما ظهر ان كل االفرقاء املتخاصمني 
وصلوا اىل حائط مسدود: ال قدرة لفريق وحده 
على فرض خالص البلد. كما كانت مجيع القوى 
مسؤولية  من  بّد  فال  التدهور،  عن  مسؤولة 
لبنان  يكون  قد  اخلالص.  فرض  يف  مشرتكة 
إعتاد على مساعدة اإلقليم يف إنقاذه، كما كان 
حيصل منذ ما قبل  إتفاق الطائف ، وصوال اىل  
الدوحة . لكن دول اإلقليم مشغولة جدًا مبآسيها 
اإلقتصادية. مما يعين ان لبنان ذاهب اىل مزيد 
أملًا  املواطنون  مثنها  يدفع  اليت  اإلنهيارات  من 
ومتدد  الطبيعية،  احلياة  سري  تعّطل  بعد  يوميًا 
البطالة، وتراكم العجز السياسي ثم املالي. هل 
تستطيع  هل  لبنان؟  إنقاذ  لوحده  فريق  مبقدور 
األمان  مساحة  اىل  البلد  نقل  احلالية  احلكومة 
يف  آخرين  افرقاء  هناك  ان  طاملا  واإلستقرار؟ 
مواقع معارضة للحكومة ويستندون اىل حسابات 
وشعبية،  ومناطقية  وسياسية  ومذهبية  طائفية 
أعوج  بلد  يف  وتأثرياتها  احجامها  كانت  مهما 
النظام، يعين اال قدرة لفريق احلكومة وحده على 
ال  واآلمان،  االستقرار  وفرض  املسؤولية  حتمل 
سيما ان املواطنني توّزعوا كعادتهم على جبهات 
عاد  لبنان  ان  فلنفرتض  والطوائف.  السياسة 
اإلنقاذ  التشاركية يف احلكم، هل تستطيع  اىل 
هنا  الدولي ؟  النقد  بشروط  صندوق  والتسليم 
الدولية  الشروط  ان  خصوصا  إضافية،  مشكلة 
متر باحلدود اجلنوبية اليت يريدون رمسها ملصلحة  
إسرائيل . فلننتظر كيف ميكن اخلروج من القعر يف 
بلد مل يتخّلص من أزماته ااّل من خالل التسويات؟ 
إاّل اذا كانت متغريات العامل تلفح لبنان، فتقوم 
الطبقات الفقرية وهي باتت اآلن اكثرية شعبية 
الطائفي  والنظام  السائدة،  املنظومات  بطحن 

وفرض الدولة املدنية.

مالمح خّطة اإلصالح احلكومي بدأت تتبّدل. نسخة 
28 نيسان فيها الكثري من التعديالت اليت تستند 
من  اعتبارًا  اللرية  إىل حترير سعر صرف  مبجملها 
2020 على أساس 3٥00 لرية مقابل الدوالر بناء 
على »نصيحة« صندوق النقد الدولي وعلى مسار 
خصخصة واضح أيضًا. إال أنها يف املقابل تطرح 
إجراءات شجاعة حنو استعادة بعض من »األموال 
املنهوبة«، لتغطية اخلسائر عرب »هريكات« بأشكال 
خمتلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق اجلنائي 
سياسيًا«  املكشوفني  »األشخاص  حسابات  يف 
من  واملستفيدين  املصارف  وأصحاب   )PEP(
االحتكارات املنّظمة قانونًا، وكل من هّرب أمواله 
اجملتمع  سيدفع  إذًا  عقارات.  أو  سندات  لشراء 
كلفة حترير سعر صرف اللرية، وستتآكل مداخيل 
الناس مقابل استعادة بعض من األموال املنهوبة 

بطرق شرعية وغري شرعية.
اإلصالح  خّطة  على  التعديالت  من  جمموعة  طرأت 
من  نيسان،   28 يف  الصادرة  بنسختها  احلكومي 
أبرزها رفع قيمة اخلسائر من 83 مليار دوالر إىل 
١٥9 مليار دوالر، وحترير سعر صرف اللرية ليبلغ 
السنة  اعتبارًا من هذه  الدوالر  3٥00 لرية مقابل 
فضاًل   ،2024 عام  يف  لرية   4300 إىل  وصواًل 
أصحاب  مع  التعامل  حنو  أوضح  اجتاه  حتديد  عن 
واجتاه  الدولة،  أصول  ومع  ومودعيها،  املصارف 
أكثر وضوحًا يف التعاطي مع اخلارج للحصول على 

١0 مليارات دوالر.
الخسائر تتعاظم

حّددت اخلّطة خسائر جيب التعامل معها، بعد إعادة 
مليار   ١٥9( لرية  مليار  ألف   24١ بقيمة  اهليكلة، 
تتوّزع  لريات(.   ١٥07.٥ صرف  سعر  على  دوالر 

هذه اخلسائر كاآلتي:
- 73 ألف مليار لرية خسائر إعادة هيكلة الدين.

- 66 ألف مليار لرية خسائر مرتاكمة يف ميزانية 
مصرف لبنان.

- 40 ألف مليار لرية خسائر املصارف على حمافظ 
التسليفات.

ميزانية  مليار لرية خسائر صافية يف  ألف   62 -
مصرف لبنان واملصارف بسبب تدّني قيمة العملة 

اللبنانية إىل 3٥00 لرية مقابل الدوالر.
- اخلسائر بلغت ١77 ألف مليار لرية )١١7 مليار 

دوالر(.
ستتحمل املصارف خسائر برساميلها كاملة، والبالغة 
3١ ألف مليار لرية، ما سيرتك عليها خسائر بقيمة 
33 ألف مليار لرية. وسيتحمل مصرف لبنان خسائر 
برأمساله أيضًا بقيمة 6000 مليار لرية. وستكون 
مصرف  على  اللتزامات  مقاصة  أو  تصفية  هناك 
مدّورة  وخسائر  لرية،  مليار  ألف   36 بقيمة  لبنان 
ما  إىل  إضافة  لرية،  مليار  ألف   ١4 بقيمة  لديه 
يوازي ١٥% من الناتج احمللي اإلمجالي يف 2020، 

ما يرتك عليه خسائر بقيمة ١2١ ألف مليار لرية.
تحرير اللرية أواًل

سيرتك  اخلسائر  هذه  »جتاهل  إن  اخلّطة  تقول 
أي  مينع  أن  ميكن  ما  وحمدودة،  ضيقة  خيارات 
مساعدة دولية ذات معنى، ويعيق التفاوض على 
لبنان  ويفضح  األجانب،  مع  الدين  هيكلة  إعادة 

أمام الدائنني، ومينع النهوض االقتصادي«.
صرف  سعر  حترير  بند  أول  اخلطة  وضعت  لذا، 
اللرية إىل 3٥00 لرية، على أن يرتفع تدرجيًا إىل 
جرى  املعطيات،  حبسب   .2024 يف  لرية   4300
بأي سعر صرف  يتعلق  النقطة  هذه  حول  نقاش 
جيب البدء به يف عملية التحرير. وجهة الزار، تشري 
إىل وجوب حترير سعر الصرف على أساس السعر 
السوقي، لكن مثة من قال إن األمر سيثري نعرات 
اجتماعية. عندها اقرتح وزير االقتصاد راوول نعمة 
3٥00 لرية. لكّن مصادر أخرى قالت إن وضع هذا 
املطلب على رأس اخلطة هو اقرتاح من صندوق 

النقد الدولي أساسًا رّوجه الوزير.
وتنطلق اخلطة من أن ازدواجية سعر الصرف بني 
مصّممًا  ليس  املوازية،  والسوق  النظامية  السوق 
على املدى البعيد، فضاًل عن أن الكابيتال كونرتول 
الواقع من املصارف يفاقم  األمر  املفروض بقّوة 
ال  املوازية  السوق  أن  كما  الدوالر،  على  الطلب 
تسمح بتكريس التوازن بني العرض والطلب على 

الدوالر.
لبنان جلهة فرض حتويل  به مصرف  يقوم  ما  أما 
يفاقم  أيضًا  فهو  لريات،  إىل  بالدوالر  الودائع 

خّطة اإلصالح: استعادة »املال املنهوب«... وحترير 
اللرية واخلصخصة | اخلسائر إىل 159 مليار دوالر

خفض سعر اللرية مقابل الدوالر. لذا، »يستحيل 
التخلي  وجيب  اللرية،  سعر  تثبيت  االستمرار يف 

عنه كجزء من خطة احلكومة«.
من  االنتقال  ضرورة  إىل  اخلطة  تشري  كذلك، 
الكابيتال  إىل  النظامي  غري  كونرتول  الكابيتال 
كونرتول النظامي من أجل العدالة بني املودعني.

»هريكات« وأخواتها
مودعي  من  مساهمة  مّسته  ما  اخلطة  تتضمن 
املصارف وحاملي شهادات اإليداع لتغطية اخلسائر 
لبنان  مصرف  برساميل  تغطيتها  ميكن  ال  اليت 
واملصارف. لذا سيتم إنشاء شركة إلدارة أصول 
الدولة، توضع فيها أصول عامة ملؤسسات مملوكة 
متلكها  وعقارات  تسميتها(  دون  )من  الدولة  من 
الدولة. وحبسب اخلطة، سيتم استعمال أرباح هذه 
مبا  لبنان  رساميل مصرف  زيادة  لتمويل  الشركة 
يسمح له مبواجهة التزاماته جتاه املصارف. مبعنى 
آخر، سيتم استعمال هذه األرباح من أجل تغطية 
واملصارف،  لبنان  مصرف  ميزانية  يف  اخلسائر 

وكتعويض للمودعني.
ومهمة هذه الشركة تكمن يف إعادة هيكلة شركات 
املّرة  هذه  سنوات.   ١0 خالل  وخصخصتها  عامة 
دون  ومن  مباشر  بشكل  خصخصة  كلمة  وردت 
الشركة،  ستتملكها  اليت  العقارات  أما  مواربة. 
فستتم إدارتها، أو بيعها عندما يتسنى هلا ذلك.

من أبرز ما تضمنته اخلّطة اسرتجاع 20 مليار دوالر 
من خالل جمموعة إجراءات على النحو اآلتي:

- اسرتجاع الفوائد املدفوعة خالل ٥ سنوات على 
ودائع الدوالر اليت تفوق ٥0 ألف دوالر.

    التضخم يرتفع إىل 53% يف نهاية 2020 واللرية 
إىل 3500 لرية

على  العمليات  لكل  عامًا  لثالثني  تعود  مراجعة   -
والعائدة  دوالر  مليون  تفوق  اليت  احلسابات 
موظفني  املكشوفني سياسيًا«، من  لـ«األشخاص 
وموردين  ومتعهدين  سابقني،  أو  حاليني  عامني 
االحتكارات  من  واملستفيدين  الدولة،  مع  عملوا 
املنظمة بالقانون، واجلهات اليت حصلت من الدولة 
رمسية  موارد  إلدارة  رخص  أو  امتيازات  على 
ومساهمي  والغاز(،  البرتول  )باستثناء  وطبيعية 
 ،%٥ نسبة  حصصهم  تفوق  الذين  املصارف 
واملديرين  املصارف،  إدارات  جمالس  وأعضاء 

العامني يف املصارف ومصرف لبنان.
الفوائد  السرتجاع  ستخضع  اليت  الودائع   -
ستحتسب على أساس معدل قيمة الوديعة ابتداًء 
آذار  بـ7  وانتهاًء   ،20١9 الثاني  كانون  أول  من 
2020، وستحتسب ضمنها كل األموال اليت جرى 

تهريبها من أجل شراء عقارات أو أدوات مالية.
ما  إليها ضّخ  املصارف، سيطلب  إىل  بالنسبة   -
اخلمس  السنوات  خالل  األرباح  توزيعات  يوازي 
األخرية إذا كانوا يعتزمون أداء دور يف إعادة هيكلة 
احلفاظ  يريدون  كانوا  إذا  )املقصود  مصارفهم. 

على نسبة من ملكيتهم يف هذه املصارف(.
من  أنه  اإلجراءات،  هذه  على  األساسية  املالحظة 
يتم  أن  جيب  املودعني،  مع  التعامل  عدالة  أجل 
العقارات  أمواهلم لشراء  الذين هّربوا  التعامل مع 
أو األدوات املالية مبفعول رجعي يعود إىل مخس 
سنوات أيضًا وليس ملدة سنة وثالثة أشهر كما 
هو وارد يف اخلطة، وأن جتري مالحقة كل الذين 
أم  لبنان  الطريقة، سواء يف  أمواهلم بهذه  هّربوا 

يف اخلارج.
»املساعدة الدولية

• تقرتح اخلطة االستعانة باملساعدة الدولية للحصول 
على ١0 مليارات دوالر جيري توزيعها كاآلتي: 2.4 
مليار دوالر يف 2020، و3.٥ مليارات دوالر يف 
السنة التالية، و2.١ مليار دوالر يف 2022، و١.٥ 
يف  دوالر  مليون  و٥00   ،2023 يف  دوالر  مليار 

.2024
• تشري اخلطة إىل أن الناتج احمللي اإلمجالي سيتقلص 
بنسبة ١3.8% يف 2020، ويزيد بنسبة 4.4% يف 
202١، وبنسبة ١.6% يف السنة اليت تلي، ثم بنسبة 

2.9% يف 2023، وبنسبة 3.١% يف 2024.
سيكون هناك تقّشف يف املوازنة بنسبة ٥.%4   •
من الناتج احمللي اإلمجالي، وستكون هناك إجراءات 
هناك  وسيكون   .%3.7 بنسبة  اإليرادات  لزيادة 
إنفاق اجتماعي بنسبة ١.٥% من الناتج مبعدل ٥00 

مليون دوالر سنويًا.
• نسبة التضّخم ستكون ٥3% يف عام 2020.

محمد وهبة
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لـبنانيات

توجيه انتقاد شديد حلاكم مصرف لبنان 
املركزي بعد فقدان اللرية نصف قيمتها
رئيس احلكومة يعلن نزوح 7 
مليارت دوالر منذ بداية العام 

5.7 مليار منها خالل شهرين
25 نيسان

حسان  الوزراء  رئيس  أكد 
دياب تفاقم األزمة املالية 
السيولة  ونفاذ  بالده،  يف 
من  األجنبية  بالعمالت 
ودائع  »نزوح  بعد  البنوك 
مليار   5.7 بقيمة  لبنانية 
الثاني  كانون  يف  دوالر 
وشباط من العام احلالي«.

ووجه دياب انتقادا شديدا 
على غري املعتاد إىل حاكم 
رياض  املركزي  املصرف 
أدائه  يف  مشككا  سالمة، 
بعد هبوط حاد للرية، ودعاه 
للبنانيني  يوضح  أن  إىل 

اجتاه السياسة.
من  إنه  دياب  وقال 
خطة  مترير  الضروري 
واليت  اقتصادي،  إصالح 
وقت  يف  مسودتها  خرجت 
على  الشهر،  هذا  سابق 
وجه السرعة لتفادي املزيد 

من األزمات.
اللبنانية  اللرية  وتهوي 
أكتوبر  منذ  الدوالر  مقابل 
فقدت  إذ  الثاني،  تشرين 
قيمتها  نصف  من  أكثر 
التدفقات  نضوب  ظل  يف 
البنوك  وفرض  األجنبية 
للحفاظ على  قيودا صارمة 
يف  اآلخذة  الصعبة  العملة 

التضاؤل.
ويف كلمة أذاعها التلفزيون، 
قامتة  صورة  دياب  رسم 
املركزي،  املصرف  ملالية 
تشري  بيانات  إىل  الفتا 
إىل خسائر »متسارعة«، إذ 
ُفقدت سبعة مليارات دوالر 
منها  العام،  بداية  منذ 
ثالثة مليارات يف األسابيع 

األربعة األخرية وحدها.
وحذر دياب من أن السيولة 
تعاني  اليت  البنوك  لدى 
»بدأت  أصال  سيولة  أزمة 
ختارجت  إذ  النفاد«،  يف 
 5.7 بقيمة  لبنانية  ودائع 
مليار دوالر من النظام يف 
يناير كانون الثاني وفرباير 

شباط.
ويف الشهر املاضي، تعثر 
ديونه  التزامات  يف  لبنان 
معلنا  الثقيلة،  اخلارجية 
أنه مل يعد بإمكانه السداد 
للمودعني يف الوقت الذي 
حيافظ فيه على السيولة من 

أجل الواردات الضرورية.
وقال دياب »هناك فجوات 
لبنان:  مصرف  يف  كربى 
فجوة يف األداء وفجوة يف 
يف  وفجوة  االسرتاتيجيات 
وفجوة  والوضوح  الصراحة 
يف السياسة النقدية وفجوة 

يف احلسابات.«
تبخرت التطمينات

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

سالمة،  سجل  يتعرض 
البنوك  حمافظي  أقدم  أحد 
املركزية يف العامل حبوالي 
املنصب،  يف  سنة   27
للهجوم على حنو متزايد يف 

ظل تراجع االقتصاد.
إن  منتقدون  ويقول 
»اهلندسة  سياسته 
تنطوي  واليت  املالية«، 
السيولة  امتصاص  على 
الدوالرية من البنوك احمللية 
بأسعار فائدة مرتفعة إلبقاء 
على املالية العامة للحكومة 
البالد  أثقل  مما  مستقرة، 
يف  وقلة  حيتمل  ال  بدين 
للعملة  املستدامة  املصادر 

الصعبة.
سالمة،  عن  املدافعون  أما 
فيعتربونه ركيزة االستقرار 
سوء  من  سنوات  ظل  يف 
اإلدارة من قبل سياسيني 
يتهمون بالفساد واإلهدار، 
احتجاجات  أزكى  ما  وهو 

مناهضة للحكومة.
كشف مشروع خطة إصالح 
اقتصادي ظهر هذا الشهر 
حجم أزمة البالد املتصاعدة، 
إذ توقع خسائر يف القطاع 
مليار   83 بقيمة  املصريف 
مساهمة  ويقرتح  دوالر 
لسد  املودعني  من  عابرة 

جزء كبري من الفجوة.
اللبنانية  اللرية  تراجعت 
مقابل  أخرى   %15 حوالي 
مما  األسبوع،  هذا  الدوالر 
من  ودعوة  احتجاجات  أثار 
للحكومة  الربملان  رئيس 
»سلطاتها  استخدام  إىل 
القانونية« لوقف »االنهيار 

الدراماتيكي« للرية.
وقال رئيس احلكومة دياب 
مصرف  حاكم  »فليخرج 
للبنانيني  وليعلن  لبنان 
وملاذا  بصراحة  احلقائق 
هو  وما  حيصل  ما  حيصل 
أفق املعاجلة وما هو سقف 

ارتفاع الدوالر.«
بشكل  اليوم  لبنان  ابتعد 
أكرب عن ربط عملته املعمول 
به منذ فرتة طويلة بعد أن 
حدد املصرف املركزي سعر 
شركات  لتحويالت  صرف 
منخفضا  األموال  حتويل 
السعر  عن   %58 بنسبة 
 .1507.5 البالغ  الرمسي 
وال يزال ذلك السعر متاحا 
السلع  ملستوردي  فقط 

احليوية.
زال  »أما  دياب  وقال 
املصرف  حاكم  بإمكان 
تطمينهم  يف  االستمرار 
سعر  على  )اللبنانيون( 
كما  اللبنانية  اللرية  صرف 
أشهر وثم فجأة  فعل قبل 
تبخرت هذه التطمينات؟«.

القتلة االقتصاديون يف لبنان... سالمة وشركاؤه 
 Economic killEr

سنة 2004 صدر كتاب »االغتيال االقتصادّي لألمم«، 
نفسه  عن  عّرف  كما  االقتصادّي«،  »القاتل  ملّؤلفه 
األمريكّية  الوكالة  أركان  كبار  أحد  وهو  بريكنز  جون 
لبنان  عن  غريًبا  ليس  بريكنز  إسم   .ciA لالستخبارات 
وال عن حدث اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف الرابع 
عشر من شباط سنة 2005. ففي كتاب النفاق األمريكّي 
لعمران أدهم، استند الرجل على بريكنز ورجل آخر هو 
مباشر  أمريكّي  بدور  اعرتف بريكنز  ديفيد وين، وفيه 
التكفريّية يف قتل  القوى  إسرائيلي وتعاون مع  بدفع 

رفيق احلريري.
االقتصادّي«،  »القاتل  مجلة  بريكنز  وضع  كنابه  يف 
بأّن  فيه:  قال  توصيًفا  ووضع   Synthése مألفة  ضمن 
ويتقاضون  حمرتفون،  رجال  هم  االقتصاديني  القتلة 
اليت  األموال  تريليونات  بسلب  ويقومون  عالية،  أجوًرا 
والبنك  األمريكّية  الوكالة  من  الدول  عليها  حتصل 
العائالت  لصاحل  حيّصلونها  ثّم  الفدرالّي،  األمريكّي 
اعتمدها  اليت  الطريقة  هو  بريكنز  أورده  ما  املالكة«. 

ميثله من وظيفة واضحة بالنسبة إليهم، يف تطلعهم إىل عامل 
تركوه  ولذلك  لعبورهم،  مدى  إنه  فريوس.  كورونا  بعد  ما 
ومنها  االجتماعّي،  املستوى  على  ضاغطة  ملّفات  ثقل  حتت 
ملّف النازحني السوريني الذين رفضوا عودتهم إىل سوريا، 
ثّم طالبوا بدجمهم يف اجملتمع اللبنانّي، ورفضوا أّي تواصل 
لبنان  من  ينفجر  لغًما  امللّف  هذا  ليبقى  وسوريا  لبنان  بني 
إىل سوريا. إّنه الصراع املفتوح مع إيران وروسيا والصني، 
ولبنان يف قلبه. املسألة املالّية بالنسبة متّثل مفردة عميقة 
إفراغ لبنان وإفالسه على غرار ما فعلوا  وليست عابرة ألن 
مع دول أخرى يتيح ويبيح هلم وضع أياديهم عليه بواسطة 
أذرعهم املعتادة الفاسدة، واملتحّركة بإشرارات منهم ملواجهة 

الرئيس حّسان دياب. 
لعّل كاّلم الرئيس السابق فؤاد السنيورة أو نهاد املشنوق 
بتطّرفه اإلسالموّي املستجّد واملفرط ميّثل كما سعد احلريري 
البارحة أوجه تلك املواجهة. وقد آن الوقت ملساءلة السنيورة 
صفقاته  عن  املشنوق  ومساءلة  دوالر،  مليار  ال11  عن 
خالل  وسرقوها  اغتصبوها  اليت  األموال  عن   Park meter
عينه  السيناريو  إّنه  اخلارج.  إىل  هّربوها  ثّم  حكمهم،  فرتة 
الذي رواه جون بريكنز يف التعاطي األمريكّي مع شخصيات 
بهدف  تأسيس شركات  إليهم عن طريق  منظورة، جيذبونها 
إفالس بلدانهم. االقتصاد الريعّي، وإبطال االقتصاد املنتج، 
واالرتكاز على القروض واملساعدات واملؤمترات الدولّية حيث 
جتري الصفقات على حساب البلد، وبعد ذلك االجتاه إىل بيع 
ممتلكات الدولة ومؤسساتها، وهنا بالذات يتّم إعالن إفالس 

لبنان. مطالبة سليم صفري كافية اتوضيح النتيجة.
كّل هذا يذّكر القارئ وبكّل أسف بقول األديب سعيد تقّي 
الدين »ما أفصح القحباء حني تنادي بالعّفة«. ما أفصح هؤالء 
يف مواجهتهم لرئيسّي اجلمهورّية واحلكومة، وحنن العارفون 
وبكّل ثقة أن رياض سالمة رجل أمريكا األساسّي حبسب ما 
ال  شينكر(،  دايفيد  )بومبيو،  األمريكّية  السطور  خلف  يظهر 
نّفذه  أمريكّي  بقرار  مّت  ا  ماليًّ لبنان  بأن جتويف  للشّك  جمال 
رياض سالمة مع املصارف اللبنانّية ومع الصرافني، وبتغطية 

واضحة من الطبقة السياسّية.
الراعية  الفاسدة  السياسّية  الطبقة  بأّن  أيًضا   وما من شّك 
األمريكّي،  الوالء  ويف  الداخل  يف  وشريكته  لرياض  ا  داخليًّ
عنها  بعدما شّح  الدوالر من  رفع سعر صرف  باجتاه  تضغط 
أجل  من  الدول،  من  إليها  املتدّفق  السياسّي  املال  ونضب 
اللبنانيني  لقمة  حساب  على  ولو  إضافية  ثروات  كسب 
املرتبعون  وهم  التعريف(،  )بألف  اجملرمون  إنهم  وحياتهم. 
على زعامة شعوبهم، فيما شعوبهم ال تزال وبعدم وعي أو 
ملصاحل خمتلفة تهتف جبهل وتفاهة بالروح والدم نفديك يا 
وهم  الفتات،  هلم  يرمي  أنطوانيت  كماري  والزعيم  زعيم، 

يأكل من خري لبنان على حسابهم.
بالكامل.  وجودّية  إنها  مالية،  ليست  املواجهة  النهاية،  يف 
عمق  أن  على  األفصح  التعبري  سوى  املالّية  املسألة  ليست 
لبناني مفتوح على صراع بني  أزمة وجود  األزمة وقد غدت 

الليل والنهار.
لكّن الثقة كبرية بأّننا مع رئيس اجلمهورية العماد عون ورئيس 
احلكومة الدكتور دياب سنطّل على فجر كبري بثبات املوقف 

وبهاء الوجه وصالبة إميان وانتماء.

القتلة االقتصاديون وهو واحد منهم إلفالس الدول بواسطة 
طريق  عن  معهم  فيتداخلون  ومعروفة،  مرموقة  شخصّيات 
اإلغراء، ثم تكونلهم صالحية نهاية املدة من دون أن يعلم 

صاحب العالقة بذلك.
والعراق  وإيران  وباناما  اإلكوادور  التصّرف هذا حصل يف   
وعدد من دول اخلليج، ويسوغ القول بأّن ما حدث يف تلك 
مندرجة  سياسّية  بطبقة  لبنان،  يف  اآلن  مّت  أو  يتّم  البلدان 
خبيار القتل االقتصادّي، ورياض سالمة حاكم مصرف لبنان 
هو الذراع األقوى يف عملية التفريغ املتعّمدة واملعتمدة حتى 
بلغنا تلك النتائج املخزية مع بلوغ سعر صرف الدوالر حدود 

الـ4000 ل.ل.
اجللسة  بعد  من  دياب  حّسان  الدكتور  احلكومة  رئيس  كلمة 
الطويلة جمللس الوزراء، أظهرت بعبارات استعملها واستهلكها 
يف تصويب املعاني الصائبة على حاكم مصرف لبنان بأّن يف 
ا، أو مساعًدا هلذا القاتل االقتصادّي،  املصرف قاتاًل اقتصاديًّ
مقالنا  يف  أوضحنا  وكما  رياًضا،  أّن  ذلك  التورّية.  بطريقة 
يكن  ومل  ذاته،  وليد  ليس  املوقع،  هذا  على  من  األخري 
مّدة توّليه حلاكمّية مصرف لبنان وليد ذاته، على الرغم من 
حماولته وحماولة احمليطني به شخصنة االستقرار النقدّي. بل 
عامدة  اسرتاتيجّية  خّطة  ضمن  أوجدته  مديدة  حالة  وليد  هو 
وعاملة على إفالس لبنان وبيع ممتلكات دولته وجتويف منطق 
التوازنات والتسويات  الدولة، واستبداهلا بنظام ليس وليد 
تعّده  أمريكّية  آحادّية  منتوج  هو  بل  املّرة،  هذه  والصفقات 
ليكون على خّط املواجهة يف الشرق األوسط واالنقالب على 

اخلطوط اجلديدة اليت رمست يف سوريا والعراق.
ليست القضّية حمصورة فقط برفع سعر صرف الدوالر، بل 
احلكومة يف  رئيس  اشار  لقد  ومعان.  أهداف  من  مبا حيويه 
كلمته إىل الغموض املخيف يف توجهات حاكم مصرف لبنان 
من  »خاطئ  قائاًل:  وتوّجه  واالقتصادّية،  املالية  وأدبياته 
يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم خيططون لالنقالب عرب سلب 
الناس أمواهلم برفع سعر الدوالر، لن نسمح ولن نتهاون يف 
انهيار  يريدون  املالي ألن هؤالء  باإلستقرار  عابث  قمع كل 
اللبنانية،  لبنان ومصاحل  البلد حلماية مصاحلهم على حساب 
وبوضوح  أن يكشف  لدولته  الدولة ستضرب حبزم«. وكان 
والتصرف  مبادرة  املطلوب  »إن  اتهام  ومضبطة  وشفافّية 
سريعا، فاألرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دوالر من 
الودائع يف الشهرين األولني من العام«. دولته مصّر بكّل 
ما للكلمة من معنى على كشف جوهر رياض سالمة من خالل 
واقع السلوكيات، بطرائق رمسية يؤازره بكّل نأكيد ووضوح 

رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون.
لعّل الرئيس دياب يدرك بدّقة ومن خالل متابعته احلثيثة، بأن 
رياض سالمة هو جون بركنز آخر يف لبنان. ليست سلوكيات 
رياض سالمة على اإلطالق معصومة عن الرؤية األمريكّية يف 
االنعطاف املتشّدد، ويف رسائل التهديدات اليت دأب مايك 
أمس  من  أول  إىل  الفائت  الثاني  كانون  شهر  منذ  بومبيو 
إرساهلا إىل لبنان، مفادها بأّن لبنان سيمّر يف ضيق مالّي 
كبري. لقد كشفنا غري مّرة باّن األمريكيني هم خلف الضيق 
اآلن  وسيشتّد  املالّي،  االستقرار  كسر  إىل  اآليل  بقرارهم 
حممد  أو  سالمة  رياض  أجل  من  ليس  إليهم  بالنسبة  أكثر 
بعاصريي، بل بسبب املطّل اللبنانّي بعمقه االسرتاتيجّي، وما 

جورج عبيد

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

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

نتقدم من الجالية 
بأحر التهاني 
بحلول شهر 

رمــضان املبارك
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املقيم عزيزي 
هذا وقت خاص يف تقويمنا الروحي وقد عرفناه 
األسرة  فيها  تحتفل  لحظات  أنه  على  دائمـا 

العام. هذا  ليس  لكن  واملجتمع. 
بعيد  االحتفال  تم  للمسيحيني،  بالنسبة 
واآلن،  الفصح.  بعيد  اليهود  احتفل  كما  الفصح. 
هذه  يف  املبارك.  رمضان  شهر  املسلمون  بدأ 
التهاني  بأحر  منهم  أتقدم  العادية،  غري  األوقات 

. لقلبية ا
فيها  تجتمع  أوقات  هذه  العادية،  الظروف  يف 
والتجمعات  واملصافحات  العناق  من  العائالت. 
بسبب  العام  هذا  الحظ  لسوء  االنسانية. 
الرمضانية  األنشطة  ستتأثر   ،COVID-19
والصلوات  العائلية  اإلفطارات  مثل  التقليدية، 
الصحيح  بالشيء  الناس  يقوم  حيث  الجماعية، 
زلنا  ما   ، املنزل. ومع ذلك  والبقاء يف  واملسؤول 
األنشطة  يف  املشاركة  على  قادرين  جميعـًا 
والصالة  الصيام  مثل  الخاصة،  الروحية 

والصدقات.
سأشتاق  هذه.  االتصال  أوقات  سأفتقد  مثلكم، 
مع  الحضور  وسأفتقد  عائلتي  مع  لالجتماع 
رمضان  ليالي  يف  يحتفلون  الذين  اآلالف 
لنا  الفرصة  إلتاحة  ممتن  لكني  السنوية. 

مجتمعنا  تقرب  التي  األحداث  بهذه  لالحتفال 
لالحتفال  شيء،  كل  وقبل  البعض،  بعضه  من 
قوة  أكرب  تعد  التي  لدينا،  الثقافية  بالتعددية 

كانرتبري-بانكستاون. يف 
املناسبات  هذه  جوهر  من  جميعًا  فلنستلهم 
من  القوة  ونستمد  ونجدد  لنعكس  املقدسة 
العصيبة.  األوقات  هذه  يف  ينشأ  الذي  الخري 
املجتمعية  التنظيمات  بعض  مع  تحدثت  عندما 
 Human لدينا مؤخرًا، كان من الرائع كيف تلقت
على  لتوزيعها  الطعام  وجبات  مئات من    Appeal
ومعقمات  األقنعة  ذلك  يف  بما  املحتاجة،  أسرنا 
وموظفي خدمات  الصحية  الرعاية  لعمال  اليدين 
معـًا؛  املشجع رؤية مجتمعنا يعمل  الطوارئ. من 
أشجعكم  أنني  حًقا.  ملهمان  وتعاطفكم  كرمكم 
الساخن  بالخط  االتصال  يف  االستمرار  على 
تقديم  على  قادرين  كنتم  إذا   13CORONA

املساعدة. من  املزيد 
واإليمان  والتضامن  التعاون  خالل  من  معـًا، 
مجددا،  نتألق،  سوف  املشرتكة،  بإنسانيتنا 

إشراًقا. أكثر 

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي 
االعالمية بأحر التهاني 

من اجلالية العربية عامة 
واالسالمية خاصة  حبلول شهر 
رمـضان الـمبارك، جعله اهلل 

شهرا مباركا على اجلميع..

Mob:0400449000, www.sawaki.com.au 

الدكتور عالء العوادي رمـضان كـريـم

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers
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يتقدم
أصحاب 
محالت

للتجهيزات 
املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بحلول شهر رمضان 
املبارك، جعله اهلل شهر خري 

وبركات على الجميع..
رمضان كريم
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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واليدوّية،  الكهربائّية  األدوات  لبيع  نسيب لي ميلك مؤسسة 
زارني معلًنا قراره بإغالق مؤسسته. مل يعد ممكًنا العمل يف 
ظّل ارتفاع سعر صرف الدوالر، وبلوغه حدود الـ 4500 ل.ل. 
باجلملة  سعره  بات  آالف  خبمسة  يبيعه  كان  الذي  بالغرض 
عشرين ألف لرية لبنانّية. لن يكون قرار النسيب وحيًدا، بل 
احلياة  هنالك كثريون سيحذون حذوه، فكيف ستتحّرك عجلة 
انتهائنا من كورونا  بعد  باجتاه نهضتها ووثبتها  االقتصادّية 
ا  إذا مل يتّم قمع من يتالعب بسعر صرف الدوالر قمًعا جذريًّ
ا، وإذا مل يتّم اصطياد ذئب الغالء وقتله، وهو الوحش  وزجريًّ

الذي ينهش حلوم الفقراء؟
كّل هذا املشهد الظاهر أمامنا يشي بأّن من حيرك الساحات 
هو  لاللتهاب،  اجلنوب  من  وبعض  بريوت  إىل  طرابلس  من 
عينه من ميسك بقرار رفع سعر صرف الدوالر إىل تلك احلدود 
الفاجرة والفاحشة. لقد تبّي ذلك يف حمطات عديدة من تاريخ 
لبنان املعاصر، مّرة مع الرئيس أمي اجلميل املصاِحب جملموعة 
لبنان إىل تراكم احلروب على أرضه، واستفاد  أحداث أخذت 
عدد من اللصوص الذين ضحكوا على اللبنانيي مبسألة الفائدة، 
فسلبوا أمواهلم وهربوا إىل الربازيل. ويف عهد الرئيس الياس 
اهلراوي، استعمل الدوالر وقد بلغ سعر صرفه الـ3000 لرية 
يف  االنقالب  باجتاه  ضاغطة  وأمنّية  سياسّية  كورقة  لبنانّية، 
الشارع على الرئيس عمر كرامي رمحه اهلل يوم السادس من 
أيار من سنة 1992 فكان إحراق الدواليب اإلطار لتقديم الرجل 
استقالته. فكان اهلدف أن يصل الرئيس رفيق احلريري حتت 
مظّلة التسوية األمريكّية-السعودّية-السورّية فوصل وإىل جانبه 
إىل  الدوالر  أنزال سعر صرف  ليالء  ليلة  رياض سالمة، ويف 

1500 لرية لبنانّية.
روى الرئيس إميل حلود، أمام جمموعة أصدقاء، بأّنه مع وصوله 
حاول  احلّص،  سليم  الدكتور  الرئيس  جانبه  وإىل  احلكم  إىل 
رياض سالمة اللعب بسعر صرف الدوالر ودفعه حنو الغالء. 
أحّس الرئيس حلود بأّن مّثة من وراء األكمة، وقد اكتشف بأّن 
ا على  الرئيس رفيق احلريري هو خلف عمل رياض سالمة ردًّ
للحكومة األوىل يف عهده بسبب هجومه  رئيًسا  عدم تسميته 
عليه من على شاشة الـ CNN مّتهًما إياه آنذاك خبرق الدستور 
بسبب أّن النواب فوضوه خالل االستشارات امللزمة بالتسمية 
وقد رفضها احلريري يف املبدأ. ما إن اكتشف الرئيس حلود 
ذلك، حتى أرسل بطلب رياض سالمة ومل تكن بينهما عالقة 
أو معرفة شخصّية، فأنذره وأعطاه مهلة 24 ساعة حتى يعيد 
إىل سعر صرف الدوالر استقراره وإاّل فإنه سيتخذ اإلجراءات 
صرف  سعر  وعاد  عنده  من  الرجل  خرج  املناسبة.  القانونية 

الدوالر إىل استقراره.
أّما يف الزمن احلاضر، املشهد عينه يتكّرر. اللعب باالستقرار 
املالّي، واإلخالل به قرار أمريكّي بامتياز يتجّسد على األرض 
بأذرع لبنانّية سياسّية ومصرفّية. هذه أذرع ملتوية وأصحابها 
مّصاصو دماء. لقد مّت جتميعهم وحتفيزهم وجتنيدهم، بهدف 
تطويق العهد ضمن استيالد مفهوم اخلاّلقة بزاويتي قادرتي 
ا. إغالق عدد من  ا وأمنيًّ على شّل البلد حبسب ظّن بعضهم، ماليًّ
املتاجر واملؤسسات جرح اقتصادّي كبري يتمم الفوضى اخلالقة 
مبنسوب يزداد ارتفاًعا يوًما فيوًما، ويقذف باملوظفي والعّمال 
الذين خرجوا من وظائفهم بفعل كوفيد-19 طوياًل، أو إىل أجل 
غري مسّمى. ثورة اجلياع ليست بنت ساعتها بل هي مطلوبة 
من اخلارج كأداة للتغيري ضمن املفهوم املرسوم الذي يطلبه 

اخلارج ويتصارع عليه مع العهد واحلكومة. 
ما حدث وحيدث يف طرابلس والشمال له جذوره وليس وليد 
ساعته، ليس على اإلطالق وليد اجلوع، بل وليد إرادة خارجّية 
إىل  الداخل  من  أكثر  الضغط  بغية  العشوائّي  التخريب  يف 
مفهوم  إىل  ينتمي  واملتدحرج  املتحّرك  جبوهره  وهو  اخلارج، 

الفوضى اخلاّلقة.
 لقد بات لزاًما القول جهاًرا بأّن أثرياء املدينة جزء من خريطة 
الظاهرة.  وغري  الظاهرة  بأهدافها  مكشوفة  باتت  سياسّية 
إستغالل الفقراء والعاطلي عن العمل ليس أسلوًبا حديًثا بل 
أو »العثمانيون  األتراك  به. لقد دخل  اسلوب قديم معمول 
اجلدد« إىل املدينة بتجنيس أكثر من مخسة آالف شخص زعمت 
تركيا بأن جذور عائالتهم تركية، ثّم راحوا يقّدمون املساعدات 
املالّية ويساهمون ببناء مؤسسات خريّية إسالمّية، ويف مقابل 
اجلماعات  إىل  األسلحة  تقديم  على  األتراك  مع  تعاونوا  ذلك 
وأخرًيا  للواء أشرف ريفي،  تابعون  وأغلبيتهم  بهم  تلوذ  اليت 
دخلت السعودّية على اخلّط الطرابلسّي من جديد، بواسطة بهاء 
احلريري، فتالقت املصلحة الرتكّية باملصلحة السعودّية ضمن 
بسبب  واحلكومة  العهد  على  التأليب  يف  األمريكّي،  السياق 
دعمهما حلزب اهلل، وجذب التأليب حنو العاصمة بريوت،  ويف 
الوقت عينه للضغط من طرابلس باجتاه سوريا كمحاولة يائسة 

ا يف الداخل السورّي.  لالنقالب على ما مّت إجنازه ميدانيًّ
دخلت  السعودّية  بأّن  عينه،  السياق  ويف  املعلومات،  تشري 
وبتكليف أمريكّي املدى اللبنانّي من جديد، وقد أعادت استجماع 

مـنطق الـفوضى لـن يـطول ومـنطق الـدولة سـينتصر
جورج عبيد

القوى على قاعدتي:

جديد  من  الفتوى  دار  باستنهاض  تتمّثل  سنّية،  1-قاعدة 
أهل  حقوق  ستار  حتت  دريان  اللطيف  عبد  املفيت  وخباّصة 
السّنة يف لبنان. وتصريح نهاد املشنوق مل يكن تلميًحا بل هو 
بداءة االستنهاض والتحفيز، واجلميع يعلمون ضلوع املشنوق 
واهلويات...  السيارات  ولوحات  ميرت  البارك  قضية  يف 
وتتمّثل بإعادة االعتبار للقاء رؤساء احلكومات السابقي سعد 
احلريري، جنيب ميقاتي، متام سالم، وفؤاد السنيورة، بهدف 
إثارة صالحّية رئاسة احلكومة، وميقاتي تتقاطع فيه املصاحل 
الرتكية-السعودّية، وقد افتتح سعد احلريري أعمال هذا النادي 
أنياب حممد بن سلمان وبراثنه  أنقذه من  بعقوق وجحود ملن 
القيم  مظهًرا  ا،  حرًّ مالقاته  حلظة  ودّمع  أوالده  كأحد  واعتربه 
النبيل  الرئيس  مّتهًما  جتاهه.  السامية  والعائلّية  األخالقّية 
بتصريح سفيه بأّنه ينقلب على الطائف بوجود شخصّية سنّية 
ختّطى  دياب  حّسان  فيما  جانبه،  إىل  دياب  كحسان  ضعيفة 
املصّنفات الطائفّية الضّيقة وقد غدا رجل دولة أو دولة يف 
رجل، دخل كّل بيت وقلب وعقل فامتلكه بسمّو أخالقه ونبل 
لبنان  فوقف  العامل،  حّطم  وباء  على  نصره  وملعان  تصرفاته 
حسن  ومحد  دياب  حسان  بفضل  بوجهه  ظافرين  واللبنانيون 
وهما برعاية الرئيس اجلبل العماد ميشال عون. لسان حال من 
مسع التصريح، إرعِو يا سعد، فشتان ما بي الثريا والثرى، 
وما بي النور والظالم. وتذّكر باّن من معك يف هذا النادي 
الدولة وخزينتها ووصولنا إىل هذا  قد ساهم بعضهم بنهب 

الدرك، والعامل باتت تعرفهم جّيًدا.

2-قاعدة شاملة، مسيحّية-إسالمّية، جتمع نادي رؤساء احلكومات 
السابقي إىل نبيه بّري كورقة مسترتة، ووليد جنبالط، ومسري 
العربّية  تلفزيون  جعلت  القاعدة  هذه  آخرين.  وأفرقاء  جعجع، 
كلماتهم  رصاص  منها  يطلقون  إلطالالت  منرًبا  السعودّي، 
مينة ويسرة كما فعل وليد جنبالط ومسري جعجع يف هجوميهما 
الصاعقي على العهد واحلكومة وحزب اهلل. وليد جنبالط قال 
بأن حسان دياب ال شيء، وتهّكم على رئيس اجلمهورّية )هل 
ونعته  الرئيس  على  البيك  تهّكم  إىل  انتبه  الراعي  البطريرك 
بالسيد ميشال عون، أو ال تزال قضّية رياض سالمة تشغل 
باله؟( يف اليوم األّول كان جنبالط الصوت، ويف اليوم الثاني 
كان جعجع الصدى يف ترداد اهلجوم عينه. هذا التجميع يؤّكد 
ومن دون التباس نّية أمريكّية وبذراع عربّية سعودّية وإقليمّية 
أمنية حتت ستار ثورة  لبنان حنو حماولة فوضى  تركّية، ألخذ 
اجلائعي. فيعمدون على إنزال شعوبهم إىل األرض من الشمال 
كما حدث  باجلبل،  مروًرا  بريوت  إىل  البقاع  ومن  اجلنوب  إىل 
السوريي  النازحي  استهالك  عن  فضاًل  عيًنا،  طرابلس  يف 
اهليكل  تغيري  باجتاه  الفوضى  تلك  نار  يف  والفلسطينيي 

اللبنانّي مع إسقاط العهد واحلكومة مًعا.
أمام هذا املشهد ال بّد من القول، بأّن رياض سالمة، ليس 
املتحكمي  هؤالء  بأن  سالمة  ويعرف  الفريق.  هذا  عن  غريًبا 
يضغطون  من  هم  املصارف،  مع  وبالتحالف  املالّية  بالسوق 
بالضغط  وبنفّذون  األمريكّي  الدوالر  صرف  سعر  رفع  باجتاه 
ا بهدف البلوغ حنو ثورة اجلياع يتبّناه هذا الفريق،  قراًرا أمريكيًّ
فيستعملون شعوبهم يف هذه الثورة متاريس هلم. الصّرافون 
وأصحاب املصارف جزء من هذه املنظومة املتصاعدة وهم يف 

محى األقطاب املتداخلي بسعر صرف الدوالر وبامتياز تام.
إنها  هذا حدث كما ذكرنا يف تارخينا املعاصر وحيدث اآلن. 
املعركة الوجودّية بأمضى خطوطها. لكّن املصادر تذّكر بأن ما 
من خفّي إاّل ويظهر، لقد انكشف هؤالء على حقائقهم السوداء 
واخلفّيات ظهرت، والرعب يدّب يف فرائصهم خوًفا من غلبة 
وليد  املصادر  وتذّكر  الكيان-املزرعة.  على  القانون  دولة 
جنبالط خبديعة األمريكيي له يف احلرب على سوريا، وبالتحديد 
العزيز جيف، فهل يتحّمل هو وحلفاؤه خديعة  خديعة صديقه 
مماثلة؟ لقد أنذره النائب الدكتور إبراهيم املوسوّي بأّنه إذا 
استمّر يف غّيه أّي إسقاط احلكومة، فسنسقطه يف الشارع. من 
دون أن ننسى هجوم أمي عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
على األثرياء واملصارف الذين مل يقّدموا اخلري للناس يف زمن 

الكورونا.
حركتان كافيتان ستؤتيان مثارهما. زيارة رئيس احلكومة إىل 
قائد اجليش البطل العماد جوزاف عون، وحديث السيد نصراهلل 
املنتظر يوم اجلمعة )أمس(، وما بينهما اعرتاف حاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة. 
وتطمئن املصادر العارفة يف اخلتام، بأّن الفوضى لن تطول، 
والدوالر سيهبط ويثبت على سعره القديم رمبا. فمتى قمعت 
التطاول  على  ومن جيرؤ  االقتصادّي،  األمن  استقّر  الفوضى 
فاجليش والقوى األمنّية له باملرصاد، وخري ختام، ختام مقّدمة 
نشرة األخبار االثني املاضي على شاشة الOTV  مع الصديق 

جورج يامسي: ويف العجلة السالمة.      

املقاربة املتعّثرة اليت تعتمدها حكومة حّسان دياب، تصطدم 
الدولة  إفالس  إىل  سياساتها  أّدت  اليت  القوى  مبصاحل 
وانهيارها، لكن هذه القوى تراهن على دعم أمريكي لإلطاحة 

باحلكومة واالستقرار األمين.
دياب حنو وقف  حّسان  بها حكومة  تقوم  اليت  األوىل  اخلطوة 
الودائع،  صغار  من  إنقاذه  ميكن  ما  وإنقاذ  املالي  النزيف 
الرئيس  شخص  ضد  الطائفي  التحريض  بتسعري  تصطدم 

وإجراءات احلكومة.
وفق  عقود   3 طيلة  حكمت  اليت  األساسية  السياسية  القوى 
واحدة  دفعة  تنتفض  احلريرية«،  »بالسياسة  ُيعرف  بات  ما 
بالتلميح إىل استعدادها للذهاب إىل الشارع إلسقاط احلكومة 
ال  احلملة،  يتصّدر  الذي  االشرتاكي  احلزب  فزعيم  والفراغ، 
خُيفي التحريض الطائفي ضد ما يسميه »السياسة الكيدية«، 
ويصف دياب بأنه ال شيء، بالغمز من قناة حزب اهلل إلثارة 

املرجعيات الطائفية ومجهورها.
ويف هذا السياق، يعود تيار املستقبل إىل التلميح بأن دياب 
ال ميّثل الطائفة السنية يف احلكم، يف اإلشارة إىل أنه ميّثل 
القوات مسري  رئيس  مع  احلملة  هذه  وتتقاطع  أخرى.  طائفة 

جعجع وما كان ُيسمى مجاعة 14 آذار.
احلكومة  حماولة  إىل  يعود  احلملة  هذه  أشعل  الذي  الفتيل 
مساءلة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن التحويالت اليت 
زادت من استنزاف العملة الصعبة بعد احلراك الشعيب يوم 17 
تشرين األول يف السنة املاضية، فاالستنزاف ال يزال مستمرَا، 
حبسب رئيس احلكومة، وال يزال احلاكم يرفض إطالع احلكومة 
على االحتياط النقدي والسحوبات املهّربة، بينما حيّدد احلاكم 
4 أسعار للدوالر، ويطلق صالحية املصارف يف احتجاز أموال 
املودعي واملصاحل الصغرية، وهو األمر الذي أّدى إىل فوضى 
السوق السوداء، وإىل ارتفاع معّدل الفقر، مبا يهّدد بفوضى 

أمنية وانتفاضة جوع.
احلاكم هو حاكم بأمره، حبسب لوائح املصرف املركزي، وال 
ميكن إقالته، وال ميكن للحكومة اإلشراف على ما قام به وما 
يقوم به حتى اللحظة، فدوائر املراقبة الشكلية، مثل مفوضية 
التقاعد،  إىل  احملال  املفّوض  يصفها  املصرف،  احلكومة يف 
الناهي يف  اآلمر  فهو  ورق«،  على  »حرب  بأنها  معلوف،  إيلي 
اهلندسة املالية اليت تواّلها منذ 30 سنة، مع انطالق السياسة 
احلريرية وخمزن أسرار اهلدر والفساد، لكنه يف املقابل يعمل 
يدًا بيد مع اخلزانة األمريكية اليت تشرف على تنفيذ املصرف 
تتهمهم  الذين  املغرتبي  وأموال  اهلل  حزب  على  للعقوبات 

اإلدارة األمريكية »بدعم اإلرهاب«.
متهمة  احلاكم،  مساءلة  ترفض  اليت  السياسية  الطبقة  رموز 
بالفساد ونهب املال العام، ويدعمها يف هذا الرفض بعض 
لبنان  مسعة  على  احملافظة  بذريعة  الطائفية،  املرجعيات 

ومصداقية القطاع املصريف؛ واجهة لبنان احلضارية. 
يسمونه  ما  السياسية  الطبقة  رموز  يوّجه  السبيل،  هذا  ويف 
»حماربة الفساد واهلدر« وجهة أخرى حنو االتصاالت والكهرباء 
واجلمارك احلدودية، وهي كلها يشوبها الفساد واهلدر، لكن 
هذه الوجهة ال تستهدف معاجلتها أو حتى إثارة األوبئة اليت 
تنخرها منذ انطالق السياسة احلريرية، بل تستهدف منع احلكومة 
من التطّرق إىل مساءلة املصرف املركزي، وقطع الطريق على 
إمكانية استعادة بعض األموال املنهوبة، وحماكمة بعض الرموز 

السياسية أو كشف حساباتهم.
بالفساد  املتهمي  السياسية  الطبقة  رموز  أّن  القصيد  بيت 
املرتبطة  واجلماعات  أحزابهم  جيّيشون  العام،  املال  ونهب 
بهم، من أجل التغلغل يف الشارع ومصادرة الغضب الشعيب 
إىل  املودعي، فهم يسعون  أموال  للتجويع وسرقة  الرافض 
آذار، يقوم خطابها على  تشكيل كتلة معارضة على غرار 14 
واستجداء  الدولي  للبنك  لبنان  بيع  على  يقوم  األزمة  حّل  أن 
القروض من الدول اخلليجية و »اجملتمع الدولي«، كما بدأت 

السياسة احلريرية.
 ويف السياق، تبيع هذه الرموز األوهام بأن الدول اخلليجية 
ميكنها تقديم اهلدايا املالية الوفرية للبنانيي، إذا مت نزع سالح 
حزب اهلل، وحتّول لبنان إىل مهّرج للسياسات األمريكية، كما 
إىل  االنصياع  اللبنانيي بي  الذي خيرّي  بومبيو،  مايك  يطلب 

املشاريع األمريكية يف لبنان واملنطقة أو اجلوع.
اخلطوة األوىل غري املكتملة بعد للكشف عن صندوق االنهيار 
من  املستفيدة  السياسية  الطبقة  رموز  هلع  تثري  واخلراب، 
الطائفي  االحرتاب  بشبح  التهديد  يدّل  رمبا  والنهب.  الفساد 
الذي ينبغي سلوكه باجتاه األولويات الضرورية  الطريق  على 
اليت  دياب  حّسان  فحكومة  والسياسي،  االجتماعي  لالستقرار 
صحية  خطة  إىل  استندت  كورونا،  وباء  حماربة  يف  جنحت 
الشعبية،  الطاقات  لتفعيل  إعالمية  وشفافية  أزمة  وخلية 
واألوبئة الصّحية ال تقل خطورة عن األوبئة اليت تهّدد الشعب 

اللبناني.

ماذا وراء التحريض الطائفي على 
حكومة دياب

قاسم عز الدين
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

ما هو مستقبل الشعوب اليت تتأثر يف 
احلروب اإلعالمية املخيفة وماذا تنتظر؟

بيديك قيثار القلوب فمن معك 
خذ من دمي أذن السماء ألمسعك

خذ من عناقيد القلوب حدائقا 
يف مشتل األنفاس حتى أزرعك
أسقط على كف املشاعر طائرا 

حبواس عشقي كي أقوم وأرفعك
يا آصف احلرب املعطر باملدى 

قل لي بربك كيف تظهر يوشعك
خذ من شفاهي قبلتني ونبعة

غنج صداك وغب هناك ألرجعك 
خالف رؤاي متنعا وتدلال

وادخل بفلسفة القلوب ألقنعك
وأمر شراييين فحكمك مربم 

فالقلب يف وله وعشق ربعك
وانثر خطاك على الدروب وال ختف

فلقد خلقت على الرتاب ألمجعك
وادخل إىل حرم الفؤاد مرتال

حلن اخللود ففي اهلوى ما أسرعك
وازرع صخور يديك بني أصابعي

فأنا أتوق لكي أداعب مقلعك
وامنعين عنك وعد وراود مهجيت

فأنا أحب مع اهليام متنعك
ما زلت تفتح يف الوريد شوارعا

فالفتح يشرق حني يكتب مطلعك.

بعد ان كتبت سابقا عن الوضع الراهن الذي مّنر فيه وعن احلروب 
غري  وفريوسات  أمراض  باسم  بأسره  العامل  جتتاح  اليت  النفسية 
موجودة وليس هلا أساس، ولكن  على ما يبدو  املخطط الوحيد من 
هذه احلمالت املكوكية احلمقاء هو ان يسجنوا الناس داخل بيوتهم، 
والطريان  والبورصة  والنفط  واألسهم  الشركات  يكسروا  وان 

والبواخر واملواصالت واحملالت التجارية والصناعية.
 ولكن ما هو السيناريو الذي يعمل حاليًا، والذي جيري يف مجيع 
بلدان العامل، لكي جيدوا املخرج من هذا الركود وهذا الذهول، فمن 
احملتمل بان ينتجوا الدواء اخلفي واملعجزة املركبة حتت ستار اخلوف 
الشديد، لكي يلعبوا بأعصاب الناس وتنشّل احلركة الفكرية وُيدمر 
االقتصاد العاملي لكي يقع العامل يف فخ اللعبة العاملية املدبرة،  
وهو اللقاح اجلديد اخلطري  الذي يدر هلم األموال مباليني الدوالرات 
يوميًا، وهو الذي سيكون له مفتاح واحد بيد رئيس دولة عاملية 
واحدة لكي يفتح مجيع  ابواب البيوت والبنوك واحملالت واملدارس 

واملعامل واملطارات واألسواق والسياحة والتجارة، واىل اخره...
أن  املمكن  اليت من  بالذات،  الظرف  القرصنة ويف هذا  إن هذه 
تكون اخطر  شيء على وجه األرض وعلينا ان ال نقبل بها بتاًتا، اال 
وهو هذا اللقاح الكيماوي اي كريستال صغرية وهذه من املمكن 
اكثر  الن  اي شيء،  عنه  نعلم  ال  الذي  الشديد  اخلطر  تكون  أن 
معامل IC اليت تصنع مجيع القطع اإللكرتونية تصنع بواسطة مادة 
كريستل مغلفة مبادة PVC أو السيلكون احلراري الذي حيفظ أنواعا 
عديدة من الذبذبات الكهرومغنطسية  ويقذفها  يف عدة اجتاهات 
سهمية وامسه املصطلح عليه IC أو integrated CIRCUIT اي اجملمع 
اإللكرتوني الكبري للثنائي البلوري الذي هو بشكله الصغري ولكنه 
يشّغل اكرب حمطات السلكية وأقمار صناعية وموبايل فون وصناعة 
اليت  اإللكرتونية  والبواخر  طيار  غري  من  الطائرات  اجل  من   GBS
والروبوت  الكمبيوتر  أنواع  والسيارات ومجيع   GBS بواسطة  تعمل 
غساالت،   مايكروايف،  تلفزيونات،  البيت..  لوازم  أنواع  ومجيع 
أفران كهربائية، ساعات ديتجيتل  والعديد من معدات الطبابة يف 
املستشفيات مثل الطبابة بواسطة اإلشعاع اإللكرتوني أو اإلشعاع 
احمللية  والبنوك  املعامل  من  الكثري  عند  جدا  مهم  وهو  الذري، 

والعاملية..
من هنا اصبح اإلنسان يعيش على هذا الروتني املخيف حتت رمحة 
يعمل   فكل شيء  واجلامعات،  املدارس  وباألخص يف  الكمبيوتر  
على  تتغلب  لكي  اجلبار  وعملها  العمالقة  الكمبيوتر    IC بواسطة 
باهلل  يؤمن  الذي  اإلنسان  عدا  ما  كل شيء يف مجيع اجملاالت،  
اجلديدة  الفوبيا  من  واهلدف  القصيد  بيت  هنا  احلقيقي..  اإلميان 
واخلوف املميت والتهويل واإلشاعات بان يغزوا البشر عن طريق 
الفوبيا اجلديدة كورونا أو غري كورونا، حيث من املمكن بان يكون 
اهلدف احلقيقي هو حقن هذا النوع من السيليكون املطاط يف جسم 
للبشرية  األكرب النه حيمل يف طياته مسوما  اخلطر  اإلنسان، وهو 
مجعاء ، ويف داخل هذا الكريستال رقم يبتدئ بـ 666 وهو رقم 
عدو اهلل ابليس الذي يريد بان يدّمر  العامل من خالل رقمه الذي 
باستطاعته ان يدخل عليك بواسطة اللقاح الكيماوي الذي هو من 
مادة السيليكون السائل املربمج، ويعلم عنك كل شيء من املهد 
العامل  لكي يصبح  املشينة،  أوامره  اللحد فتصبح حتت رمحه  إىل 

بأسره لعبة صغرية يف يده ويتسلط على مجيع املخلوقات..
 جيب علينا مجيعًا أال نقبل هذا اللقاح الذي هو مسة ابليس ورقمه 
وموقعه ، بل ان نؤمن ونكتب  على جباهنا حنن ابناء اهلل املختارين 
ورقمنا الثالوث املقدس وحياتنا للمسيح الذي انتصر على ابليس 
وخزعبالته.. فان كان اهلل معنا فمن علينا، فكل من يؤمن بالرب 
ويتكل على اهلل ال يطرحه خارجًا، النه اصبح من ابناء اهلل األبرار، 
والرب حيفظ اجلميع بامسه القدوس ويزرع القوة واالنتصار بكم 

على جنود الشر ابليس أينما كنتم آمني.

أسعار االستهالك...

األسعار  الصاعد ملؤشر  املنحى  عودة   ،1988  -1985 السنوات 
فيما كان مؤشر سعر صرف الدوالر مييل حنو الرتاجع بدءًا من 

عام 1993.
• احلقبة الثالثة متتّد بني عام 1997 وعام 2019، وقد سّجلت ترّسخ 
واتساع الفجوة احملّققة يف احلقبة الثانية، بفعل استمرار امليل 
الصاعد ملؤشر األسعار بالرغم من الثبات شبه الكامل ملؤشر سعر 

صرف الدوالر جتاه اللرية.
- تظهر هذه الوقائع بوضوح أن ارتفاع تكاليف املعيشة يف لبنان 
خالل العقود األربعة املاضية مل يكن حمكومًا فقط بتطور سعر 
صرف الدوالر األمريكي جتاه اللرية اللبنانية )بالرغم من أهمية 
مجلة  من  أكرب،  وبقّوة  أيضًا،  يتغّذى  كان  وإمنا  العامل(،  هذا 

عوامل عميقة ومرتّسخة يف بنية االقتصاد اللبناني، وأهّمها:
• سيطرة التكتالت ذات الطابع االحتكاري )أو »احتكار القّلة«( على 
تؤّكده  ما  الداخلية، حبسب  األسواق  ومعظم  االسترياد  أسواق 
»املنافسة« يف  واقع  حول  وموّثقة  رصينة  إحصائية  دراسات 
االقتصاد اللبناني، وسط غياب التشريعات واملراسيم التطبيقية 
املفاعيل  استمرار  وسط  وكذلك  االحتكار،  مبكافحة  اخلاصة 
امللتبسة لقانون التمثيل التجاري الذي ساهم يف تدعيم سيطرة 

هذه التكتالت؛
• ترّسخ التشّوهات واالختالالت يف بنية أسعار االستهالك الداخلية 
وأسعار صرف اللرية اخلارجي )جتاه العمالت األجنبية غري الدوالر(، 
االسترياد  عّززت  اليت  النقدي  التثبيت  سياسة  مفاعيل  نتيجة 
احمللّي  اإلنتاج  من  والتبادل  للتصدير  القابل  اجلزء  وأضعفت 

ومن قدراته التنافسية عمومًا.
• حتّول لبنان إىل بلد مستهلك بامتياز – مع متويل جزء مهّم من هذا 
االستهالك عرب االقرتاض الداخلي واخلارجي وعرب قنوات تدّفق 
العمالت األجنبية من اخلارج - وصواًل إىل جتاوز االستهالك اخلاص 
والعام للناتج احمللّي القائم بدءًا من عام 2018 حبسب ما تظهره 
حول  املركزي  اإلحصاء  إدارة  عن  الصادرة  السنوية  التقارير 

نتائج »احملاسبة الوطنية«؛
اخلاصة  التنظيمية  واملراسيم  التشريعات  غياب  بل  ضعف،   •
حبماية املستهلك، وال سّيما تلك املتعلقة مبكافحة االحتكار وتعزيز 
املنافسة، إىل جانب حمدودّية فّعالّية أجهزة وآليات الرقابة على 
أسعار االستهالك اليت يستحيل ضبطها عمليًا عرب االستناد فقط 
وزارة  عن  )كما هي صادرة  األرباح  هوامش  قرار  تطبيق  إىل 

االقتصاد(.
ماذا نستنتج من املسار الراهن واملستقبلي لتطور األسعار؟

إذا كانت املعادلة اليت حكمت على مدى أكثر من 40 عامًا العالقة 
بني تطّور أسعار االستهالك وتطّور أسعار صرف العملة اللبنانية 
مرّشحة لالستمرار يف املدى املنظور، فإن هذا يدفع إىل التحذير 
بصوت عاٍل مما سوف تستقّر عليه وجهة هذه العالقة مستقباًل. 
فما نشهده راهنًا من تأّخر زيادة أسعار االستهالك يف اللحاق 
بارتفاع سعر صرف الدوالر جتاه اللرية ينبغي اعتباره أمرًا ظرفيًا 
وقصري األجل يف ضوء التجربة التارخيية الطويلة احملّققة، وينبغي 
بالتالي أن نتوّقع تقّلص الفجوة بني هذين املؤّشرين يف املدى 
املتوسط وإن بشكل تدرجيي. ال بل إن احتمال عودة منحى تطور 
أسعار االستهالك إىل جتاوز منحى تطّور سعر صرف الدوالر جتاه 
اللرية اللبنانية سيبقى يشّكل خطرًا داهمًا يف املدى املتوسط، 
وسيكون له أثر فظيع على اّدخارات اللبنانيني وقّوتهم الشرائية 
تأّخرت  إذا  وخصوصًا  التقاعدية،  وتعويضاتهم  ومعاشاتهم 
املعاجلات املطلوبة وسط استمرار تفاعل أزمات االقتصاد الكّلي 
واملالية العامة واملصارف والنقد بالتزامن مع اخللل املتعاظم يف 

احلسابات اخلارجية.
ليست فقط  األسعار  ارتفاع  مواجهة  الناجعة يف  املعاجلات  إن 
معاجلات نقدية أو مالية أو رقابية أو اكتفاء بالتعامل مع تبعات 
ارتفاع األسعار ونتائجه من دون التصّدي لألسس املسّببة هلذا 
واقتصاده  بالبلد  الثقة  بناء  باستعادة  تبدأ  هي  بل  االرتفاع. 
ما  حتقيق  يف  الفوري  الشروع  عرب  املستقل  وقضائه  الوطين 
رفعته االنتفاضة الشعبية من مطالب أساسية - مشروعة وحمّقة 
تبدأ  االقتصادي  والنهوض  لإلنقاذ  إقرار خطة وطنية  - بشأن 
أو  املنهوب  العام  املال  السرتداد  امللموسة  احليثيات  بتوفري 
املبّدد، وتتصدى إلصالح النظام الضرييب وإعادة هيكلة اإلنفاق 
العام، وُترسي القاعدة الصلبة لتحفيز قطاعات اإلنتاج، بالتزامن 
مع معاجلة أسس مشكالت العجز والدين العام واالنهيار النقدي 

وإفالس املصارف.
وترّكز هذه اخلطة - باألولوية - على االستثمار يف البنى التحتية 
اإلنتاج احلقيقي وخلق فرص عمل الئقة للخّرجيني من  وتطوير 
اسرتاتيجية  صياغة  وعلى  العمل،  عن  وللمتعّطلني  الشباب 
متكاملة للحماية والتنمية االجتماعية تتمحور حول حتصني أوضاع 
الفقراء والشرائح الدنيا واملتوسطة من األجراء والعّمال والطبقة 
وعدم  العدالة  عدم  أوجه  طغيان  من  يشكو  بلد  يف  الوسطى 

املساواة.

الشاعر سامر الخطيب  
- سورية
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تتـمات
دياب معلنا اخلطة االقتصادية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اسطح البنايات ورشوا اجليش باحلجارة، انعقد جملس الوزراء، يف 

قصر بعبدا، واقر اخلطة االقتصادية املالية باالمجاع.
  فقد انهى جملس الوزراء درس اخلطة االقتصادية - املالية ومت 
اقرارها باالمجاع خالل جلسته اليت عقدها قبل ظهر امس االول يف 
قصر بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وحضور 

رئيس جملس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.
اليت  اقرار اخلطة  »اهمية  الرئيس عون اىل  اجللسة، لفت  وخالل 
استشراف  وعدم  التخطيط  عدم  كاد  بعدما  مرة،  ألول  اعدت 
املستقبل ان يصل بالوضع اىل اخلراب«، مهنئا العمال بعيدهم«، 
مشريا اىل صعوبة احلالة اليت متنع حتقيق مطالبهم«، حمذرا من ان 
»اي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام ويصبح 

اسوأ«.
الوزراء حسان دياب ان »اخلطة  من جهته، اوضح رئيس جملس 
اليت اقرت ليست تارخيية فحسب، بل حتدد مسار الدولة اللبنانية 
إلصالح الواقع احلالي«، الفتا اىل ان »االرقام كانت غب الطلب 
وختفي العجز الذي كان نارا حتت الرماد. حنن نقول للبنانيني بكل 
صراحة ما يدور، وبإقرار هذه اخلطة نكون قد وضعنا القطار على 

السكة الصحيحة«.
وكان رئيس اجلمهورية التقى رئيس جملس الوزراء قبيل انعقاد 
اجللسة، وجرى عرض نقاط اخلطة االقتصادية - املالية واملواضيع 

املدرجة على جدول االعمال. )التفاصيل على الصفحة 3(
دياب يعلن الخطة االقتصادية

ويف اعالنه عن اخلطة االقتصادية قال رئيس احلكومة حسان دياب: 
»أيها اللبنانيون، منذ 17 تشرين األول، عندما انتفض اللبنانيون 
الفساد  أن  تكمن يف  البلد  مشكلة  أن  واضحا  بدا  الفساد،  ضد 
ومتجذرة  قائمة  الفساد  مؤسسات  وأن  الدولة،  داخل  دولة  هو 
الدولة يف  أن  أيضا  بدا واضحا  الدولة.  يف شرايني ومؤسسات 
حالة انهيار شبه كامل، وأن الواقع املالي يستند إىل أرقام غري 
واقعية، وأن استقرار سعر صرف اللرية اللبنانية هو وهم نعيشه 
ونصدقه. وبينما كانت احلكومة تتلمس خطواتها األوىل يف احلكم، 
وتتخذ قرارا تارخييا بالتوقف عن تسديد الديون وفوائدها، متهيدا 
كأولوية  نفسه  كورونا  وباء  فرض  للبلد،  املالي  الوضع  ملعاجلة 
تعاملت  اليت  احلكومة  لكن  والقدرات،  اجلهد  واستنزف كثريا من 
ورشة  تتوقف  مل  ملخاطره،  وإدراك  شديد  الوباء حبرص  هذا  مع 
عملها لتنفيذ برناجمها الوزاري. مثة برنامج عمل التزمناه يف بياننا 
الوزاري، يتضمن تقديم 26 مشروع قانون إصالحيا خالل مئة يوم 
من نيلها الثقة. وحتى اليوم، أجنزنا 14 مشروع قانون وهناك 3 
مشاريع قوانني أخرى ينتهي إعدادها خالل أيام. على أن يتم إجناز 
مشاريع  وأبرز  احملددة.  املهلة  خالل  املتبقية  الثمانية  املشاريع 
القوانني اليت تقدمنا بها تتعلق بالسرية املصرفية وتعليق املهل 
القانونية والقضائية، وتشارك احلكومة عرب وزارة العدل بالبحث يف 
اقرتاحات ومشاريع القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد وباستقاللية 

السلطة القضائية اليت هي قيد الدرس أمام اللجان الربملانية«.
مكثف  بشكل  تعمل  احلكومة  ورشة  كانت  »بالتوازي،  وأردف: 
إلعداد اإلطار العام خلطة اإلصالح املالي يف سياق التحضري للخطة 
االقتصادية الشاملة للبنان. لكن، وبكل أسف، هناك أزمة اجتماعية 
تتفاقم وتدفع اللبنانيني إىل التعبري عن غضبهم من الواقع املعيشي 
واالجتماعي الصعب، خصوصا يف ظل ارتفاع األسعار بشكل كبري 
ربطا بارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي، وهو أمر يفرتض أن 
العملة  استقرار  عن  املسؤول  لبنان  مصرف  من  إجراءات  تضبطه 
الوطنية. ال ميكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع 
بتدمري املمتلكات  أن يقبل  أيضا  االجتماعي، لكن ال ميكن لعاقل 
وال ميكن لعاقل االقتناع بأن هذا الشغب عفوي وال حيمل أهدافا 
سياسية. بعض هذا الشغب منظم ويدمر ممتلكات الناس، ويزيد 

من خسائر اللبنانيني، ويشوه صورة املناطق«.
 »لقد بنيت اخلطة على أسس تسمح للبنان باحلصول على الدعم 
وإعادة  االقتصادية  العجلة  إطالق  إعادة  جلهة  املطلوب  الدولي 
الضرورية  األمان  شبكات  وتأمني  واملؤسسات  املصارف  رمسلة 
معظم  إخراج  إلعادة  وذلك  انتظارها،  طال  اليت  التحتية  والبنى 

اللبنانيني من حالة الفقر والعوز«.
وتابع: »يف املالية العامة، سوف نقوم باإلصالحات األساسية مثل 
قطاع الكهرباء ونظام نهاية اخلدمة وتعويض الصرف والضرائب 
العادلة والتصاعدية اليت ال تصيب العمل واإلنتاج. وسوف حتظى 
احلكومة  عمل  من  أساسي  حبيز  املنهوبة  األموال  استعادة  مسألة 
للتعويض على اللبنانيني عن اجلرائم اليت اقرتفت حبقهم. وتتضمن 
فرص  خللق  كافة  االقتصاد  جماالت  يف  بنيوية  إصالحات  اخلطة 
العمل وتأمني البيئة الصاحلة للعمل، بعيدا عن الفساد ونتائجه. 
والقدرة  اإلنتاجية  بزيادة  تسمح  اليت  اإلجراءات  اخلطة  تلحظ  كما 

التنافسية إلقتصادنا«.
وأردف: »أما على صعيد القطاع املصريف فتهدف اخلطة إىل محاية 
وإعادة هيكلتها لكي تستطيع  املودعني وتقوية املصارف  أموال 
تأمني أموال الناس واخلدمات األساسية لالقتصاد، على أن يعيد 
البنك املركزي الرتكيز على عمله األساسي، أي محاية االستقرار 
االقتصادي واملالي والنقدي. توجد خسائر كبرية يف النظام، وجيب 
أن نتعاون يف حتملها، دولة ومصرفا مركزيا ومصارف، لكي نعاود 
اإلنطالق باقتصادنا يف أسرع وقت. وسوف نسعى إىل امتصاص 
اخلسائر بشكل عادل، أي من دون حتميل من مل يستفد من سياسة 

املاضي أي أعباء« )الكلمة كاملة على الصفحة 5(

كنعان: اسرتداد األموال املنهوبة 
وعلى صعيد متصل قال النائب كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية 
املنبثقة عن اللجان املشرتكة، : »بني أيدينا سلة من سبعة قوانني 
غري  االثراء  قانون  بتعديل  تتعلق  املشرتكة  اللجان  من  حمولة 

املشروع، ورفع السرية املصرفية، واسرتداد األموال املنهوبة«.
املشروع  غري  االثراء  تعديالت  قانون  »اقرار  عن  كنعان  وأعلن 
واحالته اىل اللجان املشرتكة ومنه اىل اهليئة العامة، ومعه منوذج 
اي  على  املتوجب  واخلارج  لبنان  يف  املالية  الذمة  عن  التصريح 
موظف عمومي«..كما أعلن عن »اقرار قانون رفع السرية املصرفية 
بعد توحيد االقرتاحات املقدمة بصيغة واحدة، تلغي احكام السرية 
املصرفية بالنسبة ألي شخص يؤدي خدمة او وظيفة عامة معينا او 
منتخبا، مدفوع األجر او غري مدفوع األجر، كما أزواجهم واوالدهم 
القاصرون واالشخاص املؤمتنون واملستعارون والوصيون من خالل 
متلكات متسلسلة او وسائل سيطرة غري مباشرة متسلسلة أخرى 

عمال بالقوانني العملية«.
واشار اىل »تعديل املادة 7 من قانون السرية املصرفية لتصبح على 
الشكل التالي: ال ميكن للمصارف واملؤسسات املالية واألشخاص 
املشار اليهم يف الفقرة الثالثة املضافة اىل الفقرة الثانية )تعديل 
قانون السرية املصرفية( ان تتذرع بالسرية املصرفية يف شأن 
الطلبات اليت توجهها السلطات واهليئات احملددة يف هذا القانون 
يف جرائم الفساد، وفق تعريف قانون مكافحة الفساد يف القطاع 
العام، وانشاء اهليئة الوطنية، كما يف اجلرائم املعددة يف قانون 
وجرائم   2015  44 رقم  االرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة 
خاضعني  باتوا  املرشحني  ان  يعين  ما  االنتخابية،  احلمالت  متويل 
يؤمن  ما  ترشيحهم،  عند  حساباتهم  عن  املصرفية  السرية  اللغاء 

امكانية مكافحة فعلية ومتقدمة«.
وتوقع كنعان »اجناز قانون اسرتداد األموال املنهوبة يف اجللسة 
وقال:  املقبل«،  األربعاء  ظهر  بعد  الواحدة  اللجنة  اليت ستعقدها 
»هناك حديث كثري يف السياسة ومزايدات حول اسرتداد األموال 
املنهوبة. وال ميكن حصول هذا االسرتداد من دون البدء بالتعقب، 
ثم التحفظ الذي ميكن ان يكون جتميدا او حجزا هلذه األموال، ثم 

املصادرة داخليا او خارجيا، وصوال اىل االسرتجاع«.
اسرتداد  موضوع  يف  واملزايدات  السياسي  »الكالم  ان  ورأى 
للقضاء  ليكون  ومسار،  حمددة  آلية  اىل  حيتاج  املنهوبة  األموال 
الدور االساس يف احلكم بعد التعقب والتحفظ واملصادرة. كما 
املوقعة  االتفاقيات  وفق  ستكون  اخلارج  من  االسرتداد  آلية  ان 
وجدي«.  متكامل  العمل  ان  يعين  ما  املتحدة.  واألمم  لبنان  بني 

)التفاصيل على الصفحة 3(.
البطريرك الراعي

اىل ذلك ادىل البطريرك الراعي، بعد اجتماعه مع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون يف قصر بعبدا، بتصريح للصحافيني ومما جاء 
االنتفاضة  لقد حيينا دائما  الثوار.  أوجه حتية اىل  ان  »أريد  فيه 
من اساسها، وقلنا اننا مع مطالبكم، ونشعر فيها معكم كمواطنني 
لبنانيني. لكننا كنا دائما ننادي ان تكون الثورة على الدوام بناءة 
وحضارية وثقافية، حبيث تظهر وجه لبنان اىل العامل. أما ان نصل 
العامة واخلاصة، وتعد  اليوم من تعد على االمالك  اىل ما حيدث 
ال  ما  فهذا  للحجارة،  استخدام  ومن  الداخلي  واالمن  اجليش  على 
ميكن ان نقبل به على االطالق. حنن مع مطالب شعبنا وحاجاته، 
اىل  دعوة  جائع. وهذه  انه  يقول  مواطنا  ان نسمع  قلبنا  ويدمي 
اجلميع للمساعدة، ولكن من غري املسموح ألحد ان يقوم مبا ذكرته، 
العامل  بلبنان، بل يدفع  ذلك ان االمر معيب جدا وال يعطي ثقة 
بأسره اىل اسقاطنا من عينه، يف الوقت الذي لبنان فيه غري هذا 

الواقع«.
واردف: »لقد تكلمت بكل هذه القضايا مع فخامة الرئيس، وأكدت 
له اننا مع فخامته، ومع احلكومة ومع جملس النواب وكل مؤسسات 
الدولة الدستورية، وندعمها كلها كي ختدم شعبنا يف هذا الظرف 
الكرة االرضية مشلولة بأسرها وحنن متأثرون بهذا  ان  الصعب. 
االمر، امنا علينا ان نعرف كيف نسند بعضنا البعض لكي ننهض 

من جديد«.
وردا على سؤال عما اذا كان االمر يستدعي تكاتف القوى السياسية 
كافة مع بعضها البعض ايضا، اجاب: »انا شخصيا من االساس، 
داعم للحكومة ألنه ال ميكننا ان نعيش يف حالة الالاستقرار والفراغ. 
ولقد دعمت احلكومة، والبعض مل يعجبه االمر. لكنين مل ادعمها 
»كرمى لسواد عيون احد«، امنا من اجل لبنان، الذي ال ميكنه ان 
يسري من دون مؤسسات دستورية. هذا هو املوقف الذي اختذته 
وما زلت عليه اىل اآلن. ان البلد ال يتحمل ابدا أي هزة، وال يتحمل 
نتكاتف.  ان  علينا  لذلك  واقعنا،  نواجه  ان  علينا  فراغ.  اي  ابدا 
وهذه هي الدعوة اليت أوجهها اىل اجلميع واىل كافة املسؤولني 
السياسية.  الشؤون  الذين يتعاطون يف  االحزاب واىل مجيع  عن 
علينا ان نضع جانبا كافة مشاكلنا اخلاصة واختالفات الرأي يف ما 

بيننا، ونضع مجيعنا ايادينا بايادي بعضنا البعض«.
اذا  وعما  لبنان،  مصرف  حاكمية  موضوع  من  موقفه  عن  وسئل 
حبثه مع رئيس اجلمهورية، فاجاب: »ال مل نأت على ذكره. لكن 
هذا املوضوع اخذ الكثري من الردود ويف غري حمله. ان رئيس 
احلكومة قال ما قاله، واحلاكم قال ما قاله ايضا، واصبح العمل 
اآلن يف الداخل. ما قلته يقوم على وجوب ان يسمعوا لبعضهم 
البعض ويقرروا وفق الطرق الدستورية وليفتحوا كافة القضايا 
اليت حنن حباجة اليها. هذا املوضوع اصبح بالنسبة لي ورائي. 
فكل احد قال ما قاله، واصبح عملهم كمسؤولني يف الداخل. حنن 
نساندهم كمسؤولني الختاذ ما جيب من قرارارت«. )التفاصيل 

على الصفحة 6(.

اخلارجية االيرانية تدين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يتماهى مع أهداف »إسرائيل« وأمريكا.
ودان موسوي يف تصريح له بشدة إجراء احلكومة االملانية ضد حزب 
اهلل، قائاًل »يبدو أن بعض الدول يف أوروبا تتخذ مواقفها دون 
االعتبار  األخذ بعني  النظر إىل حقائق منطقة غرب آسيا بل فقط 
األمريكية  واإلدارة  الصهيوني  للكيان  الدعائية  املاكينة  أهداف 

املضطربة«.
البلد  احرتام ذلك  األملانية دون  اختاذ قرار احلكومة  »مت  وأضاف 
للحكومة والشعب اللبناني، ألن حزب اهلل جزء رمسي وشرعي من 
حزب سياسي  الدوام  على  وهو  البلد  هذا  والربملان يف  احلكومة 
مؤثر يف جمال تثبت االستقرار السياسي يف هذا البلد وحيظى بدعم 

شعيب واسع يف لبنان واملنطقة«.
بتهور  أيضًا  األملانية  احلكومة  قرار  ذ  اختخُ »لقد  موسوي:  وتابع 
ضد  احلرب  يف  رئيسية  مكانة  هلا  ومازالت  كانت  قوة  ضد  تام 
تنظيم داعش يف املنطقة. لذلك، جيب أن تتحمل احلكومة األملانية 
التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة اجلماعات اإلرهابية احلقيقية 

يف املنطقة«.
من جهتها، رأت اخلارجية السورية يف قرار احلكومة األملانية »وسام 
العدوان  مقاومة  يف  بدوره  صرحيًا  واعرتافًا  اهلل،  حلزب  شرف 
االستيطاني الصهيوني وإجهاض املشاريع الغربية، اليت تستهدف 

احلقوق واملصاحل العليا لألمة العربية«.
وبدوره، دان املكتب السياسي حلركة »أنصار اهلل« اليمنية القرار 
الذي اختذته أملانيا حبق »حزب اهلل« وتصنيفه منظمة إرهابية، معلنًا 

رفضه له.
بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  أشاد  اآلخر،  املقلب  يف 
بقرار أملانيا األخري املتمثل حبظرها »حزب اهلل« اللبناني وتصنيفه 
مؤيدي  ضد  »قوية«  إجراءات  الختاذ  داعيًا  إرهابية«،  كـ«منظمة 

احلزب املشتبه بهم.
وقال بومبيو يف تغريدة إن »عرقلة قدرة هذه املنظمة اإلرهابية 
على التخطيط للهجمات اإلرهابية ومجع األموال سيقلل من سلوك 

إيران اخلبيث ونفوذها«.
نشاطات  كل  قرارها حبظر  برلني  أعلنت  اخلميس،  اليوم  وصباح 

حزب اهلل اللبناني يف أملانيا، وتصنيفه »منظمة إرهابية«.

البيت األبيض لنتنياهو...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

موافقة  بشرط  فقط  الغربية  الضفة  يف  للضم  األخضر  الضوء 
إسرائيلية على دولة فلسطينية وتبين خطة ترامب بشكل كامل«.

عثت إىل نتنياهو ورجاله  وحبسب القناة اإلسرائيلية، فإن »الرسالة بخُ
عرب عدة قنوات، واحد منها هو السفري األمريكي يف إسرائيل دافيد 
»أوضح يف اجللسة  األمريكي  السفري  أن  فريدمان«، مشريًة إىل 
األوىل للجنة اإلسرائيلية-األمريكية لرتسيم اخلرائط قبل االنتخابات 
األخرية أن الواليات املتحدة األمريكية حبثت مع إسرائيل تنفيذ خطة 

السالم ومل تبحث تنفيذ خطة الضم«.
القناة،  وفق  االنتخابات،  قبل  األمريكيون  املسؤولون  أشار  كما 
إىل أنهم »ال يستطيعون أن يأخذوا جزءًا من خطة ترامب أي فقط 

األجواء اليت هم حيبونها وإمنا عليهم اخذها كرزمة«.
وتابعت القناة: »قال املسؤولون إنه سنكون مستعدين لالعرتاف 
بضم إسرائيل كجزء من عملية واسعة، توافق فيها إسرائيل على 
مفاوضات مع الفلسطينيني وفقًا ملبادئ خطة ترامب«، وأضافوا 
إقامة دولة فلسطينية  اقرتاح  أن يكون جزءًا من  الضم جيب  أن 
على أساس شروط حمددة، حجم منطقة حمدد ومساعدة اقتصادية 

سخية«.
أداء  ينتظرون  زالوا  ما  األبيض  البيت  يف  أنه  القناة،  وكشفت 
احلكومة اجلديدة يف »إسرائيل« اليمني الدستوري، مشريًة إىل أنه 
»يف األسبوع املاضي أجريت حمادثة هاتفية بني كبري مستشاري 

ترامب جارد كوشنري مع رئيس حزب أزرق ابيض بين غانتس«.
أّنها مستعّدة  أعلنت يف وقت سابق  الواليات املّتحدة  ويذكر أن 
لالعرتاف بضّم »إسرائيل« أجزاء كبرية من الضّفة الغربية احملتّلة، 
داعيًة يف الوقت نفسه احلكومة اإلسرائيلية املقبلة إىل التفاوض 

مع الفلسطينيني.
وقالت متحّدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية للصحافيني: »كما 
أوضحنا دومًا، حنن على استعداد لالعرتاف باإلجراءات اإلسرائيلية 
الرامية إىل بسط السيادة اإلسرائيلية وتطبيق القانون اإلسرائيلي 

على مناطق من الضفة الغربية«.
كانون  أواخر  يف  كشف  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وكان 
أعطى  واليت  األوسط«،  الشرق  يف  للسالم  »رؤيته  عن  الثاني 
فيها سلطات االحتالل الضوء األخضر لضّم غور األردن؛ املنطقة 
االسرتاتيجية اليت تشّكل 30 يف املئة من مساحة الضّفة الغربية، 
واملستوطنات املبنية يف الضفة الغربية والقدس احملتلة اليت باتت 
لـ  العاصمة املوحدة  اإلدارة األمريكية جزءًا ال يتجّزأ من  يف نظر 

»إسرائيل«.

إعتداء اسرائيلي على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ومنذ أسبوع، متكنت الدفاعات اجلوية السورية من التصدي لصواريخ 
معادية يف حميط تدمر يف حمافظة محص وسط سوريا، وأسقط 
سالح الدفاعات اجلوية السورية عددًا من الصواريخ قبل وصوهلا 

إىل أهدافها.
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مـلبورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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تـرامـبيات

لتصنيف  قائمتها  يف 
قّدرت  املليارديرات، 
األمريكية  فوربس  جملة 
اخلامس  الرئيس  ثروة 
للواليات  واألربعني 
املتحدة األمريكية ورجل 
ترامب  دونالد  األعمال 
مليارات   3.1 حبوالي 
بذلك يف  ليحل  دوالر، 
بني   715 الـ  املركز 
و259  العامل،  أغنياء 
الواليات  أغنياء  بني 

املتحدة.
ترامب  يصل  أن  قبل 
إىل املكتب البيضاوي، 
أكثر  واحدا من  ويصبح 
امُلثريين  السياسيني 
للجدل يف العامل، عمل 
صناعية  قطاعات  يف 
كذلك  خمتلفة،  وجتارية 
الكتب  من  العديد  له 
قائمة  تصدرت  اليت 
ودرت  مبيًعا،  األكثر 

الكثري من األرباح.
االعمال التجارية

بدأت منظمة ترامب يف 
العمل بسوق العقارات، 
العقارات  خصيًصا 
وكانت  الفاخرة، 
عملية  أعماهلا  أول 
لفندق  الناجحة  التجديد 

كم تبلغ ثروة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومن أين جناها؟
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كومودور، وواجهة جراند سنرتال يف عام 1976، 
كان  الشركة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  أن  إال 
العمل  انضمت إىل  الثمانينيات، عندما  يف فرتة 
مع مؤسسة هوليداي إن، لتطوير فندق وكازينو 

بقيمة 250 مليون دوالر يف أتالنتيك سييت.
ومع مرور الوقت وصلت العالمة التجارية لرتامب 
مرحلة جديدة من التقدم والنجاح يف الثمانينيات، 
واليت ميكن اعتبارها الفرتة الذهبية ملنظمته، ويف 

مانهاتن كانت له جناحات وإخفاقات.
ميلك الرئيس األمريكي عقارات موجودة يف كل 
مكان يف العامل، وكذلك حتمل مبان شهرية امسه 
والس  واشنطن،  مثل  املتحدة  الواليات  داخل 
تشمل  واليت  ونيويورك،  وشيكاغو،  فيجاس، 
مالعب اجلولف، واملنتجعات السياحية، عالوة على 
سكنية  مراكز  بها  سحاب،  وناطحات  أبراج  عدة 
وفنادق، وحمالت جتارية حتمل أمساء أهم وأشهر 
املاركات التجارية العاملية، وفيما يلي ُنلقي نظرة 

على بعضها.
برج ترامب

ميلك ترامب برج ترامب الذي ُتقدر قيمته حبوالي 
337 مليون دوالر، ولدى الرئيس األمريكي حوالي 
224 ألف قدم من املكاتب ومراكز البيع والتجزئة، 
وتستأجر شركة جوتشي متجًرا داخل املبنى مقابل 

21 مليون دوالر يف العام الواحد.
ترامب بالزا

قّدرت فوربس قيمة ترامب بالزا حبوالي 40 مليون 
دوالر، وهو عبارة عن برج مكّون من 85 طابًقا، 
وبه  ترامب،  منظمة  مقر  يف  الثاني  الربج  يعترب 
العديد  وكذلك  وسكنه،  الرئيسي  ترامب  مكتب 

من املتاجر ومكاتب األعمال التجارية.

برج وفندق ترامب العاملي
وهو  دوالر،  مليون   19 حوالي  إىل  قيمته  تصل 
مدينة  يف  تقع  وفندقية  سكنية  سحاب  ناطحة 
املدينة  الشهرية يف  املباني  أحد  وهو  شيكاغو، 
هناك،  مبنى  أطول  ثاني  ألنه  نظًرا  األمريكية 
كما أن تصميمه مميز، إذ صممه أدريان مسيث 
املهندس املعماري الذي صمم برج خليفة وبرج 

اململكة يف جدة.
برج ترامب الدولي

تقّدر قيمته حبوالي 25 مليون دوالر، وهو ناطحة 
التجزئة،  لبيع  ومراكز  جتارية  متاجر  به  سحاب 
وجراج، وشقق وحمالت سكنية. ويعترب هذا الربج 
مدينة  وسط  مانهاتن  يف  املميزة  العالمات  من 
نيويورك، نظًرا إىل لونه الداكن، ونوافذه الكبرية 
اليت تسمح ملن يوجد بداخله باالستمتاع مبشاهدة 

نهر األوسط يف وسط مانهاتن.
عامل الثقافة والرتفيه

 The Art of the« ويف عام 1987 نشر ترامب كتاب
Deal«، والذي تصّدر قائمة الكتب األكثر مبيًعا 
وقتذاك، وعززت املبيعات اسم ترامب، وشجعته 
مثاني  فألف  الكتب،  تأليف  يف  االستمرار  على 

كتب بعده.
طرح   »The Art of the Deal« كتاب  أن  ورغم 
باألسواق قبل 35 عاًما تقريًبا، لكنه ال يزال ُيقق 
أرباحا حتى اآلن، أظهرت وثيقة رمسية أن مبيعات 

الكتاب حققت أرباحا وصلت إىل مليون دوالر.
خالل  من  التجزئة،  ترامب كذلك يف جتارة  عمل 
إطالق خط لقمصان العمل وربطة العنق، وحسب 
التقارير الرمسية فإن ترامب حقق من وراء هذه 

التجارة 3.25 مليون دوالر أمريكي.

مسرية دونالد ترامب قبل رئاسة أمريكا.. »النجاح عرب الفشل«

اإلجنازات  من  العديد  حقق  الذي  للرجل  بالنسبة 
فإن  الناجحة،  املشاريع  من  بالكثري  امسه  وربط 
العالمات  أشهر  من  تعترب  ترامب  دونالد  ماركة 
إن  القول  وميكن  السوق.  يف  وأهمها  التجارية 
إن  عن  ُيقال  ملا  حيًا  مثااًل  يعترب  ترامب  دونالد 

النجاح دائمًا يعقبه فشل والعكس صحيح.
ترامب  دونالد  بذل  طويلة  سنوات  مدار  على 
ثروته،  زيادة  من  يتمكن  كي  كبريًا  جمهودًا 
املشاريع يف  أهم  يكون صاحب  أن  على  وعمل 
أهم  أن يكون من  املتحدة، ومتكن من  الواليات 
العقارات يف  والعاملني يف جمال  األعمال  رجال 
أمريكا، قبل أن يصبح الرئيس اخلامس واألربعني 

للواليات املتحدة.
ورغم جناحه وثرائه الكبري إال أن تاريخ رجل األعمال 
األمريكي كان مليئًا باإلخفاقات، ولكنه يف الوقت 
هذه  تردعه  ومل  النجاح  حتقيق  من  متكن  نفسه 

اإلخفاقات ومل متنعه من مواصلة مشواره.
منذ فرتة ليست بعيدة، حتدث دونالد ترامب عن 
واملشاريع،  التجارية  باألعمال  املتعلقة  قراراته 
وقال إنه يف بعض األحيان قد نضطر إىل خسارة 
نلقي  دعونا  لذا  باحلرب،  الفوز  أجل  من  معركة 
اليت  ترامب واللحظات  نظرة على بعض قرارات 
يكون  أن  خالهلا يف  من  جنح  ولكنه  فيها  أخفق 

أكثر جناحًا.

خطوط طريان ترامب
ما  تغيريا  هناك  أن  ترامب  رأى   1988 عام  يف 
جرى  عندما  الطريان،  خطوط  صناعة  يف  يدث 
اشرتاء شركة اسرتن إير شتل، واليت كان عمرها 
مليون   365 حبوالي  عامًا،   27 الوقت  ذلك  يف 

دوالر.
قرر ترامب الدخول يف هذا العامل، وقال وقتها 
والرفاهية  الفخامة  من  نوعا  تضفي  سوف  إنها 
على خطوط الطريان، ولكن شركته مل حتقق أي 
الشركة يف  وأغلق  فادحة،  جناح، وخسر خسارة 

عام 1992.

ترامب كازينو
اسم  عليها  أطلق  شركة  ترامب  دونالد  أسس 
واليت   1996 عام  ريزورت«  انرتتيمنت  »ترامب 
امتلكت ثالثة كازينوهات وهي تاج حمل، ترامب 
بالزا، وترامب مارينا، وكلها كانت يف أتالنتيك 
بها  مرت  اليت  السيئة  األوقات  وخالل  سييت. 
ُيبعد نفسه عنها، ويتنصل  ترامب  الشركة كان 
من  منها، رغم أنه امتلك يف حقيقة األمر 28 % 

حصة األسهم فيها.

فشلت كازينوهات ترامب يف حتقيق األرباح عدة 
مرة، وأظهرت التقارير أنه خسر كثريًا بسببها.

بينهم دونالد ترامب.. مشاهري أفلسوا ثم عادوا 
سريعًا إىل القمة

جامعة ترامب
 يف عام 2005، أعلن ترامب عن تأسيس جامعة 
ترامب، وجرى تأسيس اجلامعة بهدف كسب املال 
ومل تكن ُمعتمدة. وبعد مواجهة دعاوى قضائية 
ُمتعددة، مت تغيري اسم اجلامعة إىل مبادرة ترامب 
لريادة األعمال يف عام 2010، ومع ذلك مل يقق 
أي جناح، ما أدى إىل إغالقها يف عام 2011. ويف 
عام 2013، ُرفعت دعاوى قضائية ضد املؤسسة 

بتهمة االحتيال على الطالب.

ترامب فودكا
به  خاصا  خطا  ترامب  أطلق   ،2006 عام  يف   
اسم  عليه  وأطلق  الفودكا  مشروب  لتصنيع 
حتقق  أن  املتوقع  من  وكان  فودكا«،  »ترامب 
اسم  حتمل  كانت  أنها  إىل  بالنظر  كبريًا  جناحًا 
دونالد ترامب، ولكنه أنهى املشروع عام 2011. 
وبالرغم من ادعائه بأنه أغلق املشروع ألنه فقد 
أنه  اهتمامه باملشروع، ولكن احلقيقة ُتشري إىل 
التصنيع  من  بدًءا  املشكالت  من  العديد  واجه 

والتقطري وتعبئة الزجاجات وحتى التمويل.

ترامب للرهن العقاري
عندما  فادحًا  خطأ  ترامب  ارتكب   ،2006 عام  يف 
املتحدة  الواليات  يف  العقارات  سوق  أن  توقع 
سوف يبقى قويًا فرتة طويلة، ولكن يف حقيقة 
األمر شهد السوق تراجعًا كبريًا يف ذلك الوقت. 
كبرية،  بصورة  واخفقت شركته   ،2006 عام  يف 
املشاريع  ثلث  إجناز  من  إال  الشركة  تتمكن  ومل 
على  باللوم  ترامب  وألقى  تنفيذها،  عليها  اليت 
الشركة،  أداروا  الذين  التنفيذيني  املديرين 

وأغلق الشركة يف عام 2007.

جملة ترامب
قرار خاطئ آخر اختذه ترامب عام 2007، إذ رأى أنه 
عليه إطالق جملة حتمل اسم عالمته التجارية. كانت 
الرتويج  إعادة  على  رئيسي  بشكل  تقوم  فكرته 
لبعض املنتجات الدعائية األخرى اليت محلت اسم 
يتمكن  حتى  وورلد«  و«ترامب  ستايل«  »ترامب 
والتسويق، ولكنها  اإلعالن  التوغل يف عامل  من 
مل تنجح متامًا ومل تستطع البقاء صامدة حتى عام 

.2009
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فـــنانات

دينا  الفنانة  تعرضت 
الشربيين حلملة سخرية 
التواصل  مواقع  على 
عرض  فور  االجتماعي 
من  األوىل  احللقة 
مسلسلها اجلديد »لعبة 
خطأ  بسبب  النسيان« 
مسئوليته  يتحمل 
وهو  اإلخراج  فريق 
طفل  برفقة  الظهور 
يفرتض أنه مولود منذ 
بينما  ساعات  مخس 
يظهر يف احلقيقة بعمر 

دينا الشربيين تتعرض للسخرية بعد عرض 
احللقة األوىل من لعبة النسيان بسبب هذه الصورة

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

دينا الشربيني تعرضت للسخرية بسبب هذا الطفل

ال يقل عن عام، كما توقف عشاق عمرو دياب أمام اسم دينا داخل 
املسلسل »رقية« وهو اسم والدة عمرو دياب يف احلقيقة.

فور  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ظهرت  الساخرة  التعليقات 
عرض احللقة األوىل على قناة MBC مصر، حيث ظهر خطأ ملحوظ 
طفلها،  حتمل  وهي  »دينا«  فيه  ظهرت  الذي  املشهد،  متثل يف 

الذي أطلقت عليه اسم »حييى«، فور والدته، باملستشفى.
إال أن الطفل كان كبرًيا، وال يتناسب حجمه مع حجم رضيع حلظة 
وضعه، بل ظهر وكأن عمره سنة أو أكثر، وجاءت تعليقات اجلمهور 
ساخرة من هذا اخلطأ، فقال أحدهم: مسلسل دينا الشربيين وابنها 
اللي لسة خملفاه بس نزل يف أوىل ابتدائي على طول«، وعلق 

آخر: دة أكرب من دينا نفسها.
التعليقات توقفت أيضا أمام ترت املسلسل حيث مت نسب املوسيقى 
أسامة  توزيع  ومن  دياب  لعمرو  اململوكة  ناي  لشركة  التصويرية 
اهلندي، ولفت أنظار البعض الشكر اخلاص من فريق العمل للمخرج 
املالحظة  لكن  املسلسل،  استكمال  عن  اعتذر  الذي  خليفة  هاني 
رقية  وهو  املسلسل،  يف  دينا  شخصية  اسم  حول  كانت  االبرز 
والذي ربطه اجلمهور بينه وبني اسم والدة عمرو دياب اليت حتمل 

نفس االسم.
كما توقف املشاهدون أمام املشهد الذي ظهرت فيه الفنانة أمساء 
جالل وهي حامل واستخدمت وساطة أقرب إىل خاصرها منها إىل 
بطنها وقال أحد املتابعني: نفسي اعرف انهي خمرج يف مسلسل 

لعبه النسيان اللي خلى أمساء جالل حامل يف سرتها مش بطنها.
النسيان« مقتبس من فورمات مسلسل  »لعبة  أن مسلسل  يذكر 
إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أمحد شفيق، ويشارك 
يف بطولته أمحد داود، اجنى املقدم، حممود قابيل، روزالني البيه، 
على قاسم، رجاء اجلداوي، على قاسم وأمحد صفوت وينتمي لنوعية 
أعمال الدراما االجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة 
بعد معرفته حقيقتها  الطبقة املتوسطة، ختون زوجها، ثم تقتله، 
وتتغري حياتها متاًما عندما تفقد ذاكرتها وجتد نفسها يف صراع بني 

حياتها اجلديدة وحماولة تذكر املاضي.

 فيفي عبده تهدد مبقاضاة رامز جالل:

 كـهربين زيـادة وبــهدلين

»رامز  لربنامج  األول  الرمسي  التشويقي  اإلعالن  عن  الكشف  بعد 
جمنون رمسي« املقرر عرضه أول أيام شهر رمضان، خرجت الفنانة 
فيفي عبده عن صمتها، وأطلت عرب برنامج حيدث يف مصر مؤكدة 
تعويض  رامز جالل وطلب  الفنان  زميلها  مقاضاة  تفكر يف  أنها 
بعدما تسبب مقلبه يف فقدها حاسة السمع بسبب تعرضها جلرعة 

كهرباء زائدة أثناء تعذيبها.
فيفي اليت تنافس رامز جالل وتقدم هذا العام برناجما متخصصا يف 
املقالب بعنوان »خلي بالك من فيفي« عرضت حلقته األوىل مساء 
أمس، أبدت غضبها بعدما أوقع بها رامز جمددا يف مقالبه وقالت: 
هوديه يف داهية ألنه كهربين زيادة عن اللزوم، انا حسيت انهم 

خاطفين يف إسرائيل بيعاقبوني.
وأطلقت فيفي بثا مباشرا عرب حسابها مبوقع إنستقرام احملت فيه 
دا جمنون، جمنون  وقالت:  جالل،  رامز  على  رفع قضية  الحتمال 
من  خرجت  إن ضوافري  جًدا، حسيت  كتري  اتكهربت  رمسي جبد، 
إيدي، وكان الزم أقول حببك يا رامز على كرسي االعرتاف عشان 
أنا مبقيتش عارفه امسع كويس زي األول، دا كإنه  متكهربش، 

بينتقم منه وعقاب.
اإليقاع  يتشاركان يف  حيث  برامز جالل  مقارنتها  فيفي  ورفضت 
بالنجوم يف مقالب صعبة، وقالت: أنا حنينة، وأحيانا كان املخرج 
بيطلب مين تصرفات وكالم وكنت برفض، ألن النجوم ضيويف يف 

بييت وحببهم.
 mbc وظهرت فيفي عبده يف اإلعالن التشويقي الذي طرحته قناة
مصر عرب موقع اليوتيوب اخلاص بربنامج الفنان رامز جالل، وهي 
تصرخ بصوت عالي من شدة الوجع واخلوف، باإلضافة إىل العديد 
ويامسني  عبيد  ونبيلة  يامسني صربي  النجمة  منهم  الفنانني  من 

رئيس وحميي امساعيل.

طالق يامسني عبد العزيز وريهام حجاج 
ونور اللبنانية وفسخ خطوبة يامسني 

صربي بأول يوم يف رمضان

شهدت مسلسالت دراما رمضان 2020 مصادفة غري مسبوقة، بعدما 
لتشكل  املسلسالت،  جنمات  خطوبة  وفسخ  طالق  حاالت  تعددت 
ظاهرة وكأن مؤلف كل هذه األعمال كاتب واحد، ولكن مع سري 

األحداث يتبني أن لكل جنمة سبب خمتلف للحصول على حريتها.
الفنانة ريهام حجاج حصلت على الطالق من زوجها »حممود حجازي« 
ضمن أحداث احللقة األوىل من مسلسل »ملا كنا صغريين« بعدما 
اكتشفت عودته إلدمان الكوكايني، ورغم اعرتافها حببه، إال أنها 
أصرت على احلصول على الطالق خوفا من الفضيحة إذا مت القبض 

على زوجها بتهمة حيازة خمدرات، أو توفى جراء جرعة زائدة.
النبوي،  وخالد  حجاج،  ريهام  بطولة  كنا صغريين«  »ملا  مسلسل 
وحممود محيدة، ونسرين أمني، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم 
قاسم، وحممود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد 
اهلل، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهال السعيد وهو تأليف 

أمين سالمة وإخراج حممد على.
الفنانة يامسني صربي فسخت خطوبتها بعد أقل من شهر بعدما 
اكتشفت خيانة خطيبها »أمحد جمدي« مع فتاة أخرى »أينت عامر« 
كانت جتمعه بها عالقة قدمية، ورفضت كل حماوالت خطيبها للصفح 
والغفران ضمن أحداث احللقة األوىل من مسلسل »فرصة ثانية«.

الفنانة نور اللبنانية بطلة مسلسل »الربنس« مل تظهر طوال احللقة 
األوىل إال باملشهد األخري، حيث تكتشف أن شقيقها الصغري قام 
بسرقة حمل زوجها لبيع الذهب واجملوهرات، ويقوم الزوج بإلقاء 
ميني الطالق على نور وسط احلارة عقابا هلا على جرمية شقيقها، 
كما يستوىل على مصوغاتها الذهبية وسط صمت وحزن أهل احلارة 
ومن بينهم حممد رمضان الذي يستعيد ذكرياته الرومانسية مع نور 

وطلبه االرتباط بها.
حممد  وبطولة  سامي  حممد  وإخراج  تأليف  »الربنس«  مسلسل 
رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أمحد زاهر، جنالء بدر، ادوارد، دنيا 
عبد العزيز، عبد العزيز خميون، ريم سامي، سلوى عثمان، حممد 
عالء، صفاء الطوخي، حممد حامت، رحاب اجلمل، حازم إيهاب، أمحد 

داش وعدد من الفنانني. 
زوجها  من  الطالق  على  األخرى  هي  حصلت  العزيز  عبد  يامسني 
شريف منري بسبب إهماله هلا، ضمن أحداث مسلسل »وحنب تاني 
وزوجها  غالية  الديكور  مهندسة  شخصية  يامسني  وجتسد  ليه«، 
عبداهلل خمرج إعالنات مشهور ينشغل عنها وعن أسرته، ويرى يف 
فتطلب  ومراهقة  طفولة  رومانسية  بطرق  منه  التقرب  حماوالتها 

الطالق ويصدمها باالستجابة هلا والقاء ميني الطالق.
»وحنب تاني ليه« بطولة يامسني عبد العزيز، وشريف منري، وكريم 
فهمي، وسوسن بدر، ومسر مرسي، وإسالم مجال، وإيهاب فهمي، 
فهمي،  وإيهاب  العرب،  عز  وليلى  السيد،  وإميان  طلبة،  وبدرية 

وتارا عماد، وكارولني عزمي، وصبا الرافعي.

ياسمني عبد العزيز تحصل على الطالق من أول حلقة
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صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

كيف نفرق بني أعراض كورونا 
واألمراض املومسية؟

يشرتكان يف السعال وارتفاع احلرارة وصعوبة 
واإلعياء،  والصداع  العضالت  وآالم  التنفس 
االختبارات  إجراء  عرب  بينهما  التفريق  ويتم 

الالزمة يف املراكز الصحية.

آقبينار  آقغول  الربوفيسور  قال  جانبه،  ومن 
عامًا   12 عمله  بعد  لرتكيا  عاد  الذي  أنطوني، 
باملعهد الوطين للصحة يف الواليات املتحدة، 
مع  املومسية،  األمراض  أعراض  »تشابه  إن 
لدى  وهلع  ذعر  يف  يتسبب  كورونا  أعراض 

بعض العائالت«. 

وتابع أنطوني: »طبقا للمعلومات الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية ومركز مكافحة األمراض 
والوقاية منها بالواليات املتحدة، فإن األعراض 
املومسية  األمراض  بني  تفرق  اليت  الرئيسية 

ووباء كورونا، هي ضيق التنفس«.

وأشار إىل أن وباء كورونا ال يسبب العطس 
املتكرر مثل اإلنفلونزا واحلساسية. 

وأوضح »من ضمن أعراض وباء كورونا أيضًا 
اإلسهال أحيانًا وهو ليس من األعراض الشائعة 
نادر احلدوث  لإلنفلونزا واحلساسية وإن كان 

لدى األطفال املصابني بنزالت الربد«.

ووفقًا ألنطوني، فإن السعال الذي يسببه وباء 
كورونا يكون جافًا وشديدًا، بينما ال يكون بهذه 

الشدة يف حاالت اإلنفلونزا ونزالت الربد.

وحتى صباح الثالثاء، جتاوز عدد مصابي كورونا 
حول العامل مليونا و930 ألفا، تويف منهم أكثر 
من 119 ألفا، يف حني تعافى حنو 453 ألفا، 

.Worldometer حبسب موقع

تظهر  اليت  املومسية  األمراض  بعض  تتشابه 
والربو  احلساسية  مثل  الربيع  بداية فصل  مع 
اإلصابة  أعراض  مع  امللتحمة،  والتهابات 
بفريوس كورونا، ما قد يسبب حالة من الذعر 
كيفية  أوضحوا  اخلرباء  لكن  املرضى،  لدى 

التفريق بني هذه األعراض.

وأوضح األطباء أن أعراض بعض األمراض اليت 
تظهر يف هذه األيام بسبب تغري املواسم، هي 
الرشح وضيق التنفس والعطس، لكن األعراض 
األمراض  بقية  عن  كورونا  وباء  متيز  اليت 
حرارة  درجة  ارتفاع  هي  املومسية  الصدرية 
واملتواصل،  الشديد  اجلاف  والسعال  اجلسم، 

وضيق التنفس.

الصدرية  األمراض  قسم  يف  األستاذ  وقال 
بإسطنبول،  ميديبول  جامعة  يف  الطب  بكلية 
»األمراض  إن  األناضول  لوكالة  بايرام،  حممد 
املومسية تبدأ بالظهور مع بداية فصل الربيع مثل 
احلساسية، والربو، وحساسية األنف، والتهاب 
امللتحمة، إضافة إىل استمرار بعض األمراض 

اليت تظهر يف الشتاء مثل اإلنفلونزا«. 

الربو  مثل  األمراض  بعض  أعراض  وتتشابه 
مثل  كورونا  وباء  أعراض  مع  واحلساسية 

العطس والرشح وضيق التنفس.

وأشار بايرام إىل أنه ميكن اخللط بني أعراض 
املصابني بكورونا بشكل طفيف وبني أعراض 
التنفسي  اجلهاز  والتهاب  السعال  مثل  الربو 
حبساسية  اإلصابة  حال  يف  والرشح  العلوي 

األنف.

وأضاف »األشخاص الذين يعرفون مسبقا أنهم 
مصابون بالربو يستطيعون التفرقة بني أعراضه 
وأعراض كورونا«. لكن يف حال استمرت هذه 
األعراض أو زادت لدى مصابي الربو فسيكون 

من الضروري التوجه إلجراء فحص طيب.

األعراض  أن  فأوضح  للحساسية  وبالنسبة 
والرشح غري  العطس  مثل  باحلساسية  اخلاصة 

شائعة كثريًا يف وباء كورونا.

الصعب  فمن  العادية  اإلنفلونزا  أعراض  أما 
إىل حد ما التفريق بينها وبني كورونا ألنهما 

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

غريه،  إىل  بالنظر  كورونا  بفريوس  املصاب 
وتكون مضاعفات املرض عنده أشد.

دلفريسي،  فرانسوا  جان  الربوفيسور  وقال 
يقدم  الذي  العلمي  اجمللس  يرأس  الذي 
املشورة للحكومة الفنرسية بشأن الوباء، إن ما 
يصل إىل 25 باملئة من الفرنسيني معرضون 
بشدة خلطر اإلصابة بالفريوس بسبب العمر أو 

السمنة.
أيًضا للخطر  وأضاف أن األمريكيني معرضون 
الواليات  السمنة يف  مستويات  ارتفاع  بسبب 
من  باملئة   42.4 حالًيا  يعاني  حيث  املتحدة، 

السكان البالغني من زيادة الوزن الشديدة.
لـ«راديو  تصرحيات  يف  دلفريسي،  وطالب 
زيادة  من  يعانون  الذين  األشخاص  فرنسا«، 
الوزن بتوخي احلذر، واتباع املزيد من اجلراءات 

الوقائية جتنبا لإلصابة بفريوس كورونا.
ووفقا ملركز السيطرة على األمراض والوقاية 
الواليات  سكان  من  باملئة   42.4 فإن  منها، 
املتحدة البالغني يعانون من السمنة، فضال عن 

18.5 باملئة من األطفال.
نيويورك،  جامعة  من  دراستان  وجدت  وقد 
أجريتا على 8 آالف مريض جتاوزوا 65 عاًما أن 
لديهم وزنا زائدا، وأن عاملي العمر والسمنة 
هلما تأثري خطري على مصابي فريوس كورونا.

ويف إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن ما يقرب 
من نصف املرضى )46 يف باملئة( الذين دخلوا 
كورونا،  بفريوس  اإلصابة  بسبب  املستشفى 

يبلغون من العمر 65 عاًما فما فوق.

وخلص العلماء إىل أنه على الرغم مما يشكله 
املريض  على  خطورة  من  العمر  يف  التقدم 
ارتباط  هلا  السمنة  كانت  كورونا،  بفريوس 

أكرب مبضاعفات اإلصابة باملرض.

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 
بالفريوس  مريض  ألف   15 من  أكثر  بيانات 
يف مجيع أحناء اململكة املتحدة، حسبما ذكرت 

صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، األحد.

أدنربة  جامعات  من  بريطانيون  علماء  ودرس 
من  عينات  كوليدج-لندن  وإمربيال  وليفربول 
177 مستشفى يف مجيع أحناء اململكة املتحدة، 
وبعض  بكورونا  اإلصابة  بني  العالقة  لتحديد 
الظروف  أو  اجلنس  أو  العمر  مثل  العوامل، 

الصحية.
جامعة  من  أوبينشو،  بيرت  الربوفيسور  وقال 
إمربيال كوليدج-لندن، إنه من احملتمل أن تكون 
عائقا  الداخلية  األعضاء  حول  الزائدة  الدهون 

أمام إفراز املواد املضادة للجهاز املناعي.

مع  أوبينشو،  قادها  اليت  الدراسة  وأظهرت 
أدنربة،  جامعة  من  بايلي  كيين  الربوفيسور 
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 
واستنشاق  والرئتني  احلاجز  احلجاب  توسيع 
من  األعضاء  سيحرم  الذي  األمر  األوكسجني، 

األوكسجني.
لألشخاص  املناعي  اجلهاز  إن  األطباء  ويقول 
الذين يعانون من السمنة حيتاج للعمل بشكل 
كورونا،  بفريوس  اإلصابة  حال  يف  مضاعف 
مناعية  مضادات  إنتاج  إىل  يؤدي  الذي  األمر 
التهابات  بشكل أكرب، مما يتسبب يف حدوث 

يف اخلاليا.
وهذا ما قد يفسر تدهور رئة الشخص السمني 
الفريوسات  بأحد  يصاب  عندما  أسرع  بشكل 
مقارنة  كورونا،  فريوس  بينها  ومن  التاجية، 

بالشخص غري البدين.

وقبل أيام قليلة، أكد كبري علماء األوبئة يف 
على  أكرب«  خطًرا  »تشكل  السمنة  إن  فرنسا 



Page 28صفحة 28     

NEWS

ANZAC DAY 2020: WE 
WILL REMEMBER THEM

-   NSW residents will be 
able to commemorate AN-
ZAC Day from home this 
year with a broadcast of 
special services to honour 
our veterans and serving 
Defence personnel.
-    Premier Gladys Bere-
jiklian said with tradition-
al marches and local me-
morial services cancelled 
this year, ANZAC Day has 
a renewed meaning.
-   The NSW service will be 
broadcast live on ABC TV 
and streamed on the AN-
ZAC Memorial and RSL 
Facebook pages. The ser-
vice will not be open to the 
public and the community 
is urged to continue fol-
lowing the latest health 
advice by commemorat-
ing at home.

COVID TESTING TO 
DOUBLE: ANYONE WITH 
SYMPTOMS CAN NOW 
BE TESTED

-    The NSW Government 
is urging anyone expe-
riencing symptoms of 
COVID-19 to be tested in 
a bid to curb the spread of 
the virus.
*  NSW Premier Gladys Be-
rejiklian announced there 
is now capacity to double 
the number of COVID-19 
tests from around 4,000 
tests per day to 8,000.
-   If you have COVID-19 
symptoms please:
-  Contact your GP;
- Call Healthdirect on 
1800 022 222;
- Visit a NSW Health 
COVID-19 clinic.
-   The locations of COVID-
19 clinics are available 
here: 
https://www.nsw.gov.au/
covid-19/how-to-protect-
yourself-and-others/clin-
ics
COVID-19 testing clinics | 
NSW Government
www.nsw.gov.au
Find your nearest coro-

navirus testing centre in 
NSW.&nbsp;

NSW STUDENTS TO 
TRANSITION BACK TO 
THE CLASSROOM IN 
TERM 2
-    NSW school students 
will gradually transition 
back to the classroom 
during Term 2 as the 
Government continues to 
deal with the COVID-19 
pandemic.
-  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.

NSW TRANSPORT AND 
ROADS PROJECTS 
KEEPING 130,000 PEO-
PLE IN JOBS

* Critical construction and 
maintenance work across 
NSW roads and transport 
networks is being ramped 
up to keep people in jobs 
during COVID-19, and 
protect the livelihoods of 
more than 130,000 peo-
ple directly and indirectly 
employed by Transport 
for NSW.

$73 MILLION TO SUP-
PORT MENTAL WELL-
NESS DURING COVID-19 
PANDEMIC

-    More than 180 men-
tal health workers will be 
deployed across the state 
as part of a $73 million 
package to boost mental 
health services during the 
COVID-19 pandemic.
-    The NSW Government 
previously announced 
$800 million for NSW 
Health to support the 
health system including 
significantly increasing 
capacity in NSW public 
hospitals, particularly 
within ICUs.

$140 MILLION TO BOOST 
CRITICAL INDUSTRIES 
DAMAGED BY BUSH-

NSW Government Weekly Up-
date - 24 April 2020

FIRES

-    The NSW Government 
announced a $140 million 
Bushfire Industry Recov-
ery Package to support 
forestry, horticulture and 
agriculture industries 
impacted by the recent 
bushfires.
-   For a full list of all avail-
able bushfire support, go 
to www.service.nsw.gov.
au.

$10 MILLION A DAY 
FLOWS OUT THE DOOR 
TO SUPPORT NSW 
SMALL BUSINESSES IM-
PACTED BY COVID-19
-   The NSW Government 
has approved more than 
$100 million in Small Busi-
ness Support Fund grants 
in just 10 days since the 
program opened.
-   For more information 
on eligibility or to submit 
an application please visit 
www.service.nsw.gov.au 
or call 13 77 88.

COVID-19: VIDEO TECH 
FOR WITNESSING LEGAL 
DOCUMENTS

- Video conferencing 
technology like Skype, 
WhatsApp, FaceTime and 
Zoom can now be used in 
the witnessing of impor-
tant legal documents like 
wills, powers of attorney 
and statutory declara-
tions under a new regu-
lation made this morning 
by the Governor.
-    The Government will 
continue to consult with 
stakeholders about op-
tions for allowing certain 
documents to be signed 
and executed electroni-
cally.

BUSHFIRE-HIT NSW 
FARMERS RECEIVE $70 
MILLION  IN SUPPORT 
SO FAR

-   Primary producers re-
covering from the devas-
tating impacts of bush-

 2020 أيــار   2 Saturday 2 May 2020الـسبت 

fires are still receiving 
vital support, with around 
$70 million in Special Di-
saster Grants approved in 
the last three months.
-   Applications can be 
made via the NSW Rural 
Assistance Authority, ei-
ther by calling 1800 678 
593 or online at www.raa.
nsw.gov.au/disaster-as-
sistance/special-disaster-
grant-bushfires

250 ADDITIONAL POLICE 
SET TO HIT THE BEAT

-  NSW will be a safer 
state with 250 additional 
police to be assigned to 
local stations and spe-
cialist commands over 
the next 12 months to 
protect communities 
and fight crime at a time 
when many officers are 
on the frontline in the war 
against COVID-19.

PLANNING CHANGES TO 
SUPPORT GROWTH IN 
RENEWABLE ENERGY 
PROJECTS

-   The NSW Government 
has cut planning red tape 
to facilitate greater flex-
ibility and innovation in 
the State’s growing re-
newable energy sector.
-     Amendments to the 
State Environmental Plan-
ning Policy (Infrastruc-
ture) 2007 will allow larg-
er-scale solar systems 
to be installed on homes 
and commercial buildings 
without council approval, 
enable utility providers to 
construct electricity stor-
age as part of improve-
ment works to transmis-
sion and distribution 
networks, and allow for 
large-scale battery stor-
age systems to be built 
in permitted zones across 
NSW.

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

 Premier Daniel Andrews 
says Victoria will not yet 
follow other states in eas-
ing up restrictions, giving 
a firm reason.
Premier Daniel Andrews 
says Victoria will not yet 
relax its social distanc-
ing restrictions, saying he 
wants the state to exercise 
caution.
“There are a number of cit-
ies and countries around 
the world that have eased 
off the sort of restrictions 
that they had in place. That 
might have made them 
very popular at the time, 
but not long after that, the 

virus got away from them,” 
he said at a press confer-
ence today. “They were 
left in the terrible position 
where they had to wind 
back, they had to put even 
harder lock down provi-
sions in place.
“We don’t want that here. 
We don’t want to have a 
situation where our frus-
tration gets the better of 
us and we give back all the 
gains that we have made.
“However, if people fol-
low the rules and get test-
ed, we will have options. 
Those options will have 
been hard-won.”

Victorian Premier won’t ease 
COVID-19 restrictions yet

Australia has held firm on 
calls for a global review 
into the origins of the virus 
despite China’s threats to 
boycott Australian educa-
tion, tourism and agricul-
ture in retaliation.
“The government has 
made our displeasure with 
those remarks known,” 
Trade Minister Simon Bir-
mingham said in Adelaide 
on Tuesday.
Later in the day, a spokes-
person for the embassy de-
tailed DFAT head Frances 
Adamson’s phone call to 
ambassador Cheng Jingye 
over his threats.
Ms Adamson told Mr Cheng 
the proposal didn’t have a 
political motive and didn’t 
target China.
“Ambassador Cheng elab-
orated clearly China’s rel-
evant position, stressing 
that no matter what excus-
es the Australian side has 
made, the fact cannot be 
buried that the proposal is 
a political manoeuvre,” the 
spokesperson said.
“Just as a western saying 
goes: Cry up wine and sell 
vinegar.”
The saying is a reference 
to offering up a good prod-
uct but substituting it with 
a sham.
The ambassador also told 
Ms Adamson Australia 
must “put aside ideological 
bias, stop political games 

and do more things to 
promote the bilateral rela-
tions”, the embassy said.
Senator Birmingham said a 
boycott from China would 
be inappropriate.
“We won’t be changing 
our public policy position 
on such a serious public 
health matter in the face 
of any threats of coercion 
from any other nation,” he 
said.
He points out the virus has 
led to hundreds of thou-
sands of people dying, 
millions losing jobs, and 
billions facing massive 
disruption to their lives.
“The least the world can 
expect is a transparent 
inquiry into the causes of 
COVID-19 so that we can 
understand how best to 
prevent a repeat episode 
any time in the future,” he 
said.
Labor is backing the gov-
ernment’s calls for a re-
view into the origins of the 
virus.
Mr Cheng said on Monday 
Australia’s support for the 
inquiry could result in Chi-
nese tourists having sec-
ond thoughts about visit-
ing.
“Maybe the ordinary peo-
ple will say ‘Why should 
we drink Australian wine? 
Eat Australian beef?’” he 
told The Australian Finan-
cial Review.

Govt rejects China stance 
on virus review
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Early tests of a potential 
COVID-19 vaccine have 
shown promising results 
against the deadly virus, 
Queensland researchers 
say.
In preclinical tests, the 
University of Queen-
sland’s COVID-19 vaccine 
has shown it can raise 
high levels of antibodies 
that can neutralise the vi-
rus.
The university’s project 
co-leader Professor Paul 
Young said the results 
were an excellent indica-
tion the vaccine worked 
as expected.
“This is what we were hop-
ing for, and it’s a great re-
lief for the team given the 
tremendous faith placed 
in our technology by CEPI 
(Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovation), 
federal and Queensland 
governments and our phil-
anthropic partners,” Prof 
Young said in a statement 
on Wednesday.
“We were particularly 
pleased that the strength 
of the antibody response 
was even better than those 
observed in samples from 
COVID-19 recovered pa-
tients.”
Professor Kanta Subbarao 
of the Doherty Institute, 
which is working with UQ, 
tested the vaccine sam-
ples in the laboratory.
“This is a very important 
finding because similar 
immune responses with 
SARS vaccines in animal 
models were shown to 
lead to protection from 
infection,” Prof Subbarao 
said.
Dutch company Viroclin-

Queensland COVID-19 
vaccine shows promise

ics Xplore is also col-
laborating on the vaccine 
tests.
Joint UQ project leader Dr 
Keith Chappell said the 
team had decided early 
on that ensuring a robust 
package of pre-clinical 
and safety data was criti-
cal before initiating a clini-
cal trial.
“Viroclinics Xplore is in-
vestigating in more detail 
the vaccine’s ability to 
protect from direct chal-
lenge by the live virus in 
multiple animal models, 
and without this partner-
ship this just wouldn’t 
have been possible in 
this time frame with the 
capabilities we have here 
in Australia,” Dr Chappell 
said.
The group recently an-
nounced a collaboration 
with Cytiva – formerly GE 
Healthcare Life Sciences 
– to enable key manufac-
turing activities.
Other commercial part-
ners include Lonza, 
Thermo Fisher Scientific 
and Syneos Health, while 
CSL/Seqirus, Dynavax 
and GSK have provided 
access to key technol-
ogy.
“When you start combin-
ing clinical readiness with 
scale-up manufacturing, 
the costs quickly escalate 
and our primary goal here 
was to try and break down 
the financial constraints 
as much as we could,” 
program director Profes-
sor Trent Munro said.
The final results from pre-
clinical tests are hoped to 
be in by early June before 
clinical trials can start.
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Premier Gladys Berejik-
lian has announced NSW 
social distancing restric-
tions will be slightly re-
laxed from Friday, with 
two adults allowed to 
make a visit to someone 
in a home.
There were five new cas-
es of coronavirus in NSW 
diagnosed on Monday, 
after 4000 tests were 
conducted on Sunday. 
All five cases were con-
nected to known sourc-
es, which the state’s 
Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant described as 
“pleasing”.
Up to two adults will be 
allowed to visit other 
people at their homes as 
of Friday, NSW Premier 
Gladys Berejiklian has 
announced.Credit:Rhett 
Wyman
Meanwhile, another resi-
dent has died at a New-
march House nursing 
home in western Sydney, 
the seventh to pass away 
at the facility after being 
diagnosed with COVID-
19.
In a statement on Tues-
day morning, Anglicare 
Sydney said it was “a 
very sad time for the fam-
ily but also for the resi-
dents and staff who knew 
this resident well”. The 
death brings the national 
toll to 84.
There have been 53 cas-
es of coronavirus linked 
to Newmarch House, 
which is within Angli-
care’s Caddens Village 
near Penrith.
Last week, extra staff from 
other aged care facilities 
were brought in to care 
for the now 27 residents 
who have COVID-19, after 
more than 50 staff were 
taken off rosters due to 
either contracting or be-
ing exposed to the virus.
A 89-year-old is the sev-
enth resident to die from 
COVID-19 in the New-
march House aged-care 
facility.
Meanwhile, Ms Berejik-
lian announced a slight 
easing of social gather-

Berejiklian announces first relaxation 
of NSW social distancing rules

ing restrictions.
“Two adults will be able 
to go and visit anybody 
else in their home on 
the basis of care, on the 
basis of reducing social 
isolation and everybody’s 
mental health,” Ms Bere-
jiklian said.
“We know that for many 
people, they’ve been 
cooped up in their homes 
for a number of weeks, 
and with the exception of 
exercising, medical needs 
or buying what they need 
to or going to work, many 
people have been isolated 
in their homes.”
If you have younger chil-
dren, you will be able to 
bring them with you on 
the visit and they will not 
count towards the “two 
adults” total.
However, Ms Berejik-
lian warned that social 
distancing and caution 
should still be in practice 
during these visits.
“I do want to stress that 
if you’re visiting some-
one who is over 70 years 
of age, or someone with a 
co-morbidity, you have to 
practice really good so-
cial distancing,” she said.
“If you have the mildest 
sniffle, do not go and visit 
anybody. If you’re feel-
ing slightly unwell or fa-
tigued, don’t risk it.”
The Premier later added 
that “this isn’t a license to 
go wild and have massive 
parties”, saying people 
should exercise social 
responsibility in deciding 
whether or not to have a 
visit.
Ms Berejiklian said coro-
navirus testing numbers 
were better than the pre-
vious weekend, although 
she was “still keen to sus-
tain” 8000 tests a day.
“Please don’t be afraid to 
come forward on a week-
end and get tested,” she 
said.
Ms Berejiklian added 
that five new cases was 
“a good result, given the 
results we were experi-
encing a couple of weeks 
ago in March”.

The University of Queensland’s potential COVID-19 vaccine has shown prom-
ising initial results. Picture: The University of QueenslandSource:Supplied

The car parks at Bun-
nings’ stores are set to 
become mobile corona-
virus testing stations as 
state governments look to 
massively increase test-
ing numbers.
You may not be able to 
get a sausage sizzle in the 
Bunnings’ car park right 
now, but in some you’ll 
soon be able to get a cor-
onavirus test.
The hardware giant has 
confirmed it will offer its 
car parks as locations 
for COVID-19 testing sta-
tions.
A pilot will be conducted 
at a store in Melbourne’s 
west with a view to rolling 
out the stations to some 
other stores in the city 
and in regional Victoria 
later.
It comes as mining mag-
nate Andrew Forrest an-
nounced he had secured 
10 million coronavirus 
testing kits for Austra-
lia allowing a massive 
increase in the 500,000 
tests that have currently 
been administered.
Bunnings car parks in 
Victoria are set to host the 
testing stations.
Bunnings was approached 
by the Victorian Govern-
ment as a potential loca-
tion for the testing sta-
tions.

Coronavirus Australia: Test-
ing stations to be rolled out in 
Bunnings car parks

Premier Daniel Andrews 
has said he is loath to re-
move Victoria’s coronavi-
rus restrictions until test-
ing rates have increased in 
the state. The state wants 
to conduct 100,000 tests 
over the next fortnight.
Bunnings managing direc-
tor Mike Schneider said 
the company was happy 
to be involved.
“We’re part of the local 
communities where we 
operate and we have an 
important role in provid-
ing essential products,” 
he told news.com.au in a 
statement.
“This new initiative is just 
another way we are sup-
porting the government 
and the community to 
help us tackle COVID-19 
together.”
The Bunnings store in 
West Footscray will be the 
first to double as a testing 
station.
It’s not yet clear who will 
be able to head to the 
store car park for a test.
The firm said it was still 
working through which 
car parks would be the 
most appropriate to ex-
pand the program too.
Testing will take place 
away from the store en-
trance and will be com-
pletely independent from 
Bunnings.

Bunnings car parks in Victoria are set to host the testing stations.Source:News 
Corp Australia
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Prime Minister Scott Mor-
rison says Australia is 
committed to a suppres-
sion strategy on COVID-
19 and not a more hard-
line push to eradicate the 
virus, after a report from 
leading researchers laid 
bare the trade-offs of the 
two approaches.
Mr Morrison said he 
could foresee relaxation 
of nationwide restric-
tions to allow people 
to go out for meals and 
travel domestically and 
go to New Zealand, but 
warned it would not be 
situation normal. Most 
international travel and 
mass gatherings remain 
a distant prospect.
More than 100 leading 
researchers from the 
Group of Eight univer-
sities contributed to a 
“Roadmap to Recovery” 
report handed to the gov-
ernment this week, pre-
senting both an elimina-
tion strategy that could 
keep strict lockdowns 
in place until June and a 
“controlled adaptation” 
or suppression strategy 
allowing for restrictions 
to be eased in May.
Researchers backing 
the elimination option 
argued maintaining re-
strictions for longer 
could drive a 50 per cent 
greater economic boost 
by minimising risk and 
giving people more con-
fidence to re-engage in 
the economy. Both strat-
egies backed border re-
strictions for at least six 
months, with the poten-
tial for travel to New Zea-
land and other countries 

under bilateral deals if 
they had successfully 
contained the virus.
Mr Morrison said it was 
not surprising the Group 
of Eight researchers 
aired two possible ap-
proaches because of 
ongoing uncertainties, 
but he backed the sup-
pression strategy for 
Australia. He said the 
“more extreme econom-
ic measures” imposed 
in New Zealand had not 
necessarily yielded bet-
ter health outcomes.
“The idea is pretty sim-
ple and that is to get the 
virus under control and, 
by any measure, Austra-
lia, compared to many 
nations, has done ex-
traordinarily well on that 
front,” he said.
“That is how we are 
pursuing it, putting the 
protections in place for 
a COVID-safe Australia 
which means we can get 
economic growth occur-
ring again and for Aus-
tralians to move back to 
all the things they like 
doing again.”
Welcoming the Group 
of Eight advice, Deputy 
Chief Medical Officer 
Paul Kelly said the sup-
pression strategy bal-
anced the “effects of 
COVID-19 directly on 
one hand and the other 
health, economic, so-
cial effects of the quite 
stringent measures that 
you would have to put in 
place to eliminate the vi-
rus altogether”.
With very few new cas-
es in Australia, national 
cabinet will look at eas-

ing nationwide restric-
tions on May 11 and 
some states are already 
moving to relax their 
rules.
Mr Morrison said things 
would not be exactly like 
they were before and 
he couldn’t see interna-
tional travel occurring 
anytime soon, given “ob-
vious” risks, with the po-
tential exception of New 
Zealand.
“I look forward to the 
time when Australians 
can travel again within 
Australia, I look forward 
to the time where they 
can sit down to a meal at 
a restaurant or a cafe or 
in a pub again,” he said.
He said he looked for-
ward to the resumption 
of professional sporting 
events although mass 
public attendance was 
a remote prospect. He 
said large gatherings at 
places of worship were 
also unlikely to resume 
for some time.
Mr Morrison said he an-
ticipated Australia would 
continue to have out-
breaks under a suppres-
sion strategy but the key 
was having strong test-
ing, tracing and rapid re-
sponse measures.
At least 2.8 million Aus-
tralians have download-
ed the “COVIDsafe” con-
tact tracing app but Mr 
Morrison urged millions 
more to join them.
“If you want to see us 
return to the more eased 
restrictions that I know 
you’re looking forward 
to, and that I’m looking 
forward to, then it is im-
portant you download the 
‘COVIDsafe’ app. That is 
your ticket,” he said.
Responding to the Group 
of Eight report, Health 
Minister Greg Hunt said: 
“We deeply appreciate 
the immense thought 
and work that has gone 
into the Roadmap. Along 
with other work it will 
help inform our consid-
erations going forward.”

Morrison wants restaurant openings and 
domestic travel under eased restrictions

Prime Minister Scott Morrison says the government is committed to a 
suppression strategy.CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN

There was welcome news 
overnight with the US iden-
tifying a possible COVID-19 
treatment. But it’s not the 
drug Australia is relying on.
Australia has a huge stock-
pile of a new “game chang-
er” drug that may help 
treat COVID-19 patients — 
thanks to mining magnate 
Clive Palmer — but unfortu-
nately it’s not the drug that 
appears the most promising 
in research so far.
Mr Palmer bought 32.9 mil-
lion doses of hydroxychlo-
roquine to treat Austra-
lians for free after the drug 
was spruiked as a “game 
changer” in treating COVID-
19 by US President Donald 
Trump.
According to The Guard-
ian, the Australia’s Federal 
Government confirmed Mr 
Palmer had a “written ar-
rangement” to buy the drug 
for the national medical 
stockpile.
“I’ve done this for Austra-
lians – it’s my money, I took 
the risk,” Mr Palmer told 
Sunrise.
That risk doesn’t seem to 
be paying off so far with a 
study released last week in 
the United States casting 
doubt on the effectiveness 
of hydroxychloroquine after 
finding that patients who 
were given the drug were at 
a higher risk of death than 
those who didn’t get it.
This is in contrast to pre-
liminary research about a 
different drug called rem-
desivir, used to treat ebo-
la, which does appear to 
be successful in treating 
COVID-19 and shortening 
the time to recovery.
America’s National Institute 
of Allergy and Infectious 
Diseases director Anthony 
Fauci said on Wednesday 
that the results on remdesi-
vir were so promising there 
was an “ethical obligation 
to immediately let the pla-
cebo group know so they 
can have access”.
Unfortunately studies in 
Australia are focusing on 
hydroxychloroquine as a 
potential cure instead of 
remdesivir.

About 2500 Australian and 
New Zealand patients are 
expected to be given hy-
droxychloroquine as part of 
the Australasian COVID-19 
Trial (ASCOT) study, which 
is being led by the Doherty 
Institute in Melbourne.
The trial will test the effec-
tiveness of using hydroxy-
chloroquine alone, as well 
as in combination with HIV 
drugs lopinavir/ritonavir in 
treating the coronavirus.
More than 70 hospitals in 
Australia and New Zealand 
were expected to partici-
pate in the ASCOT trial.
Frontline health care work-
ers will also be given hy-
droxychloroquine as part of 
a separate study to assess 
whether it helps prevent 
COVID-19, and critically ill 
patients in the Royal Bris-
bane & Women’s Hospital 
will be given the drug as 
part of their standard treat-
ment to look at how much 
of the medicine is needed 
to make it effective.
Hydroxychloroquine is con-
sidered a safe drug for the 
treatment of malaria, lupus 
and rheumatoid arthritis 
but it’s not known whether 
it’s toxic at the larger dos-
es that may be required to 
treat COVID-19.
A US study released last 
week did not show promis-
ing results.
The study, which has not 
yet been peer reviewed, 
analysed the medical re-
cords of 368 male veterans 
who had been hospitalised 
with coronavirus at Veter-
ans Health Administration 
medical centres in the US.
About 28 per cent of those 
given hydroxychloroquine 
died, versus 11 per cent of 
those getting routine care 
alone.
While the study is small 
and was not randomised, 
it is being taken seriously 
and the US Food and Drug 
Administration (FDA) sent 
out an alert on Friday warn-
ing about the side effects of 
using hydroxychloroquine 
and chloroquine.
The FDA noted patients 
could experience serious 

Why Australia’s stockpile of hydroxychloro-
quine may not be useful in fighting COVID-19

and potentially life-threat-
ening heart rhythm prob-
lems including QT interval 
prolongation, dangerously 
rapid heart rate called ven-
tricular tachycardia and 
ventricular fibrillation, and 
in some cases, death.
One study from doctors at 
a New York hospital said 
heart rhythm abnormalities 
developed in most of the 
84 coronavirus patients 
treated with hydroxychlo-
roquine and the antibiotic 
azithromycin.
In its alert, the FDA noted 
the medicines had not been 
proven safe or effective for 
treating COVID-19 but was 
allowing them to be used 
as part of clinical trials, as 
well as for some patients 
where a clinical trial was 
not available or feasible.
Much hope has been 
pinned on the drugs being 
an effective treatment for 
COVID-19 as a few, small 
preliminary studies in Chi-
na and France suggested 
they may help treat pneu-
monia caused by the virus.
The Association of Ameri-
can Physicians and Sur-
geons this week wrote a let-
ter to the Arizona Governor 
in the US pushing for wider 
use of the drugs, claiming 
there was convincing peer-
reviewed evidence that the 
drugs had helped 91.6 per 
cent of patients improve.
University of Queensland 
Centre for Clinical Re-
search director Professor 
David Paterson told news.
com.au poorly designed 
studies appeared to both 
support and warn against 
the use of hydroxychloro-
quine.
“There is clearly a lot still 
to learn about treatments 
for COVID-19,” he said. 
“Large randomised clinical 
trials like ASCOT are the 
only way to do this.”
Professor Mary-Louise 
McLaws of the University 
of New South Wales said 
none of the research so far 
into hydroxychloroquine 
seemed overly promising 
but she believes it’s too 
soon to rule out it out.
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أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية 
الصنع من األملنيوم والزجاج

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

رمــضان كـريـم

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية



تـخفيضات هائـلة عـلى 
جـميع املـوجودات

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع مـعاملة أخـويةأسـعار منافـسة

 Big Fresh Sefton يتقدم أصحاب
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من 

اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة 
مبناسبة حلول شهر رمـضان املـبارك.. 

جعل اهلل صيامه مقبوال للجميع..

رمــضـان كــريــم

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة يوميا باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان 

واملـعلبات واملرطبات واملكـسرات والزيوت والقهوة  والـخبز  
الطازج وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

BIG FRESH FRUIT & GROCERIES SEFTON ,  Tel: 02 9645 5559
56 WALDRON ROAD, SEFTON NSW,  2162

SEFTON

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا 
الـحسومات الكـبرية يـوميا
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