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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

مـجلس الـوزراء يوافق على انـشاء مـعامل الكـهرباء ويتصدى ملوضوع الـتهريب اىل سـوريا
 الوزير غجر فاجأ زمالءه بكتاب من الـجزائر: الفيول غري املـُطابق للمواصفات ال يـُدفع مثنه! 

أمس  الوزراء،  عقد جملس 
األول، جلسته يف السراي 
حسان  الرئيس  برئاسة 
دياب حيث »حضر« اجللسة 
كل الكهرباء والتهريب اىل 

سورية وكورونا.
ويف املعلومات ان اجللسة 
انشاء  ملوضوع  خصصت 
لكنها  الكهرباء،  معامل 
تطرقت بالتفصيل ايضا اىل 
التهريب  مكافحة  موضوع 
اىل سوريا، فتقرر مصادرة 
الشاحنات والصهاريج اليت 
تقوم بالتهريب مع محولتها 
ولكن على ان يصدر القرار 
دون  من  مرسوم  مبوجب 

حاجة اىل تعديل قانون.
بعد  الطاقة  وزير  وقال 
على  وافقنا  اجللسة: 
مع  التفاهم  مذكرة 
الشركات الراغبة يف انشاء 

لبنان  يف  الكهرباء  معامل 
بكل  التعديالت  بعض  مع 

تفاصيل االتفاق والشروط 
املتبادلة. وهناك استعداد 

للتعاون.  الشركات  من 
مذكرات  توحيد  ومت 
التفاهم مبذكرة واحدة متت 
والصني  عليها  املوافقة 
ابدت رغبة بالتمويل. لدينا 
دفرت شروط جاهز والعمل  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

يسري بشكل يشمل املعامل 
وسلعاتا  عمار  دير  يف 

والزهراني.
ان  املعلومات  وافادت   
للتفاوض  التفاهم  مذكرة 
مع الشركات لبناء املعامل، 
تنص على مدة أقصاها ٦ 
العروض  ُتقدم  ثم  أشهر 
جملس  إىل  تقرير  وُيرفع 

الوزراء بنتيجتها.
املعلومات  بعض  وذكرت 
بني  حصل  نقاشا  ان 
الوزراء حول اي معمل يتم 
وزراء  وان  اواًل،  انشاؤه 
التيار احلر اصروا على بناء 
بينما  اوال،  سلعاتا  معمل 
اصر وزراء امل وحزب اهلل 
على البدء بالزهراني كونه 
موجود وحيتاج اىل توسيع 
سلعاتا  يف  بينما  وتأهيل 
اىل  حباجة  فاملشروع 
مالية  بقيمة  استمالكات 

عالية ووقت طويل.
ان  نفى  غجر  الوزير  لكن 
اولوية  اي  يكون قد طرح 

القضاء يوقف مدير العمليات النقدية يف مصرف لبنان مازن محدان

التتمة على الصفحة 21

     إجراء فحوصات كورونا مجانًا يف ساحة ساسني أمس االول )تصوير: محمود يوسف(

التتمة على الصفحة 21

األمريكي  الرئيس  أكد 
دونالد ترامب أنه لن يعيد 
التفاوض باالتفاق التجاري 

مع الصني.
»تفشي  ترامب  وأضاف 

أن  يظهر  كورونا  فريوس 
عصر العوملة قد انتهى«.

تارمب  تصرحيات  تأتي 
إنه  قوله  من  يومني  بعد 

ترامب يعلن انتهاء 
عصر العوملة

افاوض  اني  وقال: 
تقدم  وهي  الشركات 
اي  من  وتقرر  العروض 
معمل تبدأ، وانا ارفع نتيجة 

جملس  اىل  املفاوضات 
اي  بناء  الوزراء وهو يقرر 

لاليــجار
Granny Flat

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

وحمام..
لالتصال: 0413222622

»دواعش« يف قبضة األمن السوري:
 تلقينا متويالً ومحاية من قاعدة 

التنف األمريكية

نتنياهو يؤّجل »ميني« احلكومة 
بسبب خالفات داخل »الليكود«

اجليش  ألقى  بعدما 
عليهم  القبض  السوري 
قبل حنو شهرين، مسلحون 
»داعش«  تنظيم  من 

تلقيهم  تفاصيل  يكشفون 
الدعم واحلماية من القوات 

التتمة على الصفحة 21

إعالم  وسائل  أكدت 
وبسبب  أنه  إسرائيلية 
توزيع  يف  الصعوبات 
الليكود«  »حزب  حقائب 
أداء  تأجيل  مًت  الوزارية، 

يوم  إىل  للحكومة  اليمني 
االحد )غدا(.

وذكرت صحيفة »يديعوت 

التتمة على الصفحة 21
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رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو

ان  ترغبون  مشاكل  أي  لديكم  كانت  إذا 
أساعدكم فيها، فالرجاء االتصال بي على:

0419 651 187
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

شخصية  منبهات  تخصيص  بلديتنا  بدأت  
مشروع  من  كجزء   )personal alarms(
الذي   »Press for Help« للمساعدة  اضغط 
لكبار  متنقلة  مدعومة  شخصية  منبهات  يوفر 
السن املعزولني اجتماعيًا أو »املعرضني للخطر« 
ولألشخاص ذوي اإلعاقة )وهم كبار السن( يف 

كامربالند.
مجتمعنا  يف  السن  لكبار  رائعة  مبادرة  هذه 
نظرًا ألن أكثر من %15 من سكان املدينة يزيد 
أعمارهم عن 60 عامـًا، ومن املقرر أن يزيد  ذلك 

خالل العقد املقبل.
ما  مع  الشخصية  اإلنذار  أجهزة  برمجة  يمكن 
يصل إىل 5 جهات اتصال تختارونها. إذا تعرضتم 
أي  واجهت  أو  فقدتم  أو  وقت  أي  لسقوط يف 
فيها  تحتاجون  أخرى  شخصية  طوارئ  حالة 
للمساعدة، فإن الضغط على زر SOS سريسل 
GPS الخاص بك إىل جهات  على الفور موقع 

االتصال الخاصة بك التي اخرتتها.
يرجى االتصال بفريق البلدية على الرقم:

)02( 8757 9577 

A Message from
Mayor Steve Christou
Press for help initiative for eligible seniors 

Our Council has begun allocating 
personal alarms as part of its  
‘Press for Help’ project that provides 
subsidised mobile personal alarms to 

socially isolated or ‘at risk’ seniors and people 
with disability (who are seniors) in Cumberland.

This is a fantastic initiative for our senior 
community considering that more than 15%  
of the city’s population is over the age of 60,  
and that’s set to grow over the next decade. 

The personal alarms can be programmed  
with up to 5 contacts of your choice. If you  
ever have a fall, become lost or are having any  
other personal emergency where you need help, 
pressing the SOS button will immediately send 
your GPS location to your nominated contacts.

Please contact Council’s Access and Inclusion 
team on (02) 8757 9577 for more information and 
to find out if you or someone you know is eligible. 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

Recipes for Ramadan
The world is facing great disruption right now, 
so we understand that Ramadan might feel 
a little different this year. This is a revered 
month in the Islamic calendar filled with faith 
and reflection, and usually family gatherings 
and community congregations in mosques. 

This can’t happen at the same scale this year 
so we’ve partnered with Recipes for Ramadan 
and invite Muslims and non-Muslims to a 
virtual Iftar in the form of recipe sharing and 
story telling (www.recipesforramadan.com). 
Council encourages families to celebrate 
identity and culture through the food we put 
on our tables and the conversations we have 
at them. We look forward to connecting with 
your food and families online.

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

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

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

العالم اآلن اضطرابـًا كبرًيا، لذلك نتفهم  يواجه 
أن شهر رمضان قد يختلف قلياًل هذا العام. هذا 
شهر مقدس يف التقويم اإلسالمي املليء باإليمان 
األسرية  التجمعات  تكون  ما  وعادة  والتفكري، 

والتجمعات املجتمعية يف املساجد.
النطاق نفسه هذا  أن يحدث هذا على  يمكن  ال 
وصفات  مع  شراكة  يف  دخلنا  فقد  لذا  العام، 
لرمضان وندعو املسلمني وغري املسلمني إىل إفطار 
ورواية  الوصفات  مشاركة  شكل  على  افرتاضي 
www.recipesforramadan.( القصص 

 .)com
بالهوية  االحتفال  على  العائالت  البلدية  تشجع 
والثقافة من خالل الطعام الذي نضعه على طاوالتنا 
واملحادثات التي نجريها معهم. نتطلع إىل التواصل 

مع طعامكم وعائالتكم عرب اإلنرتنت.

اضغط )Press( للحصول 
على مبادرة املساعدة 
لكبار السن املؤهلني

 Recipes( وصفات رمضانية
)for Ramadan
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الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
جلسة  دياب  حسان  الدكتور 
عقدت  اليت  الوزراء  جملس 
السرايا  يف  االول  امس 

احلكومية.
وعلى األثر، تلت وزيرة اإلعالم 
الدكتورة منال عبد الصمد جند 
فيها:  وجاء  اجللسة،  مقررات 
يف  الوزراء  جملس  »انعقد 
جلسته األسبوعية يف السرايا 
احلكومية برئاسة دولة رئيس 
جملس الوزراء الدكتور حسان 
اجللسة  استهل  الذي  دياب، 
احلكومة  أن  إىل  باإلشارة 
باشرت مفاوضات مع صندوق 
تشكل  وهي  الدولي،  النقد 
احلكومة  خلطة  البداية  نقطة 
املالي  الوضع  تصحيح  بهدف 
للدولة، متمنيا أن نتوصل إىل 
للبنان عرب هذه  نتائج مرضية 
األعباء  لنخفف  املفاوضات، 
الذي  اللبناني  الشعب  عن 
صعبة  ظروفا  اليوم  يعيش 
مواكبة  إىل  حباجة  حنن  جدا. 
داخليا،  املفاوضات  هذه 
ونتمنى أال تستغرق الكثري من 
الوقت، واحلكومة حريصة على 
برنامج  مع  االلتزام  يشكل  أال 
صندوق النقد ضغوطا إضافية 
ولذلك،  اللبنانيني.  على 
دقيقة،  املفاوضات  ستكون 
كل  وندرس  نتابعها  وسوف 

اإلجراءات بعناية شديدة.
الدعم  جمموعة  بدعوة  ورحب 
تقديم  إىل  للبنان  الدولية 
املساعدة للبنان لتخطي األزمة 
االقتصادية والنقدية واملالية 
التحديات  ومعاجلة  الراهنة 
واالجتماعية  االقتصادية 
واألمنية واإلنسانية، فضال عن 
على  كورونا  جائحة  تداعيات 
البلد، ودعوة اجملموعة اجملتمع 
املنظمات  فيه  مبا  الدولي، 
املالية،  واملؤسسات  الدولية 
إىل دعم مساعي لبنان ملعاجلة 

األزمة احلالية.
وأوضح رئيس احلكومة متابعة 
بشأن  اليت حتصل  التحقيقات 
اللبنانية  اللرية  املضاربة على 
سعر  بارتفاع  تتسبب  واليت 
األمريكي،  الدوالر  صرف 
على  االرتفاع  هذا  ونتائج 
أن  مؤكدا  اللبنانيني،  معيشة 
هذه  يف  تتدخل  لن  احلكومة 
لكن  شكل،  بأي  التحقيقات 
يعرفوا  أن  اللبنانيني  حق  من 
سبب ارتفاع سعر الدوالر ومن 
ومن  الوطنية  بالعملة  يتالعب 
وما  األمر  هذا  عن  املسؤول 

هي خلفية ما حيصل.
اللبنانيني  أن  إىل  وأشار 
ينتظرون نتائج هذه التحقيقات 
ونريد استكماهلا لنكشف مجيع 
أمساء  كل  وتنكشف  األوراق، 
على  شدد  كما  املتورطني. 
ضرورة أن تتوصل التحقيقات 
املغشوش  الفيول  ملف  يف 
إىل نتائج حامسة، ومن الواجب 
متورط  كل  توقيف  يتم  أن 
أن  وأكد  العام.  املال  بنهب 
اللبنانيني لن يسكتوا عن أي 
التحقيقات يف  لتمييع  حماولة 
ملف ارتفاع سعر الدوالر وملف 

الفيول املغشوش.
وقال الرئيس دياب: بالتأكيد 

شفافية  على  حريصون  حنن 
نتدخل  ولن  التحقيقات، 
نفسه،  الوقت  ويف  بها، 
أن  متورط  شخص  كل  على 
هناك  ليس  توقيفه.  يتم 
بزيت.  ومتهم  بسمنة  متهم 
ريشة.  رأسه  على  أحد  وال 
وسندعم  بالقضاء،  ثقة  لدينا 
حتمي  اليت  اإلجراءات  مجيع 
متهم  كل  وتعطي  اللبنانيني، 
إلثبات  نفسه  عن  الدفاع  حق 
نقبل  لن  بالتأكيد،  براءته. 

باملسايرة وال بالكيدية.
كورونا،  وباء  ملف  ويف 
إىل  احلكومة  رئيس  أشار 
حتد  هو  املتجدد  التحدي  أن 
بعض  إهمال  بسبب  كبري، 
التدابري  التزام  وعدم  الناس 
واإلجراءات، مشددا على عدم 
الذي  اإلجناز  بتضييع  السماح 
ولفت  الوباء.  مبحاصرة  حتقق 
فرتة  خالل  تبني  إذا  أنه  إىل 
 4 مدى  على  اجلديدة  اإلقفال 
تشكل  الوباء  بؤر  أن  أيام، 
متديد  فسيتم  باالنتشار  خطرا 
اإلقفال فرتة إضافية. وخالل 
اإلقفال، ستجري وزارة الصحة 
فحوصات ملكامن البؤر وحتديد 

حجم اخلطر.
السياق قرر جملس  ويف هذا 

الوزراء ما يلي:
إطار  يف  األول  القرار  أوال: 
واملوقتة  االستثنائية  التدابري 
التعبئة  حالة  تستلزمها  اليت 
فريوس  ملواجهة  العامة 
كورونا وكل ما يرتبط بها على 
واالجتماعية  احلياتية  االصعدة 
واالقتصادية، تصادر ملصلحة 
الداخلي  االمن  وقوى  اجليش 
كل املواد اليت يتم إدخاهلا أو 
إخراجها من لبنان بصورة غري 
شرعية وبأي وسيلة أو طريقة 
ايضا  تصادر  كما  كانت، 
السيارات واآلليات املستعملة 

هلذه الغاية.
الوزراء  جملس  قرر  ثانيا: 
وزارة  طلب  على  املوافقة 
لناحية  واملياه  الطاقة 
مع  التفاهمات  على  التفاوض 
استنادا  املهتمة،  الشركات 
اىل مذكرة التفاهم املعدة من 
قبل الوزارة بعد ادخال بعض 
واملرفقة  عليها،  التعديالت 
بهذا القرار، واليت تعترب جزءا 
تقرير  ورفع  منه،  يتجزأ  ال 
الوزراء  جملس  اىل  بالنتيجة 
اخلطة،  تطبيق  اىل  يصار  كي 

واستكماال هلا  بالزهراني  بدءا 
حبسب اخلطة«.

حوار
وبعد ذلك، ردت وزيرة اإلعالم 
الصحافيني،  أسئلة  على 
معمل  هل مت حتديد  فسئلت: 

الزهراني فقط؟
أولوية  إن  »نعم،  أجابت: 
مع  التفاهمات  على  التفاوض 
مبوضوع  املهتمة  الشركات 
ملف الكهرباء يف وزارة الطاقة 
واملياه ستبدأ يف مرحلة أوىل 
يليها  الزهراني،  معمل  من 
إذا اضطر  دير عمار. والحقا، 
مراحل  البحث يف  األمر سيتم 

أخرى«.

كان  الطاقة  وزير  هلا:  قيل 
 24 الكهرباء  تأمني  أن  أكد 
على 24 لن يتم، إال بتشغيل 
أي  بالتوازي،  الثالثة  املعامل 
عمار  ودير  الزهراني  معامل 

والنبطية؟
أخرى  تفاصيل  »أي  أجابت: 
يصار اىل االستعالم عنها من 

وزير الطاقة«.

موضوع  إن  هل  سئلت: 
مصادرة اآلليات هو من ضمن 
التعبئة العامة أو يف حاجة إىل 

مرسوم من جملس الوزراء؟
اآلليات  »إن مصادرة  أجابت: 
اختذ القرار فيها وفق مرسوم 
صادر عن جملس الوزراء، وهو 
فاألمر  قانون،  إىل  حيتاج  ال 
يسري اآلن من ضمن التعبئة 
العامة على أن يطبق يف مرحلة 
ما بعد التعبئة وال ينحصر فقط 
الدولة،  من  املدعومة  بالسلع 
بل بالسلع اليت تسلك احلدود 

بشكل غري قانوني«.

رئيس  أطلعكم  هل  سئلت: 
مداوالت جملس  على  احلكومة 
األرقام  وحجم  األعلى  الدفاع 

واخلسائر؟
التهريب  أرقام  »إن  أجابت: 
وحجمه مل يتم البت فيهما، بل 
كانت املناقشات حول خطورة 
خصوصا  وضرره،  التهريب 
أن الدولة تدفع 85 يف املئة 
وبالعملة  السلع  سعر  من 
يتسبب  الذي  األمر  الصعبة، 
خبسائر كبرية. كما يتوجب حل 
املعابر  عرب  التهريب  مشكلة 

الشرعية«.

جملس الوزراء قرر مصادرة املواد املهربة ملصلحة اجليش وقوى األمن
دياب: من حق اللبنانيني معرفة سبب ارتفاع سعرالدوالر

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس دياب

سئلت: ماذا عن ارتفاع أسعار 
السلع وتصريف سعر الدوالر؟ 
وما هي القرارات اليت ستتخذ 
الذي  القضائي  املسار  غري 

حتدث عنه رئيس احلكومة؟
األسعار  ارتفاع  »إن  أجابت: 
ضمن  من  هو  األسواق  يف 
اليت  االقتصادية  السياسات 
االقتصاد.  وزارة  يف  تبحث 
مت  الدوالر،  ارتفاع  وجلهة 
التباحث مع حاكم مصرف لبنان 
االسواق،  يف  الدوالر  لضخ 
فلم يتم هذا األمر، بعد أن مت 
اجتماع  آخر  يف  حوله  االتفاق 
ووزير  احلكومة  رئيس  مجع 

املالية حباكم املصرف«.

جملس  مييل  هل  سئلت: 
فرتة  متديد  اىل  أكثر  الوزراء 

االقفال؟
إجراءات  »إن  أجابت: 
حبسب  تتخذ  اإلقفال  متديد 
اإلقفال.  ونتائج  التطورات 
يتم  التطورات،  ضوء  وعلى 

إجراء املناسب«.

جلسة  حتديد  مت  هل  سئلت: 
جمللس الوزراء ملتابعة إجراءات 

كورونا؟
إذ  ذلك،  يتم  »مل  أجابت: 
على  طارئة  جلسة  حتديد  يتم 
حال  أما يف  التطورات.  ضوء 
فنعود  إجيابية  األمور  كانت 
اىل تطبيق املرحلة الرابعة اليت 

كانت أقرت سابقا«.
هي  املناطق  من  أي  سئلت: 

رهن املراقبة حاليا؟
أجابت: »ال توجد مناطق رهن 
املراقبة، فهناك سلطات حملية 

تتوىل األمور«.
سئلت: ماذا عن آلية التعيينات 
اجلمهورية  رئيس  طرحي  بعد 
ورئيس  عون  ميشال  العماد 

احلكومة؟
أجابت: »إن رئيس اجلمهورية 
يرى أنه دستوريا على الوزير 
إىل  األمساء  رفع  املختص 
جملس الوزراء، وهذا ال يعين 
تطبق،  ال  أو  ملغاة  اآللية  أن 
والتعيينات  اختيارية  هي  بل 
تراعي مبدأ املوضوعية وحتتاج 
مراعاة  وهي  معينة،  آلية  إىل 
باب  فتح  عند  املساواة 
والعدالة  اجلميع  عند  الرتشيح 
الكفاءة  حبسب  االختيار  عند 

واجلدارة«.

املكتب  أصدر   - الفاتيكان   
اإلعالمي للحرب األعظم بيانا عن 
البابا فرنسيس خصص للبنان، 
األقدس  األب  »تابع  فيه:  جاء 
باهتمام  األخرية  األشهر  يف 
والدي وضع لبنان احلبيب الذي 
بولس  يوحنا  القديس  وصفه 
وحيث  الرسالة«،  »ببلد  الثاني 
السادس  بينيديكتوس  أصدر 
عشر اإلرشار ما بعد السينودس 
»الكنيسة يف الشرق األوسط«، 
الدوام مثال  والذي شكل على 
أرادت  الذي  واألخوة  التعايش 
تقدميه  اإنسانية  األخوة  وثيقة 

للعام بأسره.
إن بلد األرز، يف هذه الذكرى 
مير  الكبري«  لـ«لبنان  املئوية 
بأزمة خطرية تولد املعاناة والفقر 
وتكاد تسرق الرجاء، وخباصة من 
األجيال الشابة اليت ال جتد يف 
حاضرها إال الصعوبات وال ترى 
ويف  يقني.  أي  مستقبلها  يف 
صعوبة  إزدادت  السياق،  هذا 
الشعب  أبناء  حصول  ضمان 
التعليم  على  وبناته  اللبناني 

الذي تؤمنه املؤسسات الكنسية 
وخاصة يف املدن الصغرية.

وكبادرة ملموسة تعرب عن قربه، 
قرر األب األقدس، بواسطة أمانة 
وجممع  الرسولي  الكرسي  سر 
إرسال  الشرقية،  الكنائس 
أمريكي  دوالر  ألف   200 مبلغ 
أجل  من  البابوية،  السفارة  اىل 
دعم 400 منحة دراسية، آمال أن 
حيقق هذا حتالفا من التضامن، 
اجلهات  تتابع مجيع  أن  ومتمنيا 
والدولية  الوطنية  الفاعلة 
الصاحل  وراء  السعي  ملسؤولية 
العام، والتغلب على أي انقسام 

أو مصلح حزبية.
تنضم هذه اللفتة اىل املساهمة 
الطوارىء  صندوق  قدمها  اليت 
يف  الشرقية  الكنائس  جملمع 
مواجهة  أجل  من  األخرية  األيام 
جبائحة  املرتبطة  الطوارىء  حالة 

فريوس كورونا.
ولتحفظ والدة اهلل، اليت تسهر 
حريصا،  جبل  من  لبنان  على 
الشعب اللبناني مع قديسي بلد 

األرز احلبيب«.

قدم للبنان 200 ألف دوالر لدعم 400 منحة دراسية

البابا فرنـسيس: األزمة 
خـطرية يف بلد األرز

قداسة البابا فرنسيس

طالل  االتصاالت  وزير  غرد 
حواط عرب حسابه على »تويرت«: 
»ال صحة لكل ما تتناقله بعض 
وسائل اإلعالم عن طلب وزير 
شركيت  من  جمددا  االتصاالت 
اإلستمرار  اخللوي  تشغيل 

امللفقة  األخبار  هذه  بعملهما. 
هدفها التعمية والتشويش على 
يف  اجلديدة  واملنهجية  الرؤية 
التعاطي مع هذا القطاع احليوي 
يف لبنان، الشركتان على سكة 

التسليم والتسلم«.

وزير االتصاالت نفى الطلب من شركيت 
تشغيل اخللوي االستمرار بعملهما

الوزير حواط
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توقف العالمة السيد علي فضل 
العليا  »اللجنة  دعوة  عند  اهلل 
الدعاء  »إىل  اإلنسانية  لألخوة 
اهلل فريوس كورونا عن  لريفع 
فرنسيس  البابا  برعاية  الناس، 
أمحد  الدكتور  األزهر  وشيخ 

الطيب.
يف  الدعوة  هذه  »كإن  وقال: 
املبارك  الرمضاني  الشهر  هذا 
الشهر  مع  يتماهى  الذي 
أمسى  منها  تفوح  املرميي، 
اإلنساني،  التضامن  معاني 
وتعرب بعمق عن هلفة العامل إىل 
الصالة والدعاء والصوم وإعمال 
حتديات  كل  على  للرد  اخلري، 
واالقتصادية،  الصحية  اجلوائح 
الطاقات  مجيع  واستنفار 
مجيع  ومساندة  واإلمكانات، 
املبادرات، للتخفيف من املآسي 
بأسره،  العامل  يشهدها  اليت 

والذي يتطلع إىل رمحة اهلل«.
قلب  يف  اآلن  »حنن  وأضاف: 
مجيعا،  خنوضه  الذي  التحدي 
املستويات،  مجيع  وعلى 
من  األليمة  اللحظة  هذه  ويف 
ندعو  والعامل،  لبنان  تاريخ 
حكومات  من  القادرين،  كل 
وأفراد،  وهيئات  ومؤسسات 
اإلميانية  بواجباتهم  يقوموا  أن 
من  واإلنسانية،  واألخالقية 
أعباء  حتمل  املساهمة يف  خالل 
هذا  آثار  عن  النامجة  املآسي 

الوباء وتداعياته اخلطرية«.
وتابع: »ما أحوجنا اليوم إىل أن 
إنسانية،  طوارئ  حال  نعيش 
إنسان  كل  فيها  يتحسس 
يف  لإلعالم  وكم  إنسانيته! 
هذه املناسبة من دور كبري يف 
واخلري  احملبة  مشاعر  كل  تنمية 
والرمحة، وخصوصا تبين الربامج 
والرتويج  النداء  بهذا  املختصة 

هلا«.

أثنى على نداء اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية

فضل اهلل: ليتحسس كل منا إنسانيته 
للتخفيف من املآسي الناجتة من كورونا

أوقع  الفريوس  هذا  أن  ورأى 
استثنائية  حمنة  يف  البشرية 
مسؤوليات  إىل  معها  حنتاج 
استثنائية، إذا حتملناها سنكون 
العافية  فجر  بأن  ثقة  على 
والسالم سيطلع، ال حمالة، حتت 

عني اهلل«.
ولفت إىل أن »ال خيار لنا يف 
إال  نعيشها،  اليت  املخاوف  ظل 
صنعتها  اليت  احلواجز  نزيل  أن 
بذلك  فنوفر  واحلروب،  الفنت 
شروط استجابة الدعاء، وتنقية 
وتطهري  األحقاد،  من  النفوس 
الكراهية  شوائب  من  القلوب 
قيم  كل  وإنعاش  والقطيعة، 
حتملها  اليت  والتعاون  التكافل 
والصيام  الدعاء  جتليات 
أن  هلا  نريد  واليت  والصالة، 
أن  قبل  األرض  دنيا  تزهر يف 

تصعد إىل السماء«.
يف  »البشرية  أن  إىل  وأشار 
وليس  واحد،  إنساني  مركب 
منا  كل  لسالمة  ضامن  من 
وصاياه  والتزام  اهلل،  إال 
ببعضنا  عالقاتنا  تصحيح  يف 
من  فسد  ما  وإصالح  البعض، 
وحدة  معنى  واسرتجاع  أمورنا، 
اجلميع  بدعاء  واإلنسان  الدين 

للجميع«.
»ربنا  اهلل:  إىل  بالتوجه  وختم 
وأنت  بصدق،  إليك  نتضرع 
ضعفنا  على  والشهيد  الشاهد 
أن  وأحزاننا،  وآالمنا  وخوفنا 
ترمحنا وترأف بنا وتعطف علينا، 
بأن ترفع هذا البالء عن عبادك، 
حتننا منك وكرما، وأن تلهمهم 
معرفتك وذكرك وشكرك، حتى 
أعمالنا،  وتصلح  قلوبنا  تتطهر 
رسالتك،  هدي  على  ونسري 
واليت  والرمحة،  احملبة  رسالة 
بها ال بسواها، تعمر احلياة بركة 

ونعمة وخريا وازدهارا«. 

العالمة السيد علي فضل اهلل

»اليونيفيل«  بعثة  رئيس  ترأس 
ستيفانو  اللواء  العام  وقائدها 
اجتماعا  االول،  امس  كول،  ديل 
هو  استثنائيا،  ثالثيا  عسكريا 
جائحة  تفشي  بدء  منذ  األول 
لألمم  موقع  فريوس كورونا، يف 

املتحدة يف رأس الناقورة.
وتركزت املناقشات، حبسب بيان 
ل«اليونيفيل«، على »الوضع على 
واالنتهاكات  األزرق  اخلط  طول 
إىل  باإلضافة  والربية،  اجلوية 
نطاق  يف  تندرج  أخرى  قضايا 
قرار  مبوجب  اليونيفيل  والية 

جملس األمن الدولي 1701«.
أنه »يف سياق  البيان اىل  ولفت 
التشديد على النداء األخري لألمني 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 
عاملي  وقف  أجل  من  غوترييس 
األكرب  للمعركة  دعما  النار  إلطالق 
دعا  كورونا،  فريوس  جائحة  ضد 
إىل  األطراف  كول  ديل  اللواء 
األمني  رسالة  من  االستفادة 
العام لألمم املتحدة إلعادة تأكيد 
األعمال  وقف  باحرتام  االلتزام 
على  االستقرار  وضمان  العدائية 
وقال:  األزرق«،  اخلط  طول 
»بينما نكافح مجيعا جائحة فريوس 
كورونا باعتبار ذلك أولوية، جيب 
أال يغيب عن بالنا ضرورة احلفاظ 
على اهلدوء واالستقرار على طول 
اخلط األزرق. وكما تظهر األحداث 
فإن  األزرق،  اخلط  على  األخرية 

ديل كول يف االجتماع الثالثي:

 رغم أزمة كورونا أنشطتنا مستمرة 
باملستويات الطبيعية

سوء الفهم الذي ميكن أن يؤدي 
فيه  مرغوب  غري  تصعيد  إىل 
وتوترات ميكن أن حيدث حتى أثناء 
انتباهنا  فيه  يكون  الذي  الوقت 
كما شدد  آخر.  مكان  على  منصبا 
على أهمية االستفادة الكاملة من 
اليت  والتنسيق  االرتباط  آليات 
لتجنب  اليونيفيل  بها  تضطلع 
امكانية  من  واحلد  فهم  سوء  أي 
بأهمية  مذكرا  التوتر،  تصعيد 
يف  اآلليات  هذه  من  االستفادة 

الوقت املناسب«.
املنتدى  »أهمية  وأكد ديل كول، 
الثالثي بوصفه آلية ضرورية لبناء 
التوترات  جلم  من  مكنت  الثقة 
على  السائد  اهلدوء  على  واحلفاظ 
طول اخلط األزرق«، وقال: »على 
كورونا،  فريوس  أزمة  من  الرغم 
مستمرة  اليونيفيل  أنشطة  فإن 
وأضاف:  الطبيعية.  وباملستويات 
زالت،  اليونيفيل، وما  لقد كانت 
التدابري  مجيع  اختاذ  يف  سباقة 
االحرتازية الالزمة وتعزيز جاهزيتها 
ضمان  وكذلك  الوباء،  ملواجهة 
عدم تأثر قدرتنا العملياتية لناحية 

تنفيذ األنشطة املنوطة بنا«.
»االجتماعات  بأن  البيان  وذكر 
رعاية  بانتظام حتت  تعقد  الثالثية 
عام  حرب  نهاية  منذ  اليونيفيل 
وهي  لبنان،  جنوب  يف   2006
وبناء  النزاع  إلدارة  أساسية  آلية 

الثقة«. 

اللواء ستيفانو دي كول

-أكد مفيت اجلمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان »ان دعوة اللجنة 
العليا لإلخوة اإلنسانية من اجل 
ان يرفع اهلل تفشي وباء كورونا 
للخري  دعوة  هي  الناس  عن 
والتضامن  والتعاون  واحلياة 
إىل  العباد  وجلوء  الرب  أجل  من 
اهلداية  وطلب  وجل،  عز  اهلل 
والبالء  الوباء  ودفع  والرشد 
األنفس  وفقد  واجلوع  واخلوف 
لوثيقة  بناء  وذلك  والثمرات«، 
وقعها  اليت  اإلنسانية  اإلخوة 
امحد  الدكتور  األزهر  شيخ 
بابا  فرنسيس  والبابا  الطيب 
عاصمة  ظيب  أبو  يف  الفاتيكان 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

يف شباط 2019.
دعاء  دريان:«إنه  املفيت  وقال 
عباده،  من  اهلل  إىل  التضرع 
للخروج من اخلوف واجلوع والفقد 
يف األموال واألنفس والثمرات. 

املفيت دريان: نداء أهل وثيقة األخوة 
اإلنسانية دعوة للخري والتعاون والتضامن

وهو استغاثة من جهة ثانية لكي 
واألقدام،  األنفس  اهلل  يثبت 
والثقة  احملنة،  يف  الصرب  على 
واستجابته  وعال،  جل  بعنايته 
للتوابني والراجني من عباده«.

أضاف: إننا إذ نتفاعل مع نداء 
 ، اإلنسانية  األخوة  وثيقة  أهل 
نتوجه إليه سبحانه وتعاىل راجني 
أن  وعنايته،  ولطفه  استجابته 
يرحم عباده، وخيرجهم من البالء 
، وخيفف مصابهم ويهدي بين 
اإلنسان إىل سبل الرشد واخلري 

والصرب«.
اجلمهورية  مفيت  من  وبتوجيه 
سيلجأ األئمة واخلطباء بعد صالة 
لبنان  مساجد  مجيع  يف  العصر 
اليوم اخلميس اىل اهلل سبحانه 
وتعاىل بالدعاء لريفع اهلل البالء 
ويعود  اإلنسانية  عن  والوباء 
لبنان  ربوع  اىل  واألمان  األمن 

وسائر بالد العامل. 

املفتي عبد اللطيف دريان

الكتائب  حزب  رئيس  أعلن 
اجلميل،  سامي  النائب  اللبنانية 
هو  من  »ان  صحايف،  مؤمتر  يف 
 % 90 وميلك  اليوم  السلطة  يف 
الكارتيل  هو  النواب  جملس  من 
اىل  أوصلنا  الذي  السياسي 
اىل  مقسم  وهو  اليه  وصلنا  ما 
قسمني: من هم يف احلكومة ومن 

هم خارجها«.
ورأى »ان احلكومة اليوم واالفرقاء 
االوصياء عليها من قبل الكارتيل 
االستقاللية  صفة  أسقطوا 
على  بعضهم  ويفاوضون  عنها 
يعين  ما  والقرارات،  التعيينات 
خارجها«،  احلكومة  قرار  ان 
ان هذا  الثانية  »املشكلة  وقال: 
احلكومة  يف  السياسي  الفريق 
»حزب اهلل«،  فريق  عليه  يسيطر 
تفقد  الوصاية  هذه  وبالتالي 
والقيام  استقالليتها  احلكومة 
من  لبنان  النقاذ  فعله  جيب  مبا 
من  بدءا  فيه،  هو  الذي  الواقع 
الذي هو  والعربي  الدولي  الدعم 
اليت  الورطة  للخروج من  اساسي 

وقعنا بها«.
واشار اىل ان »موضوع الكابيتال 
كونرتول قدمته احلكومة ثم سحبته 
واليوم  اخلطة،  يف  وضعته  ثم 
الحقا  سيسحبونه  انهم  يقولون 
انه  اىل  العام 2021«، الفتا  يف 
»ال ميكن رفع الكابيتال كونرتول 

بعد سنة فهذا االمر خيالي«.

اجيابية  امور  »هناك  وقال: 
انها  املشكلة  لكن  اخلطة،  يف 
ومل  سنوات   10 منذ  مطروحة 
يطبق اي امر منها ومن يضمن ان 
يف  فشلوا  الذين  ذاتهم  الناس 
تطبيقها يف السابق سينجحون يف 

املستقبل«.
واعلن ان »لدينا مشكلة ثقة كبرية 
مع السلطة، وال ميكن اخلروج من 
ثقة  هناك  يكن  مل  اذا  الكارثة 
لكن  بالسلطة  وداخلية  خارجية 

الثقة مفقودة«.
وقال: »اتوجه اىل الشعب القول 
يف  يضعنا  الكارتيل  هذا  ان  له 
ليس  منها  واخلروج  مقفلة،  علبة 
باعتقال  وال   ATMال بتكسري 
بوضع  او  دجاج،  مزرعة  صاحب 
لضبط سعر  السجون  الناس يف 
الصرف، فالصفقات حتصل على 
املوظف  او  العام  املدير  طاولة 
السبيل  الوزير،  او  املراقب  او 
العلبة  هذه  من  للخروج  الوحيد 
املقفلة اليت وضعونا فيها تكمن 
نيابية  بانتخابات  السلطة  بتغيري 

مبكرة«.
مدمرة  همجية  ثورة  »اما  وأعلن 
توصل البلد اىل مزيد من الكوارث 
واما انتخابات مبكرة وال خيار اخر 
وانطالقا من هناك ميكن  للتغيري 
»على  وقال:  جديد«،  لبنان  بناء 
فور  جمددا  تنتفض  ان  الثورة 

انتهاء االزمة الصحية«.

سامي اجلميل دعا اىل انتخابات نيابية 
مبكرة وجتديد الثورة بعد االزمة الصحية

 أكد وزير الصحة العامة الدكتور محد حسن خالل جلسة جملس الوزراء 
العامة  الصحة  لوزارة  التابعة  الطبية  الطواقم  فرق  »أن  السرايا  يف 
انتشرت يف خمتلف املناطق يف إطار محلة واسعة لفحص املخالطني 
واملشتبه يف إصابتهم بفريوس الكورونا لتحديث املعطيات خبصوص 
الواقع الوبائي واألحد سأرفع تقريرا إىل احلكومة ويبنى على الشيء 

مقتضاه«.

وزير الصحة:األحد سأرفع تقريرا إىل 
احلكومة ويبنى على الشيء مقتضاه
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لـبنانيات

املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
السفري  حضور  يف  الراعي، 
املطران  لبنان  يف  البابوي 
الصالة  سبيتريي،  جوزييب 
اخلاصة تضامنا مع قداسة البابا 
فرنسيس ومع كنائس العامل ومع 
اإلخوة املسلمني، بناء على دعوة 
اإلنسانية  لالخوة  العليا  اللجنة 
اخلميس  اليوم  خصصت  اليت 
للصالة  »يوما   2020 ايار   14
والدعاء  اخلري  وعمل  والصوم 
اهلل  ليحميها  اإلنسانية  اجل  من 
من وباء كورونا ويلهم املعنيني 
للشفاء  الناجع  الدواء  إلكتشاف 

منه«.
بكلمة  الصالة  الراعي  استهل 
تأملية قال فيها: »نواصل صالة 
الصرح  من  الوردية  املسبحة 
أن  اليوم  ويسعدنا  البطريركي، 
نرحب بالسفري الباباوي املطران 
اليوم  هذا  يف  سبيتريي  جوزف 
الكنيسة  تصلي  حيث  اخلاص 
جمتمعة مع قداسة البابا فرنسيس 
ونصلي  نواياه،  الرب  يتمم  كي 
املصابني  أجل شفاء  من  بدورنا 
بفريوس كورونا ومن أجل سالمة 
األصحاء، وكي يتمكن الطب من 
شل  الذي  الفريوس  هذا  إبادة 
خسائر  وخلف  األرضية  الكرة 

وضحايا«.
املسبحة  صالة  »نقدم  وختم: 
أجل  ومن  اخلطأة  أجل  من  أيضا 
االميان،  اىل  الضالني  عودة 
وكي يلهم اهلل احلكومة اللبنانية 
عن  واملسؤولني  والسياسيني 
يتكاتفوا  كي  العام  الشأن 
ويعملوا بروح املسؤولية من أجل 
اليت  أزماته  من  بلبنان  النهوض 

يعانيها«.

السفري البابوي
عن  البابوي  السفري  اعلن  ثم 
فرنسيس  البابا  قداسة  مبادرة 
لبنان  اجل  من  اإلستثنانية 
األب  تابع  فيها:«  جاء  اليت 
األشهر  يف  فرنسيس  األقدس 

وضَع  والدي،  باهتمام  األخرية، 
وصفه  الذي  احلبيب،  لبنان 
الثاني  بولس  يوحنا  القديس 
أصدر  وحيث  الرسالة«،  »ببلد 
عشر  السادس  بنديكتوس 
السينودس  بعد  ما  اإلرشاد 
األوسط،  الشرق  يف  الكنيسة 
مثاَل  الدوام  على  شكل  والذي 
أرادت  الذي  واألخوِة  التعايِش 
تقدميه  اإلنسانية  األخوة  وثيقة 

للعامل بأسره.
الذكرى  هذه  يف  األرز،  بلد  إن 
مير  الكبري«،  »لبنان  لـ  املئوية 
بأزمة خطرية تولد املعاناة والفقر 
وخاصة  الرجاء«،  »تسرق  وتكاد 
جتد  ال  اليت  الشابة  األجيال  من 
وال  الصعوبات  إال  حاضرها  يف 
يقني.  أي  مستقبلها  يف  ترى 
ازدات  قد  السياق،  هذا  ويف 
أبناء  حصول  ضمان  صعوبة 
على  وبناته  اللبناني  الشعب 
املؤسسات  تؤمنه  الذي  التعليم 
املدن  يف  وخاصة  الكنسية، 

الصغرية.
وكبادرة ملموسة تعرب عن قربه، 
قرر األب األقدس، بواسطة أمانة 
وجممع  الرسولي  الكرسي  سر 
مبلغ  إرسال  الشرقية،  الكنائس 
إىل  أمريكي  دوالر  ألف  مئيت 
السفارة الباباوية، من أجل دعم 
آمال أن  أربع مئة منحة دراسية، 
التضامن،  من  حتالفا  هذا  حيقق 
اجلهات  مجيع  تتابع  أن  ومتمنيا 
والدولية  الوطنية  الفاعلة 
الصاحل  وراء  السعَي  مبسؤولية 
العام، والتغلب على أي انقسام 

أو مصلحة حزبية.
تنضم هذه اللفتة إىل املساهمة 
الطوارئ  صندوق  قدمها  اليت 
يف  الشرقية  الكنائس  جملمع 
مواجهة  أجل  من  األخرية  األيام 
جبائحة  املرتبطة  الطوارئ  حالة 

فريوس الكورونا.
تسهر  اليت  اهلل،  والدُة  ولتحَفظ 
حريصا،  جبل  من  لبنان  على 
الشعَب اللبناني، مع قديسي بلد 

األرز احلبيب«.
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الراعي خالل الصالة التضامنية بدعوة من 
البابا فرنسيس: نصلي كي يلهم اهلل احلكومة 

واملسؤولني العمل للنهوض بلبنان من أزماته

البطريرك الراعي خالل ترؤسه الصالة

التقدمي  احلزب  رئيس  أكد 
أن  جنبالط  وليد  اإلشرتاكي 
كانت  بعبدا  إىل  األخرية  زيارته 
بذاتها مؤشرٍا لفتح عالقة جديدة 
اإلجيابية  النقاط  يف  وللبحث 
واخلالفية بكل هدوء وموضوعية 
جو  على  تنعكس  هي  وطبعا 
اإلسالمية  اجلبل،  يف  العالقات 
املسيحية  وحتديدا  املسيحية، 

الدرزية«.
وقال جنبالط يف حديث لقناة »أو 
تي يف« : »مل أطلب أي موقع 
انه  ويبدو  التعيينات،  ضمن 
هناك ضغوطات من قبل الفريق 
اآلخر ومن بعض الرموز السابقة 
مل  لكين  السوري،  العهد  أليام 
يتعلق  ما  يف  أبدا  شيئا  أطلب 
أبلغت  لكين  الوظائف،  بهذه 
وأعطيته  دياب  حسان  الرئيس 
لكنهم  الذاتية،  السري  بعض 
ال  باإلعتبار،  أخذها  يريدون  ال 

مشكلة فذلك آخر همي«.
وردا على سؤال، اجاب جنبالط: 
كانت  احلريري  لسعد  »زيارتي 
التضامن،  وبهدف  صديق  ألنه 

العبث  هذا  إن  أقول  وفقط 
املستمرة  احملاوالت  وهذه 
السين  الشارع  ومتزيق  لتدمري 
هذه  بل  مكان،  إىل  توصل  لن 
خطرة، وال فكرة لي عن موضوع 
دخول بهاء احلريري السياسة«.

وحول حتالفاته يف هذه املرحلة، 
أوضح جنبالط انه »ليس هناك 
له  كل  باألساس،  حتالف  أي 

وجهة نظره«.
»األساس  ان  على  وشدد 
اإلصالحات  يف  األوىل  والنقطة 
الذي  الكهرباء،  موضوع  هي 

يشكل نسبة 40% من العجز«.
رأي  »لدي  جنبالط:  وقال 
ليس  والوقت  احلكومة،  بإدارة 
للسجاالت، أمتنى حتسني األداء 
لسبب بسيط، الدخول اليوم يف 
تغيري حكومي نعلم كم هي صعبة 

عملية تشكيل حكومة جديدة«.
إمكانية  حول  سؤال  على  وردا 
التيار  بني  لقاءات  عقد 
التقدمي  واحلزب  احلر  الوطين 
»عند  أجاب  اإلشرتاكي، 

الضرورة جاهزون«. 

جنبالط : الزيارة االخرية لبعبدا مؤشر لفتح عالقة جديدة 
والنقطة األوىل يف اإلصالحات هي موضوع الكهرباء

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري، يف عني التينة، امس 
اململكة  سفري  اخلميس،  االول 
لبنان  يف  السعودية  العربية 
عرض  مت  حيث  خباري،  وليد 
لالوضاع العامة وآخر املستجدات 
واملنطقة  لبنان  يف  السياسية 
لبنان  بني  الثنائية  والعالقات 

واململكة العربية السعودية.

كومار
كما عرض الوضعني االقتصادي 
بعد  استقباله،  خالل  واملالي 
لدائرة  اإلقليمي  املدير  الظهر، 
الدولي  البنك  يف  املشرق 

ساروج كومار.

ارسالن
رئيس  بري  استقبل  وعصرا 
اللبناني  الدميوقراطي  احلزب 
النائب طالل ارسالن الذي قال 
بعد اللقاء: »حنن دائما نزور هذا 
الكبري  الصديق  ونزور  الصرح 
دولة الرئيس نبيه بري يف كل 
هذا  مثل  يف  وخاصة  الظروف 
الظرف الذي يتعرض فيه لبنان 
كافة  الضغوط من  انواع  البشع 
اجلهات سواء الضغط االقتصادي 
على  وخماطرهما  واالجتماعي 
اللبنانيني او مسألة الوباء الذي 
ودقة  حبذر  معه  التعاطي  جيب 
وال ميكن االستمرار بالتعاطي مع 

هذا الوباء بقلة مسؤولية«.
الزيارة  كانت  »كما  وأضاف: 
جرى  ما  فيها  طرحنا  مناسبة 
مناقشته يف لقاء بعبدا احلواري 
حول الورقة االقتصادية للحكومة 
مع حتفظنا  هلا  ودعمنا  اللبنانية 
صندوق  مسألة  حول  البسيط 
نعارض  مل  الذي  الدولي  النقد 
اليه امنا بشرط ان نأخذ  اللجوء 
منه بالقطعة وليس باجململ وان 
ال يكون هناك شروط مسبقة يف 
شقيه السياسي واالمين وان ال 
االقتصادي  الوضع  يستخدم 
ورقة ضغط على اللبنانيني كل 

مع  حبثها  جرى  اهلواجس  هذه 
الذي  بري  نبيه  الرئيس  دولة 
للحوار  اساسية  ضمانة  يشكل 
ايضا  والذي  اللبنانيني  بني 
للخروج  اساسية  ضمانة  يشكل 
هلا  يتعرض  اليت  املآزق  من 

لبنان«.

نكبة فلسطني
مبناسبة  كلمة  وجه  بري  وكان 
ودعوة  فلسطني  نكبة  ذكرى 
اإلنسانية  لألخوة  العليا  اللجنة 
جاء  والدعاء  والصوم  للصالة 

فيها:
فلسطني  كل  »فلسطني،  اىل 

من حبرها اىل نهرها«:
حجر  على  القابضة  »لألكف 

االنتفاضة.
الضفة  يف  املقاومني  ملقالع 

والقطاع.
لزيتون اجلليل ...وبرتقال يافا 

...واقحوان بيسان.
معتقالت  يف  الشاخمة  للقامات 
»عسقالن«  يف  االحتالل 
السبع«  و«بئر  و«انصار« 
و«عوفر«  و«الرملة« 

و«النفحة«.
حلجارة السجيل يف »يعبد« وقد 
قدت من صخر »جنني » فغسلت 

عن وجه األمة عار نكبتها.
النصر  لصالة  مؤذنا  لألقصى 

...
تراتيل  تتلو  املهد  لكنيسة 

القيامة...
لفلسطني كل فلسطني من حبرها 
وزيتونها  لتينها   ... لنهرها 
السالم  هلا  السنني...  وطور 
للخالص  دائمة  وصالة  والتحية 
من وباء االحتالل.. فهي قضية 
االنبياء  ووطن  والسماء  االرض 
من  تنسى  أال  جيب  والشهداء 
سقطت  فإن  ودعاء...  دعم 
يسقط  بنكبة...لن  يوم  ذات 

حقها »بصفقة« او غفلة.
وال  يعلو  حق  هي  فمقاومتها 

يعلى عليه«. 

بري عرض االوضاع مع خباري واستقبل 
ارسالن وكومار: ان سقطت فلسطني 

بنكبة فلن يسقط حقها بصفقة او غفلة

الرئيس بري مستقبال السفري بخاري

العماد  اجلمهورية  رئيس  اعترب 
»اللجنة  دعوة  ان  عون  ميشال 
العليا لألخوة اإلنسانية« تكريس 
اليوم، 14 أيار، للصالة والصوم 
يف  كل  اخلري  واعمال  والدعاء 
مكانه، وحبسب دينه او معتقده، 
ليحمي اهلل البشرية من خطر وباء 
كورونا، مبادرة نابعة من القلب 
االب  برعاية  حظيت  والضمري، 
االقدس البابا فرنسيس ومساحة 
شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب 
أهداف  من صلب  تأتي  وهي   ،
الرئيس  أطلقها  اليت  املبادرة 
العامة  اجلمعية  واقرتها  عون 
بإنشاء  والقاضية  املتحدة  لألمم 
للتالقي  اإلنسان  »اكادميية 
للمساهمة  لبنان  يف  واحلوار« 
قائمة  انسانية  حضارة  بناء  يف 
على قبول االخر ايا كان انتماؤه 
املتبادل  واالغتناء  ومعتقده 
وبالتنوع  كحق  باالختالف 

كضمانة«.
اليوم  »اللبنانيني يف هذا  ودعا 
الذي جتددت فيه التعبئة العامة 
إىل املشاركة يف الصالة، النها 
املؤمن  غري  وقبلة  املؤمن  درع 
مشددا  املطلق،  إىل  توقه  يف 
خمتلف  على  اللبنانيني  أن  على 
اليوم  »مدعوون  انتماءتهم 

اىل  مضى  وقت  اي  من  وأكثر 
تكريس مبادىء األخوة واإلغتناء 
بتنوعهم ليستحقوا فعال ان يكون 
وصفه  ما  على  رسالة،  وطنهم 
احلرب االعظم يوحنا بولس الثاني 
الذي حيتفل العامل بعد عدة ايام 
باملئوية األوىل لوالدته واملتزامنة 

مع سنة مئوية لبنان الكبري«.
الظروف  هذه  »يف  وقال: 
الصعبة اليت جبتازها وطننا وغري 
أصوات  فلتتعانق  املسبوقة، 
املآذن مع قرع االجراس على نية 
كافة  ولتصمت  والعامل،  لبنان 
بوحدتنا  تعبث  اليت  األصوات 
وحاضرنا  ماضينا  درع  الوطنية، 
جراح  اثخنتنا  بعدما  ومستقبلنا، 
مشاريع  وكادت  االنقسامات 
وطننا.  على  تقضي  ان  التفرقة 
انطالقة  اليوم  هذا  وليكن 
مسببات  لنبذ  مجيعا  لنا  جديدة 
املتفلت  والتجييش  التباغض 
والعقالنية  املنطق  ضوابط  من 
كل  فيضع  التاريخ،  وحكمة 
اعالء  لنعيد  جانبا  اختالفاته  احد 
املكرسة  الداخلية  حصانتنا 
ترسي  اليت  الوطنية،  بوحدتنا 
سالمنا ومتنح املنعة لوطننا، وقد 
من  لدينا  ما  اغلى  مجيعا  بذلنا 

دماء شبابنا يف سبيلها«.

دعا اىل الصالة اليوم جتاوبا مع دعوة البابا وشيخ االزهر

عون: فلتتعانق أصوات املآذن مع قرع 
االجراس ولتصمت األصوات العابثة بوحدتنا

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

توجه عضو تكتل »اجلمهورية 
فادي  النائب  القوية« 
األجهزة  »إىل  بالشكر  سعد 
على  املختصة  القضائية 
االعتداء  قضية  معاجلتها 
يف  القواتيني  الشبان  على 
الوطين احلر يف  التيار  مركز 
القانونية  بالطرق  البرتون، 
وإلقاء  والعادلة،  الشفافة 

القبض على املعتدين«.
»االجهزة  سعد  شكر  كما 
على  والعسكرية  االمنية 

سعد شكر األجهزة القضائية واالمنية على معاجلة حادثة البرتون:ال وجود لنا من دون قيام دولة القانون واملؤسسات
وفقا  القضية،  مع  تعاطيها 
يف  األصول  تقتضيه  ملا 

معاجلة مثل هذه القضايا«.
اليوم  بيان  يف  سعد  وأكد 
أن »ال قيام للبنان من دون 
وجود مؤسسات ترعى شؤون 
على  وأن  وحتميه.  املواطن 
اجلميع أن يقتنع بأن ال سقف 
الفعلية  الدولة  يف  للمواطن 
به  حنتمي  الذي  القانون  اال 
وال سقف لنا سواه«، مشددا 
من  لنا  وجود  »ال  ان  على 

القانون  دولة  قيام  دون 
واملؤسسات اليت لطاملا نادينا 
بقيامها. وكلنا أمل اليوم يف 
ستكون  القضية  هذه  أن 
حتى  ومتابعة  اهتمام  موضع 
النهاية من األجهزة القضائية 
بعد  للحق،  إحقاقا  واالمنية 
شاركوا  الذين  كل  توقيف 
واالحتجاز  والضرب  باالعتداء 

حبق شبان مساملني عزل.«
وختم بيانه قائال: »يف النهاية 

ما بيصح اال الصحيح.« النائب سعد
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شامل  العميد  النائب  رأى 
روكز، يف مؤمتر صحايف عقده 
يف مكتبه يف ساحل علما، »ان 
الثورة آتية ال حمالة«، داعيا اىل 
»الثورة على كل النظام القائم 
والزبائنية  احملاصصة  على 
حقوق  على  القائم  والطائفية، 
املسيحيني وحقوق املسلمني«، 
أن  وطنا  ميكن  »كيف  متسائال 
دمره  من  يبتعد  مل  ان  يتعافى 
األصوات  امام  اجملال  وأفسح 
ان  ورأى  اجلديدة؟«.  واآلراء 
يف  صارخة  خمالفات  »هناك 
اقرتها  اليت  االقتصادية  اخلطة 

احلكومة«.
وقال: »اعتدنا، حنن أبناء وبنات 
املؤسسة العسكرية، تلبية النداء 
فلم  أحدهم،  بنا  استغاث  كلما 
وال  وأخرى،  منطقة  بني  نفرق 
بني جنس وآخر، وال بني طائفة 
اعتدنا قول كلمة احلق  وأخرى. 
لو مهما صعب لفظها، واعتدنا 
القيام بالصواب حتى ولو واجهنا 
العامل كله. اعتدنا تلبية النداء، 
يف  يعج  اليوم  النداء  وصدى 
اآلذان والقلوب: نداء استغاثة، 
منهوب،  مستنزف  وطن  نداء 
حيتضر  بل  خيتنق  وطن  نداء 
على فراش املوت، نداء شعب 

موجوع مظلوم فقري جائع«.
بلبنان  احللم  »بات  وأضاف: 
بعدما  الواقع،  من  بعيدا  احللم 
اليت  السياسية  الطبقة  غذت 
عقود  منذ  البالد  شؤون  دارت 
على  وقضت  باليأس،  أنفسنا 
دولة،  ببناء  امل  بصيص  أي 
فهجرت أبناءنا وبناتنا، ودفعتهم 
وقدراتهم  مستقبلهم  بناء  إىل 

خارج حدود وطنهم«.
وتابع: »يف القانون، مثة جرائم 
الزمن.  مبرور  عقوبتها  تسقط 
ولكن، مثة جرائم ال تغتفر، وال 
وعلى  عليها،  املساحمة  ميكن 
رأسها، تلك اليت ترتكب يف حق 
الوطن. واجلرمية اليوم موصوفة، 
سلسلة  فهم  ميكن  ومنها 
واالجتماعية  السياسية  اجلرائم 
اليت  واملالية  واالقتصادية 

ترتكب منذ ثالثني سنة«.
الفساد  »حماربة  وأشار اىل ان 
حتولت مع السنوات شعارا فارغا 
عشرات  نسمعه  املضمون،  من 
املرات يوميا كوعد من دون أن 
يلقى  أو  واحد،  موظف  حياسب 
أو  واحد،  مرتكب  على  القبض 
تستعاد أموال منهوبة رغم كثرة 

ما نهب وسرق ونصب«.
وقال: »األساس يكون باجلواب 
على سؤال واحد: كيف ستفتح 
وتستكمل  الفساد  ملفات 
السياسية  احملميات  من  بعيدا 
حتى  نصدق  فلن  والطائفية؟ 
حتى  نصدق  ولن  أفعاال،  نرى 
الفساد  ذئاب  احلق  يفرتس 
املتلطية بأثواب نعاج. األفعال ال 
تكون اال بإجابات شافية وأحكام 
اليت  امللفات  بشأن  واضحة 
استفهام:  عالمات  حوهلا  حتوم 
اىل  وأوجريو،  االتصاالت  من 
النفطية،  واملشتقات  الكهرباء 
اىل املرفأ املدار من جلنة خاصة 
اىل  رقابة،  دون  من  مؤقتة 
جملس االمناء واالعمار، وجملس 
املهجرين،  وصندوق  اجلنوب، 
والضمان  الرتبوي،  القطاع  اىل 
الوهمية  واجلمعيات  االجتماعي، 
النافعة،  اىل  الوهمية،  وغري 

والتهريب،  األشغال،  وتلزميات 
والنهرية،  البحرية  واألمالك 
واهلبات  املساعدات  بكل  مرورا 
وصوال  السياسية،  واملكرمات 
املوازنات  ذات  الوزارات  اىل 

اخليالية..«
اللبناني  الشعب  »نزل  اضاف: 
كل  على  وثار  الطرقات،  اىل 
بلده،  أدمت  اليت  امللفات  هذه 
االقتصادي  الوضع  وكان 
يوم  يوم.  بعد  يوما  يرتاجع 
الشارع  يف  الشرفاء  تظاهر 
ونبهوا  وصرخوا  أشهر،  قبل 
من الكارثة املالية اآلتية، غمزمت 
رؤوسكم  وهززمت  مجاهريكم 
اخلونة  من  وجعلتمونا  ساخرين، 
هزئتم  املؤامرات.  وأصحاب 
حتى  وبثورته  اللبناني  بالشعب 
مشؤوم،  يوم  ذات  استيقظنا 
واللرية  افلست،  بالدولة  وإذا 
ومعيشة  سقطت،  اللبنانية 

الناس حتولت اىل مأساة«.
من  أحد  حيذركم  »أمل  وسأل: 
نلوح  أمل  الكبار؟  مستشاريكم 
اىل  تسريون  انكم  بأيدينا  لكم 
من  العديد  يصرخ  أمل  اهلاوية؟ 
حمذرين  واالقتصاديني  اخلرباء 
مالية  اقتصادية  كارثة  من 

مقبلة؟ ماذا فعلتم؟
أهلية،  حرب  من  اخلوف  حجتكم 
واملذهبية.  الطائفية  حجتكم 
نفهم  مل  اليوم  حتى  وحنن 
الرابط بني سقوط الدماء وبني 
حماربة الفساد. حتولونها معركة 
طائفة  كل  كيان  وضد  وجود 
استنزاف  حرب  خنوض  وكأننا 
ضد العدو اإلسرائيلي، اال اننا 
بالتقاتل  مميتة  خسائر  تكبدنا 
بني بعضنا البعض، حنن العدو 

األكرب ألنفسنا«.
تعلمون  مجيعا  »كنتم  وقال: 
ان الدولة على شفري االنهيار، 
منكم كان  واحد  ان كل  ويبدو 
جيد يف انهيارها صفعة خلصومه 
كذابون  له.  وثأرا  وانتقاما 
ومنافقون، أنتم اردمت االنهيار، 
وحصل نكاية ببعضكم البعض. 
وما  لبنان  ضد  مجيعا  كنتم 
زلتم...مل ننتبه، ولكننا أدركنا 
االنهيار،  تريدون  أنتم  اليوم، 

وليس انقاذ البلد«.
اضاف: »تباهيتم طويال بالقطاع 
محاة  بأنكم  اللبناني،  املصريف 
مستقرة  وبأنها  اللبنانية  اللرية 
القوي هذا  حتى حتول قطاعكم 
كل  للبنانيني  اذالل  ساحة  إىل 
غري  بالدوالر  الودائع  يوم. 
تفقد  واللرية  للسحب،  قابلة 
اللبنانيون  معها  ويفقد  قيمتها 
أكثر  وتعويضاتهم!  مدخراتهم 
يف  للدوالر  أسعار  ثالثة  من 
تأكيد  واحد.  آن  يف  السوق 
بأن ال haircut بينما هو ميارس 
بشكل غري مباشر. اعالن بان ال 
capital control بينما هو ميارس 
مني  كل  »حارة  منطق  ضمن 
املصرف،  حسب  الو«،  ايدو 
ظل  ويف  حتى.  الفرع  وحسب 
غياب االستقرار املالي، يتحكم 
بتحويالت  املركزي  املصرف 
استنسابية اىل اخلارج من هنا، 
هناك،  من  مالية  وبهندسات 
متمادية  خمالفات  اىل  إضافة 
لقانون النقد والتسليف، وكأن 
خاصة  شركة  لبنان  مصرف 
كان  حني،  البعض.يف  ميتلكها 
العني  يكون  ان  املفرتض  من 

الناس  مدخرات  على  الساهرة 
يسكت  »فكيف  املصارف.  يف 
تسرق؟  أمواله  بعينه  يرى  من 
بوجه  الشعب  يسكت  كيف 
فسرقه،  رزقه  على  ائتمنه  من 

وجرده من حقه، فجوعه؟«.
»حنن شعب، هناك من  وتابع: 
مليار   70 من  أكثر  بامسنا  دفع 
املصرفية،  الفوائد  من  دوالر 
أي من أموالنا ومدخراتنا وعرق 
فوائد  أنها  يعلم  وكلنا  عمالنا، 
وال  شرعية  وال  منطقية  غري 
مشروعة. حنن شعب دفع أكثر 
من 40 مليار دوالر كلفة طاقة 
كهربائية مل تصلنا، وهي أموال 
هدرت  أو  صرفت  لنا،  شرعية 

بصورة غري شرعية«.
وقال: »حنن شعب ندفع سنويا 
مباليني  إتاوات،  أو  خوات 
وغياب  الفيول  يف  الدوالرات، 
اإلمسنت  احتكار  ويف  الغاز، 
املقنع  اهلدر  أبواب  من  وغريها 
واملناكفات  اإلدارة  بسوء 
نقف  شعب  حنن  السياسية. 
مذلولني أمام شبابيك املصارف 
لنتسول أموالنا اخلاصة بالتقنني 
املهني. بعدما سرقت منا مئات 
آالف الدوالرات، يف كل صفقة، 
وكل مناقصة، وكل التزام. حنن 
شعب ينزف كل سنة مليار دوالر 
الشرعية،  املرافق  يف  تهريبا 
الشرعي  غري  يف  منها  وأكثر 
منها. حنن شعب رضي مبوازنة 
انتقصت من حقوق العسكريني 
حبجة التقشف، بينما يتنعم كل 
وسياراته  قصوره  يف  منهم 

وممتلكاته«.
طالت  عاما  »ثالثون  وأضاف: 
إىل  السماح،  فرتة  خالهلا 
 ،2019 تشرين   17 كان  أن 
فسقطت املهلة الوطنية للرتكيبة 
االقتصادية السياسية احلاكمة، 
اللبنانيني بعد ثالثة  ونفذ صرب 
عقود من اهلدم املمنهج للبنان 
اليوم،  ولكن  ومؤسساته. 
اختلف الوضع وانقلبت الطاولة 
واملراوغة  األوراق،  وانكشفت 
ما عادت تنفع وأصبحت الثورة 

واقعا مستجدا«.
»الثورة جيب أن تبدأ  واكد ان 
على أنفسنا، حنن الذين جددنا 
لطاقم أنزف ما تبقى من الوطن. 
ثورة على أنفسنا حنن، كشعب 
واخلضوع  السماح  فرتة  اطال 
على  ثورة  الزعماء.  لسلطة 
بأنصاف  القبول  بعدم  أنفسنا 
بال  مزرعة  يف  والعيش  احللول 

روكز دعا اىل الثورة على نظام احملاصصة والزبائنية والطائفية: خمالفات صارخة يف اخلطة االقتصادية

العميد شامل روكز خالل املؤتمر الصحايف

قوانني تنظم حياتنا، وبال ابسط 
اخلدمات اليت من واجب الدولة 
على  ثورة  للمواطن.  تقدميها 
من عيشنا يف حبر من النفايات 
اهم  احملاصصات  منطق  ألن 
من  على  ثورة  صحتنا.  من 
الشاخمة،  جبالنا  وشوه  دمر 
ومقالعه  شركاته  لتستفيد 
من  كل  على  ثورة  وكساراته. 
املواطن  حقوق  أبسط  حرمنا 
على  ثورة  ومياه.  كهرباء  من 
العادل  القضاء  من سيس  كل 
الشفاف، فضرب ميزان  النزيه 
العدل وعدالة الدولة. ثورة على 
جملرمني  عاما  عفوا  يشرع  من 
تعدوا  بأنهم  حماكمتهم  أثبتت 
على مؤسسة الشرف والتضحية 
والوفاء. ثورة على من تساهل 
أرواح  فخسرنا  السري  بقانون 
ثورة  اكرتاثهم.  لقلة  أبنائنا 
على من اعتدى على حرية الفكر 
ثورة  احلر.  واالعالم  والتعبري 
اهلجرة  اىل  بنا  دفع  من  على 
تعليمنا  ألن  العلم  طالبني 
الرمسي مرتهل. ثورة على كل 
املذهبية  التعددية  حول  من 
والطائفية اىل نقمة. ثورة على 
مستولني  إىل  حولنا  من  كل 

ألبسط حقوق املواطن«.
اليوم،  األهم  »الثورة  وقال: 
كل  على  الثورة  هي  واحلتمية، 
احملاصصة  على  القائم  النظام 
القائم  والطائفية،  والزبائنية 
وحقوق  املسيحيني  حقوق  على 
على  اليوم  الثورة  املسلمني. 
عاد  ما  الذي  القائم  النظام 
صاحلا. الثورة على كل من اعترب 
طائفته ومنطقته اهم من لبنان 

الوطن، احللم«.
وتابع: »نعم، اننا يف حاجة اىل 
وخطط  ومشاريع  قوانني  رزمة 
الفساد،  مكافحة  شأنها  من 
وترشيق اإلدارات واملؤسسات، 
املختلسة،  األموال  واسرتداد 
بقطاعات  تنهض  وخلطط 
املطلوب  ولكن  كافة.  الدولة 
إرادة  فاملطلوب  أهم،  اليوم 
واملطلوب  سياسة،  وشجاعة 
غاب  طاملا  الذي  القرار  اختاذ 
وحل مكانه الرتاضي. اننا حباجة 
القرارات  اختاذ  يف  جرأة  اىل 
واملشاريع  القوانني  وتنفيذ 
ادراج  يف  نامت  اليت  واخلطط 
املؤسسات سنني طويلة، حتى 
تستعاد ثقة املواطن مبؤسسات 
ثقة  لكسب  ومتهيدا  الدولة، 

املستثمرين«.

الطبقة  الينا  »قدمت  وقال: 
احلاكمة اليوم خطة مستها »خطة 
التعايف املالية اخلاصة باحلكومة 
اللبنانية«. يف الشكل، نتساءل 
تعترب  اليت  للحكومة  ميكن  كيف 
وأنها  الشارع،  متثل  نفسها 
صدى لصوت الثورة، أن تضع 
من  مع  بالتعاون  للتعايف  خطة 
االنهيار  عن  املسؤولون  هم 
هذه  تستعن  مل  ملاذا  نفسه؟ 
احلكومة باخلطة االقتصادية اليت 
العهد  قامت بها أوىل حكومات 
العاملية  الشركة  مع  بالتعاون 
الدولة  كلفت  واليت  ماكينزي، 
ملاذا  دوالر؟  مليون  من  أكثر 
دراسة  على  احلكومة  تنب  مل 
ماكينزي القطاعية، ودعت خرباء 
اقتصاديني وماليني إضافة إىل 
رؤساء الكتل النيابية إىل طاولة 
استثنت  وملاذا  وطنية؟  حوار 
هذه احلكومة اليت تعترب نفسها 
الشعب،  ومتثل صوت  مستقلة 
املستقلني  والنواب  الكتل 
االنتفاضة  عن  وممثلني 
أن  لوطن  الشعبية؟ كيف ميكن 
دمره  من  يبتعد  مل  ان  يتعافى 
األصوات  امام  اجملال  وأفسح 

واآلراء اجلديدة؟«.
فإن  املضمون،  »يف  انه  ورأى 
خمالفات  تتناول  املذكرة  هذه 
فاضحة  وخروقات  صارخة، 
اللبناني  الدستور  ألحكام 
املتعلقة  القانونية  والنصوص 
واملبادئ  العام،  باالنتظام 
وتنطوي  العامة.  القانونية 
خاص  بشكل  املخالفات  هذه 
املساس  على   - واألخطر   -
املتعلقة  الدستور  بأحكام 
وال  الفردية،  امللكية  بقدسية 
سيما املادة 15 منه اليت تنص 
»امللكية يف محى  التالي:  على 
من  ينزع  أن  جيوز  فال  القانون 
املنفعة  ألسباب  إال  ملكه  أحد 
املنصوص  األحوال  يف  العامة 
وبعد  القانون،  يف  عليها 
عادال«.  تعويضا  منه  تعويضه 
ملبادئ  خمالفات  أيضا  وهناك 
املبادئ  من  مستمدة  قانونية 
نذكرها  لن  للقانون،  العامة 
عن  سأحتدث  إمنا  اليوم،  كلها 

كل تفاصيلها يف لقاء آخر«.
ليس  »االصالح  ان  وأكد 
فعل  هو  بل  فحسب،  مصطلحا 
»االصالح  وقال:  وممارسة«. 
يبدأ  تطبيق  هو  بل  وعدا  ليس 
العام،  القطاع  هيكلة  بإعادة 
الزبائنية  منطق  حوله  بعدما 

والطوائف،  لالحزاب  مشاعا 
أن  من  بدال  هلا،  نفوذ  وسلطة 
ملؤسسات  عاما  قطاعا  يكون 
الدولة، خدمته للوطن، وللوطن 
بتأسيس  هو  االصالح  حصرا. 
التهرب  وبلجم  عادل،  نظام 
مؤسسات،  وببناء  الضرييب، 
ألصحابها.  احلقوق  وبإعطاء 
اجتماعي  أمان  شبكة  ببناء  هو 
وتأمني أبسط حقوق املواطنني: 
واملأكل  والرتبية  بالصحة 
والبنى  الشيخوخة  وضمان 
بكرامة.  والعيش  التحتية 
عندما  سيبدأ  احلقيقي  اإلصالح 
ترتافق اخلطة املالية االقتصادية 
عمل  خبطة  االنقاذية  االجتماعية 
اخلارجية،  التدقيق  لشركات 
لبنان،  ملصرف  فقط  ليس 
واإلدارات  الوزارات  لكل  بل 
والصناديق  واملؤسسات 
وموازناتها. اإلصالح هو قضاء 
مستقل نزيه شفاف حيكم بعدل 

وضمري«.
وختم: »نقف اليوم على مفرتق 
مستقبل  عتبة  على  طرق، 
نقبل  لن  النداء.  نليب  غامض، 
الذي  املرير  الكئيب  باملاضي 
وكما  الزعماء.  علينا  فرضه 
»من جيعل  كينيدي:  جون  قال 
الثورة السلمية مستحيلة، جيعل 
الثورة العنيفة حتمية«. الشعب 
اجليوب  تفرغ  وعندما  جاع، 
واألم  األب  ويعجز  والبطون 
تصبح  أوالدهم،  اطعام  عن 
والتمرد سبل  الثورة واالنقالب 
يا  الوحيدة.  الكرامة  اسرتداد 
العزيز،  اللبناني  الشعب  أيها 
تذكروا: »التمرد وعدم االنصياع 
أما  احلقيقي،  احلرية  عماد  هو 
للعبيد«.  الطاعة فهي األساس 

الثورة آتية ال حمالة«.

كل الحكومات السابقة تتحمل 
املسؤولية

كالم  عن  سؤال  على  وردا 
سليمان  املرده«  »تيار  رئيس 
فرجنيه وحتميله العهد مسؤولية 
ان  اعترب  االقتصادي،  الوضع 
وكل  سياسي  الكالم  »هذا 
دون  من  املتعاقبة  احلكومات 
استثناء تتحمل مسؤولية الوضع 
متمنيا  اليه«،  وصلنا  الذي 
فرجنيه  )السابق(  »الوزير  على 
اوال  القضاء  اىل  ذهبنا  كنا  لو 
وبعدها حناسب هذا القضاء إن 
اخطأ ألنه وان كانت مؤسساتنا 
لبناء  احرتامها  فعلينا  معطلة 

البلد بطريقة صحيحة«
واكد ان »اجليش والقوى االمنية 
احلدود  كل  محاية  يستطيعون 
التهريب،  عمليات  من  اللبنانية 
كل  تكون  ان  املفرتض  ومن 

املعابر حتت سيطرتهم«.

ثورة من أجل التحرير
يدعو  اليت  الثورة  تشمل  وهل 
اليها رئيس اجلمهورية، اوضح 
»اننا ال نعيش يف نظام رئاسي 
اليوم  االوضاع  عن  واملسؤول 
اليت  السياسية  الكتل  كل  هي 
الوحدة  حكومات  يف  تكاتفت 
النواب  جملس  وشلت  الوطنية 
مبعنى احملاسبة واملراقبة وجعلت 
مؤسسات الدولة ازالما هلا. اما 
فهي  اليها  ادعو  اليت  الثورة 
من اجل حترير كل ما ميت اىل 

الوطن بعيدا من الزعامات«. 



Page 7صفحة 7     
مـقاالت وتـحقيقات

 2020 أيــار   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 

الصّرافني  مع  األولية  التحقيقات  كشفت 
النقدية  العمليات  ومدير  ونقيبهم  املوقوفني 
لبنان كان  أّن مصرف  يف املصرف املركزي 
املسؤول الرئيسي عن تدهور سعر اللرية، إذ 
الصّرافني بسعر  الدوالرات من  كان يشرتي 
السوق.  يف  الدوالر  ضّخ  من  بداًل  مرتفع، 
األداء املريب ملصرف لبنان تسّبب برفع سعر 

صرف الدوالر يف مقابل اللرية.
اجلهة  عن  بعد  الكاملة  احلقيقة  تتكّشف  مل 
اللرية  صرف  بسعر  التالعب  عن  املسؤولة 
الدوالر.  لسعر  اجلنوني  باالرتفاع  والتسبب 
إال أّن املؤّشرات األولية يف التحقيقات تفيد 
هو  رياض سالمة،  لبنان،  حاكم مصرف  بأّن 
املسؤول األول عن تدهور اللرية. املسؤولية 
هنا ليست معنوية، ربطًا بأن القانون يفرض 
النقد  سالمة  على  احلفاظ  لبنان  مصرف  على 
الوطين. بل مسؤولية جنائية متصلة مبا بينته 
ريها مفرزة الضاحية  التحقيقات األولية اليت تجُ
املالية.  العامة  النيابة  بإشراف  القضائية 
من  كبريا  عددا  أّن  أظهرت  التحقيقات  هذه 
مصرف  مع  والتكافل  بالتضامن  الصّرافني، 
اليت  املضاربات  عن  مسؤولني  كانوا  لبنان، 
تسببت برفع سعر الدوالر وتدهور صرف اللرية. 
فقد كشفت مصادر قضائية لـ«األخبار« وجود 
اعرتاف مباشر عن مسؤولية سالمة عن شراء 

الدوالر من الصّرافني بسعر مرتفع. 
النقدية  العمليات  مدير  أّن  املصادر  وذكرت 
يف مصرف لبنان مازن محدان أفاد بأّنه كان 
لصاحل  الدوالر  سحب  الصّرافني  من  يطلب 
وقد  مرتفع.  بسعر  شرائه  عرب  »املركزي«، 
طبع املصرف كمية كبرية من النقود اللبنانية 
لتغطية شراء الصّرافني ماليني الدوالرات يف 
عّز األزمة، ما ساهم برفع سعر الدوالر، عوضًا 
اللرية  صرف  سعر  عن  للدفاع  التدّخل  عن 
السعر  على  لإلبقاء  السوق  الدوالر يف  بضّخ 
املصرف  تسبب  ذلك،  إىل  إضافة  الثابت. 
املركزي، عرب خلقه كتلة نقدية إضافية، يف 
زيادة التضّخم، خمالفًا بذلك مجيع القوانني. 
وقد أعطى املدعي العام املالي، القاضي علي 
التحقيق  رهن  محدان  برتك  إشارته  ابراهيم، 
على أن يزّود احملققني مبستندات حمددة من 

مصرف لبنان. 
دعي إىل التحقيق لكشف  وكان محدان قد استجُ
منهم  عددًا  ألن  بالصّرافني  عالقته  طبيعة 
وبني  بينهم  »تارية«  عالقة  بوجود  أقّروا 

مصرف لبنان.
ما تكّشف من التحقيقات يشّكل القرينة االوىل 
على تورط سالمة بتهديد سالمة النقد الوطين، 
ما يعين خمالفة واضحة للموجبات اليت يفرضها 
عليه قانون النقد والتسليف وانشاء املصرف 
املركزي. ورمبا يفّسر هذا األمر شيئًا من كالم 
رئيس احلكومة حسان دياب، عندما حتّدث عن 
»غموض مريب« يف أداء حاكم مصرف لبنان 

حيال سعر صرف اللرية.
قانون النقد والتسليف )يف املادة 70 منه(، 
املركزي  املصرف  أولويات  رأس  على  يضع 
مهمة احلفاظ على سالمة النقد. ولشدة أهمية 
هذا االمر، فإنه يرد مرتني يف املادة، على 

الشكل اآلتي:
على  احملافظة  هي  العامة  املصرف  »مهمة   
النقد لتأمني اساس منو اقتصادي واجتماعي 
دائم وتتضمن مهمة املصرف بشكل خاص ما 
يلي: - احملافظة على سالمة النقد اللبناني«. 
وبعد ذلك، تأتي املهمات االخرى، كـ«احملافظة 
على االستقرار االقتصادي«، و«احملافظة على 

سالمة اوضاع النظام املصريف«. 
ويف القانون نفسه، تنص الفقرة »ب« من 

املادة 83 على اآلتي: 
حاالت  مباشرة يف  يقوم  ان  املصرف  »ميكن 
بشراء  املالية  وزير  مع  وباالتفاق  استثنائية 
منه«.  وبيعها  اجلمهور  من  االجنبية  العمالت 
باحلاالت  االمر  هذا  حيدد  القانون  إذا، 

االستثنائية، ويربطها باالتفاق مع وزير املال، 
رئيس  كان  وإذا  خطورة.  من  االمر  هلذا  ملا 
احلكومة ووزير املال قد طلبا من سالمة، يف 
اجتماعهما به يوم 22 نيسان املاضي، التدخل 
يف سوق القطع، فإنهما قاال له إن واجبه حيّتم 
احلفاظ  بهدف  للبيع،  الدوالرات  عرض  عليه 
على سعر اللرية وختفيف حدة االنهيار، فإذا 
تدّخل  العكس:  فعل  انه  تكشف  بالتحقيقات 

لشراء الدوالرات ال لبيعها.
هذا االداء يدفع إىل طرح أكثر من سؤال:

1- هل يعلم وزير املال غازي وزني مبا يفعله 
سالمة، وهل هو موافق عليه؟ وزني مطالب 

بتوضيح ذلك.
2- أال تد احلكومة نفسها معنية بعقد جلسة 
الستجوابه  سالمة  إليها  تستدعي  استثنائية 
بشأن ما يقوم به، ومنحه أمرًا واضحًا ومباشرًا 

بضرورة التدخل للجم انهيار سعر اللرية؟
3- هل سيجرؤ املدعي العام املالي، القاضي 
للتحقيق  سالمة  استدعاء  على  ابراهيم،  علي 
بسالمة  بالتالعب  فيه  مشتبهًا  بصفته  معه 
واضحة  خمالفة  يشّكل  مبا  الوطين،  النقد 

وصرحية لواجباته الوظيفية؟
4- ماذا تنتظر احلكومة إلقالة سالمة وتعيني 
بديل عنه؟ ما هو الثمن املطلوب من اجملتمع 
تداعيات  من  اخلوف  بذريعة  دفعه  اللبناني 

إقالة سالمة؟
5- أال يعد اداء سالمة مؤشرًا إىل كونه يدير 
وإىل  املركزي،  املصرف  يف  إفالس  حالة 
بشأن  املاضية  الفرتة  طوال  يكذب  كان  أنه 
بالعمالت  لبنان  مصرف  يف  املوجودات  حجم 
االجنبية؟ إذا كان لديه حنو 20 مليار دوالر كما 
زعم امام رئيس احلكومة ومسؤولني آخرين، 
وبعد قراره مصادرة اموال اللبنانيني احملّولة 
التعميم  وبعد  االجنبية،  بالعمالت  اخلارج  من 
الدوالرات  عمليًا  فيه  حيّول  الذي   148 رقم 
يف احلسابات اليت تقل عن 3 آالف دوالر إىل 
لريات لبنانية، فما حاجته إىل »مل الدوالرات« 
إىل  والتحويل  االسترياد  متويل  السوق؟  من 
اخلارج ال حيتاجان إىل أوراق نقدية، إذ تكفي 
الدوالرات املوجودة يف القيود وعلى شاشات 

الكومبيوتر.

    هل سيجرؤ املدعي العام املالي على 
استدعاء سالمة للتحقيق معه بصفته 

مشتبهًا فيه؟
به  يقوم  ما  سالمة  يربر  ان  املتوقع  من 
خالفًا  فيه،  قرر  الذي   ،149 رقم  بالتعميم 
ذلك  لكن  للصريفة.  منصة  إنشاء  للقانون، 
لن يعفيه من مساءلة قضائية هي اليوم يف 
سيقدم  فهل  ابراهيم.  علي  القاضي  عهدة 

عليها األخري؟

متابعة التحقيقات
املالي  العام  املدعي  أشار  اخرى،  جهة  من 
وشحن  للصريفة  مكّتف  رامز  شركة  خبتم 
التحقيق  موازاة  األمحر. ويف  بالشمع  األموال 
النيابة  بإشراف  األمنية  القوى  ريه  تجُ اليت 
العامة املالية، استجوب قاضي التحقيق األول 
يف بريوت باإلنابة شربل أبو مسرا موقوفني 
اثنني يف ملف التالعب باللرية، هما ف.ظ وع. 
مالية قدرها مليون  بكفالة  ق، وقرر تركهما 
مالية  مبالغ  اشرتيا  أّنهما  تبنّي  بعدما  لرية 
أقساط  دفع  أو  قروض  لتسديد  الدوالر  من 
العامة  النيابة  إىل  امللف  وأحال  جامعية. 
استجوب  أن  مسرا  ألبو  سبق  كما  املالية. 
ووسطاء  صّرافون  بينهم  موقوفني  سبعة 
صرافة وأخلى سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 
ماليني لرية عن كل موقوف. كذلك استجوب 
قاضي التحقيق يف بريوت وائل صادق أحد 
الصّرافني وأخلى سبيله مبوجب كفالة مالية، 
قرار  استأنفت  املالية  العامة  النيابة  أّن  إال 

إخالء السبيل.

سالمة يتالعب باللرية: امُلضاِرب
رضوان مرتضى

جلسة جملس  ختام  اجلمهورية يف  رئيس  كالم 
الوزراء الثالثاء املاضي بشأن التعيينات، يعين 
اإلذن  وإعطاء  اآللية  فوق  القفز  واحدًا؛  أمرًا 
أي  الدستورية،  صالحياتهم  مبمارسة  للوزراء 
األوىل  الفئة  وظائف  يف  ريدون  يجُ من  تسمية 

اصصة. وتكريس منطق احملجُ
غداة البلبلة اليت أطّلت من جمِلس الوزراء أخريًا، 
زياد  اِفظ بريوت  بديل من حمجُ بعَد طرح تعيني 
شبيب، وما رافَقها من معلومات عن رغبة رئيس 
الصحية  للشؤون  استبداله مبستشارِته  احلكومة 
مالِمح  التعيينات  قضّية  أثارت  خوري،  برتا 
أزمة سياسية تّسدت باستنفار وجوه سياسية 

ودينية، حلماية »موِقع أورثوذكسي«.
دياب،  حسان  رماه  الذي  االختبار«  »بالون 
بالرتويج خلوري، أعاد إىل الضوء املعايري اليت 
على  ستتّم  اليت  واآللية  التعيينات  ستحكم 
يبدو،  لكن  فيها.  األطراف  وحصص  أساِسها 
التطبيق  من  التهرب  أن  املعلومات،  حبسب 
العملي ألي آلية موحدة للتعيينات ال يزال قائمًا، 
أن  وله  دستورية،  صالحيات  للوزير  أن  حبجة 
يقرتح يف الوزارة اليت يتوالها أن ميأل الشغور 
يف وظائف الفئة األوىل. هذا »احلق« الدستوري 
بآلية  االلتزام  لعدم  البعض  استخدمه  لطاملا 
حمددة. وما دام مل حيصل أي تعديل دستوري، 

فلن يتبّدل شيء.
ليَست آلية التعيينات يف الدولة موضوعًا إداريًا 
أو تقنيًا حبتًا، بل تكاد تكون املعركة األشَرس 
حترِتم  آلية  فأي  السلطة.  قوى  ختوضها  اليت 
املعايري، ستّشكل عاِئقًا حيول دون إمساك هذه 
القوى بنفوذها داخل املؤسسات. وإال ما الذي 
عشر  منذجُ  موحدة  آلية  على  االتفاق  عدم  فّسر  يجُ
خصومًا  نفسها،  القوى  هذه  أن  مع  سنوات؟ 
وحلفاء، استطاَعت االتفاق على إجناز انتخابات 
وتعيينات  انتخابات  وقانون  وبلدية  نيابية 
بقيت  لكنها  ودبلوماسية(...  وأمنية  )قضائية 
فّسر  يجُ ما  للتعيينات.  آلية  إقرار  عن  »عاجزة« 
به  سيِطر  تجُ سالح  أفضل  أن  حقيقة  هو  ذِلك 
القوى السياسة على النظام هو املواِقع اإلدارية 
يف الدولة. وهذه املواِقع استطاَعت ِمن ِخالهلا 
القوى السياسية بناء »دويالِتها العميقة« داِخل 
املؤسسات، وفَق التقسيم الطائفي واملذهيب، 
تيح هلا إحكام قبضتها، حتى لو صاَرت  بشكل يجُ

خاِرج احلكومة.
إىل  تؤّشر  املعلومات  كاَنت  املاضي،  األسبوع 
شبه اتفاق على اعتماد اآللية اليت وضعها الوزير 
الساِبق حممد فنيش عام 2010، وجرى التوافق 
عليها يف احلكومة آنذاك. لكن مع إدخال تعديالت 
القانون  اقرتاح  عليها  ينّص  اليت  للمهل  وفقًا 
األوىل يف  الفئة  اآللية يف  تعديل  إىل  الرامي 
اإلدارات العامة، وفقًا للتعديالت اليت أدخلتها 
عليه جلنة اإلدارة والعدل برئاسة النائب جورج 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  لكن  عدوان. 
جملس  جلسة  اختتم  مفاجئ،  وبشكل  عون، 
الوزراء أمس بالقفز فوق هذه اآللية، إذ أعطى 
جملس  على  أكثر  أو  اسم  بطرح  للوزراء  احلق 
الوزراء يف أي تعيينات مقبلة، من خارج اآللية. 
الدستور أن  »للوزير احلق وفق  فعون قال إن 
يقّرر،  من  هو  وعليه،  مناسب،  هو  من  خيتار 
تناقشها  اليت  اآللية  تطبيق  يف  احلق  له  كما 
اللجنة الوزارية )برئاسة الرئيس حسان دياب( 
وتعمل على تعديالت عليها«. لكن هل سيتبع 
الوزراء اآللية ما داَمت هلم حرية االختيار؟ تقول 
الوزراء  بني  تفاهمًا  »هناك  إن  وزارية  مصادر 
على هذا األمر، وهناك اقتناع بضرورة العودة 
إىل اآللية، ولذا جرى تأليف جلنة ملناقشتها«. 
»اتفاقًا شفهيًا«، غري  يبقى  التفاهم  لكن هذا 
ملزم، ما يعين أن أي وزير ميكنه تاوز اآللية 

ساعة يريد.
»تطبيق  أن  يرى  فنيش  حممد  السابق  الوزير 
اآللية املتفق عليها يف احلكومة ليس مستحياًل، 
وسبق أن اختربنا ذلك، وقد جرت تعيينات عديدة 
على أساس اآللية اليت وضعناها«. فنيش يعترب 
أن اإلشكالية هي يف رفض بعض الوزراء اتباع 

من  اختيار  يف  دستوريًا  حقًا  هلم  ألن  اآللية، 
يريدون، وخاصة أن اآللية تبقى غري ملزمة، إال 

بعَد إقرارها يف جملس النواب.

    لن يكون إقرار االقرتاح كما عدّلته »اإلدارة 
والعدل« سهاًل

السياسية  القوى  لنية  احلقيقي  االمتحان  إذًا، 
يف  سيكون  والنزاهة،  الكفاءة  معايري  اعتماد 
اهليئة العامة، إىل حيث سيحول اقرتاح القانون. 
ك سامِلًا  كَتب هلذا االقرتاح أن يسلجُ يقينًا، لن يجُ
طريق اهليئة العامة يف جمِلس النواب. يف أحسن 
على  الربملان  يف  الغالبية  ستصّوت  األحوال، 
القانون، ثم يتوّفر عشرة نواب للطعن  اقرتاح 
فيه أمام اجملِلس الدستوري. وإن سَقط، فلن 
أي حكومة جديدة  وبالتالي  لِزمة،  مجُ اآللية  تعود 
عليها  التوافق  مّت  اليت  بتلَك  تكون حمكومة  لن 
غياب  ظل  يف  الوحيدة،  اآللية  إن  أي  سابقًا، 
هياِكل رقابية فاِعلة، هي الرائجة تقليديًا: آلية 
الطواِئف. واألخرية ال تنّص على اختيار األفضل 
»جنود«  تسمية  بل  اإلدارية،  التعيينات  يف 
من  هلم  تيح  يجُ مِبا  والسيطرة  االخرتاق  مهّمتهم 
على  احلصول  وصالحيتاهم  مواقعهم  ِخالل 
مكاِسب ومناِفع بالنهب والطرق غري املشروعة 

حلساب القوى و«الكيانات« اليت أتت بهم.

»آلية فنيش« وتعديالت اإلدارة والعدل
عام 2010 أصدر جملس الوزراء قرارًا محل الرقم 
12/ 2010 تضّمن آلية التعيينات للفئة األوىل، 
اإلدارية،  التنمية  لشؤون  الدولة  وزير  أعّدها 

حينذاك، حممد فنيش. 
غري أن احلكومات املتعاقبة تنّكرت هلا، وعادت 
القدمية بالتعيني وفقًا للمحسوبية.  إىل عادتها 
وضع  ضرورة  على  اآللية  هذه  نّصت  وقد 
إذ  لصالحياته،  الوزير  ممارسة  تسبق  ضوابط 
تتألف جلنة وزارية - رقابية للنظر يف »السري 
الشاغرة،  املناصب  لتولي  للمرشحني  الذاتية« 
بعد االطالع على ملفاتهم يف اهليئات الرقابية، 

يف حال كانوا من داخل املالك. 
وبعد درس امللفات وإجراء املقابالت الشفهية، 
الوزير أفضل 3 مرشحني وحييلهم على  يقرتح 
الذاتية.  لسريهم  ملخص  مع  الوزراء  جملس 
ويف تعيينات ألعضاء جمالس اإلدارة مثاًل، إذا 
كان األعضاء متفرغني ويعتربون مبثابة موظفي 
ثلثي  موافقة  اىل  حباجة  فهم  األوىل،  الفئة 
أعضاء جملس الوزراء، وخيضعون لآللية املتبعة 
قانون  القرتاح  ووفقًا  االوىل.  الفئة  ملوظفي 
جلنة اإلدارة والعدل، فإن األفضلية هي ملوظفي 
مللء  العام  اإلداري  املالك  يف  الثانية  الفئة 
شواغر الفئة األوىل يف اإلدارات العامة وعلى 
داخل  من  املؤهلني  جلميع  الرتشيح  باب  فتح 
املالك وخارجه يف املراكز الشاغرة بالنسبة إىل 
املؤسسات العامة يف وظائفها القيادية وذلك 
بعد حتديد املواصفات وشروط التعيني بصورة 
موضوعية وشفافة، وبعد إجراء مقابالت شفهية 
توضع بنتيجتها أمساء ثالثة مرشحني مقبولني، 

يعود جمللس الوزراء اختيار واحد منهم.

 التنّكر آللية التعيينات:

ال أحد يتخلّى عن »دويلته العميقة«
ميسم رزق

تصوير مروان طحطح
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النقاب  موريسون  كشف سكوت 
عن خطة من ثالث مراحل إلعادة 
على  األسرتالي،  االقتصاد  فتح 
طبيعية  شبه  احلياة  تعود  أن 
حبلول شهر متوز املقبل.. فماذا 

تعين كل مرحلة؟
فقد أعلن رئيس الوزراء سكوت 
من  طريق  خارطة  عن  موريسون 
ثالث مراحل لتخفيف قيود كورونا 
يف أسرتاليا وإعادة فتحها بشكل 

شبه تام بعد شهرين فقط.
فيه  مسح  الذي  الوقت  ففي 
واحملال  واملقاهي  للمطاعم 
التجارية بفتح أبوابها يف املرحلة 
النهائي  القرار  أن  إال  األوىل، 
يعود لكل والية ومقاطعة لتحديد 

ماذا سيفتح ومتى.
الوزاري  اجمللس  وسيدرس  هذا 
الطريق  خارطة  تبعات  الوطين 
أن  من  للتأكد  أسابيع  ثالثة  كل 
من  آثار  هلا  يكن  مل  التغيريات 

ناحية انتشار فريوس كورونا.
ويبدو أن قواعد التباعد االجتماعي 
ستبقى معنا خالل مجيع املراحل، 
يف  أساسيا  دورا  هلا  وسيكون 

جناح اخلطة.
لك  حيق  ما  لك  نعرض  يلي  يف 
فعله وعدم فعله يف كل مرحلة:

املرحلة األوىل
خارطة  من  األوىل  املرحلة  تسمح 
الطريق األسرتاليني بالعودة إىل 
املقاهي احمللية، وتناول الطعام 
وقضاء  الصغرية  املطاعم  يف 

الوقت مع العائلة واألصدقاء.
وفقا  قيود  بتخفيف  البدء  عند 
هلذه املرحلة، سيتمكن األشخاص 
يف  ضيوف  مخسة  استقبال  من 
منازهلم، وستبدأ إعادة فتح بعض 
اجملتمعية  املراكز  مثل  املرافق 
الرياضية  واملالعب  واملكتبات 

واملؤسسات التعليمية.
عددها  يصل  جملموعات  وميكن 
يف  بالتجمع  أشخاص  عشرة  إىل 
القواعد  وستسمح  الطلق،  اهلواء 
من  املزيد  أيًضا حلضور  اجلديدة 
اليت  الزفاف  حلفالت  األشخاص 
وعشرة  على مخسة  اآلن  تقتصر 

أشخاص تباعا.
 ففي اجلنازات سيسمح لعشرين 
اجلناز  كان  إذا  باحلضور  شخصا 
يف مكان مغلق، ولثالثني شخصا 

يف األماكن اخلارجية.

أما الزفاف فسيسمح لثالثة عشر 
شخصا حبضورها، بينها العرسان 
وعشرة  الزفاف  على  والقائم 

مدعوين.
الرياضات  إىل  وباالنتقال 
اخلارجية، فيمكن مزاولة تلك اليت 
أقل،  أو  أشخاص  عشرة  تضم 
برك  بإعادة فتح  أن يسمح  على 

السباحة.
وفيما خيص املطاعم، فستتمكن 
أال  شرط  أبوابها  فتح  إعادة  من 
تستقبل أكثر من عشرة زبائن يف 

نفس الوقت.
وقال كبري املسؤولني الصحيني 
براندون مرييف وهو يشرح اخلطة 
»نعلم أن هذا يعين أن العديد من 
املقاهي واملطاعم لن تتمكن من 
املطاعم  من  العديد  لكن  الفتح، 
اجلاهزة  الوجبات  تقدم  اليت 
ذلك  ترغب يف  قد   )Takeaway(
بني  كافية  مسافة  وضع  عرب 
 10 خدمة  من  لتتمكن  الطاوالت 

أشخاص يف املرة الواحدة.«
اإلعالن  إىل  كوينزالند  وسارعت 
إىل  ستنتقل  الوالية  أن  عن 
تطبيق املرحلة األوىل يف 15 أيار 
وستتبعها تازمانيا بعد بضعة أيام 
يف 18 أيار، هذا وبدأت مقاطعة 
قيود  بتخفيف  الشمال  أراضي 

هذه املرحلة.
الواليات واملقاطعات األخرى  أما 
فلم تصدر أي تصريح عن تاريخ 

البدء بهذه املرحلة بعد.
املرحلة الثانية

املرحلة  إىل  الوصول  عند 
من  املزيد  سيتمكن  الثانية 
مكان  يف  التجمع  من  األشخاص 
بني  السفر  يستأنف  وقد  واحد، 
الواليات، مع إعادة فتح صاالت 
الرياضية ودور السينما  األلعاب 

واملعارض.
ستسمح  الطريق  خارطة  وحبسب 
 20 إىل  تصل  اليت  بالتجمعات 
يف  الطلق،  اهلواء  يف  شخًصا 
حني تبدأ الرياضات اخلارجية اليت 
العودة  يف  شخًصا   20 عن  تقل 

اىل نشاطاتها.
هذا وستتمكن املطاعم واملقاهي 
االستيعابية  طاقتها  زيادة  من 

إىل 20 شخًصا.
الزفاف  حفالت  وستقتصر 
والتجمعات الدينية األخرى على 20 

شخًصا، و50 شخصا للجنازات.
فتح  بإعادة  سُيسمح  ذلك،  إىل 
وشم،  على  احلصول  أماكن 
والتدليك  التجميل  وصالونات 

شرط أن حتتفظ بسجل العمالء.
ويف هذه املرحلة يبدأ املوظفون 
العمل  مكان  إىل  العودة  يف 

ببطء.
إىل  بالسفر  سُيسمح  أيضا، 
داخل  والنائية  البعيدة  األماكن 
الوالية أو املقاطعة مع إعادة فتح 

أماكن التخييم.
أما بالنسبة للسفر بني الواليات 
واملقاطعات، فستحدد كل والية 
على  قيودها  ختفف  وكيف  متى 

احلدود.
وستكون املقاطعة الشمالية أول 

كل ما عليك معرفته عن خطة الـ 3 مراحل لرفع قوانني اإلغالق يف البالد
وفقا  القيود  بتخفيف  يبدأ  من 
أيار/  ١٥ من  بدءا  املرحلة  هلذه 
تلحقها كوينزالند  ان  على  مايو، 
يف ١٣ حزيران وتازمانيا يف ١٥ 

حزيران.
املرحلة الثالثة

مع الوصول إىل املرحلة الثالثة، 
إىل  طريقها  يف  حياتنا  ستكون 

العودة اىل طبيعتها.
إىل  تصل  بتجمعات  سيسمح 
الثالثة،  املرحلة  100 شخص يف 
بعض  يف  النظر  يتم  أن  على 
أكثر  تتمن  قد  اليت  الفعاليات 
من ١٠٠ شخص كل واحدة على 
حدة. وهذا يشمل حفالت الزفاف 

واجلنازات.
واملطاعم  للمقاهي  سُيسمح  كما 
ولكن  شخص،   100 باستضافة 
سيتعني عليهم اتباع قاعدة أربعة 

أمتار مربعة للشخص الواحد.
والنوادي  احلانات  تعاود  وقد 
فتح  القمار  لعب  وأماكن  الليلة 

أبوابها.
وحبسب خارطة الطريق، ففي هذه 
املرحلة يعود معظم املوظفني إىل 

مكان العمل.
من  األسرتاليون  سيتمكن  وهنا 
السفر حبرية بني الواليات، ولكن 
إبقاء  ختتار  أن  لبعضها  ميكن 

القيود احلدودية على حاهلا.
خارج  إىل  للسفر  بالنسبة  أما 
ممنوعا.  سيبقى  فهذا  أسرتاليا، 
الوطين  الوزاري  اجمللس  أن  إال 
سيدرس إمكانية فتح احلدود بني 
أسرتاليا ونيوزيلندا وجزر احمليط 
اهلادئ عندما تصل مجيع الواليات 
الثالثة.  واملقاطعات إىل املرحلة 
كما سيتم النظر يف ختفيف قيود 

السفر للطالب الدوليني.
أسرتاليا  يف  اجلميع  على  جيب 
على  مرت   1.5 مسافة  على  البقاء 
األقل من أي شخص آخر. ميكنك 
مراجعة قواعد واليتك ملعرفة احلد 

األقصى للتجمعات.
كورونا  لفريوس  الفحوصات 
يف  واسع  بشكل  متاحة  أصبحت 
كنت  لو  أسرتاليا.  أحناء  مجيع 
أو  الربد  أعراض  من  تعاني 
للفحص  موعدا  رتب  األنفلونزا، 
بطبيبك  االتصال  طريق  عن 
الوطنية  باخلدمة  االتصال  أو 
فريوس  عن  الصحية  للمعلومات 
الساخن  اخلط  على  كورونا 

.1800020080
كورونا  فريوس  تعقب  تطبيق 
الفيدرالية  احلكومة  أطلقته  الذي 
 COVIDSafe باسم  واملعروف 
من  للتحميل  اآلن  متاحا  أصبح 
خمتلف  على  التطبيقات  متاجر 

اهلواتف.
SBS :املصدر

هددت الصني بقطع خط أنابيب 
تصدير خام احلديد األسرتالي إىل 
بكني الذي تبلغ قيمته 63 مليار 
العالقات  استمرار  مع  دوالر، 
حكومة  دعوات  بعد  التوتر  يف 
دولي  حتقيق  إلجراء  موريسون 
.COVID-19 يف أصل  ومنشأ

فقد أحملت احلكومة الصينية إىل 
للصادرات  بكني  مقاطعة  أن 
األسرتالية قد متتد إىل ما بعد 
واصفة  والشعري،  البقر  حلوم 
استيقاظ«  »دعوة  بأنها  إياها 

لألمة.
استهدفت  أن  بعد  هذا  يأتي 
البقر  حلوم  منتجي  الصني 

بعد فرضها تعريفات مجركية تصل اىل 80 % على حلوم البقر والشعري االسرتالية بسبب موقف كانبريا من التحقيق يف منشأ كوفيد 19 
الصني تهدد اسرتاليا: الربازيل ميكنها توريد كميات كبرية من خام احلديد أو الفحم أو الغاز الطبيعي املسيل إىل الصني

والشعري هذا األسبوع، مما أثار 
األخرى  الصناعات  يف  الذعر 
على  التالية  تكون  أن  خشية 

اخلط.

الصني تهدد: »أسرتاليا ليست 
خيارنا الوحيد«

غلوبال  صحيفة  وأشارت 
احلكومة  باسم  الناطقة  تاميز، 
ال  الصني  أن  إىل  الشيوعية، 
حتتاج إىل الصادرات األسرتالية 
إىل  اللجوء  بسهولة  وميكنها 
خام  على  للحصول  الربازيل 

احلديد وسلع أخرى.
أحدث  »إن  الصحيفة  وقالت 

اللحوم  السترياد  تعليق 
وإمكانية فرض تعريفات مجركية 
الشعري  صادرات  على  كبرية 
بالضرورة  ميثل  ال  األسرتالي 
االقتصادية  الصني  عقوبة 
أنها  من  الرغم  على  ألسرتاليا، 
قد تكون مبثابة دعوة استيقاظ 
عالقتها  يف  للتفكري  ألسرتاليا 

االقتصادية مع الصني«.
»يف  تقول  الصحيفة  واضافت 
اخليار  هي  الصني  أن  حني 
أسرتاليا  لصادرات  الوحيد 
فإن  السلع،  من  الضخمة 
بالضرورة  ليست  أسرتاليا 
هناك  للصني.  الوحيد  اخليار 

الربازيل  مثل  أخرى  دول  أيًضا 
ميكنها توريد كميات كبرية من 
الغاز  أو  الفحم  أو  احلديد  خام 
الطبيعي املسيل إىل الصني«.

وجرى مت تعليق صادرات مصنع 
 )Beef City( كيلكوي وبيف سييت
اللحم  ومصانع  توومبا،  يف 
وشركة  بريزبن  يف  دينمور 
اللحوم يف الشمالية يف كاسينو 
قبل  من  ويلز  ساوث  نيو  يف 

أكرب شريك جتاري ألسرتاليا.
وتعد الصني السوق رقم واحد 
حيث  األسرتالية  البقر  للحوم 
ومتثل حوالي 30 يف املائة من 

الصادرات.
يأتي ذلك بعد أن منحت وزارة 
التجارة الصينية منتجي الشعري 
يف البالد 10 أيام لالجابة على 
حتقيق ملكافحة اإلغراق مت إجراؤه 
على واردات احلبوب األسرتالية 
بفرض  مهددة   ،2010 عام  منذ 
رسوم مجركية عليها تصل إىل 

80 يف املائة.
املزارعني  أن  الصني  وزعمت 
األسرتاليني أنتجوا الشعري بسعر 
أقل من مستواه »العادي« بني 
وتدرس   ،2016 و   2014 عامي 
 - منفصلتني  تعريفتني  اآلن 
يف   73.6 بنسبة  إغراق  هامش 
 6.9 املائة وهامش دعم بنسبة 
الشعري  على تصدير  املائة  يف 

األسرتالي إىل الصني.
وتوترت العالقات األسرتالية مع 
الصني بشدة منذ أن بدأ رئيس 
الوزراء سكوت موريسون - من 
بني قادة دول اخرى - بالضغط 
مستقل  عاملي  حتقيق  أجل  من 

يف فريوس كورونا.
وكتبت نقابة العمال األسرتالية 
الوزراء  خطاب دعم إىل رئيس 
حبزم  يقف  أن  جيب  إنه  قائال 

ضد احلكومة الصينية.
وقال دانييل والتون السكرتري 
الوطين لنقابة العمال االسرتالية 
يف الرسالة »جيب على أسرتاليا 

مقاومة أي حماوالت للتنمر«.
األهمية  »من  يقول  واضاف 
احلكومة  متسك  أن  مبكان 
مثل  ضد  أعصابها  األسرتالية 
هذه الضغوط وتفرض حقوقها 

الدولية واحمللية.«
يناسب  »قد  قائال  وتابع 
لديهم  الذين  املليارديرات 
احلزب  مع  مرحية  عالقات 
تتدحرج  أن  الصيين  الشيوعي 
نقابة  أعضاء  لكن  حكومتنا، 
العمال االسرتالية يتوقعون من 
وأن  معهم  تقف  أن  حكومتهم 

تدافع عن املصلحة الوطنية«.
العمال  نقابة  رئيس  ودعا 
إنشاء  إىل  احلكومة  االسرتالية 
مبا  قوية  جتارية«  »اناتو  كتلة 
»النهج  بوجه  للوقوف  يكفي 
البلطجة  من  للصني  املفضل 

الثنائية«.
التجاري  النظام  وكتب »سالمة 
األهمية  بالغ  أمر  أسرتاليا  يف 
بقلق  نالحظ  اننا  للسيادة.. 
على  متارس  اليت  الضغوط 
يتعلق  فيما  األسرتالية  احلكومة 

بسالمة نظامها التجاري.«

الصني تتحايل على مسألة الدوافع
صادرات  ثلث  تصدير  يتم 
خام  ذلك  يف  مبا   - أسرتاليا 
والغذاء  والفحم  والغاز  احلديد 
لنا  جتاري  شريك  أكرب  إىل   -
على  ذلك  يدر  جيلب  حيث   ،
اسرتاليا حوالي 135 مليار دوالر 
احلديد  صادرات  من  سنوًيا 
والفحم  املسيل  والغاز  اخلام 

واالغذية.
الصينية  السلطات  وتواصل 
كانت  إذا  ما  مسألة  تفادي 
دوافع  هلا  التجارية  الضربات 

سياسية.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
اخلارجية الصينية تشاو ليجيان 
على  التجارية  الضربات  إن 
انتهاكات  إىل  ترجع  املساخل، 
واملعايري  الصحي  احلجر 
غضب  عكس  على  اجلمركية 
بشأن حتقيق  كانبريا  مع  البالد 

.COVID-19 بشأن
يتعلق  »فيما  تشاو:  وقال 
بالتحقيق الذي أطلقته أسرتاليا 
هو  فكما  الفريوس  بشأن 
أصل  فإن  للجميع   معروف 
تقييم  يتطلب  الفريوس 

متخصصني وعلماء«.
واضاف  »إن استخدام الفريوس 
للمناورة السياسية لن يؤدي إال 
الوبائي.  التعاون  تعطيل  إىل 
لن تكون هذه سوى خطوة غري 
شعبية. إن الصني تعتقد دائما 
أن االحرتام املتبادل واملساواة 
جيب أن يكونا األساس لتنمية 

العالقات الثنائية.«
الفيدرالي  التجارة  وزير  وأكد 
نظريه  أن  برمنغهام  سيمون 
لطلبات  يستجب  مل  الصيين 

مناقشة اخلالف الدبلوماسي.
اجتماع  اي  نضمن  »مل  وقال 
حتى اآلن. أمتنى أن يكون ذلك 

يف املستقبل القريب«.
أن  األنسب  من  أنه  وأضاف 

املشكالت  حبل  الصناعة  تقوم 
الصينيني  املسؤولني  مع 

مباشرة.
برمنغهام  السناتور  أخرب  كما 
بالتأكد  األسرتالية  الشركات 
من أن مجيع األوراق اخلاصة بها 
استهداف  يتم  ال  حتى  سليمة 
بعد  الصناعات،  من  املزيد 
منتجي  بني  خماوف  عن  تقارير 

األلبان والنبيذ األسرتاليني.
موريسون  السيد  قال  بدوره 
تتعلق  الصني  ادعاءات  إن 
وقضايا  الورقية  »األعمال  بـ 

اإلدارة«.
أسرتاليا  أن  الربملان  وأبلغ 
أثارت قضايا جتارية مع الصني 
بشكل متكرر وستواصل القيام 

بذلك.
وقت  »من  موريسون:  وقال 
اختالفات  هناك  ستكون  آلخر 
هذه  حول  النظر  وجهات  يف 
إىل  وسنسعى  القضايا، 
من  للغاية  بناء  بشكل  تقدمها 
ودائمًا  الوطنية،  املصلحة  أجل 

املصلحة الوطنية«.
منفصل  مقال  يشجع  مل 
املواطنني  تاميز  غلوبال  يف 
مع  التعامل  على  الصينيني 

أسرتاليا.
اآلن  »يبدو  الرأي  مقال  وقال 
املشورة  تقديم  الضروري  من 
والشركات  الصيين  للشعب 
عندما  احملتملة  املخاطر  ملراقبة 
مع  بالتعامل  األمر  يتعلق 

أسرتاليا أو الدراسة فيها«.

»أكثر بريًقا من العمل الحقيقي«
ويقول اخلرباء إن من غري املرجح 
أن تستهدف الصني إنتاج خام 

احلديد لدينا.
لدى  الصني  سفري  وحذر 
من  جينغي  تشينغ  أسرتاليا، 
مقاطعة  تواجه  قد  البالد  أن 
يف  التحقيق  استمر  إذا  شاملة 

.COVID-19
وصرح لـ »اسرتاليان فايننشال 
ان  املاضي  الشهر  ريفيو« 
البالد قد تواجه مقاطعة صينية 
النبيذ  وصادرات  للسياحة 
إذا  األخرى  والسلع  البقر  وحلم 
أجل  من  الوزراء  رئيس  ضغط 

التحقيق.
املدير  جينينغز،  بيرت  لكن 
السياسة  ملعهد  التنفيذي 
رأى  األسرتالي،  االسرتاتيجية 
إن ذلك غري مرجح، وقال »إن 
سياسية  الصني  مع  التجارة 
يستخدمه  شيء  إنه  بطبيعتها. 
CCP لتحقيق األهداف السياسية 
ما  االقتصادية..معظم  وكذلك 
أعتقد أن ما نشهده جتاذبا أكثر 

منه عمل حقيقي.«
األسرتالية   احلكومة  أن  وأعلن 
على حق يف متابعة التحقيق يف 

.COVID-19 منشأ
وقال »أود أن أشري أيًضا إىل 
أن التوقف عن شراء املوز من 
نفسه،  شيء  هو  الفيليبني 
تستهدف  كنت  إذا  ولكن 
أسرتاليا، فأنت تستهدف دولة 
وهذا  العشرين.  جمموعة  من 
أحناء  مجيع  يف  مالحظته  سيتم 
العامل وأعتقد أن ذلك سيكون 
له نتائج عكسية للغاية ملصاحل 

الصني«.

السلطات الصينية تهدد بمقاطعة صادرات الحديد الخام والغاز املسيل 
واللحوم والفحم واملأكوالت االسرتالية قيمتها 135 مليار دوالر
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و«جنرال  »سيمنز«  عطفه.  على  للحصول  الغرب  على  العني 
إلكرتيك« أعلنتا االهتمام ببناء معامل إلنتاج الكهرباء يف لبنان، 
والنقدي.  املالي  بالوضع  ربطًا  عالقًا،  يزال  ال  التمويل  لكن 
وزارة الطاقة تتوقع شروطًا صعبة، لكن على املقلب اآلخر، يف 
الشرق، مثة من ينتظر. الصني أعلنت استعدادها لبناء املعامل 
ومتويلها، وفق أي صيغة تريدها احلكومة، وبتوفري يتخطى الـ 
100 مليون دوالر. هنا يضع لبنان نفسه أمام خيارين: الكهرباء 

أم رضى الغرب؟
محل وزير الطاقة رميون غجر إىل جملس الوزراء، ملف معامل 
الكهرباء جمّددًا. يريد حصرًا احلصول على موافقة اجمللس على 
منوذج مذكرة التفاهم، اليت ُيفرتض أن ُتوّقع مع كل الشركات 
املصّنعة، متهيدًا لبدء املناقشات معها وتبيان فرص االتفاق 
فيها  يعود  اليت  الثانية  املرة  هي  تلك  املعامل.  إنشاء  على 
يف  حصل  بعدما  املعامل،  مسألة  ملناقشة  احلكومة  إىل  غجر 
دولة  إىل  دولة  من  »للتفاوض  تفويض  على  املاضي  آذار 
التواصل مع شركات  بالفعل  إذ مت  الشركات املصّنعة«.  مع 
و«انسالتو«  و«ميتسوبتشي«  إلكرتيك«  و«جنرال  »سيمنز« 
وغريها. وتبني، حبسب غجر أن هذه الشركات »ال تزال مهتمة 
باالستثمار يف لبنان، لكن بطبيعة احلال ستتغري الشروط ربطًا 

بالواقع االقتصادي واملالي«.
بالنتيجة، بعد املوافقة على مذكرة التفاهم، ُيفرتض أن تبدأ 
عندها  الشركات.  مع  امللزمة،  غري  لكن  الرمسية،  املناقشات 
تلك  االهتمام.  جمرد  يتخطى  ومبا  الفعلية،  الشروط  ستظهر 
الشروط إن كانت مقبولة من لبنان، تبدأ املرحلة الفعلية، أي 
هل نصل إىل تلك املرحلة؟ وزير الطاقة نفسه صّرح بعد اجتماع 
جلنة األشغال النيابية، بأن األمر مرهون بتوفر التمويل، مشريًا 
إىل أن التمويل قبل األزمة كان حلدود ٨٥ يف املئة، على أن 
تؤمن الدولة 1٥ يف املئة. يف االجتماع، كان البحث مرتكزًا على 
إمكانية وصول التمويل إىل 100 يف املئة، يف ظل العجز الذي 
ترزح الدولة اللبنانية حتت ثقله، بالرغم من أن أحدًا مل يضمن 

»سيمنز« تصرف النظر عن االستثمار يف لبنان؟

الكهرباء: العرض الصيين يتجّدد

 2020 أيــار   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 

ايلي الفرزلي

)هيثم املوسوي(

التزامها  عند  تــزال  ال  الشركات  أن 
يبدو  امللف  املعنيني يف  أحد  أصاًل. 
متشائمًا بإمكانية التوصل إىل اتفاق 
يضمن إنشاء املعامل. الشركات اليت 
باالستثمار  اهتمامها  أبدت  أن  سبق 
»جنرال  سيما  وال  ــامــل،  املــع يف 

جديدة، سوى  إشارات  أي  عنها  تصدر  و«سيمنز«، مل  الكرتيك« 
أما الشروط املستجدة،  إشارة وكالئها إىل أن االهتمام مستمّر. 
بإمكانية احلصول على  فتلك مل حين وقتها بعد. اآلمال املرتبطة 
»سيمنز«(  إىل  )بالنسبة  األملانية  احلكومتني  بضمانة  التمويل 
حاهلا.  تعد على  إلكرتيك«(، مل  »جنرال  إىل  )بالنسبة  والفرنسية 
األسبوع املاضي، سرت معلومات عن انسحاب »سيمنز«، اليت كان 
قد ُوصف عرضها بأنه األكثر جدية، من أي مفاوضات مقبلة. يقول 
غجر إنه مسع بهذه األخبار، لكن رمسيًا ال شيء تغري، إذ مل يصل 

إىل الوزارة أي رسالة بهذا الصدد.   
متابعون للملف يقولون إن املشكلة تتعلق يف ضمان التزام الدولة 
يعقل  أحدهم: كيف  يقول  املعمل.  املطلوبة إلنشاء  الديون  بدفع 
ألملانيا أن تعيد متويل الدولة، فيما هي واحد من الدائنني الذين 
مت التخلف عن دفع ديونهم؟ وأكثر من ذلك، فإذا كان احلصول 
كافيًا يف  لبنان  مصرف  من  أو  الدولة  من  سيادية  ضمانة  على 
السابق، فإن األمر مل يعد كذلك حاليًا. ال أحد يركن لضمانة دولة 
مفلسة. وزير الطاقة يقّر بنفسه: شروط التمويل والدفع تزداد، 
لكن ال ميكن حتديدها بدقة قبل توقيع مذكرة التفاهم واالطالع على 

ما لدى الشركات.
بالرغم من كل ذلك، مثة من يعلن اليوم استعداده خلوض املغامرة. 
من الشرق األقصى تبدي الشركات الصينية اهتمامها باالستثمار 
يف القطاع. ذلك االهتمام ليس جديدًا، إذ إن شركة CMC سبق 
أن شاركت يف مرحلة التصنيف يف تشرين الثاني املاضي. لكن 
اجلديد تأكيد الشركة أن االهتمام ال يزال مستمرًا. األهم، أن هذه 
الشركات تبدو الوحيدة القادرة على تأمني التمويل، إذ يبدي »بنك 
الصني« استعداده لذلك. هذا ما يثق به غجر، لكنه رغم ذلك مل 
يتفاوض مع الشركة الصينية املهتمة، انطالقًا من أن »التفاوض 
معها هو خارج إطار التفويض الذي حصل عليه من جملس الوزراء، 
للتوربينات، والصني  بالشركات املصنعة  التواصل  والذي حيصر 

ليست منها«. 
التصنيع  هذا  كان  وإن  بالفعل،  التوربينات  تصّنع  الصني  لكن 
موّجها حتديدًا للسوق احمللية، أضف إىل أن الصني تصّنع توربينات 
يستبعد  ال  عليه  وبناًء  ذلك،  غجر  يدرك  أيضًا.  عاملية  لشركات 

 غجر ينجز مذّكرة 
تفاهم تمهيدًا 

للتفاوض »من دولة 
إىل دولة«

إمكان التفاوض مع الصني من بوابة تصنيعها لتوربينات »جنرال 
إلكرتيك« على سبيل املثال. فكما حيصل أن نفاوض فرنسا ألن 
التوربينات األمريكية تصّنع يف مصانع فرنسية، فإن األمر ميكن 

تكراره مع الصني أيضًا، يقول غجر.
هذا يعين أن التعامل مع الصني ليس حمصورًا بشراء توربينات. 
يف األساس، سوق التوربينات مفتوحة يف العامل. كل ُمقاول ميكنه 
أن يشرتي التوربينات من أي شركة. هذه حال الشركات الصينية 
أيضًا. الفارق الوحيد أن تشغيل املعمل على توربينات صينية ميكن 

أن يوفر حنو 100 مليون دوالر من كلفة إنشائه.
حبسب  متّثلت،  الصينية،  العروض  على  »الطاقة«  انفتاح  بداية 
CMC سركيس  الطاقة لوكيل شركة  باستقبال وزير  املعلومات، 
دًا  جُمدِّ احلكومة،  رئيس  التقى  قد  األخري  كان  بعدما  شلهوب، 
من  وأكثر  الكهرباء.  معامل  بناء  يف  لالستثمار  الصني  استعداد 
ذلك، علمت »األخبار« أن إدارة الشركة الصينية راسلت كاًل من 
رئيس احلكومة ووزير الطاقة، معلنة اهتمامها املشاركة يف مناقصة 
إنشاء معامل كهرباء يف كل من سلعاتا والزهراني ودير عمار، وفق 
نظام BOOT )بناء ومتّلك وإدارة املعمل ثم حتويله إىل الدولة بعد 
انتهاء مدة العقد(. الرسالة األخرية وصلت إىل وزارة الطاقة يف 

٦ أيار احلالي.
األهم من كل ذلك أن مصادر مطلعة تؤكد أن الشركة مستعدة 
لتأمني التمويل من دون احلصول على ضمانة سيادية من الدولة. 
تدرك الشركة أن هكذا ضمانة مل تعد ذات قيمة دولية. ما تطلبه 

فقط هو رسالة من وزارة الطاقة تؤكد 
الكمية  كل  لشراء  استعدادها  فيها 
بديهي،  هذا  الطاقة.  من  املنتجة 
فالكهرباء املنتجة ستذهب يف النهاية 

إىل مؤسسة كهرباء لبنان.
لكن، ملاذا ميكن للشركة الصينية أن 
إن  املصدر  يقول  عرضًا كهذا؟  تقدم 
باملنطقة.  اهتمامها  ختفي  ال  الصني 

هي راغبة يف تعزيز حضورها، وقد تكون األقدر يف العامل على 
تدخل يف  النهاية  حاليًا. طبعًا هي يف  بنى حتتية  متويل مشاريع 
مشروع استثماري طويل األمد، ولذلك فهي حتسب أنه إذا كان 
وعليه،  عامًا؟  لعشرين  اليوم، فهل سيبقى كذلك  متعسرًا  لبنان 
قد تكون تلك فرصة لبنان لبناء معامل الكهرباء بعد سنوات من 
اخلسائر، أو على األقل تلك فرصته لرتك املنافسة تأخذ جمراها 
أو من  الغرب  أتت من  إن  الضغوط،  ألّي من  بعيدًا عن اخلضوع 

الشرق.

 CMC شركة
الصينية تقدم 
عرضها لرئيس 
الحكومة ووزير 

الطاقة

اللرية  التالعب بسعر  املتورطني يف  بعد أمساء مجيع  تتكّشف  مل 
اللبنانية لتحقيق أرباح خيالية من جّراء ارتفاع سعر صرف الدوالر، 
نقيب  توقيف  وبعد  بعد.  ُتلملم  مل  الفضيحة  تداعيات  أن  إال 
الصّرافني لالشتباه يف تورطه مع عدد كبري من الصّرافني يف هذه 
اجلرمية، اسُتدعي إىل التحقيق أحد أبرز شاحين الدوالر النقدي إىل 

لبنان، ميشال مكّتف.
أجرتها مفرزة  اليت  التحقيقات  الصّرافني موقوفًا.  نقيب  يزال  ال 
توقيف  أوصلت إىل  اجلّفال  الرائد علي  بإمرة  القضائية  الضاحية 
مراد يف  مع  تورطهم  ُيشتبه يف  الذين  الصّرافني  عدد كبري من 
اللبنانية.  اللرية  صرف  بسعر  للتالعب  السوق  من  الدوالر  شراء 
كذلك جرى توقيف شقيقه حييى مراد الذي يشتبه يف تورطه أيضًا 
يف شراء الدوالر من السوق مع عدد من الوسطاء، بهدف املضاربة. 

إال أّن األخري عمد إىل مسح هاتفه قبل الوصول إىل التحقيق.
العامة املالية أعطت إشارة  النيابة  »األخبار« أن  الزميلة   وعلمت 
قضائية بإحالة هواتف املوقوفني إىل الفرع الفين يف فرع املعلومات 
املالي  العام  النائب  أعطى  كذلك  منها.  البيانات  على  للحصول 
املساهم  مكّتف،  ميشال  الستدعاء  إشارته  إبراهيم  علي  القاضي 
الرئيسي يف أكرب شركة شحن أموال إىل لبنان )شركة صريفة من 

الفئة األوىل(.
 وأشارت املعلومات القضائية إىل أن استدعاء مكّتف إىل التحقيق 
جاء على خلفية إفادات عدد من الصرافني املوقوفني، وُحّدد موعد 
القضائية. وإذا  اليوم، يف مفرزة الضاحية  التحقيق  حضوره إىل 
مل حتصل تدخالت سياسية على مستوى عال، فإن مكّتف سيخضع 

للتحقيق اليوم. 
بالتالعب  مراد  مع  مكّتف  ضلوع  يف  القضائية  املصادر  وتشتبه 

توّسع التحقيق يف التالعب بسعر اللرية:
ميشال مكّتف يف دائرة الشبهة

رضوان مرتضى

من  الوطين  النقد  صرف  بسعر 
الصرافني  عشرات  تشغيل  خالل 
من  الدوالر  لسحب  والوسطاء 
السوق، ومجعه متهيدًا لبيعه بسعر 
مصادر  كشفت  كذلك  أعلى. 
أنه  »األخبار«  للزميلة  قضائية 
ُعثر يف هاتف مراد على تسجيالت 

ُتظهر  الصرافني  إىل  يومي  بشكل  يرسلها  كان  ورسائل  صوتية 
الدوالر، كاشفة  كيف كان يعطيهم »التعليمة« جلهة حتديد سعر 
الدوالر.  لرفع سعر  يوجههم  كانت كمن  الرسائل  هذه  إحدى  أّن 
وأشارت املعلومات إىل أنه يف اليوم نفسه الذي جرى توقيف مراد 
فيه، كان قد أرسل إىل حنو عشرين صرافًا رسالة صوتية يطلب 
فيها منهم »شّد اهلمة« جلعل سعر صرف الدوالر يصل اىل ٥ آالف 

لرية األسبوع املقبل. 
الدوالرات ويسلمها  بأنه كان يشرتي  أحد الصّرافني  أفاد  كذلك 
للنقيب يف وقت الحق. وقالت املصادر القضائية إن ما يف أيدي 
احملققني من معطيات يسمح باالشتباه يف أن مكّتف كان هو الذي 

حيدد للصرافني السعر اليومي للدوالر يف السوق املوازية.
أمني  للرئيس  السابق  الصهر  هو  مكّتف  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
جانب  إىل  اللبنانية  الكتائب  حزب  يف  سابق  ومسؤول  اجلمّيل، 
الوزير الراحل بيار اجلميل، فضاًل عن أنه ترشح لالنتخابات النيابية 
مكّتف شحن  شركة  وتتوىل  اللبنانية.  القوات  الئحة  على  األخرية 
الواليات  من  أم  أوروبا  من  سواء  لبنان،  إىل  النقدية  الدوالرات 

املتحدة األمريكية. 
وتتعامل شركته مع غالبية املصارف اللبنانية اليت حتّول األموال من 
احلسابات يف لبنان إىل حسابات شركة مكتف يف اخلارج، فتحّول 
الشركة األموال إىل حساب شركات ومصارف تعطيها أموااًل نقدية 

بدل »احلسابات املوجودة على شاشات الكومبيوتر ويف القيود«.

إذا لم تحصل 
تدخالت سياسية، 
فسيخضع مكتّف 

للتحقيق اليوم
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الستقبال  لبنان  فيه  يستعد  وقت  يف 
اخلميس  اإلجالء،  طائرات  من  الثالثة  الدفعة 
على  مصرة  احلكومة  تزال  ال  االول(،  )أمس 
اليت  نفسها  بالطريقة  العملية  مع  التعاطي 
الدولة  تعّول  السابقتني.  التجربتني  رافقت 
باحلجر  التزامهم  العائدين يف  »ضمري«  على 
املنزلي، علمًا بأن التجربتني أثبتتا أن فكرة 
احلجر املنزلي »الطوعي« ليست ناجعة، وبات 
املطلوب اليوم أن حتجرهم على عاتقها، فهل 

تفعل قبل فوات األوان؟
كورونا،  عداد  سجلها  جديدة  إصابات  تسع 
إىل  املصابني  عدد  لريفع  املاضي،  االربعاء 
879. ما بني تقرير وزارة الصحة العامة صباحًا 
الذي أعلن عن 8 إصابات وتقرير مستشفى 
بريوت احلكومي مساء الذي أعلن عن اإلصابة 
التاسعة، عادت »سحبة« احلاالت »اإلجيابية«، 
منذرة بالسيناريو األسوأ الذي قد خيرج لبنان 
من مرحلة االحتواء إىل مرحلة االنتشار. ولئن 
كان لبنان ال يزال اليوم يف »االحتواء«، إال 
أن االستهتار باإلجراءات قد يدفع إىل املكان 
الذي ال حتمد عقباه، والذي ال طاقة للقطاع 

الصحي االستشفائي على احتوائه.
اليوم، »الرقم هو الذي حيسم األمور كلها«، 
»لوين  الصحة.  وزارة  تقول مصادر  ما  على 
رهن  السؤال  هذا  على  اجلواب  راحيني؟«، 
باألرقام اليت ستنتج عن الفحوص اليت جتريها 
وزارة الصحة، واليت المست االربعاء املاضي 
حدود الـ2000 موزعة بني بعقلني )الشوف( 

والبابلية وجزين )اجلنوب(.
األرقام  األخرية، مل تكن  األربعة  األيام   يف 
»كانت صادمة«، هذا  أدق،  مطمئنة. بتعبري 
ما قاله وزير الصحة العامة، محد حسن، خالل 
يف  احلكومي  للمستشفى  التفقدية  جولته 
دير القمر  الربعاء املاضي، حمّذرًا من »خطر 
فإن  ذلك،  مع  الوبائي«.  اجملتمعي  التفشي 
»الوقاية  اخلطر:  هذا  يسقط  قد  واحدًا  أمرًا 
أساسيان  العامالن  فهذان  وااللتزام«. 
يف  وكما  الفريوس.  مسار  يف  ومفصليان 
األيام األوىل لبدء اإلصابات، ال يزال الناس 
املنزلي  باحلجر  التزامهم  ودرجة  املعيار.  هم 
والوقاية هي اليت حتدد: إما االحتواء أو بدء 

املوجة الثانية.
الربعاء  كورونا  عداد  سجل  التفاصيل،  يف 
املاضي 9 إصابات، 6 منها ملقيمني وثالث 
تلك  تكون  لن  لكنها،  اخلارج.  من  لوافدين 
آخر األرقام، خصوصًا أن فحوصًا كثرية جترى 
بعد. هذا من جهة.  نتائجها  يوميًا مل تصدر 
الدفعة  وصول  اليوم  يبدأ  أخرى،  جهة  ومن 
الثالثة من طائرات اإلجالء اليت قد حتمل على 

متنها حنو 19 ألف مغرتب.
 رقم ينذر وحده بالسيناريو املتوقع، خصوصًا 
أن لبنان مل يلملم بعد تداعيات عودة الدفعة 
الثانية اليت أعادت الزخم إىل عداد »كورونا«. 
ومن املفرتض أن تستعيد الدولة، مع الدفعة 
اعتمدتها  اليت  نفسها  اإلجراءات  الثالثة، 
سابقًا، خصوصًا لناحية »التقسيم«، أي توزيع 
احلاالت اليت تثبت إصابتها على املستشفيات 
احلجر  إىل  السلبية  النتائج  أصحاب  وإرسال 
املنزلي. لكن، ما هو مفرتض قد يسقط إذا 
ما أخذ يف االعتبار »فلتان« العداد الذي رافق 
احلجر  أن  أثبتت  فالتجربة  العودة.  طائرات 
املنزلي مل يكن حاًل ناجعًا لالحتواء، بل على 
العكس، ما فعله هذا األخري أنه أسقط صفة 
األمان عن كثري من األماكن اليت كانت حتى 
وقت قريب خارج الدائرة املصابة. مل يلتزم 

كثريون باحلجر. 
قد تكون هذه مسؤوليتهم، لكن املسؤولية 
تزال  ال  اليت  الدولة  عاتق  على  تقع  األكرب 
يف  تؤثر  تعد  مل  إجراءات  وقع  على  تسري 
»وعي الناس«. من هنا، األوىل بالدولة أن 
تعّدل إجراءاتها يف ما خيّص التعاطي مع 19 
ألف عائٍد من بلدان موبوءة. ومبا أن »خالصة« 
التجربتني السابقتني مل تكن مشّجعة، خصوصًا 
لناحية االتكال على ضمري العائدين، يفرتض 

راجانا حمية
بالدولة السري على خطى دوٍل أخرى، ومنها 
فلسطني اليت عملت على حجر العائدين، وإن 
على نفقتهم اخلاصة. ويف هذا اإلطار، تشري 
املوضوع  هذا  طرح  جرى  أنه  إىل  املصادر 
حّيزًا  أخذ  وقد  الوزراء،  جملس  طاولة  على 
من النقاش، من دون أن يكون هناك قرار 
وزير  »اقرتح  اجللسات  إحدى  نهائي. وخالل 
حتجر  أن  نعمه،  راوول  والتجارة،  االقتصاد 
يستعان  أن  على  العائدين،  على  الدولة 
باملعسكرات التابعة للجيش هلذه الغاية، وهو 
وزيرة  الوزراء  جملس  رئيس  نائبة  أّيدته  ما 
الوزارة  استعداد  مبدية  عكر،  زينة  الدفاع 
للمساعدة«. كما »أبدت مؤسسات تابعة لألمم 

املتحدة استعدادها أيضًا للمساعدة«.
مع ذلك، ال قرار إىل اآلن، فيما يستعد لبنان 
ملواجهة التحدي القادم ويف جعبته جتربتان مل 
تكونا استثنائيتني لناحية العمل على احتواء 

املرض أقله.
 فهل تسري الدولة على خطى ما فعلته الدول 
بعد؟  يفت  مل  األوان  أن  خصوصًا  األخرى، 
وهو ما لفت إليه حسن، عندما أكد »أننا لسنا 
أننا  اآلن، طاملا  إىل  الصحي  بأمننا  مهددين 
أمام  مفتوح  اجملال  العدوى«.  على  نسيطر 
السيطرة، ولكن على قدر ما تتخذ الدولة من 

إجراءات تتعدى إقفال البالد أليام معدودة.

    ال يمكن االتكال فقط على »ضمري« الناس 
لاللتزام بإجراءات الحجر

الوضع  يزال  ال  اليوم،  بتحدي  البدء  وقبل 
اإلصابات  أعداد  أن  ذلك  نسبيًا،  مستقرًا 
كانت  املقيمني  بني  أمس  سجلت  اليت 
األخرية  األيام  تسجل  ومل  ملخالطني،  تعود 
تعّول  ما  وهو  املصدر.  إصابات جمهولة  أي 
عليه وزارة الصحة. ومن جهة أخرى، التعويل 
على  املصابة  األعداد  ختفيف  يف  املضاف 
ما  على  احلجر«،  بإجراءات  الناس  »التزام 

يقول حسن. 
»حنو  سالكة  الطريق  ذلك،  دون  ما  ألن 
االنتشار«، على ما قال »جتمع األطباء« الذي 
اجتمع الربعاء املاضي بدعوة من نقابة األطباء. 
الرتاخي  وإذ مّحل هؤالء املواطنني مسؤولية 
أنهم مل يعفوا  إال  اإلجراءات املفروضة،  يف 
يف  التدرجيي  »الرتاجع  أجازت  اليت  الدولة 
احلجر الصحي قبل التخطي الكلي للخطر يف 
املرحلة األوىل«. وإذ أعادت النقابة التذكري 
بالتوصيات العامة، إال أنها دعت اىل الرتيث 
يف إعادة العمل يف بعض القطاعات، وإعادة 
النظر يف قرار فتح اجملمعات واحملال التجارية 
الكربى واملطاعم ودور العبادة، وتأجيل فتح 

املدارس واجلامعات ودور احلضانة )...(. 
الوباء لالنتشار  أنه »إذا ما عاد  وحذرت من 
قدرة  فال  وجيزة،  فرتة  يف  كبرية  بأعداد 
أيضًا  منه  حّذر  ما  وهو  مواجهته«.  على  لنا 
رئيس اللجنة الصحية النيابية، عاصم عراجي، 
مطالبًا بإجراءات أكثر تشددًا، ذلك أن »قرار 
اإلقفال الذي اختذته الدولة ال حيد من انتشار 

الفريوس«.
 وأسف األخري ملا »قام به بعض العائدين من 
الفريوس  نشر  يف  مساهمتهم  جلهة  اخلارج 
»من  أن  اىل  مشريًا  احلاالت«،  عدد  وزيادة 
حقهم العودة، ولكن من حق اللبنانيني عليهم 

احلفاظ على سالمتهم«.
على  تغريدة  أمس  الفتة  وكانت 
للشؤون  احلكومة  رئيس  »تويرت«ملستشارة 
أن  اىل  فيها  أشارت  خوري،  برتا  الصحية، 
إنتاج  إعادة  يف   »2 الرقم  »ختطى  لبنان 

الفريوس.
قيود  ختفيف  بدء  »قبل  أنه  إىل  وأشارت   
إعادة  أو  التكاثر  رقم  كان  العامة،  التعبئة 
 »R« باحلرف  إليه  ويرمز  الفريوس،  إنتاج 
اختصارًا لكلمة Reproduction، أقل من 0.5، 
أّما اليوم فبات يتخطى الـ2«، حمذرة من أّن 
»هذا االرتفاع املقّدر بـ1.5 نقطة يشري إىل أن 

فريوس كورونا ينتشر بسرعة يف لبنان«.

فريوس عاد اىل االنتشار بسرعة:
جر العائدون يف »معسكرات« الدولة؟ هل يحُ

مل تكن حركة شقيق 
احلكومة   رئيس  
بهاء  السابق  
عابرة،  احلريري  
إستعداده  وال 
للدخول يف معرتك  
السياسية  احلياة  
بسيطًا،  اللبنانية 
مؤشرات  بل حيمل 
بعد  يومًا  ستّتضح 
يوم. لكن األسئلة 
مدى  حول  تزامحت 
اللبناني  اإلحتضان 
»الشيخ  إلنطالقة 
السياسية،  بهاء« 

ما بني جو بايدن و بهاء احلريري
عباس ضاهر

قد يستولدها، كما يوحي خط سياساته البياني 
املنسجم مع خطاب املعارضة الشعبية.

ولن جيد  طرابلس  هي نفسها بعد تراجع شعبية 
»التيار األزرق« كما أظهرت أيضا نتائج اإلنتخابات 
النيابية اليت تّوجت رئيس احلكومة األسبق  جنيب 
ميقاتي  زعيمًا سياسيًا يف الفيحاء، ويتمّدد حنو 
باقي مناطق  الشمال ، رغم مشاكسته من بعض 
سل جمموعات أىل  القوى القلقة من متّدده، فرترُ
أمام منزله. كما أن تعّدد األقطاب يف املدينة 
ظهر أن القواعد الشعبية فيها متحركة  الشمالية يرُ
سياسيًا وغري ثابتة، خصوصًا نتيجة دخول تركيا 
إىل الشمال عرب شخصيات وجمموعات إسالمية. 
يسحب  احلريري  بهاء  ان  مّطلعون  يردد  وهنا 
تدرجييًا  وبريوت  الشمال  يف  الرتكي  البساط 

بإستمالة أنصار انقره اىل جانبه.
وال  »املستقبل«  تيار  ال  ايضا،  صيدا  اىل 
املدينة  ميثلون  أنهم  اإلدعاء  يستطيعون  غريه 
اليت  النيابية  اإلنتخابات  نتائج  بدليل  اجلنوبية، 
الواجهة  اىل  الناصري«  »الشعيب  التيار  أعادت 
على  النقمة  تزايد  مع  اآلن  تتعزز  شعبية  بقوة 

السياسات احلكومية السابقة.
اما  البقاع  يف أوسطه وجنوبه)الغربي(، ففرض 
سياسيًا  زعيمًا  نفسه  مراد   النائب  عبدالرحيم 
خطى  مراد   السابق  حسن  الوزير  جنله  ويتابع 

والده بنشاط واعد.
تكون  لن  بهاء«  »الشيخ  مهمة  أن  يعين  مما 
سهلة، ما مل يتعاون او يتحالف مع أحد أركان 
السياسة يف كل منطقة لبنانية، وهو ما زال أمرًا 
ضبابي الرؤية بإنتظار معرفة جديته وقدرته على 
إمساك زمام اللعبة السياسية، وجذب مناصرين 

يف الساحة السنية.
لكن األهم، هي اإلشارات اخلارجية اآلتية من  
بأن  توحي  اليت  االمريكية  املتحدة   الواليات 
هناك دعمًا أمريكيًا خلطوة بهاء احلريري، ويرى 
املطلعون انفسهم انها ستتعزز يف حال وصول 
املتحدة.  الواليات  رئاسة  اىل  الدميقراطيني 
قياديني  جتمع  عالقة  عن  املّطلعون  ويتحدث 
يف احلزب الدميقراطي األمريكي وبهاء احلريري 
بايدن   يوم شارك  جو   ،2011 عام  منذ  تظّهرت 
شخصيًا يف حفل يف واشنطن تسلم خالله بهاء 
رفيق  مركز  افتتاح  بعد  تكرميية  جائزة  احلريري 
حنو  الدميقراطيون  مييل  يومها،  ومن  احلريري. 
دعم بهاء احلريري. ويف حال وصل بايدن اىل 
الدعم  خطوات  األمريكية  ستكون  سدة  الرئاسة 
األمريكي للشيخ بهاء افعل. ورمبا، هذا ما شّجع 
الدولية اليت ختلو  على حماولة استغالل األجواء 
من أي دعم لشقيقه سعد يف ظل ظروف لبنانية 

مؤاتية للتغيري.
االقليم، فلم يظهر اي اشارة جتاه خطوات  اما 
بهاء، لكن مشاريعه االقتصادية يف  األردن  تؤكد 
حسن عالقته مع اململكة اهلامشية، وبالتالي فإن 
إشارات الدعم من حلفاء  االمارات  العربية توحي 
اما  السعودية   بهاء،  ابوظيب ال متانع خطوة  بأن 
لبناني،  اي عنوان  فالصمت يسود فيها بشأن 
اي  يعطي  ال  سلمان  بن  العهد حممد  ولي  ألن 
إهتمام للبنان اآلن. وباإلنتظار، هل حيصل بهاء 
بالتنسيق مع  اإلمارات   على دعم سوري ضمين 

والسعودية؟ كل شيء وارد.

والدفع املعنوي اخلارجي الذي تلّقاه: هل تدعمه  
العربية  اخلليجية   رأي  الدول  هو  ما  واشنطن ؟ 
على  تقف  باريس   هل  بهاء«؟  »الشيخ  حبراك 
احلياد بينه وبني شقيقه؟ ماذا بشأن ما يواجهه 
وملء  للعبها  تسعى  تركيا   مستجدة  أدوار  من 

الفراغ السعودي يف لبنان؟.
اإلجتاهات،  خمتلف  على  مفتوحة  السيناريوهات 
لكن املعلوم الوحيد أن بهاء احلريري إخّتذ قرار 
املعنوي  ثقله  كل  ووضع  لبنان  اىل  العودة 
موعد  اإلنتخابات  قبل  واملادي  والسياسي 
النيابية  اليت سيخوضها بلوائح وحتالفات تطال 

كل  الدوائر االنتخابية .
أتى متدد فريوس  كورونا  ليجّمد خطوات »الشيخ 
يسّوقون  سياسيون  يقول  كما  موقتًا،  بهاء« 
الشهيد  رفيق  والده  نهج  على  وصّيًا  لفرضه 
احلريري ، وبالتالي تزّعم الساحة السنية. ال موعد 
مستجّدات  بإنتظار  اىل  بريوت ،  لعودته  حتّدد 
ذلك  يعين  هل  انتشاره.  وتداعيات  الفايروس 
جييب  سياسية؟  مطّبات  تعيقه  ال  املوعد  أن 
السياسيون أنفسهم: نعم، بكل تأكيد أصبحت 
األمور جاهزة إلعالن اإلنطالقة البهائية احلريرية 
والسياسات  العناوين  ذات  واّتباع  بريوت،  من 
والسبل اليت كان »الشيخ رفيق« يعتمدها يف 
يومياته اللبنانية. من هم حلفاء بهاء احلريري؟ ال 
جواب بعد، لكنه سيعلن انفتاحه على كل القوى 
اهلدف؟  هو  وما  استثناء.  دون  من  السياسية 
الشهيد.  والده  نهج  إستكمال  اجلواب:  يأتي 
عند  اجلواب  احلريري :  شقيقه  سعد  يتابعها  أال 
أنظروا  اخذ فرصته،  انفسهم: لقد  السياسيني 

ما هي النتائج اآلن.
يف  بالفعل  مربكًا  اللبناني  الداخل  كان  واذا 
املفاضلة بني شقيقني قررا خوض غمار  السياسة  
ضد بعضهما، كما توحي املعطيات احلالية. لكن 
معظم القوى السياسية اعتادت على التعامل مع 
»الشيخ  ألن  احلالي.  »املستقبل«  تيار  رئيس 
نفسه  وفرض  العام،  الشأن  متّرس يف  سعد« 
زعيمًا قادرًا على إمساك الشارع، لكنه »أخطأ« 
عدًا  يف احلسابات السياسية ودفع مثن أخطائه برُ
بالبالد  عصفت  وقت  يف  عن  السلطة ،  طوعيًا 
احلريري  مؤسسات  عند  بانت  إقتصادية  أزمات 

اإلعالمية والتنموية واالعمارية وغريها.
خصبة  مساحة  أمامه  بهاء«  »الشيخ  سيجد 
رفوا من تلفزيون  لإلنطالق، مكّونة من إعالميني صرُ
»املستقبل«، وموظفني مل يستطع احلريري تأمني 
أوجيه  » سعودي  مثل  مؤسساته  يف  رواتبهم 

«، وغريها، وشباب خذلتهم الوقائع السياسية 
املتكررة  التكويعات  بعد  املاضية  السنوات  يف 
السريعة اليت مارسها سعد احلريري خالل قيادته 
» التيار  برئيس  عالقته  سيما  وال  السياسية، 
الوطين احلر « النائب  جربان باسيل  اليت تراوحت 

بني احللف العميق واخلصومة الشديدة.
كانت  كما  بريوت  جيد  لن  احلريري  بهاء  لكن 
أيام والده، وال يف وقت استالم شقيقه مفتاح 
متثيلها، فقد تغرّي مزاج الناس فيها، كما بّينت 
نتائج اإلنتخابات النيابية املاضية اليت ادت اىل 
رئيس  وصار  »املستقبل«،  تيار  خصوم  فوز 
نائبًا  خمزومي   الوطين «  فؤاد  » احلوار  حزب 
نيابية  كتلة  يقود  أن  وكاد  البيارتة،  بأصوات 
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نظرًيا القوى السياسّية ال لبنان ّية كافة ُمنكفئة عن الساحة، لكن 
عملًيا الصراعات يف ما بينها َمفتوحة على مصراعيها، سياسًيا 
األضواء  عن  بعيدة  ظّل حتضريات  قضائًيا، يف  وحتى  وإعالمًيا 

ملعارك كسر عضم ُمقبلة!.
» القوات «  حزب  تعّلم  السابقة،  آذار «   14 « قوى  ُمعسكر  يف 
ُموفد  من  الطلب«  »غّب  زيارات  ُتغريه  تعد  ومل  جّيًدا،  الدرس 
»إشرتاكي« هنا، ومن ُموفد »ُمستقبلي« هناك، خلوض معارك مع 
العهد و«التّيار الوطين احُلّر« و« حزب اهلل «، بالنيابة عن اآلخرين! 
»امُلستقبل«  من  كاًل  أّن  أظهرت  السابقة  التجارب  أّن  والسبب 
و«اإلشرتاكي«يستميالن »القوات« يف كّل مّرة يتعّرضان فيها 
حلملة سياسّية، ثم ما يلبسان أن يدخال يف ُمفاوضات ووساطات 
من حتت الطاولة مع ُخصومهما، فيستفيدان من موقف تفاوضي 
كلًيا!  خارجها  »القّوات«  تكون  بتسوية  ينتهي  ما  غالًبا  قوّي، 
يف امُلقابل، إّن »تّيار امُلستقبل« احلريص على صيانة تفاهمه 
بشكل دائم مع احلزب »اإلشرتاكي«، حتى ال يبقى َمعزواًل بعد 
إنفراط عقد تفاهمه مع »التّيار الوطين احُلّر«، ال يقوم خُبطوات 
سابقة،  خالفّية  تراكمات  من  إنطالًقا  »القوات«،  مع  ُماثلة 
زادت حّدتها بشكل كبري بعد تصويت »القوات« يف غري صاحل 
رئيس »امُلستقبل« النائب  سعد احلريري  خالل مرحليت التكليف 
والتأليف، األمر الذي دفعه إىل اإلنسحاب طوًعا من مهّمة تشكيل 
احُلكومة. وبالنسبة إىل احلزب »اإلشرتاكي«، فهو يرفع الصوت 
إعرتاًضا بشكل حاد وعنيف مع العهد و«التّيار«، ثم يعود لينتقل 
إىل مبدأ »تنظيم اخلالف« اهلادئ، وذلك بعد كّل خّضة، وعند 
وقد  األحيان!  بعض  تعيني يف  كّل  عند  وحتى  إستحقاق،  كّل 
إرتأى كّل من »القوات« و«امُلستقبل« و«اإلشرتاكي«، أّن اخليار 
األفضل للحفاظ على جمموعة سياسّية ُمعارضة فّعالة بوجه العهد 
لكّل  ُمستقّل  بشكل  التحّرك  يكمن يف  احُلّر«،  الوطين  و«التّيار 
منهم، بعيًدا عن أّي أحالف وجبهات واسعة وُموّحدة، علًما أّنه ال 
ُيوجد تفاهم حالًيا بشأن جدول أعمال هكذا جبهة بني امُلعارضني 
أنفسهم، ناهيك عن أّن أّي جبهة من هذا النوعستستدرج حتالفات 

وجبهات سياسّية ُمضادة ال مصلحة هلم يف قيامها.
التنافس  إّن  القول  السابقة،ُيكن  آذار«   8« قوى  ُمعسكر  يف 
القائم ما بني »التّيار الوطين احُلّر« و«تّيار  املردة « على موقع 
امُلؤّيدين  غري  املسيحّيني  إستقطاب  وعلى  اجُلمهورّية،  رئاسة 
أن  بعد  مؤّخًرا،  ذروته  بلغ  حالًيا،  احُلكم  خارج  اليت هي  للقوى 
فرجنّية،  سليمان  السابق  الوزير  املردة«،  »تّيار  رئيس  قّرر 
أّن  الذهاب بعيًدا يف تصعيده ُضّد »التّيار«، رًدا على إعتباره 
ُمالحقة شخصّيات َمسوبة عليه بتهمة  الفساد ، يدخل يف سياق 
إستهدافه الشخصي. ويبدو رئيس »املردة« واثًقا بأّن الضغط 
الذي يتعّرض له حالًيا َمرهون بإنتهاء والية الرئيس العماد  ميشال 
عون  يف العام 2022، ليفقد »التّيار« ُقّوته امُلتأتّية من الُسلطة 
وليس من دعم الناس–كما قال. إشارة إىل أّن هذا الرهان َمبين 
عن  وتتحّدث  امُلغلقة،  األبواب  خلف  جتري  أحاديث  من  إنطالًقا 
أّن »التّيار الوطين احُلّر« صار ُيواجه ُخصوًما باجلملة، األمر الذي 
سيجعله شبه وحيد يف أّي إستحقاق ُمقبل، بإستثناء دعم َمدود 
قد حيصل عليه من قبل »حزب اهلل« و« حزب الطاشناق « ورّبا » 
احلزب القومي  الُسوري اإلجتماعي«. ويف هذا السياق، وإضافة 
إىل متوضع كّل من »امُلستقبل« و«القوات« و«اإلشرتاكي« يف 
إلعادة  منهم  أّي  إستعداد  وعدم  »التّيار«،  مع  اخُلصومة  موقع 
جتربة التفاهم الفاشلة معه يف املدى املنظور، فإّن » حركة أمل « 
و«تّيار املردة« وقوى سياسّية أخرى يف مور »امُلقاومة«، غري 
ُمتحّمسة لتجديد البيعة للتّيار–إذا جاز التعبري، يف أّي إستحقاق 
أساسي ُمقبل، وحتديًدا يف اإلستحقاق الرئاسي يف نهاية العام 
2022، األمر الذي ُيضعف فرص ُوصول رئيس »التّيار«، النائب  

جربان باسيل ، إىل ُسّدة الرئاسة.
يف امُلقابل، إّن حسابات »التّيار الوطين احُلّر« ورهاناته ُمتلفة 
متاًما، ال بل ُمناقضة، حيث َيعترب أّن فوزه يف معركة الفساد اليت 
يعمل على فتحها على مصراعيها حالًيا، سُتكسبه شعبّية إضافّية، 
توازنات  اجمللس  يف  أكثر  لصاحله  تغيريات  على  يراهن  وهو 
النيابي  امُلقبل، علًما أّنه من امُلفرتض أن تسبق  اإلنتخابات النيابية  
أّن اجمللس احلالي ليس  الرئاسّية ببضعة أشهر، ما يعين  تلك 
»التّيار«  إّن  ذلك،  من  أكثر  امُلقبل.  الرئيس  هو من سينتخب 
واثق من دعم »حزب اهلل«–با ُيّثل، له يف اإلستحقاقات امُلقبلة، 
كما حصل يف اإلستحقاقات املاضية، يف حني أّن التجديد التلقائي 
ُيكن أاّل يطال موقع رئاسة جملس النّواب يف املّرة امُلقبلة! وليس 
بسّر أّن رئيس جملس النّواب  نبيه بّري  الذي يتعايش مع »التّيار 
الوطين احُلّر«، كان من امُلعارضني بداية لُوصول العماد عون إىل 
ُسّدة الرئاسة، وكان من امُلعارضني أخرًيا إلخراج رئيس احلكومة 
السابق سعد احلريري من احُلكم، وهو يلعب حالًيا دوًرا رئيًسا 
ُمعارض  فريق  من  أكثر  مع  التواصل  صالت  على  احلفاظ  يف 
»املردة«.  إىل  ُوصواًل  و«اإلشرتاكي«  »امُلستقبل«  من  للتّيار، 
من جهة أخرى، ُيواصل »حزب اهلل« تركيزه على معاركه اإلقليمّية 
الداخلي احلالي بضرورة احلفاظ على  والَدولّية، حاصًرا إهتمامه 
اإلستقرار، ألّن ُدخول لبنان يف أّي نوع من الفوضى نتيجة اإلنهيار 
اإلجتماعي واحلياتي واملعيشي، سُيمّثل ضربة قاسية لكل ُجهوده 

ناجي س . البستاني

»كـل مـني إيـدو إلـو«... والـناس بـواٍد آخـر!

)بالدوالر  املاحنة  الدول  من  تتقاضى  الرتبية  وزارة  أن  معلوم 
بعد  مدارس  يف  سوري  تلميذ  كل  عن  دوالر   600 األمريكي( 
الظهر، وأن عدد هؤالء وصل يف العام الدراسي املاضي )2018 
للمركز  اإلحصائية  النشرة  حبسب  ألفًا،   98 حنو  اىل   )2019  -
مستحقات  الوزارة  تدفع  أن  مفهومًا  ليس  ما  لكن  الرتبوي. 
املعلمني واملديرين واملدارس باللرية اللبنانية، وأن يتكرر تأخري 
الدفع كل عام، علمًا بأن االعتمادات املالية ترصد مع بداية كل 

عام دراسي.
»حتى  أنه  »األخبار«  لـلزميلة  أكدت  املدارس  مديري  مصادر 
اآلن، مل يسدد أي مبلغ من مستحقات الفصل الدراسي االول«، 
مشرية إىل أّن الوزارة »هي اليت تتأخر يف طلب اجلداول االمسية 
العام  هذا  إلكرتوني  برنامج  استحداث  رغم  فيها،  والتدقيق 
أن تستغرق كل  ينبغي  اليت ال  اللوجستية  العملية  يسّهل هذه 

هذا الوقت«.
املبالغ  اليوم، بل قيمة  الوحيدة  األزمة  القبض ليس هو  تأخري 
نفسها اليت تدفع ملستحقيها باللرية اللبنانية ووفق سعر الصرف 
الرمسي )1515 لرية للدوالر(. وبذلك، بات البدل )12 ألف لرية 
ال  دوالر   2,50 يساوي  مثاًل،  الناظر،  يتقاضاه  الذي  للساعة( 
مثانية دوالرات، وبدل الساعة للمدير واملرشد الصحي يساوي 
3,3 دوالرات )15000 لرية( بدل عشرة دوالرات، وساعة املدّرس 

)18000 لرية( أقل من 4 دوالرات بدل 12 دوالرًا.
وكان وفد من املديرين حبث األمر الثالثاء املاضي مع املدير العام 
للرتبية فادي يرق، ونقل عنه أن الوزارة ستسأل اجلهات املاحنة 
بأّن  بالدوالر، علمًا  إذا ما كانت تستطيع أن تدفع املستحقات 
هذا األمر، حبسب املصادر، »حصل يف السنتني األوليني لفتح 
مدارس بعد الظهر، كما أن الدول املضيفة للنازحني السوريني، 
كاألردن وتركيا وغريهما، تدفع بالدوالر وليس بالعملة احمللية«. 
ولفتت اىل أن التمويل املقرر لصندوق كل مدرسة )240 ألف 
لرية( مل يعد يلّب أبسط احتياجات املدرسة بعدما بات يساوي 

أقل من 60 دوالرًا بدل 160 دوالرًا.

 تراجع بدل ساعة املدرّس من 12 دوالرًا اىل أقل من أربعة دوالرات
حجم  يف  النظر  ستعيد  املاحنة  اجلهات  أن  يرتدد  املقابل،  يف 
صرف  سعر  تدهور  بعد  السوريني  لتعليم  املالية  املساعدات 
اللرية. ومع أن أجرة احلصة كانت مقررة من اجلهات املاحنة بـ20 
أعيد احتسابها  الدوام املسائي،  التعليم يف  دوالرًا منذ إطالق 
علمًا  الظهر،  قبل  ما  التعليم  الساعة يف  أجرة  مع  يتناسب  با 
السوريني  تعليم  وحدة  يعملون يف  الذين  الوزارة  موظفي  بأن 

يقبضون بالدوالر.
جلنة األساتذة املستعان بهم لتعليم النازحني، لّوحت، من جهتها، 
بعدم العودة إىل الصفوف ما مل حتتسب حصة التعاقد وفق سعر 
رغم كل  زهيدة  بقيت  أجرة احلصة  إن  احلالي. وقالت  الصرف 
النداءات بزيادتها وإعطاء املعلمني ضمانات صحية، وهي اليوم 
مل تعد تساوي شيئًا، يف ظل االرتفاع اجلنوني لألسعار واالرتفاع 
املتواصل لسعر الصرف الذي المس 4500 لرية. وسألت: »أال 
يكفي أن احتساب ساعات التعليم عن بعد غري مقررة، وعلى ما 

يبدو لن حتتسب؟!«.

لجنة الرتبية النيابية لتعليق العام الدراسي
حني  إىل  الدراسي  العام  بتعليق  النيابية  الرتبية  جلنة  أوصت 
مساح الظروف الصحية اآلمنة بعودة التدريس. التوصية أخذت 
باإلمجاع يف اجللسة اليت عقدت حبضور رئيس اجلامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب وغياب وزير الرتبية طارق اجملذوب الرتباطه جبلسة 

جملس الوزراء.
 وكان اهلّم اجلامع للحاضرين نقاش مصري الشهادة الثانوية، لكن 
بسبب غياب الوزير، مل تستطع اللجنة الوصول إىل توجهات نهائية 
يف ما خيّص االمتحانات الرمسية يف هذه الشهادة، إذ اختلفت 
وجهات النظر بني من اقرتح إعطاء اإلفادات جلميع املرشحني، 
والرتفيع مع التشدد يف مباريات الدخول يف اجلامعات، وهو ما 
حتّفظ عليه رئيس اجلامعة وبعض النواب نظرًا إىل الضغط الذي 
سيسّببه ذلك على كليات اجلامعة والتأثري على مستوى التعليم 
اجلامعي، ومنهم من طلب إعادة السنة واعتبار اجلميع راسبني. 
صفوف  عالمات  حتسب  أن  طرابلسي  إدغار  النائب  طرح  فيما 
املرحلة الثانوية )الثانوي األول والثاني وما تيّسر من الثانوي 

الثالث( وإعطاء إفادة على هذا األساس.
فكرته  وعرض  بو صعب  الياس  السابق  الوزير  اجللسة  وحضر 
الرمسية،  للشهادات  إفادات  وإعطاء  الدراسي  العام  بإنهاء 
انطالقًا من جتربة شخصية، إذ إن ابنه أصيب بكورونا يف جامعته 

يف لندن مع كثري من زمالئه بسبب تأخر اجلامعة يف اإلقفال.
وتعقد اللجنة جلسة ثانية الثالثاء املقبل ألخذ توجهات نهائية با 

خيص الشهادة الثانوية.

فاتن الحاج

 تعليم أطفال النازحني:

»الرتبية« تقبض بالدوالر 
وتدفع باللبناني املاضية ُبواجهة الُعقوبات األمريكّية والغربّية عليه. وبالتالي، إّن 

»احلزب« حُياول قدر امُلستطاع جلم التوّترات السياسّية الداخلّية، 
ويرفض الُدخول يف أّي معركة سياسّية قبل أوانها بكثري، كما 

هي احلال بالنسبة إىل اإلنتخابات الرئاسّية.
يف اخُلالصة، ُيكن القول إّن القوى السياسّية اللبنانّية تتصّرف 
وأّي  تفاهمات  أّي  عن  بعيًدا  إلو«،  إيدو  مني  »كل  ُمنطلق  من 
جبهات سياسّية، حيث حُتاول كل جهة إلقاء اللوم على اآلخرين 
بالنسبة إىل اإلنهيار احلاصل. واألكيد أّن القوى السياسّية–على 
إختالفها، هي حالًيا يف واٍد، بينما  الشعب اللبناني  بأغلبّيته، يف 
واٍد آخر، حيث أّن اللبنانّيني يف نقمة كاملة على كّل ما له عالقة 
ب السياسة  وبالسياسّيني، وهم حيصرون إهتماماتهم باألوضاع 
واحلياتّية،  امَلعيشّية  وباألوضاع  وباء  كورونا ،  بسبب  الصّحية 
الوطنّية وإنتشار  البطالة . واهلّم اجلامع  العملة  إنهيار قيمة  بعد 
للبنانّيني حالًيا هو كيف نؤّمن لقمة العيش، وليس كيف ُنصّفق 

هلذا أو ذاك من أعضاء الطبقة السياسّية اليت أثبتت فشلها.

قاهلا رئيس حزب القوات اللبنانية  مسري جعجع  بالفم املآلن ان 
ليس هناك من جبهة معارضة، وان اسباب توّحد املعارضة غري 
موجودة. هذا »النعي« هلا، ادى اىل ظهور »معارضات« فردية 
العماد  اجلمهورية   يهاجم  رئيس  من  فمنها  االهداف،  منقسمة 
ميشال عون  و احلكومة  معًا، ومنها من يستهدف عون، ومنها من 
قدر  بأقل  الوقت«  »مترير  فّضل  من  ومنها  احلكومة،  يستهدف 
مكن من اخلسائر. ال شك ان فرص جناح املعارضني تضاءلت 
بشكل كبري يف غياب جتّمعهم واتفاقهم على رؤية واحدة وهدف 
اىل شيء  يؤدي  قد  الفردي  اهلجوم  ان  تقال  واحلقيقة  واحد، 
لو  يتحقق  ان  يكن  ما  اىل  نسبة  جدًا  قلياًل  يبقى  ولكنه  ما، 
كانت االطراف املعارضة موحدة. فمن معارضة جعجع بعد االجتماع 
االقتصادي-املالي يف  بعبدا  لسياسة  العهد ولعمل احلكومة، اىل 
معارضة » تيار املستقبل « للعهد واحلكومة معًا، اىل كالم رئيس 
تيار املردة   سليمان فرجنية  االخري، دون ان ننسى نادي رؤساء 

احلكومات السابقني، كلها اتت فردية ومل تؤد اهلدف منها.
هذا االمر يصب يف مصلحة العهد واحلكومة على حد سواء، فغض 
فإنه  احلق،  صاحب  هو  ومن  واملماحكات  السجاالت  عن  النظر 
بات واضحًا ان الرهانات السياسية للمعارضة، اقله يف املدى 
املنظور، كانت خاطئة، ويكفي متابعة ما يصيب املعارضني، كل 
يف موقعه وبيئته، وما يقال على لسان السفراء واملسؤولني 
الغربيني، ملعرفة ان شيئًا ما قد تغرّي يف طريقة التعاطي مع 
مجع  السابق  السهولة يف  بالغ  من  كان  النه  اللبناني،  الوضع 
املعارضني حتت سقف واحد وحتت هدف واحد، فيما اليوم باتت 
املسألة معقدة وحتتاج اىل مفاوضات وتنازالت وحسابات صغرية 
وكبرية. هذا االمر ال يعين ان العهد واحلكومة منزهان عن اخلطأ 
واالتهام، ولكنه يعين ان املعارضني باتوا منشغلني با يصيب 
االهتمام  بدل  بات ينصّب على ذلك  تركيزهم  وان  منهم،  كل 
باالمور االساسية الكبرية اليت قد ينجح اجلهد يف اجراء تغيريات 
فيها. لذلك، يربز مرة جديدة الرهان على اخلارج ان من الناحية 
السياسية )الدول الكربى وعربها  الدول العربية (، او من الناحية 
االقتصادية واملالية ) صندوق النقد الدولي  الذي يضع بطبيعة 
احلال اهمية كبرية آلراء الدول اخلارجية الرئيسية، والذي سيضع 
شروطًا قاسية ولكنها ليست مستحيلة، العادة لبنان اىل مسار 
به  يفوز  من  سيعطي  الرهان  هذا  الطبيعي(،  وضعه  استعادة 
الفوز للعهد  البلد، فإن كان  افضلية كبرية يف تسيري شؤون 
واحلكومة، سيعاني املعارضون من ضربات متتالية وسيضعفون 
العكس،  حصول  حال  يف  اما  وشعبيًا.  سياسيًا  واكثر  اكثر 
فستكون ضربة قوية لعون الذي مل ينجح بعد يف استالم دّفة 
البلد كما جيب، فيما سيكون رئيس احلكومة  حسان دياب  االكثر 
تضررًا من جراء اخلسارة النه سيكون على حافة اهلاوية السياسية 
من جهة، والتارخيية من جهة ثانية، وستكون فرصه يف جتسيد 
دور رئيس احلكومة السابق  سليم احلص  واثبات نفسه ملعارضيه 
وللعامل انه قادر على مواجهة التحديات والصعوبات والعودة اىل 

بيئته وطائفته منتصرًا، كحظوظ ابليس يف اجلنة.
الالفت حتى اليوم هو ان حصون العهد واحلكومة ال تزال صامدة 
امام هجمات املعارضني املتفرقة، ومن املرجح ان تبقى كذلك 
طاملا بقيت االوضاع على حاهلا، ولكن املوضوع قد يتغرّي كليًا 
الرمسية  الطلبات  على  السلبية  واملواقف  الردود  توالت  اذا 
اللبنانية، وغين عن القول ان اي رد اجيابي من صندوق النقد 
الدولي، من شأنه ان يؤشر اىل قبول سياسي دولي باحلكومة 
احلالية، وحيد من اي طموح يف مجع املعارضني، وسيمعن يف 
تفّرقهم وتشتيتهم، النه يف هذه احلالة، لن جتمعهم املصيبة، 

بل سيبحثون عن »قوارب النجاة« النقاذ ما يكن انقاذه.

املعارضة مفككة وتهاجم فردياً 
وفرص جناحها تتضاءل

طوني خوري
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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   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2020 أيــار   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 

األسنان يف  طب  مهنة  اىل  موجعة  ضربة  املالية  األزمة  وّجهت 
لبنان، قبل أن تأتي أزمة »كورونا« اليت تكاد توّجه اليها الضربة 
القاضية. أطباء األسنان اليوم أمام خيار من ثالثة: إما دعم مصرف 
لبنان للمواد الطبية، أو اخلضوع لرمحة التجار واملستوردين، أو 

إقفال العيادات نهائيًا.
بعد ثالثة أشهر على أزمة فريوس »كورونا«، وقبلها أشهر أخرى 
من األزمة املالية - االقتصادية، وجد أطباء األسنان أنفسهم أمام 
»الكارثة«، على ما تقول نقيبتهم يف الشمال روال ديب. أول من 
أمس، رفع هؤالء الصوت عاليًا، بعدما ساءت األحوال يف القطاع 
الذي يضّم 6 آالف طبيب، وعقدوا لقاًء موسعًا يف نقابة طرابلس، 

مبشاركة نقابة بريوت ونقابة أصحاب خمتربات األسنان.
من  غريه  مع  األسنان  طب  قطاع  مشاكل  معظم  تشابه  ورغم 
القطاعات لناحية تأثري أزمة التحويالت املالية على أسعار املعدات 
أنه حيمل ثقاًل إضافيًا  إال  الطبية املستوردة،  واألدوات واملواد 
اآلونة  الفريوس. ففي  املهنة يف ظل  بـ«تصنيف« هذه  يتعلق 
األخرية، صدرت تقارير عاملية عديدة اعتربت طب األسنان »من 
املهن األكثر خطورة«، الحتمال تعرض من يزاوهلا اللتقاط العدوى، 
خصوصًا أن املسافة بني طبيب األسنان وفم املريض قصرية 
جدًا. لذلك، اختذت نقابتا األطباء يف الشمال وبريوت قرارًا حبصر 
والضرورية  الطارئة  الطبية  بـ«األعمال  العيادات  يف  العالجات 
جدًا«. اليوم، بعد شهرين على القرار، جيد األطباء أنفسهم يف 
مواجهة »اجلوع«. وما يزيد األمور سوءًا شعورهم بأنهم سيكونون 
العمل الطبيعي. لذلك،  آخر القطاعات اليت ستعود إىل ممارسة 
األزمة اليوم »شاملة«، تقول ديب، من األزمة املالية اليت بدأت 
أواخر تشرين الثاني مع امتناع املصارف عن حتويل األموال، إىل 

أزمة كورونا اليت تأثر بها أطباء األسنان مباشرة.
يف الشق األول، يشري نقيب أطباء األسنان يف بريوت روجيه 
ربيز إىل أن »أصعب ما نواجهه هو أن غالبية املواد واألدوات 
املصارف  أن  ومبا  مستوردة«.  العيادات  املستخدمة يف  الطبية 
متتنع عن فتح االعتمادات والتحويل، يعمد مستوردو مستلزمات 
طب األسنان إىل شراء الدوالرات من السوق السترياد البضاعة، 
وهم  أسعارهم.  وبورصة  التجار  »رمحة«  حتت  األطباء  يضع  ما 
عملوا جاهدين على خط االتصاالت مع وزارتي الصحة واالقتصاد 
ومصرف لبنان حملاولة احلصول على بعض التسهيالت؛ إذ طلبت 
النقابتان، نهاية السنة املاضية، من مصرف لبنان فتح اعتمادات 
مع  كثيف  بشكل  تستخدم  طبية  مادة  باعتبارها  »البنج«  ملادة 
الدواء يف عيادات طب األسنان. غري أن املوافقة مل تأت إال نهاية 
نيسان املاضي، مع صدور التعميم الرقم 530 الذي يؤمن مبوجبه 
مصرف لبنان 85% من الدوالرات، على أن يعمل املستوردون 
جنح  املوازية.  السوق  »fresh money«من  الـ%15  تأمني  على 
األطباء يف حتصيل هذه املادة، غري أن ما عدا ذلك ال يزال خاضعًا 
باعتبارها  أخرى  مواد  لدعم  األطباء  يسعى  فرتة،  ومنذ  للسوق. 
مواد طبية أساسية، إال أنه »حتى اآلن ال تزال يف خانة الوعود«، 
نعمة  راوول  والتجارة  االقتصاد  وزير  أن  موضحًا  ربيز،  يقول 
»طلب منا تصنيف املستلزمات من الضروري إىل األقل ضرورة، 
املواد  فئات:   3 املستلزمات ضمن  األساس صّنفنا  هذا  وعلى 
الطبية واألدوات الطبية ومن ثم املعدات الطبية، وحصلنا على 

وعد ببحث املوضوع مع مصرف لبنان واجلهات املعنية«.
األوىل بالنسبة إىل األطباء اليوم، تأمني تسهيالت للمواد األكثر 
استخدامًا يف العالجات يف عياداتهم، وهو املطلب الذي محلته 
حيث  حسن،  محد  العامة،  الصحة  وزير  إىل  أمس  وربيز  ديب 
من  باعتبارها  العالجات  نستعملها يف  اليت  األدوية  دعم  »طلبنا 
املستوردة«،  الشركات  حسابات  بتحرير  السماح  أو  األساسيات 
حبسب ديب، الفتة اىل »ظاهرة« تهريب البنج إىل خارج لبنان 
يف مقابل إدخال مواد »ليست ذات جودة« من اخلارج، ما فتح 
الباب أمام »األطباء غري الشرعيني وضرب القطاع«. كذلك طالبت 
النقابتان الوزير »بفرض وزارة الصحة الرقابة على تسعرية لوازم 

طب األسنان«.
تستخدم  اليت  الطبية  املواد  اعتبار  امكانية  »درس  مقابل  ويف 
يف العيادات من املواد الطبية لدعمها«، طلب وزير الصحة من 
األطباء »عدم التعاطي يف الوقت احلالي مبوضوع كلفة الطبابة على 
املواطن«، على ما يقول ربيز. لكنه لفت اىل أن »الدرس« غالبًا 
ما يستغرق وقتًا طوياًل يف ظل اإلجراءات البريوقراطية، والباب 
مفتوح أمام التجار واملستوردين لفرض ما يرونه مناسبًا، فيما 
األطباء »يقفون عاجزين، ال قادرين نغلي السعر على املواطن وال 

قادرين نكمل مع هذا الواقع«.
ألف شخص   12 تشمل  وهي  ديب،  تقول  مستمرة«،  »املعاناة 
أقفلت  »عيادات كثرية  اىل  ومساعدين هلم. وتشري  أطباء  بني 
خصوصًا  عيادته،  أغراض  باع  من  منهم  األخرية...  اآلونة  يف 
املستأجرين منهم، ومنهم من يسري على الطريق نفسه«. واألزمة 
يتوقف  فعندما  األسنان.  على عمل خمتربات طب  أيضًا  تنسحب 

أطباء األسنان »ستتوقف حتمًا املختربات«.
ال جتد ديب كخالصة للواقع الذي يعيشه األطباء سوى الشعار 
الذي أطلقه مؤخرًا األطباء يف فرنسا »on est devenu nu«. ويف 
حال استمر الواقع على ما هو عليه اليوم، فثمة خيار واحد متاح: 

اإلقفال.

عفو خاص عن 300 موقوف قريبًا

العفو  ملف  كرم  كلود  القاضي  برئاسة  العفو  جلنة  تنجز  أن  ينتظر 
اخلاص الذي سيصدره رئيس اجلمهورية ميشال عون، ويتناول 300 
حمكوم وموقوف تقرر إطالقهم يف سياق خطة مواجهة جائحة كورونا، 

واحلؤول دون تفشيها يف السجون اللبنانية املكتظة.
وأبدت  اخلاص،  العفو  ملف  مراجعتها  التمييزية  العامة  النيابة  أنهت 
رأيها فيه، وأحالته اىل جلنة العفو برئاسة القاضي كلود كرم الذي 
الئحة  فرتفع  جنم،  كلود  ماري  العدل  وزيرة  اىل  بدوره  سيحيله 
باحملكومني واملوقوفني املرشحني لإلفراج عنهم اىل رئيس اجلمهورية 
ميشال عون. يوافق على الالئحة أو يستثين أحدًا منها، ويعيدها اىل 

الوزيرة كي تعّد مرسومًا نهائيًا لتوقيعه إياه وإصداره.
مل يعد الوقت بعيدًا لطّي هذا امللف الذي يدين جلائحة كورونا بوضعه 
موضع التنفيذ. وهو يف اي حال - حبسب جنم - ليس ملفًا سياسيًا 
كي يستثمره اي من االفرقاء. يربره الوباء والتخوف من وصوله اىل 
السجون وتفشيه بني املسجونني. ال احد من بني املرجح اطالقهم، 
ويقاربون 300 حمكوم وموقوف له ملف مرتبط جبرائم أو االرهاب أو 
االجتار باملخدرات أو صدر يف حقه حكم باالعدام. خضع لبضعة معايري 
تصفها جنم بأنها موضوعية، صار يف ضوئها اىل تصنيف احملكومني 

واملوقوفني يف فئات ثالث:
انهوا عقوبتهم ويفرتض خروجهم، اال انهم ال يزالون  الذين  أوىل، 

موقوفني بسبب تعذر تسديدهم غرامة اطالقهم.
ثانية، احملكومون الذين تبقى من تنفيذ احكامهم ما يقل عن اربعة 

اشهر.
ثالثة، املصابون بامراض مزمنة كالسرطان وفقدان املناعة وسواهما 
واملتقدمون يف السن. وهم اول املرشحني لفقدانهم حياتهم يف حال 

تغلغلت اجلائحة يف السجون.
املدير  من  للدفاع، تسلمت جنم  االعلى  اجتماع اجمللس  على هامش 
السجناء  بعدد  الئحة  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي  االمن  لقوى  العام 
منذ  العدد  هذا  تدنى   ،9500 ويبلغ  لبنان  سجون  يف  واملوقوفني 
نهاية آذار الفائت اىل 8256 مسجونًا بسبب اخالء عدد منهم، واجراء 
تنفيذهم  مدة  انتهت  عمن  فضاًل  آخر،  عدد  مع  بعد  من  استجوابات 
االحكام فخرجوا. مع ذلك، فإن قرار اطالق املشمولني بالالئحة يعود 
اىل رئيس اجلمهورية، صاحب الصالحية الدستورية يف اصدار عفو 

خاص.
من غري املألوف اصدار عفو خاص بعدد كبري يبلغ مئات من احملكومني 
الصالحية  هذه  اجلمهورية  رئيس  يطبق  الغالب  يف  املوقوفني.  او 
على افراد قليلني، كل يف مرسوم مستقل. اال ان التعاطي مع هذا 
االستحقاق على حنو موسع، يأخذ يف االعتبار الوضع االستثنائي يف 
اىل   - االجتماعات  استمرار  رغم   - قريبًا  التوصل  وصعوبة  البالد، 
اصدار جملس النواب قانون عفو عام من جراء تعدد االقرتاحات اليت 
بلغت مخسة حتى اآلن، وانقسام سياسي حاد يشوب الكتل النيابية 
املذهيب يف  االنقسام  من  رئيسي  جانب  ومعارض، ويف  مؤيد  بني 
العام  العفو  مداوالت  تشملهم  َمن  ان  أضف  ذاك.  أو  الفريق  هذا 
وارتكاباتهم خمتلفة متامًا عن اولئك املشمولني بالعفو اخلاص. ولذا 

سيحتاج اىل وقت طويل لالتفاق عليه.
الصالحية  نطاق  يف  الذاكرة،  ينعش  اخلاص  العفو  مرسوم  ان  بيد 
احلصرية لرئيس اجلمهورية، بالتذكري مبراسيم منح اجلنسية اللبنانية 
ميشال  السابق  الرئيس  والية  اختتام  عشية  اواًل  باملئات  صدرت 
اثرها  على  نشأت  عون  والية  من  الثانية  السنة  يف  ثم  سليمان، 
اعرتاضات، اال انها ُأهملت. حينذاك يف مراسيم منح اجلنسية باملئات، 
صعدت اىل األنوف رائحة كريهة عن اموال ضخمة استفاد منها رؤساء 
ووزراء وقيادات ادرجوا امساء منحت اجلنسية اللبنانية، بينها مطلوبون 
وفارون من بلدانهم. الواقع ان منح اجلنسية امتياز دستوري لرئيس 
اجلمهورية، على غرار مرسوم العفو اخلاص الذي هو امتياز دستوري 
له ايضًا، بفارق جوهري ان الرئيس مينح اجلنسية لالجنيب الذي يقدم 
خدمات جلى للبنان فيحظى بدوره باالمتياز، بينما مرسوم العفو اخلاص 

يرتبط باسباب انسانية حمض.
حصر  باب  من  سوى  اخلاص  العفو  مرسوم  مع  املقاربة  تصح  ال 
الصالحية برئيس الدولة. لكن منحها اوسع هامش هو لضم اكرب عدد 

من املستفيدين من املرسوم اخلاص.
وفق حيثيات ابرزتها وزيرة العدل يف وضعها معايري مرسوم العفو 

اخلاص:
1- متيل اىل اطالق هؤالء يف ثالثة مراسيم منفصلة، حبيث تدرج كل 

فئة من احملكومني يف مرسوم مستقل.
2- مل يأخذ اطالقهم يف االعتبار االنتماء الطائفي على انه هدف يف 
ذاته، بل اعتماد تصنيف الفئات الثالث حبيث يصبح مرشحًا للعفو عنه 

كل َمن ينطبق عليه املعيار املعين به.
3- خالفًا لقانون العفو الذي يصدر عن جملس النواب، ويكتفي باعالن 
عفو عام عن مرتكيب جرائم يف مرحلة يف الغالب ترتبط بنزاعات اهلية 
كما حدث عام 1991 او بتسوية سياسية كما حدث عام 2005، يرتكز 
الذين يشملهم وصدرت يف حقهم  العفو اخلاص على حتديد امساء 
احكام مربمة ويقتصر عليهم حصرًا، بينما العفو العام حيتمل ان يشمل 
ليس احملكومني فحسب، بل ايضًا املتوارين من العدالة والفارين. 

وهو ما ال يتوخاه مرسوم العفو اخلاص.
4- جمرد صدور عفو عام عن جملس النواب يؤدي اىل زوال الصفة 
اجلرمية عن احملكومني. وهو بذلك اقرب اىل ممحاة ملا ارتكبوا، يف 
حني ان العفو اخلاص ال يزيل هذه الصفة بل يقلص العقوبة او قسمًا 
منها، ويربر سبب اطالقهم بدوافع انسانية او صحية، من غري إسقاط 
عن  اخلاص يف صدوره  املرسوم  اهمية  تكمن  لذا  اجلرمية.  الصفة 

الصالحية احلصرية لرئيس اجلمهورية على انه اجراء استثنائي.

نقوال ناصيف
أطباء األسنان أمام خيار االقفال النهائي!

راجانا حمية

21 إصابة جديدة بفريوس كورونا هي حصيلة يوم االثنني املاضي. 
ُسّجلت يف وقت كان فيه عدد  أنها  األرقام تكمن يف  خطورة هذه 
الفحوصات املخربية أقل من معّدله خالل االيام املاضية، ما يفرض 
كانت  مناطق  يف  إصابات  تسجيل  مع  خصوصًا  احلذر،  من  املزيد 
ال  لبنان  يف  الصحي  القطاع  وضع  فيما  الوباء،  اندالع  منذ  »آمنة« 
ُيبّشر باخلري، خصوصًا مع احتمال »أن ننزلق إىل واقع أكثر خطورة«، 
على ما أعلنت ممثلة منظمة الصحة العاملية، حتى ساعة متأخرة من 
ليل االثنني املاضي، كانت أرقام عّداد »كورونا« ثابتة عند تسجيل 
14 إصابة جديدة بالفريوس، اثنتان منها تعودان إىل وافدين على 
منت رحالت الدفعة الثانية من مرحلة اإلجالء، وعشر حاالت مُلقيمني 
خالطوا وافدًا مل يلتزم باحلجر يف منطقة عكار، فيما تعود اإلصابتان 
املتبقيتان مُلقيمني مل خيالطوا وافدين جددًا. إال أن تقرير ُمستشفى 
رفيق احلريري احلكومي، لياًل، أعلن تسجيل 7 إصابات جديدة من أصل 

281 فحصًا، لريتفع جمموع إصابات االثنني املاضي اىل 21.
من  املخاوف  من  أقل  كانت  ظهرًا  الصحة  وزارة  أرقام  أّن  ورغم 
»انفالت« الفريوس جمددًا، إاّل أنها ال تزال تنذر بسيناريو تشاؤمي 
ُينبئ باألسوأ؛ إذ إّن حصيلة االثنني املاضي تعّد مرتفعة نسبًة اىل 
عدد الفحوصات. فقد سّجلت إصابات املقيمني الـ 12، مثاًل، من بني 
509 فقط خضعوا للفحص )نصف الفحوصات اليومية املعتادة خالل 
فحصًا   40 بني  من  الوافدين  إصابتا  ُسّجلت  فيما  املاضية(،  األيام 

خمربيًا.
الواقع ال يزال يفرض حذرًا وتأهبًا شديدين، خصوصًا  وعليه، فإّن 
أن إصابات ُسّجلت يف صفوف ُمقيمني يف مناطق مل تشهد إصابات 
منذ بدء انتشار الفريوس كاهلرمل )إصابة(، وراشيا )إصابة(، وجزين 
)4(، فضاًل عن االشتباه يف حاالت ببلدات كانت ُتعّد آمنة طوال الفرتة 

املاضية، خصوصًا يف منطقة اجلنوب.
وإىل حني صدور نتائج فحوصات عشرات امُلشتبه يف إصابتهم ممن 
خالطوا وافدين، وكذلك نتائج فحوصات العشرات من امُلقيمني يف 
املناطق، يبحث جملس الوزراء يف خيار إقفال البالد 48 ساعة، بناًء 
على اقرتاح وزير الصحة محد حسن. ووفق مصادر »الصحة«، ُيفرتض 
أن تشهد إقفااًل تامًا إفساحًا يف اجملال أمام إجراء فحوصات ميدانية 
ُمكثفة، علمًا بأن اخلميس املقبل هو موعد وصول أوىل رحالت املرحلة 
الثالثة من إجالء حنو 11 ألف و300 ُمغرتب، واليت ستستمر حتى 24 
اإلجراءات  على  يسري  لن  التام  اإلقفال  قرار  أن  يعين  ما  اجلاري، 
اللوجستية املرتبطة بنقلهم اىل الفنادق ومن ثم عودتهم إىل بيوتهم، 
األمر الذي يفرض مزيدًا من التشدد يف إجراءات العزل املنزلي الذي 
هذا  ذكره يف  واجلدير  األوىل.  بالدرجة  البلديات  مهمة  من  سيكون 
الصدد أن هناك 4996 حالة ختضع للحجر الصحي املنزلي، ومسؤولية 
التزامهم باحلجر تقع على عاتقهم وعلى عاتق كل من وزارة الصحة 

املكلفة مبتابعتهم وعاتق البلديات املسؤولة عن مراقبتهم.
وكان الفتًا أن يرد يف أرقام تقرير »غرفة العمليات الوطنية إلدارة 
احلاليني  امُلصابني  من   %94 حنو  أن  املاضي،  االثنني  الكوارث«، 
خيضعون للعزل املنزلي، مشرية إىل أنه من أصل 599 ُمصابًا هناك 
564 حالة يف العزل املنزلي، فيما يقيم املصابون الـ35 اآلخرون يف 
امُلستشفيات )32 حالتهم متوسطة و3 يف العناية الفائقة(، غالبيتهم 
يف ُمستشفى رفيق احلريري احلكومي. ولعّل هذه املعطيات ترتبط بأن 
7.73% فقط من اإلصابات يف لبنان حالتها حرجة، فيما 63.14% من 
احلاالت تعود إلصابات خفيفة ومتوسطة و29.13% من املصابني ال 

يعانون من أي عوارض.
هذه الوقائع إن دّلت على شيء فعلى أن طبيعة اإلصابات يف لبنان 
تتطّلب  مل  لكونها  الصحي  القطاع  على  الضغط  عدم  يف  ساعدت 
األيام  الصحي يف  القطاع  »إراحة«  وأّن  امُلستشفيات،  إىل  الدخول 
امُلقبلة تتوقف على طبيعة اإلصابات اجلديدة اليت قد ُتسّجل من جهة، 
وعلى سرعة انتشار العدوى من جهة أخرى، علمًا بأّن وضع هذا القطاع 
مل يتحّسن فعليًا خالل الشهرين املنصرمني، رغم اإلجراءات التحسينية 
الطفيفة اليت قامت بها وزارة الصحة عرب جتهيز بعض امُلستشفيات 
احلكومية مبعدات فحص الـpcr وبأجهزة التنفس االصطناعي. فحتى 
وأربعة   30 أصل  من  حكوميًا فقط  ُمستشفى   11 هناك  مثاًل،  اآلن، 
 15 إن  أي  كورونا،  حاالت  الستقبال  جُمّهزة  خاصة  مستشفيات 

ُمستشفى يف لبنان فقط ميكنها استقبال اإلصابات.
كذلك تفاقمت أزمة استرياد امُلستلزمات الطبية، على ما صّرحت به 
العاصي   سلمى  الطبية  امُلستلزمات  ُمستوردي  جتمع  رئيسة  سابقًا 
فيما يتوقع أن يصدر عن التجّمع اليوم بيان يشرح ُمستجدات األزمة. 
حال  الصحي يف  القطاع  أمام  املاثلة  التحديات  أن  يعين  كله  وهذا 
الوباء، ال تزال بنفس مستوى اخلطورة. وكانت ممثلة  أزمة  جتددت 
منظمة الصحة العاملية إميان الشنقيطي التقت وزير الصحة محد حسن 
امُلستشفيات  لتجهيز  املوضوعة  اخلطط  على  »اإلطالع  بهدف  أمس 
على  وشددت  املخربية«،  الفحوصات  زيادة  وإمكان  العزل  ومراكز 
على  يصعب  مستوى  املصابة  احلاالت  بلوغ  دون  احلؤول  ضرورة 
القطاع الصحي التعامل معه. وكانت الفتة اشارة الشنقيطي اىل »أننا 
ال نزال يف مرحلة احتواء الوباء حيث ال انتشار حمليًا وجمتمعيًا واسعًا 
مل  حال  يف  خطورة  أكثر  مرحلة  إىل  ننزلق  قد  لكن   ،19-COVIDلـ
يواصل املواطنون اعتماد أقصى أساليب الوقاية والتباعد االجتماعي 
وعدم االختالط واالبتعاد عن التجمعات«، مشددة على »ضرورة أن 
يتحلى الناس باملسؤولية، وال سيما الوافدين من اخلارج الذين عليهم 
تطبيق إجراءات احلجر املوصى هلم بها من قبل الفرق الطبية التابعة 

لوزارة الصحة«.

هديل فرفور

الصحة العاملية حتّذر من »واقع أكثر خطورة«:
»كورونا« يتمّدد اىل مناطق »آمنة«
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إدارات  ترتدد  مل  املصارف،  كما 
السنوات  طيلة  اخلاصة،  املدارس 
األهالي  ابتزاز  املاضية، يف  العشرين 
على  مرّبرة  غري  زيادات  فرض  عرب 
أرباح غري  املدرسية وحتقيق  األقساط 
وزير  امتناع  يوفر  اليوم،  مشروعة. 
للموازنات  ضوابط  وضع  عن  الرتبية 
ويساهم  األرباح  هلذه  غطاًء  املدرسية 
يف زيادة التقهقر االجتماعي والنزوح 

إىل التعليم الرمسي.
حيتكر »كارتيل« املدارس غري اجملانية 
اخلاصة أكثر من نصف تالمذة لبنان من 
بدعم  املتوّسط،  احملدود  الدخل  ذوي 
من احلكومات السابقة اليت عملت على 
تدمري التعليم الرمسي. ومن بني هذه 
مدارس  وشبكة  مدرسة   30 املدارس 
لبنان،  يف  الرتبوية  بالسياسة  تتحّكم 
الرتبوية  املؤسسات  احتاد  وميّثلها 
غري  السنوية  أرباحها  وتصل  اخلاصة، 
إىل  املدرسية  األقساط  من  املشروعة 
وهو  األقل،  على  دوالر  مليار  نصف 
املصارف. كل هذا  أرباح  رقم حياكي 
وفق  اليت،  املؤسسات  هذه  سحبته 
القانون، »ال تتوّخى الربح«، من جيوب 
األهالي، يف عشرين عامًا من االبتزاز 

واألقساط غري املدروسة.
وتسلك املدارس اخلاصة، أيضًا، سبل 
الذين ال  األهالي  ابتزاز  املصارف يف 
على  ولو  أوالدهم  تعليم  إال  خيار هلم 
حساب رفاهيتهم ولقمة عيشهم. هكذا 
قرارات  بفضل  وتبتّزنا  أوالدنا  حتتجز 
تطبيق  عن  تتغاضى  اليت  الوزارة 
الرمسي،  القطاع  وتهميش  القوانني 
متامًا كما حتتجز املصارف ودائع الناس 

بفضل تعاميم مصرف لبنان!
انسحب  املاضية،  األربع  السنوات  يف 
حنو 35 ألف تلميذ/ة من التعليم اخلاص 
النتقال  مؤشر  وهو  الرمسي،  إىل 
إىل  الوسطى  الطبقة  من  عائالتهم 
احلصار  مع  بالتزامن  واليوم،  الفقر. 
املالي - املصريف، سيتبعهم ما ال يقل 
عن 100 ألف تلميذ/ة مع عائالتهم إىل 
املدارس  إىل  وبالتالي  الفقراء،  طبقة 
املدارس  عشرات  وسُتغلق  الرمسية، 
الثالثني(  كارتيل  خارج  )من  الصغرية 
السداد،  عن  األهالي  وتعثر  لتعّثرها 
وسينتج عن هذه األزمات آالف األساتذة 

املصروفني يف بداية متوز 2020.
الرتبية  وزير  على  يفرض  الواقع  هذا 
أن يكون مطلعًا على ملفات وزارته يف 
السنوات العشرين املاضية كي يكون 
وخصوصًا  مشاكلها،  حل  على  قادرًا 
إىل  بالنسبة  احلقيقية  األزمة  أّن 
اخلاصة  املدارس  يف  التالمذة  أهالي 
االجتماعية  أوضاعهم  تراجع  يف  تكمن 
دراسي  عام  وخسارة  واالقتصادية. 
يف  أوالدهم  حّق  خسارة  كما  ليست 

التعّلم يف السنوات املقبلة.
الوزير  جتاهل  سيساهم  لذلك، 
واملعلمني  األهل  ممثلي  بني  لالتفاق 
واملدارس، واالمتناع عن وضع ضوابط 
أرقامها،  وخفض  املدرسية  املوازنات 
املدارس  إدارات  يد  يف  الكرة  ورمي 
بالتالعب املالي واالبتزاز، يف  اخلبرية 
حتويل التقهقر االجتماعي والرتبوي إىل 
»سقوط حّر«، وسينتقل أكثر من 250 
ألف تلميذ/ة )أي النصف( من القطاع 
العامني  يف  الرمسي،  إىل  اخلاص 
العائالت  دخل  تراجع  مع  املقبلني، 
واالرتفاع  فاضح  بشكل  اللبنانية 
قيمة  هبوط  مقابل  لألقساط  املستمر 

اللرية وانتشار البطالة.
املدارس  تستوعب  لن  املقابل،  يف 

على خطى املصارف وبغطاء من وزير الرتبية
»كارتيل« املدارس اخلاصة حيتجز التالميذ

نعمة نعمة
هلا  ميكن  وال  املوجة،  هذه  الرمسية 
الوافدة،  األعداد  هذه  مع  التأقلم 
لذلك سيبقى عشرات اآلالف من دون 
مدارس، أو يتلقون تعليمًا غري مكتمل 
للخدمات  أدنى  ومبستوى  الشروط 

وطرق التعليم.
سعت  املاضية،  القليلة  السنوات  يف 
جلان األهل إىل حتديد ضوابط لتجاوزات 
األقساط  ملشكلة  وتنظيمية  قانونية 
املدرسّية، وقبل ذلك، ناشدت الدولة 
وجتعله  الرمسي  التعليم  تدعم  أن 
وهي  أفضل.  بل  اخلاص  مع  متساويًا 
وحق  األهالي  حقوق  حلماية  جتهد 
أوالدهم يف التعّلم، من خالل مطالبتها 
جمالس  وتعيني  القوانني،  بتطبيق 
حتكيمية تربوية، والتدقيق يف املوازنات 
املدرسية، واستقاللية قرارات مصلحة 
الرحبية  التسويات  اخلاص عن  التعليم 
للمدارس، واستعادة األموال املنهوبة 

من صناديق السلف، وغريها.
ولكن، بعد سنوات النضال هذه، يتخلى 
وزير الرتبية عن اتفاق موّقع من مجيع 
فعل  كما  املدرسية،  العائلة  مكونات 
الوزراء السالفون، ليعلن أن اإلدارات 
موازناتها  خفض  ستعاجل  املدرسية 
وتستفرد بلجان األهل فيها من دون 
الوزارة،  من  غطاء  أو  قانونية  محاية 
على  سطوتها  بسط  املدارس  فتعيد 
األهالي بتوقيع للجنة خاضعة ومتواطئة 
واإلغراءات  بالضغوط  أو  هنا،  من 
منفردة  تقديم شكاوى  أو  هناك،  من 
الوزارة  »باب  عرب  معرتضة  أهل  للجنة 

املفتوح«.
يف  الوزارة  باب  األهالي  طرق  لقد 
يطرقونه  يزالون  وال  واليوم،  السابق 
الباب  ُأغلق  فقد  من جميب.  ما  ولكن 
يف وجههم بعدما ُفتح للحظة، ثم ُأغلق 
جمددًا يف وجه املطالبني بالعدالة. فهل 
إىل اجمللس  مدرسة   69 ننسى حتويل 
التحكيمي يف عهد الوزير مروان محادة 
ننسى  وهل  امللف؟  خيتفي  أن  قبل 
تربوية  حتكيمية  جمالس  تعيني  عرقلة 
يف زمن الوزير أكرم شهيب، وعشرات 
شكاوى  ولفلفة  تزوير  من  امللفات 

وجتاهل اعرتاضات؟
اجملذوب  طارق  الوزير  استشرف  هل 
آثار قراره بتجاهل وضع ضوابط على 
املوازنات املدرسية هلذا العام واألعوام 
االجتماعي  أثره  درس  أو  املقبلة 
واالقتصادي على العائالت؟ هل فّكر مبا 
سيحل بعشرات آالف التالمذة النازحني 
هل  الرمسي؟  إىل  اخلاص  التعليم  من 
بني  ويساوي  التعّلم  حّق  قراره  يدعم 
املتعلمني يف الوقت الذي نسعى فيه 
التعليم  التالمذة يف  إىل رفع مستوى 

الرمسي؟
ما حصل أن الوزير اجملذوب أقفل باب 
الوزارة يف وجه األهالي والتالمذة وهم 
لن جيدوا مقاعد هلم يف مدارسها وال 
أقوال  يصدقوا  لن  وهم  يرعاهم،  من 
املدرسية  اإلدارات  أقوال  أو  الوزير 
املنّمقة. يريدون وضع ضوابط قانونية 
تكون  وأن  العالقة،  هلذه  واضحة 
الوزارة حافظًة للعدالة، ومنوذجًا لدولة 
عن  للدفاع  ومنربًا  االجتماعية،  الرعاية 

حقوق اجلميع.
وكانت مكونات األسرة الرتبوية املتمثلة 
ونقابة  اخلاصة  الرتبوية  باملؤسسات 
اتفاقًا  وقعت  األهل  وجلان  املعلمني 
الرتبية  وزارة  برعاية  اجلاري   3 يف 
تضمن الطلب من الوزارات والصناديق 
باملساهمات  النظر  إعادة  الضامنة 
واالشرتاكات املستحقة على املدارس، 

رافَق  الذي  »امُللتِبس«  الطاِبع  ُرغم 
املشهد  يف  جُمّددًا  احلريري  بهاء  ظهور 
جديدًا  وريثًا  بأن  ِقلة  أوَحت  السياسي، 
الطائفة  على   - »ُمّلصًا«   - سيُحل 
السنية. املؤكد، وعلى خالف ما سّوقته 
الِبكر  االبن  باكرًا  تبّنت  إعالمية  ماكينة 
للرئيس الراحل رفيق احلريري، أن بهاء 
ليَس سوى »مشروع« غري قاِبل للحياة، 
حمّليًا  أو  دوليًا  أو  إقليميًا  سياق  فال 

يسَمح بوالدته.
لطائفة  اجلديد  امُلخّلص  احلريري  »بهاء 
ما كاَن ينُقص بعض  املظلومني«. هذا 
االبن  يف  تقوله  أن  اإلعالمية  املنابر 
سريعًا،  احلريري.  رفيق  للرئيس  البكر 
حيِمل  مَلن  مثينًا«  »صيدًا  الرُجل  صاَر 
اإلعالمية.  هويته  خلَف  »الِبْزنس«  أجندة 
بعض  عند  ُفرصة  صاَر  أيضًا،  وسريعًا 
تشُملُهم  مِمن مل  الُقدامى،  امُلستقبليني 
ومع  قيادة.  مراكز  يف  التعيني  نعمة 
النقمة  جتمعهم  »متفّرقون«  الفئتني، 
على »بيت الوسط« واألجهزة املوالية له. 
لكن جُمَمل هؤالء ال مُيِكن أن يصنعوا من 
بهاء احلريري حالة سياسية وال قائدًا وال 
زعيمًا، ما دام السياق احمللي واإلقليمي 
والدولي غري متواِفر، فضاًل عن أن معركة 
االستحواذ على ما تبّقى من إرث احلريرية 
حتتاج إىل منظومة ُمتكاملة: مال وأدوات 

وعوامل ورؤية. فهل هي مؤمنة؟
وسعد«  »بهاء  الشقيقني  عاَشر  من 
يعِرف أن طبَع الكرم ليس صفة ُمشرتكة 
بينهما. يعين أنه ليس لدى األول »مال 
ساِيب« ُيصَرف ألي كان وكيفما كان. 
وحتى لو أراد أن يُدخل عامل السياسة من 
باب »اجلوع« الذي يتهدد لبنان، فليَس 
هو من النوع الباِذخ، ما يعين أن ُقدرته 

على اخرتاق الساحة ستكون حمدودة.
اليت  الوحيدة  الثروة  أن  سّرًا  وليَس 
انتقلت إىل األبناء بعَد اغتيال احلريري، 
الساِبق،  هي ماله. لكن رئيس احلكومة 
بكل  حِظي  بكونه  شقيقه  على  يتقّدم 
احلاشية السياسية واإلعالمية اليت رافَقت 
والدهما، وبقَيت إىل جاِنبه حتى عام 2012. 
وهذه احلاشية ساَعدت احلريري على أن 
يرتّبع على عرش والده واالحتفاظ جبمهور 
عريض ظّل يتناقص تدرجيًا مع النكسات 
واهلزائم، فضاًل عن عدم تقديم جتربة يف 
السلطة - مع الشركاء اآلخرين - حّسنت 
حياة سكان لبنان. أما بهاء احلريري، فال 
مِيلك يف انتفاضته على شقيقه إال نفسه 
املعروف  )مستشاره  الغوش  ودانيال 
احلليب،  نبيل  ماهر«( واحملامي  بـ«جريي 
أشرف  الساِبق  الوزير  جانبهما  وإىل 
منفعة  دون  من  عمليًا،  وهؤالء،  ريفي. 
مشروع  »مقَتل«  أن  غرَي  كربى.  حقيقية 
مثة  فهل  مستشاره.  هو  احلريري،  بهاء 
من ُيصّدق أن مشروعًا سياسيًا ُيطّبل له 
امُلطالبة بضرب  من هو معروف مبواقفه 
مُيِكن  اإلسرائيلي،  العدو  قَبل  من  لبنان 

أن مُيّر؟
إىل  الدخول  على  احلريري  بهاء  »ُيصّر 
احلياة السياسية وسيحّط يف لبنان خالل 
شهرين«، حبسب ما يقول مقّربون منه. قد 
يّصح ذِلك، إن كاَنت السرديات املقدّمة 
من »امُلباركني« له صحيحة، أمثال الوزير 
الساِبق وئام وهاب. لكن امُلّطلعني فعاًل 
احلريري  أن«بهاء  يؤكدون  األمور  على 
من  هناك  وليَس  ودوليًا،  إقليميًا  يتيم 
اإلمارات  وال  السعودية  ال  تتبّناه،  جهة 
»يف ظل احلرب  وال غريهما«. فأساسًا، 
مع الوباء واحلرب مع االقتصاد«، من هي 
اجلهة اليت ستستثمر يف بلد مثل لبنان 
بوضعه احلالي؟ األكيد أن بهاء احلريري 
أتى متأخرًا جّدًا، خاصة أن البالد يف فرتة 
»قحط على كل املستويات«، وال شيء 
هنا لقطفه. يكفي أن السفري السعودي 
وليد البخاري - يف »محأة« صراع اإلخوة 
وحتركات جتديد البيعة يف شوارع بريوت 
والتوتر داِخل الشاِرع املستقبلي - يزور 
»وادي أبو مجيل«، علمًا بأن«بهاء« كاَن 
الرياض  نفذت  يوَم  »سعد«  عن  البديل 
لبنان  حكومة  رئيس  خبطف  انقالبها 
وإجباره على االستقالة يف تشرين الثاني 
مُيكن  »بهاء  األحوال  أحسن  يف   .2017

 بهاء احلريري: رجل أعمال... »يتيم سياسياً«؟
ميسم رزق

يضع  قرار  الرتبية  وزير  وإصدار 
موازنات  درس  إلعادة  ضوابط  فيه 
املدارس يف مهلة أسبوعني، وتتكافل 
املدارس مع األهل وتعفي اولياء األمور 
من املستحقات املتوجبة للمدارس عن 
خانة  واملصنفة يف  املاضية  السنوات 
الديون، بنسبة تعادل ما يدفعه األهل 
وذلك  احلالي،  الدراسي  العام  عن 
االقتصادية  األوضاع  لذوي  حصرًا 
مع  والعمل  الصعبة،  واالجتماعية 
األمن  قوى  )اجليش،  املاحنة  اجلهات 
لتسريع  املوظفني(  تعاونية  الداخلي، 
دفع املنح الدراسية املستحقة مباشرة 

للمؤسسات الرتبوية.

قرار بتعديل املوازنات بال ضوابط
وزير  عن  صادر  قرار  تسلل  لياًل، 
املدير  أعلنه  اجملذوب،  طارق  الرتبية 
العام فادي يرق، يف حديث تلفزيوني، 
اخلاصة  املدارس  من  بالطلب  يقضي 
يف  اخلاص  التعليم  مصلحة  إيداع 
عن  ملحقًا  للرتبية  العامة  املديرية 
املوازنة املدرسية للعام 2019 -2020 
الظروف  إىل  نظرًا  إعادة درسها،  بعد 
نصت  ما  حبسب  وتوقيعه  احلاصلة، 
مهلة  يف   ،515 القانون  أحكام  عليه 
عدم  حال  ويف  اجلاري.   22 أقصاها 
اخلاص  التعليم  مصلحة  تبلغ  االتفاق، 
مبوجب كتاب من املدرسة توضح فيه 
أسباب عدم التوصل إىل اتفاق، إلجراء 
الالزم من قبل الوزارة. ومتهل مصلحة 
إيداعها  بعد  أيام   5 اخلاص  التعليم 
وزير  إىل  مفصل  تقرير  لرفع  املالحق 
الرتبية بأمساء املدارس اليت مل تتوصل 
فيها إدارات املدارس إىل حل مع باقي 

األسرة الرتبوية.
اليت  األهل  جلان  احتادات  فاجأ  القرار 
كانت قررت تنفيذ وقفة احتجاج اليوم 
على األقساط والعودة إىل الصفوف، 
وقد وصفته مصادرها باللغم، باعتبار 
مل  إذا  املدارس  لصاحل  سيكون  أنه 
تقرر  كما  الرتبية ضوابط  وزارة  تضع 
يف االجتماع بني ممثلي األهل واملعلمني 
واملدارس، مثل خفض األقساط %35 

كحد أدنى.

توضيح من »القديس يوسف - عينطورة«
»األخبار«  الزميلة  نشرته  ما  على  ردًا 
تهّدد  اخلاصة  »املدارس  عنوان  حتت 
توضح   ،)2020 أيار   8( األهالي...« 
»مدرسة القديس يوسف عينطورة« أن 
ما ُنسب إىل املدرسة بأّنها »استبقت 
أّيام،  أربعة  تأّخر  الذي  الوزير  قرار 
الثاني  القسطني  بدفع  األهل  مبطالبة 
والثالث ضمن مهلة حمّددة، حتت طائلة 
عدم تسجيل أبنائهم وعدم حجز أماكن 
هلم يف العام الدراسي املقبل« مالف 
للحقيقة. فقد سبق إلدارة املدرسة أن 
طالبت بضرورة تسديد القسطني األول 
والثاني يف التواريخ املعتادة أي مهلة 
أقصاها بتاريخ 30 أيلول 2019 للقسط 
األول و31 كانون األول 2019 للقسط 
يف  مدّونة  التفاصيل  وهذه  الثاني، 
 ،2020/05/04 ويف  الداخلّي.  النظام 
س  الرقم  التعميم  املدرسة  أصدرت 
األهل  مبوجبه  وذّكرت   68 ف/  ج/ن 
بضرورة املبادرة إىل تسجيل أوالدهم 
للسنة الدراسية املقبلة 2020 - 2021، 
ليتسنى لإلدارة تنظيم وحتضري السنة 
املذكورة يف ظل الظروف االستثنائية 
التعميم  مضمون  ومراجعة  الراهنة. 
تثبت بأن املدرسة مل تضع أي شرط 

ومل تقدم على التهديد بالطرد

أن يكون جُمرد مطية للتهويل على سعد 
الوقت  كل  »وضعه  مبعنى  إال«،  ليس 

حتت ضغط قلق التخلي نهائيًا عنه«.

مُساعدات وهمية؟
منطقة  تلّقى شخصان يف  أسابيع،  قبَل 
»سعدنايل« اتصااًل من صديق، ُيعِلمهما 
حصص  توزيع  ينوي  خري«  »فاِعل  بأن 
غذائية يف املنطقة، وأنهما مدعوان إىل 
توّلي  على  معهما  اتفاق  لعقد  اجتماع 
بعَد  املوثوقني.  من  لكونهما  املهمة، 
امُلتفق  املكان  إىل  مجيعًا  حضروا  أن 
سوداء  سيارات  ثالث  وصلت  عليه، 
»ناشط«  إحداها  الدفع، نزل من  رباعية 
شاب يف »الثورة« )أ أ ع(. قاَل األخري 
لضيوفه إنه »يعَمل بتوجيهات من الشيخ 
بهاء، وإن اجلميع جِيب أن يعلم بأن حق 
اسرتجاع  نريد  وأننا  مهدور،  الطائفة 
بذلك«.  سيتكّفل  والشيخ  حقوقنا، 
الدعوة،  لّبوا  الذين  احلاضرون  تفاجأ 
»عمل خري«.  عبارة عن  أنها  اعتبار  على 
ُتعد  »الناس جوعانة ومل  إن  قال هؤالء 
تهّتم بالصراع السياسي وال بالسالح وال 
على  أصّر  »الناشط«  لكن  بأي شيء«، 
األمر، وزعم أن »بهاء هو من كان ُيقّدم 
مساعدات لوجستية من خيم وأكل وشرب 
واملرج  الياس  قب  يف  للُمنتفضني 
وجمدل عنجر«. فسأل احلاضرون »وكيف 
املعركة«،  هذه  ختوضوا  أن  تريدون 
على  نعمل  فريقًا  »هناك  بأن  فأجاب 
العمل  فريق  بني  من  ذاكرًا  جتميعه«، 
املتوّقع رئيس بلدية سعدنايل السابق، 
التعامل  جبرم  )احملكوم  احلمصي  زياد 
معروف  واألخري  اإلسرائيلي(.  العدو  مع 
السابق  الوزير  شغل«  »عّدة  من  بأنه 
أشرف ريفي. لكن مصادر األخري قالت 
لـ«األخبار« إنه »ال تواصل مع بهاء حتى 

اآلن، ولسنا معنيني بكل ما ُيقال«.
وال يبدو حتى اآلن أن الرجل مقبول. ففي 
إحدى بلدات البقاع األوسط، مثاًل، رفض 
أحد املخاتري توزيع مساعدات باسم بهاء 
إىل  أمنية  مصادر  تشري  فيما  احلريري، 
عقد  احلريري  لبهاء  تروجييًا  اجتماعًا  أن 
منذ أيام يف البقاع الغربي، لكن التفاعل 
معه كاَن ضعيفًا جدًا. وأشار هؤالء إىل 
يوزعها  اليت  احلديث عن املساعدات  أن 
عن  نسمع  كثرية  وأحيانًا  »ُمضّخم«، 
مع  منها شيئًا.  نرى  وال  وهمية  كميات 
يف  صدًى  )بهاء(  احلريري  القى  ذلك، 
إىل  وصواًل  واملرج  الياس  »بر  مناطق 
قليلة  »نسبة  عنَد  لكن  عنجر«،  جمدل 
وليس  احلريري  بسعد  كفروا  الذين  من 
يف  الدخول  يريدون  ال  اآلخرون  كلهم. 

هذا الصراع«.
احلركة اليت قام بها بهاء احلريري خلقت 
توترًا عند تيار »امُلستقبل« الذي استنفر 
بعديد قليل جُيّدد للرئيس سعد احلريري 
وبالفعل،  بريوت.  شوارع  يف  »البيعة« 
السفري  زيارة  )قبَل  أمس  مساء  حتى 
السعودي( سادت حالة هلع من أن تكون 
لكن  ثاٍن،  انقالب  إىل  تسعى  اململكة 
رئيسهم  ضيافة  حّط يف  الذي  البخاري 
يطمئن  احلريري مل  لكن  مؤقتًا.  سّكنهم 
بعد. تصل إليه معلومات عن شخص يف 
الطريق اجلديدة، يوّزع املساعدات باسم 
بهاء. يف املقابل، يعتمد »الشيخ سعد« 
أمحد  للتنمية  بريوت  مجعية  رئيس  على 
جانب  إىل  صوره  ُرفعت  الذي  هامشية 
استقبل  وقد  العاصمة.  يف  احلريري 
مّيوت  حممد  احملامي  أيام  منُذ  هامشية 
يف منزله، إذ حبسب املعلومات سيعنينَّ 
ُمكلفًا  كاَن  الذي  أمني  زياد  مّيوت حمل 
األمانة  واألمنية يف  القضائية  بالشؤون 
العامة لتيار املستقبل، »نظرًا إىل عالقة 
هذا  احلريري«.  بهاء  من  مبقّربني  أمني 
السلوك إن كان يدل على شيء، فإمنا 
ال  »بهاء  أن  من  قلق  قلق،  على  يدل 
يف  سياسية  معركة  خيوض  أن  ميكن 
إذا  سعودية«.  مباركة  دون  من  لبنان، 
صح ذلك، فسيكون على سعد احلريري 
يومًا  يتخّيل  يكن  مل  معركة  خيوض  أن 
أنها سُتفرض عليها، وما كان يف وسعه 

تصّور التحالفات اليت ستحسمها.
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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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Hatem Electrical Contracting

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة خربة طويلة

 2020 أيــار   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية من غرف التربيد 

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

 )HANDyMEN( للمحرتفني و  )ToolS( عّدة
يف جماالت البناء وامليكانيك   والكهرباء..

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة
للـبيع
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بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

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

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

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

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic

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
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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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مسع ديفيد، كثريا وأخريا، العديد مما يقال 
عن احلاسة األخرية اليت جتاوز صيتها سالف 
احلواس. تلك اليت ال يستطيع اإلنسان حتديد 
هذا  سلم  وإن  سيما  ال  ومنتهاها،  مبتدئها 
اإلنسان بالطرح الفلسفي- أو العقدي- القائل 

إنا كنا دوما ههنا.. وسنظل.
جمرد  من  بكثري  عمقا  أكثر  احلياة  تبدو  هنا 
كل  على  ينبغي  سفر،  رحلة  يف  حمطات 
األخرية..  احملطة  عند  حافلتها  ترك  الركاب 
ولرمبا يصلح هذا دليال آخر على ضعف الكائن 
من  الكائنات  بني  من  الوحيد  فهو  البشري، 
جترأ وادعى القوة. كما ادعى، فيما ادعى، أنه 
جنح يف حتييد قوى الطبيعة.. ال بل ومتادى 
وأنه  لألمم،  َأمة  يسخرها  إنه  القول  حد  إىل 
إسكات غضبها، متاما كما تسكن  يقدر على 
األمل..  حديثا  اليت صنعها  الفوارة  األقراص 

املسكني!
.. ملا بدت مشس األصيل تتثنى، ُمعدة بدالهلا 
األمريي متكأ هلا يف األفق، أخذ ديفيد جمددا 
االنفصال  فيه، دون  ما هو  فاصال عن كل 
عنه. لتضيق عيناه مرة أخرى وهو يواصل فك 
السيل املنهمر من تلغرافات اإلشارات، سيل 
ذاكرته  فتحدثه  الغرفة،  دخل  مذ  يتوقف  مل 

جمددا:
حلظة.. حلظة، أليس املكتب اجملاور هلذه الغرفة 
هو نفسه املكتب الذي نسيت فيه شيئا ذات 
باجتماع  إياه فوجئت  يوم، فلما عدت متعقبا 
تفاجأ اجملتمعون فيه أني رأيتهم كذلك؟! أمل 
طريقة  أليست  كهاته؟!  يومها  مشس  تكن 
نفسها..  هي  القاتلة«  »اجلثة  هذه  حديث 
أال ميكن أن يكون هذا هو نفسه ذاك، وأن 
ارتبك  اليت كانت تعد بعشية-  الطبخة  تكون 
فرأيت  الباب  فتحت  حني  الطباخون  خالهلا 
أمورا كانت أبعد ما تكون عن »العادية«- هي 

نفسها طبقنا اليومي اليوم؟!
.. رباه ما كل هذا حبق السماء!

لقد  أخرى،  داخلية  زفرة  ديفيد  زفر  كذلك 
يف  تقول  اجلديدة  للسنة  توقعاته  كانت 
شقها العام إن عشرينيات أي قرن قرن هي 
شك  بال  ستشهد  وأنها  الداخلي«،  »مطبخه 
شيئا استثنائيا. أما يف الشق الشخصي فقد 
كان يلخص كل شيء بأن يصر يف كل مرة 
هكذا«..  يستمر  أن  أبدا  ميكن  ال  »األمر  أن 
فعال  يوحي  كان  شيء  ال  أن  رغم  هكذا! 
بذلك.. وأن األمور، كل األمور، كانت تسري 
جدا« وبطريقة  »عادية  منها  يف منحى جيعل 
من  النيل  حد  إىل  ليس  لكن  قاتلة..  منطية 
عناد ديفيد الذي ورث جينات جيدة جدا منه، 
دون أن يكون على يقني من سوء ذلك أو 
جودته.. فكان الظن! ذلك الذي ال يغين من 
احلق شيئا، غري أنه جيعل من حيرتفه أبعد ما 

يكون عن فقر املعنى.. هلل درك يا ديفيد!
الشخصي،  الشق  من  الثاني  الشق  يف  أما 
من  أصفى  وحدسه  ديفيد  يقني  كان  ففيه 
علمت  اليت  املرأة  بعني  شبها  اخللجان  ماء 
احلب وأشياء ما كانت أبدا يف احلسبان، كما 
كان  لقد  الشهرية.  قصيدته  يف  نزار  قال 
موقنا بإصرار ال يدري هو نفسه سره أن هذا 
الصراع بينه وبني القدر، بهيجانه وسكونه، 
وبتبادل أدوار السخرية والسباب الذي شابه، 
وبتمسك كل بنظرته لألمر ككل، سينتهي ال 
جمازا..  أو  حقيقة  القدر،  يصلبه  بأن  حمالة 
أن  هو  يقول  حدسه  كان  ما  فكل  يهم،  ال 
ال مكان لشخص مثله يف حياة كهذه يتسع 
احللقة  أنه  ومبا  آن،  يف  قهريتني  لقوتني 
األضعف، واألقدر إىل ذلك على وقف زحف 
السلسلة، فإن مصريه احملتوم هو هو نفسه 
أمر كهذا فاألمر ال  مصري صديقه.. ولتوقع 

حيتاج حتى إىل حدس...
سيد  تبدو  كما  دوما  ليست  األمور   ..  -

ديفيد.
- توقع الكثريون باملناسبة أن نهاية، كاليت 
الطريقة،  لكن  حمالة.  ال  قريبة  بها،  تنذرنا 

 مصعب السوسي: كوفيد وديفيد - احلاسة السادسة
طريقتك، صنعت الفارق واملفاجأة. فما السر 

فيها؟
- .. ما فيها من سر! األمر ملغز مشكل عليكم 
ليس إال، إذ إن إصراركم على اإلعراض عن 
يف  هذا،  كل  يف  واألهم  املهمة  اجلوانب 
سابق  إىل  بالعودة  املرتبك  تشبثكم  مقابل 
على  حبق!  ملغز  ألمر  اتفق  كيفما  عيشكم 
أن الفارق ليس يف عنصر املفاجأة، بل يف 

عنصر البداهة.
الفتك  على  الفريوسات  قدرة  بداهة   -

باإلنسان؟
وضع  شرف  لعائلتنا  يكون  أن  بداهة  بل   -

نقطة النهاية، بهامش صفر من التعقيب.
- كيف ذلك؟

- حسنا، لو اختري للنهاية أي سبيل غري هذا 
فستكثر التعقيبات، ولن يعدم الكائن البشري 
ألخرسه،  جئت  إمنا  وأنا  املعاذير،  ذلك  يف 
النهاية  كانت  فلو  العقيم.  جداله  ألحاور  ال 
أن  احلماية..  بعذار  لتعذر  النارية،  باألسلحة 
حيمي نفسه من أخيه، ال غري وال عجب! ولنا 
يف ذلك عودة. ولو أن النهاية كانت باألسلحة 
السلمية«،  »األغراض  بـ  فسيتعذر  النووية، 
وأن قصده من ذاك شريف نبيل بريء، أال 
الوقود  نزف  من  األرض  رحم  يرحم  أن  وهو 
األحفوري! غري أن ال عذر للكائن البشري يف 
تطوير أسلحة عنوانها الواضح والعريض، ومنذ 
السيطرة.  على  العصية  النهاية  أنها  البدء، 
الذكية  والقنابل  الصواريخ  ذكاء  يكفي  إذ 
الذكاء  يبلغ  مللء غباء اآلدميني ههنا، وهنا 
تفي  روبوتات  خلقه  يف  منتهاه  االصطناعي 
بغرض القتل يف احلرب، وهو قرار ما هي إال 
مسألة وقت حتى خيرج هو اآلخر عن السيطرة، 
ويصري  العتيق،  كتفها  أخريا  البندقية  لتغري 
أراد  الذي  اإلنسان  بيد  ال  اآللة،  بيد  القرار 
أن ينجو من تأنيب الضمري يف آخر لفة من 
السباق، بأن يلفق جرمه األول واألخري لآللة 
لتكون الذئب، ويكون هو يوسف، يتحنث يف 
وهذا  بصرية،  ونور  بصر  بعمى  الزمان  آخر 
طبعا باتباع خوارزميات اخليال العلمي.. خيال 
هو علمي جدا، أكثر منه خياليا شيئا ما. ما 
أنتم يا  يفرتض أن يشكل مصدر أسى لكم 

بين البشر، ال مصدر فخر فارغ.
»السيطرة«  مصطلحات  كثريا  ذكرت   -
و«التحكم« و«الفهم«، فهم ما حيصل، فكيف 
تنظر هلا جمتمعة يف نظرتك لغرميك اإلنسان؟

أما  البشري.  الكائن  هو  غرميي  بداية،   ..  -
كل  ادعاءكم  تدعون،  مثال  فهو  اإلنسان 
إىل  تسعون  أنكم  ذكرنا،  اليت  االدعاءات 
الوصول إليه كهدف أمسى، وطبعا دون أن 
هنا  من  األقوال.  أفعالكم  ذلك  يف  تصدق 
يبدأ الفهم، أي يف عدم اخللط بني األمور، 
فرقا  بينها  الفرق  يكون  اليت  تلك  سيما  ال 
بواحا صارخا، وطبعا دون إنكار أن منكم من 
مقام  إىل  الوصول  وصدقا  حقا  استطاعوا 
وتنصتوا  تصغوا  أن  بدل  وطبعا  اإلنسان، 
وصفكم  هو  منكم  نالوه  ما  فكل  حلكمتهم 
نهاية  فال  لذا،  احلمقى«!  بـ«احلاملني  إياهم 
اليقني  علم  تعلموا  أن  قبل  ختام  وال  عندي 

من هو األمحق.
يبدو،  كما  واضح  فأمره  للثالوث  وبالنسبة 
يفسر نفسه بنفسه، من سيطر حتكم، وذلك 
يف  والفهم  الفهم،  بتملك  سوى  يتأتى  ال 
بتعبري  أو  املعلومات،  املعاصرة يعين  لغتكم 
اليت  تلك  نعم،  البيانات«.  »قواعد  أدق: 
تسيل لعاب كربى الشركات، واليت يف سبيل 
متلكها هي على استعداد، استعدادا خاليا من 
أي التزام أخالقي، أن تطحن اإلنسان، واليت 
السماء  متأل  متلكها  وترية  تسريع  سبيل  يف 
أقمارا، واألرض خيوطا من األلياف البصرية 
جنبا إىل جنب مع أنابيب املاء والكهرباء حتى 
الطائرات،  حامالت  جوار  إىل  القارات،  تربط 

قربانا لسواد عيون سيد البيض.
إيالف

األطفاُل شعراٌء صغاُر السن

يرى  أن  للطفل  يسمح  املخيلة  سراح  إطالق 
الغيمة، كلبا، والنهر أفعى. وحني يقوم األهل 
أو  الرسم  يف  سواء  أوالدهم  مواهب  بتنمية 
الكتابة او العزف او الغناء فهم يساهمون يف 
بناء شخصيات قادرة على التعبري عما ميور يف 
ارضية  يشكل  وهذا  وبؤس.  فرح  من  داخلها 
إلحداث تغيري يف بنية اجملتمع وطريقة التفكري. 
وكذلك مينج الفرد توازنا ومقدرة على االخرتاع 
بها  مير  اليت  الظروف  كانت  مهما  واملتعة 
االفراد. وهذه احلاجة اساسية يف الشرق بشكل 
كبري الن احلصار والفقر والعزلة تقتل الروح. 
بأي صيغة  ذلك  عن  التعبري  االمل يف  ويبقى 
ممكن. ومن هنا كان اختياري للتعريف مبا يكتبه 

االطفال يف العامل بصيغة شعرية.
أن يكتب اإلنسان شعرًا، يعين أن يتجّذر وينتمي 
إىل الروح األبدية اخلالدة. كتابة الشعر من قبل 
األطفال والشباب الصغار، رحلة اكتشاف ترفد 
اإلنساني  املشرتك  وتكشف  احلديث،  الشعر 
حول العامل. واإلنسان »ال يكون« إن مل يصبح 
قادرًا على التعبري عن نفسه بالكلمات، باحلركة 
واإلبداع. من خالل الكلمات جنعل األحداث جتري، 
نعطيها روحًا لتستقل بوجودها وتكون يف اآلن 
ذاته صورتنا يف مرآة الداخل، احلزين واملبتهج، 

املهرج والساخر.
كلمة الشعر يف لغة األسكيمو تعادل التنفس.

طور  يف  شاعر  املهرج،  ميللر«  هنري  يقول 
احلركة«.

أخذت  املعلقة،  املصريية  القضايا  أن  وأعتقد 
ننظر  أن  لنا  كان  وقلما  الشعراء  اهتمام  جّل 
يف  أطفالنا  يصنعه  الذي  اللعب-  الشعر-  يف 
جوارنا، ولعبهم بالكلمات عرب أسئلة شفاهية أو 

مكتوبة!
عن  برتمحتها  قمت  اليت  القصائد  بعض  هنا، 
االنكليزية. كي أقامسكم فاكهة اخللق واإلبداع، 
بنكهة الرباءة والطفولة. األطفال شعراء صغار 
السن، فلنقرأ هداياهم للشعر ولنا. لنصِغ إىل 

صور الشعر يف عيون كلماتهم.

ما الشعر؟!
ال رائحة للشعر، فقط حرب يسرح على الورقة

....
الكلمات  تسمع  أو  الصورة،  ترى  شعرك،  يف 

مقتطعة من الصمت
كي تشّم ما على الورقة، املْس خليط الكلمات 

بذهنك،
تّذوْق كلمات الشعر!

العمر 13 سنة)*( كورتين جودفري- كندا – 
*

الّشعر
يف الّشعر، ضياع أرضنا

ينفتح نوافذ عرب
الكلمات

الشعر اجليد، جيب أن يسحر القلب
وأن حُيفظ باهتمام يف رأس

املستمعني

عرب موجة من الكلمات، يستطيع الشاعر
نقل مشاعره إىل الدفء، الّسحر، الغموض

والسراب
بدون شعر، عاملنا سوف

ينغلق على نفسه- ولن يصار له أن يبتهج بسحر 
كلمات الشعراء.

العمر 11 سنة بيرت كلسو- اسرتاليا – 
*

على الغداء
نظرُت إىل صحين على الغداء

ورأيت مجيع أفراد عائليت.

أبي، هو اللحم
قاٍس، ومتحكم

إمّيـا، هي الربوكلي
وأنا البطاطا املدقوقة

إيالفآدل، وأّنــا، هما الصلصة

آدل، صلصة لتغيمس اللحم
أّنـا، صلصة اجلنبة، لتغميس الربوكلي

كالهما، خيتلطان مبأكوالت أخرى!

أمي، هي الصحن نفسه
حتتضن كل شيء
حتمل األشياء معًا

حتفظها، كما جيب.
العمر 12سنة)*( كندا –  سامانثا لويس – 

بروكلي: خضار من فصيلة الزهرة او القرنبيط
*

مطر
املطر خيدُش وجهه
ويتساقط قطرات

ثم ُيعيد تشكيل نفسه ثانية
وحده املطر ميكنه إعادة نفسه مّرة أخرى.

 – سنوات   4 العمر  مسيث-  كيث  أدريان 
نيوزيالنده.

*
شعري

شعري ممتلئ باحلبور
ومعبأ باألمل.

أنا أحب شعري.
أستمتع بقراءته

عندما أكون وحيدًا.
أنسى أملي، ومعه

يعود الفرح.
العمر 11 سنة. ايتابيل هوول- الفليبني – 

*
هذا شعر

هذا شعر حول رعاية اهلل لألشياء:
اهلل يعتين باألسود، باجلواميس الربية واأليائل 

والنمور
وكل األشياء اليت متوت،

يصبحن  عندما  الصغريات  والفتيات  والرجال 
عجائز،

ويستطيع أن يرعى األمهات أيضًا
األشياء  أغلب  بعناية  حيفظ  أن  يستطيع 

العتقية،
لذلك أنا أفعل هذا.

العمر 5 سنوات كندا –  هيالري آّن فريلي – 
*

دماغي
عندي دماغ صغري

مثيّن بأمان يف رأسي
ودماغ صغري آخر،

يقيم يف اهلواء- بدياًل
هذا يتبعين، ويلعب معي

يتحدث إلّي يف السرير

اآلخر ، جيعلين مضطربًا
هذا الذي يف رأسي

اوغندا- العمر 10 سنوات. أنابيل لورانس – 
*

أغنيتان للمطر
1

قريبا من الغرب، احمليط العظيم يغين
األمواج تتدحرج باجتاهي

مغطاة بغيوم عديدة.
حتى هنا، أنا أستطيع أن أمسع األصوات.

األرض تهتز حتيت،
وأستطيع أن أمسع
عميق حشرجاتها.

2
الغيمة على قمة اجلبل األخضر، تغين

الغيمة على قمة اجلبل األخضر ماتزال واقفة
إنها متطر وترعد عاليًا هناك،

أنها متطر هنا
حتت اجلبل، الذرة بشعرياتها ترجتف

حتت اجلبل، عرانيس الذرة تشرق بنعومة.
جنوب   – باباغو«  احلمر«  اهلنود  أطفال  شعر 

اريزونا

جاكلني سالم: شاعرة وكاتبة ومرتجمة سورية 
كندية. 

حني يكتب األطفال الشعر، تصري الغيمة كلبًا
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل، مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا

هل انت من اهل القيامة 
واحلياة ام ال؟!

كلِّ مليحٍة َطيَّ املضاجِع َصْندٌل
لكّنما، قرطاُسها مْن

، َلْيَلِك اجَلْفَنْيِ
تاُج.

•••

مْن،
َليَلِك الكلماِت أبصرُت الكواكَب

ناِن. يف الدِّ

ورأيُت،
يف رؤياَي فرَدوسي

وحاني.

ورأيُت،
أّني قد َشَقْقُت البحَر باْسِم اهلِل

ِد، واأَلِلِف امُلَعمَّ
بالّزماِن.

ورأيُت،
أّني ما رأيُت سوى ِسراجي

وافِتناني.

•••

لي،
منتهى َسَحري وكوتُر

ما أقوُل.

لي،
وقفيت بي املرايا واحتماُل

َهُر، امَلِو والسَّ
الّطويُل.

وِلَي،
ليٍل  كلِّ  يف  حوَلُه  القرنفُل 

َسْكَرٌة
وجمامٌر موقودٌة وهوًى،

حنيُل.

ولَي
انفراُط امِلسِك مْن ديباِج

َجلوِتها، إذا قالْت،
يقوُل.

هل انت من اهل القيامة واحلياة ام ال اسأل 
نفسك..                                              

انت كنت حتيا  يف جسد اخلطيئة واخلطايا فانت 
بالذات حكم عليك بان تكون صليب العذاب 
املوت..   جلجلة  على  معه  معلقا  تنتهي  لكي 
امام  فعلناه  الذي  االساسي  السبب  هو  فما 
بنا حكم املوت االول واملوت  اهلل لكي ينفذ 

الثاني.. 
ملاذا حكم علينا منذ والدتنا بان منوت من غري 
جلميع  وضع  الكتاب  يقول  فعلناه؟  ذنب  اي 
الناس ان ميوتوا مرة واحدة عن خطاياهم، حنن 
البشر ماذا نعلم عن اخلطيئة.. فهل اخلطيئة 
ورذائل  قبائح  املمتلئة  الدعارة  بيوت  هى 
والقتل  واالمراض  احلروب  هي  ام  وشذوذ؟ 

أيـمن مـعروف  - 
سورية

 2020 أيــار   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 

قـرطـاس
األحزاب  بعض  عن  نتكلم  عندما 
أتت  أكثريتها  أن  نرى  السياسية 
وجودهم  يثبتوا  لكي  اخلارج  من  الينا 
واستغالهلم  واستعمارهم  وجذورهم 
للوضع الراهن يف لبنان ومنطقة ارض 
وبالد  الفينيقية،  االرض  اي  الكنانة، 
االقليمية  واملنطقة  النهرين  بي  ما 
االهمال  انواع  شتى  من  تعاني  اليت 
للشعب واالرض واحلجر والشجر.. إن 
احلزب الوحيد هو احلزب الوطين الذي 
الوحدة  لبنان حتت شعار  يتأسس يف 
الوطنية الوطن الواحد والشعب الواحد 
والشراكة االجتماعية العلمية غري احلزبية 
اليت تضمن لنا احلقوق واملساواة بي 

هل يوجد لدينا حزب وطين تأسس 
يف لبنان لكي يكون لنا وطن افضل

الظاملة؟ ولكن ملاذا حكم  البشرية وعيون الشر  التصرفات  ومجيع 
علينا باملوت منذ والدتنا من قبل ان نفعل مجيع هذه االمور الشريرة 

اليت ال ترضي عدالة اهلل؟
على  اي  الذاتي  الرب  على  نتكل  دائما  البشرية  طبيعتنا  حنن يف   
اعمالنا.. نصنع الشرور والقبائح واالحتيال والكذب والغش واالعمال 
ما  متحو  لكي  او صدقة  حسنة  نصنع  الثانية  اجلهة  ومن  الكريهة، 
فعلناه ومن غري ان نستعي باهلل او نؤمن بتعاليم اهلل وبعمل خالصه 
على خشبة العذاب الذي اصعده  على صليب  املوت من اجل خالصنا 
على االرض، هنا بالدليل والربهان  يقول الكتاب املقدس بان اهلل 
اله عادل يف احكامه واهلل احبنا كثريًا فلماذا حكم علينا باملوت، ال 
احد يقبل بان ينتهي يف مذلة املوت حتت الرتاب، ويرتك مجيع جنى 
عمره وما حققه يف حياته لكي ويصبح جثة هامدة، وال يستطيع أن 
يذهب بنفسه اىل القرب ولكن يريد من يأخذه اىل الغموض اىل البيت 

االخري لكي يبلى ويصبح رفات وروائح كريهة يف باطن االرض.
 انا ال اؤمن باملبة ان مل تعقبها تضحية، املبة الكالمية هى خداع 
وغش وكالم بكالم ال غري، ولكن املبة احلقيقية هي اليت تدفعك 
ألن تضّحي بكل ما متلك.. كان ابراهيم رجال بارا امام اهلل متعبدا هلل 
بكل ما للكلمة من معنى، فظهر اهلل له ان كنت حتبين جيب عليك 
أن تضّحي  بابنك الوحيد، فلم يرتاجع ابراهيم عن ان يّضحي  بابنه 
امام اهلل، وقال آلخر ايضا ان كنت حتبين فعليك بان حتمل صليبك 
وتتبعين لكي تضحي من اجل حمبتك لي.. كما قال ايضا للغين ان 
كنت تريد ان تدخل لرتث احلياة االبدية فعليك أن تذهب وتبيع مجيع 
امالكك ووزع مجيع اموالك على الفقراء وامحل صليبك واتبعين  لكي 
تدخل ملكوت السماوات.. ولكي يكون لنا يقي واميان اكثر بكلمة 
اهلل وعدالته دّون يف اجنيل يوحنا ٣-١٦ النه هكذا  احب اهلل العامل 
حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به.. هنا الدليل 
اي  بدون  منا  واحٍد  عن كل  بدمه  ومات وضحى  احبنا  بأنه  الثابت 

تفرقة اال باالميان واملبة والتضحية.
ولكن ملاذا حكم علينا باملوت الكريه يف هذا احلكم العادل؟ وحكم 
على مجيع الشرور واالخطاء اليت فينا باملوت؟ وحكم باملوت على 
صفات ابليس الشريرة اليت خدعت ادام وحواء؟ وحكم باملوت على 
والشموخ  واالرتفاع  التاله  على  وحكم  والكربياء؟  الذات  عنجهية 
والكراهية؟ وحكم على احلقد والنميمة واخلروج عن طاعة اهلل؟ وحكم 
على الكالم الباطل والكراهية لغرينا واحلقد جلميع البشر واالقارب 
واستغالل  والثراثرة  املرضي  على  وحكم  االخرى؟  والطوائف 

واستغياب االخر؟؟؟
اعمالنا  نرى  أن  نريد  وال  غرينا  وندين  االعمى  بالتعصب  نتغنى 
الشريرة.. نرى اخلشبة يف عيون اآلخرين وال نرى اجلسر الذي يف 
عيوننا.. ولكن اهلل حكم علينا مجيعًا باملوت كبارًا  وصغارا من اجل 
قداسته النه مل يقبل باخلطيئة اليت فينا اليت هى العصيان واملوت..  
احبنا وثبت لنا عظمة حمبته عندما ضحى بابنه الوحيد ليعطينا حياة 
ابدية من حياته ولكي يعلمنا عن املبة اليت تعقبها تضحية بكل ما 
املبة  امامه..  وبيتك  ورزقك  ومالك  بذاتك  لو ضحيت  حتى  متلك 
كلفته حياته لكي يضّحي بها على الصليب، اهلل مل حيكم على احد 
باملوت ولكنه حكم علينا باملوت لكي يستأصل من داخلنا صفات 
والروح   بالكلمة  روحيًا  يصلب  مل  املسيح  حتصى،  ال  اليت  ابليس 
ولكنه صلب جسديًا لكي يصارع مجيع صفات ابليس ومالئكته على 
الصليب اليت دخلت بنا عن طريق اخلطيئة لكي ينتصر عليهم ويبقوا 
مصلوبي معذبي مع مجيع الناس املشرتكي مع ابليس وصفاته 
وخطاياه معلقي على خشبة اللعنة اليت كانت الوعد والعهد بي اهلل 
الذين ال شفاعة هلم وال قيامة،  اجل اخلطأة  وموسى نيب اهلل من 
ولكننا قرأنا ومسعنا على انه يف املبة والطاعة والتضحية قد قام 
من بي االموات منتصرا على عدو اهلل االساسي ابليس ومالئكته 
وعلى اهلاوية وابواب اجلحيم وعلى ادم وصفاته وميوله الساقطة يف 
حبر اخلطيئة واملوت وعلى اخلطيئة ومضمونها وقذارتها ومسومها.. 
املبة ليست كالما ودعاء ولكنها اميان وصالة وتضحية امام اهلل، 
واني اردد معه بكل فخر واعتزاز وفرح: ليس حب اعظم من هذا 
الناس  جلميع  خالصه  مينح  ان  اجل  من  بنفسه  يضّحي  بان  احلب 
املؤمني الذي احبهم ومات من اجلهم.. الرب يبارك مجيع االحباء 

االحياء معه خالدين يف معيته ورحابه العظيم اىل االبد امي. 

ابناء الوطن الواحد منذ الوالدة لكي نكسب حياة افضل وتطورا 
هلا  متماسكة  واحدة  امة  نكون  عندها  دائما،  وازدهارا  ورقيا 
حدودها التارخيية واملدنية، وُيعرتف بها وحبقوقها يف شيت االمور 
امة  نكون  ان  أرادوا  انهم  غري  والعاملية..  الدولية  والقواني 
رمَسوا خريطتها من غري اساس جيد للبناء وقسموا املنطقة على 
طريقتهم حتت غطاء االستعمار اجلديد ورمسوا حدودها حبد السيف 
على  وبنوها  واسسوها  والفقراء  املساكي  بدم  بنودها  وكتبوا 
رمال متحركة  لكي تكون امة متزعزعة متشرذمة ضائعة يأكلها 
االستعمار ويدمرها التخلف وجتزئها االحزاب وحتاربها شعوب من 
الداخل ومن اخلارج  ليسهل تسويق  سياسات فريدة من نوعها 
وغريبة يف منهجها تظهر لنا بثياب احلمالن وهي من الداخل ذئاب 
خاطفة.. البعض منها سياسية حزبية والبعض منها دينية متطرفة 

تعمل مبظاهر عدة دينية او تبشريية لصاحل دول اخرى.
 ومن املعروف جدًا ان بعض االحزاب الوطنية  تعمل على ابقاء 
الوطن جمزأ دينًيا وسياسًيا وجغرافيًا وحترض اجملتمع على بعضه 
البعض ليبقى يف دوامة العنف البابلي واجلدل البيزنطي السخيف 
والعقيم، لكي نصبح اوطانا ضعيفة حتت االستعمار اجلديد الذي 
الشعوب  يفتك ويفكك  الذي  الرجعي  والتخلف  التجزئة  وباء  هو 
الظاملة او شريعة  العرفية والدكتاتورية  لكي تعود اىل االحكام 
الغاب.. عشائر وقبائل تغزو بعضها بعضًا، القوي يأكل الضعيف 
بقتل  اال  تنتهي  ال  اليت  الفاشلة  احلروب  مستنقع  لنصبح  يف 
الناس العزل والضعفاء واالبرياء وبعزل الناس عن بعضها فال 

يستوعب احدهم اآلخر وال يفهم لغته.
ان اهلدف من هذه املقالة هو تسليط الضوء على اخلزي الذي 
وصلنا اليه بعد عدة عقود من االستقالل الذي نصبو اليه ونسعى 
البنائه  وطنيًا  استقالاًل  يبقى  لكى  شيء  كل  يف  لدعمه  دائما 

وليس استقالاًل عن ابنائه لصاحل اوطان اخرى.
النقطة اي نقطة الصفر   ما هو الشيء الذي اوصلنا اىل هذه 
واىل الرتاجع العام، وملاذا هذا االنهيار الكامل على مجيع اصعدة 
الدولة أبتداًء من مشاريع القطاع العام اىل مجيع هيكلة القطاع  
اخلاص يف مجيع ارجاء الوطن..  وبالدليل والربهان أصاب التدهور 
كل شيء داخل الوطن وضرب الفشل كافة جوانب احلياة.. ومن 
مل  ان  انسانية  فاجعة  االمة  هذه  أبناء  حياة  تصبح  ان  املمكن 
اللبنانية  العملة  الثانية هي  يتم  تدارك االمر سريعًا، والفاجعة 
اي انهيار اللرية مقابل الدوالر االمريكي بشكل جنوني مل يسبق 
وسريعًا  قريبًا  االبواب  ستقرع  الفريدة  الظاهرة  هذه  مثيل،  له 
لتخلق جماعة وشبح موت يف كل مكان، والفاجعة الثالثة هي ان 
مجيع الناس مل  تعد تثق بأجهزة الدولة والبنوك اخلاصة والبنك 

املركزي..
فما العمل للخالص من هذا املآزق؟ اعتقد انه قد فات االوان، 
فاالهمال على حاله والفوضى تأكل االخضر واليابس وضاع تعب 
العمر يف مغاور وكهوف علي بابا، وكما قال الرب لتجار اهليكل: 
بييت بيت الصالة واما انتم فجعلتوه مغارة للصوص وباعة محام،   
والشيء املؤسف هو ان بعض االحزاب مل ترتاجع عن صمودها 
ضد االخر وضد الوطن، واصبحت الدولة مفلسة وعاجزة عن اي 
عمل منتج النها حبالة افالس حاد ومزمن، واالن الذي حيصل هو 
وبغض   وتبذير  وحتزب  وتعصب  فنت  من  زرعناه  ما  اننا حنصد 
وكراهية.. ها حنن جيب علينا أن ننفذ ما حكموا به على كل واحد 
منا بان حيمل صليبه اي صليب العذاب، لكي ننطلق يف طريقنا 
اىل اجللجلة ونصلب عن ميينه وعن مشاله، هذا احلكم الذي حكم 
الدرجة  لنكون مواطني من  احفاد بيالطس ومساعدوه  علينا  به 
وأرقام  أعداد  جمرد  اننا  بل  والرابعة،  والثالثة  والثانية  االوىل 
خلدمة الوطن والعلم واحلكام.. فدعونا  نردد ما قاله اللص الذي 
كان عن ميينه، حنن حكم علينا بان منوت هكذا، ملاذا  انت يا رب، 
اذكرني  يا رب متى اتيت يف ملكوتك،  خلصنا يا رب لكي نرتك 
هذه االرض ارض الشقاء ارض الفناء وخنلد معك يف السماء يف 
وعظمة  وبيتك  اليت هى سرمديتك  االبدية  اجلنة  البقاء يف  دنيا 

مقامك وحضورك الدائم  وعرشك املقدس.
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تتـمات
ترامب يعلن انتهاء...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مهتم« بإعادة فتح احملادثات بشأن اتفاق جتاري مع الصني، قبل 

أن يرى كيف يتم تنفيذ املرحلة األوىل من جانب بكني.
وأكد متب أنه ال يرغب يف التحدث »يف الوقت احلالي« إىل نظريه 
تفشي  أزمة  خالل  بكني  موقف  إن  قائاًل  جينبينغ،  شي  الصيين 
فريوس كورونا املستجّد »خّيب أمله«، مضيفا عرب قناة »فوكس 
بزنس«، »لدي عالقة جيدة جدًا )معه( لكن يف الوقت احلالي ال 

أريد التحدث إليه«.
من  تهرب  يتخذها،  قد  اليت  االنتقامية  التدابري  عن  سؤاله  وعند 
اإلجابة لكنه قال »هناك الكثري من األمور اليت ميكن أن نقوم بها. 

ميكننا قطع كل عالقة« مع الصني.
وسأل »إذا فعلنا ذلك، ماذا سيحدث؟ سنوّفر 500 مليار دوالر إذا 

قطعنا كل عالقة« مع الصني.
بأنها  الصينية  السلطات  األمريكي  الرئيس  يتهّم  أسابيع،  ومنذ 
أخفت حجم الوباء الذي ظهر يف أواخر العام 2019 يف مدينة ووهان 

يف وسط الصني مبا سّهل تفشيه.
وتنفي بكني األمر وتؤكد أنها أرسلت يف أسرع وقت ممكن كل 
املعلومات إىل منظمة الصحة العاملية ودول أخرى من بينها الواليات 

املتحدة.
بإمكانهم  »كان  الصينيني  أن  بزنس«  لـ«فوكس  ترامب  وأكد 

وقف« تفشي الوباء.
ومبوجب االتفاق وافقت إدارة ترامب على إرجاء فرض أي زيادة 
بزيادة  الصني  تعهدت  حني  يف  اجلمركية،  الرسوم  على  أخرى 
 200 بقيمة  عامني  مدى  على  األمريكية  املنتجات  من  مشرتياتها 

مليار دوالر مقارنة باملستوى الذي كانت عليه عام 2017.
وكانت صحيفة غلوبال تاميز الصينية، اليت تسيطر عليها الدولة، 
قالت االثنني املاضي، إن »هناك أصواتا ظهرت يف الصني تدعو 
إلعادة مراجعة االتفاقية التجارية مع الواليات املتحدة«، مضيفة أن 

هناك »دعوات« إلجراء حمادثات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن »مصادر قريبة من احلكومة الصينية« قوهلا إن 
»الصقور داخل احلكومة بدأوا السعي إلعادة تقييم اتفاق املرحلة 
املتحدة مع حث بعض املستشارين  الواليات  مع  األوىل  التجارية 

على إجراء حمادثات جديدة«.
وقالت الصحيفة إن مصادرها املقربة من احملادثات أشارت إىل 
أن »املسؤولني الصينيني يعيدون إحياء إمكانية إبطال االتفاقية 
التجارية والتفاوض على أخرى جديدة إلمالة املوازين إىل اجلانب 

الصيين.«
تفشي  مع  تعاملها  يف  الصني  طريقة  األمريكي  الرئيس  وانتقد 
فريوس كورونا املستجد، إىل درجة تهديده بفرض رسوم عقابية 

جديدة على بكني.
وتتهم إدارة ترامب الصني بأنها تأخرت يف حتذير العامل من الوباء، 
وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفريوس يف مجيع أحناء العامل 

والتسبب بأزمة اقتصادية عاملية.

جملس الوزراء يوافق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

معمل وفقًا للمصلحة ولألهمية، فإن قرر ان نبدأ من الزهراني نبدأ 
وان قال من سلعاتا نبدأ من سلعاتا. واملهم ان نبدأ من العرض 
االسرع املطروح من الشركات.علما ان اي معمل ال يعطي كهرباء 
اجلنوب  يعطي  ال  الزهراني  فمعمل  فيها،  هو  اليت  للمنطقة  فقط 
فقط بل يعطي بريوت ومناطق اخرى، لذلك اقول ال أولوية عندي 

بني معمل واخر إال حسب ما تقرر الشركات.
واوضح ردا على سؤال حول مصري معملي الزوق واجلية: اني ال 
ميكن ان اوقف معمال عن العمل مثل معمل الزوق قبل تأمني البديل 
ساعات  اربع  اي  ميغاواط   400 حنو  خسارة  يعين  ذلك  ألن  عنه، 
بالنسبة ملعمل اجلية. وقال:  بالتيار تقريبا، وكذلك احلال  تغذية 
املطروح االن بناء معامل جديدة يف ثالث مناطق الزهراني ودير 
عمار وسلعاتا، وسنبدأ باملعامل اجلديدة، علما ان قرارات جملس 

الوزراء السابقة تنص على ذلك.
مع  السداسي  او  الرباعي  الربط  موضوع  حول  سؤال  على  وردا 
شائك  موضوع  هذا  غجر:  قال  وايران،  تركيا  او  العربية  الدول 
انه  مع  طويل  ووقت  دراسات  اىل  وحباجة  ماديا  ومكلف  ومعقد 
حل عملي ويؤمن الكهرباء بسرعة، لكنه حباجة اىل دراسة عميقة 

ودقيقة مع الدول واجراءات فنية وتقنية كثرية.
وقال غجر بعد اجللسة: ان قرار ابرام مذكرات تفاهم مع شركات 
عاملية لبناء معامل الكهرباء جيد جدا ونأمل يف ان ننهي االتصاالت 

مع الشركات خالل شهرين أو ثالثة.
وفاجأ غجر اجمللس بعرض كتاب تلقاه من اجلزائر، وفيه ان الفيول، 

إذا كان غري مطابق للمواصفات، فال يدفع مثنه.
أنه جيب أن يتّم اإلختيار  وقالت وزيرة االعالم منال عبد الصمد 
على أساس الكفاءة واجلدارة، وكشفت أنه جرت مباحثات مع حاكم 

مصرف لبنان لضّخ الدوالر يف السوق.
الذي عقد يف  الوزراء  وكان ملف وباء كورونا، حضر يف جملس 

السراي الكبري برئاسة الرئيس حسان دياب، من زوايا ثالث:
1 - عدم إضاعة ما حتقق من إجنازات على صعيد السيطرة على 

الوباء.
2 - بعد جلسة تقييم لفحوصات االيام االربعة، إذا تبني ان بؤر 

االنتشار خطرة، ُيصار إىل متديد فرتة إضافية لالقفال.

الرابعة، وفقا  املرحلة  إجيابية، تطبق  االمور  - ويف حال كانت   3
للربنامج املعمول به، بدءًا من االثنني 2020/5/18.

توقيف مازن حمدان
وليل أمس االول، ترّدد معلومات ان القاضي علي إبراهيم املدعي 
العام املالي، أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية يف مصرف لبنان 

مازن محدان، بتهمة التالعب بسعر صرف الدوالر.
التوقيف، بعد حتقيقات استمرت يومني، وجرى خالهلا  وجاء قرار 
الـ  حسب  أكدوا  الذين  الصرافني  من  وعدد  محدان  بني  مقابلة 
»LBCI« انه باع )أي محدان( الدوالرات هلؤالءبـ3200 لرية لبنانية، 
حسب السعر الذي حدده مصرف لبنان، وانهم باعوه بسعر أعلى.. 

على ان تتواصل التحقيقات..
لبحث  االثنني  عمومية  مجعية  املركزي  املصرف  موظفو  ويعقد 

املوقف، وعلم ان االجتاه هو العالن اإلضراب العام.
وتؤازر مجعية املصارف توجه املصرف املركزي، وتتجه أيضًا العالن 

اإلضراب العام.
ويف املعلومات ستعقد هيئة خاصة اجتماعا عند احلادية عشرة من 
قبل ظهر اليوم السبت برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
ملف  لبحث  ابراهيم  علي  القاضي  املالي  العام  املدعي  وحضور 
توقيف مدير العملياِت النقدية يف املصرف مازن محدان ومسؤولية 
املضاربة  ما مسي  او  السوق  حتريك  وآخرين يف  محدان  من  كل 
وتاليا مناقشة وظيفة املنصة االلكرتونية اليت ينوي املصرف البدء 
مدير  مسؤولية  حيقق يف  القضاء  ان  وُعلم  املقبل،  االسبوع  بها 
العمليات النقدية وما إذا كانت عمليات الشراء هذه كانت باشراف 

املصرف املركزي او انها تشكل تواطؤا بني محدان والصرافني
املفاوضات مع الصندوق

اجللسة  فماذا حصل يف  االوىل  املفاوضات  جلسة  إىل  وبالعودة 
وصف  الدولي؟  النقد  وصندوق  لبنان  بني  للمفاوضات  االوىل 
جوانب  وتناولت  معمقة  كانت  بانها  اجللسة  يف  شارك  مصدر 
،خاض  املالي  لالنقاذ  احلكومة  خطة  دقيقة يف  وتقنية  تفصيلية 
فيها وفد الصندوق، مقاربا كل مكوناتها ولكنها مل تكن حسب 
وإمنا  اجللسة،  يف  موحدا  يكن  مل  الذي  اللبناني  اجلانب  توقعات 
بوجهيت نظر، االوىل عكسها وزير املال غازي وزني ومن معه، يف 
حني ابلغ وفد مصرف لبنان الذي غاب عنه احلاكم رياض سالمة 
الصندوق ان املصرف مل يشارك يف وضع اخلطة ويرى يف بعض 
جوانبها تعارضا مع النظام املصريف واالقتصاد احلر. اما وزير الذي 
استهل الكالم يف اجللسة شارحا تفاصيل اخلطة بشكل عام واالزمة 
اليت يواجهها لبنان حاليا مبينا بالتفاصيل اإلجراءات اليت اختذتها 
الضريبية  االصالحات  اىل  اخلطة،مشريا  تنفيذ  ملواكبة  احلكومة 
أليت باشرت وزارة املال وضعها والتوجه لتطوير حتصيل الرسوم 
والضرائب وهيكلة القطاع املصريف ومصرف لبنان وشارحا آاللية 
املتضمنة االستعانة بالودائع املصرفية لفئة معينة من املواطنني 
اصرار  اىل  والفتا  العام،  الدين  اليفاء  الكبرية  الودائع  اصحاب 
احلكومية  القطاعات  يف  املطلوبة  اإلصالحات  إجراء  على  احلكومة 
وختفيض كلفة القطاع العام من دون الدخول يف تفاصيل ماهو 
مطروح القيام به يف هذه القطاعات اليت تلحظها اخلطة اونسب 
التخفيصات فيها ومقدرا يف خالصة كالمه حاجة لبنان للمساعدة 
الصعبة.ثم  أزمته  جتاوز  يستطيع  كي  دوالر  مليار  عشرين  مببلغ 
املختصني  واخلرباء  املال  وزارة  وفد  أعضاء  الكالم  على  تناوب 

وشرح كال منهم ضمن اختصاصه البنود الواردة يف اخلطة. 
املالية ملالية  بالثقوب  وتركزت  األسئلة علىما اصطلح تسميته 
الدولة أليت تتسبب بها حركة تهريب البضائع والسلع عرب املعابر 
الرقابة  وضعف  وسوريا  لبنان  بني  احلدود  على  الشرعية  غري 

اجلمركية على املرافئ واملطار.
ويف جمال متصل، استغربت مصادر نيابية اعالن عبد الصمد عن 
دراسة مشروع هليكلة وزارة االعالم واالعالم العام يف حني تضمن 
السابقة  احلكومة  اقرته  كانت  الذي  احلالي  العام  موازنة  قانون 
وصوت عليه اجمللس النيابي دون إجراء أي تعديالت عليه اثناء 
االعالم  وزارة  إلغاء  يتضمن  ،بندا  احلالية ملهماتها  احلكومة  تولي 

خالل ستة أشهر.

»دواعش« يف قبضة األمن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االمريكية يف سوريا.
كشف مسلحون من تنظيم »داعش »، ألقى اجليش السوري القبض 
عليهم قبل حنو شهرين، عن تلقيهم دعمًا ومساعدات وتدريبات 
مؤمتر  خالل  مشريين  التنف،  يف  األمريكية  القاعدة  من  عسكرية 
صحفي يف دمشق إىل تقديم القاعدة األمريكية احلماية هلم خالل 

عملية اجليش السوري لتطهري البادية السورية مطلع عام 2019.
املسلحون الثالثة وهم صالح جرب الضاهر، امللقب بأبي عبد الرمحن 
بأبي  امللقب  وعلي سليم حييى،   ،1998 احلسكة  مواليد  السلفي 
الرباء احلمصي مواليد محص 1999، وعامر عبد الغفار نعمة، امللقب 
السوري  اجليش  ألقى  حيث   ،  2001 إدلب  مواليد  صوان  بأبي 
العمور  بالتعاون مع مواطنني بدو يف منطقة جبل  القبض عليهم 

مشال تدمر يف 6 آذار/مارس املاضي.
وقال حييى إن الدعم مصدره القاعدة األمريكية وكان يتم عرب أبو 
سفيان اجلزراوي أمري البادية يف »داعش« وأبو إسالم احلليب األمري 
املسؤول  الدمشقي  إبراهيم  وأبو  البادية  يف  للتنظيم  العسكري 

املالي للتنظيم.
التنف  قاعدة  إىل  فرتة  كل  تتوجه  القيادات  تلك  كانت  وأضاف 
والذخرية  والوقود  الغذائية  واملواد  باألموال  حمملني  ليعودوا 

»تاو«، موضحًا  متوسطة وصواريخ  واألسلحة وهي من رشاشات 
أن املبالغ كانت توزع  ما بني 500 دوالر ألمري اجملموعة إىل 1000 

دوالر للوالي والعنصر املسلح.
بدوره قال الضاهر إن الدمشقي كان يذهب اىل القاعدة األمريكية 
آخرين كل 15 يومًا جللب املواد  كل شهر جللب األموال ويرسل 

الغذائية واحملروقات وخصوصًا املازوت.
وتابع: :تلقينا تعليمات واضحة بأن القاعدة األمريكية هم أصدقاء، 
منعًا لاللتباس«، مشريًا إىل أن »عناصر التنظيم وعددهم يصل اىل 
250 مسلحًا وجدوا يف القاعدة األمريكية خمبئ هلم مطلع عام 2019 
، عندما قام اجليش السوري بعملية متشيط واسعة عرب آالف اجلنود 

املدعومني بسالح الطريان احلربي واملروحيات«.
مع   الشرقية  محص  بادية  يف  الوعر  وادي  إىل  »هربنا  وأضاف 
إىل  / مشريًا  اجلنسية  اجلزراوي/ سعودي  داعش  أمريالبادية يف 
قبضات  وال  اجلواالت  استخدام  عدم  عناصره  من  اجلزراوي  طلب 
الالسلكي وإطفاء أضواء السيارات ضمن رتل سار ليال حتى وصل 

إىل مشارف القاعدة األمرييكة يف التنف.
الثورة«  »مغاوير  لفصيل  تابعة  سيارات  الضاهراستقبلتنا  وتابع 
وقام مسلحون من الفصيل بإدخالنا إىل القاعدة وأخذ السيارات 
»أبو  ويدعى  املصابني  أحد  األمريكيون  عاجل  حيث  منا  والسالح 
اليمان الرقاوي« بتجبري رجله وأصلحوا سياراتنا املعطلة  وبقينا 
19 يومًا إىل أن انتهت عملية اجليش السوري لنعود إىل البادية  

من جديد.
باستهداف  أعطاهم تعليمات واضحة  أن اجلزواوي  الضاهر كشف 
حمطات النفط وحقوله يف »شاعر« و حمطة »تي 3« ومواقع للجيش 
أمريكية، وكشف عن  بناء على تعليمات  بادية تدمر  السوري يف 
تلقي قيس احلليب، أمري املعسكرات يف التنظيم، اتصاالت مباشرة 
من قياديني يف »مغاوير الثورة« ختربه عن حتركات للجيش السوري 

من أجل استهدافها.
بدوره قال نعمة إنه »توجه وجمموعة من سريته إىل داخل قاعدة 
استخدام  على  للتدريب  اجلزراوي  من  تعليمات  على  بناء  التنف 
صواريخ تاو والو ورشاشات براونينغ«، موضحًا أنهم تدربوا على 
يد مدربني أمريكيني اثنني ومبساعدة أمحد البلخي أحد القياديني 

يف فصيل »مغاوير الثورة« املدعوم من قاعدة التنف.
وكشف العناصر الثالثة عن مشاركتهم يف عدة عمليات استهدفت 
جتمعات البدو يف بادية محص ومجوعات منهم كانوا يبحثون عن 
مقربة  يف  ورميهم  منهم  شخصًا   21 قتل  عن  كاشفًا  »الكمأة«، 

مجاعية؟
البشري  السوري جاء إىل جبل  الضاهر: هامجنا رتال للجيش  وقال 
جنوب الرقة وفرضنا عليه طوقًا قبل أن تكسره قوة أخرى للجيش 
باجتاه  للفرار  دفعنا  ما  الثاني  اليوم  للمساندة يف  جاءت  السوري 
الزملة  البادية، مضيفًا قمنا أيضًا بتنفيذ كمائن على طريق السخنة – 

واستهدفنا سيارات تقل ضباطا وجنودًا من اجليش السوري.
من جهته، قال حييى استهدفنا البدو بأكثر من هجوم يف جبل أبو 
العمور مشال تدمروقمنا بضرب سيارة بيك أب هلم على متنها 3 
أشخاص إىل أن جاءت جمموعة من اجليش السوري واشتبكنا معها، 
الفتًا إىل عملية تفاوض بني تنظيم داعش واألمريكيني جرت عام 
الوحدات  ومن  أمريكية  محاية  عن  أيضًا  كاشفًا  الرقة،  يف   2018
الكردية لتنقل عناصر من التنظيم  ضمن رتل كبري من الرقة اىل دير 
الزور . وقال انتقلنا حبماية 3 سيارات كوجار وعربيت همر أمريكية 
وبرفقة مروحيات أباتشي وسارت خلفنا مخس سيارات رباعية الدفع 

تتبع للوحدات الكردية إىل أن وصلنا إىل بادية دير الزور.
وحتدث العناصر الثالثة عن كيفية استقطابهم للتنظيم وخضوعهم 
إىل دورات شرعية وأخرى عسكرية يف معسكرات البشري يف بادية 

دير الزور الغربية اليت يشرف عليها قيس احلليب.
بنادق  بينها  متنوعة  أسلحة  على  تدريبات  املعسكرات  وتضمنت 
أمريكية إم 16 وكالشينكوف وصواريخ مضادة للدروع، كما شارك 

نعمة يف معسكر ألشبال اخلالفة التابع لتنظيم »داعش«.
وقال حييى أتبعنا ذلك دورات شرعية مدتها شهرين تقريبًا ألعمار 
ما بني 18 اىل 19 عامًا وضمت أبناء جنسيات خمتلفة وتعلمنا فيها 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية، يتم بعدها إجبارنا على اخلضوع لتنفيذ 

عمليات انتحارية كوننا باعمار صغرية.
وقال »هناك شخص نفذ عملية يف لبنان وآخر يف تركيا وثالث يف 

مناطق سيطرة الدولة السورية«.

نتنياهو يؤجل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أحرنوت« اإلسرائيلية، نقاًل عن مصادر يف »الليكود« أن رئيس 
لليمين  احلكومة  أداء  تأجيل  يدرس  نتنياهو كان  بنيامني  احلكومة 

الدستوري بسبب مشاكل يف أشغال احلقائب الوزارية.
ورئيس  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئيس  إن  الصحيفة  وقالت 
»أزرق أبيض« بين غانتس، اتفقا  يف وقٍت الحق، على تأجيل أداء 

اليمني الدستوري للحكومة إىل األحد املقبل.
أداء  موعد  بتأجيل  طالب  الذي  نتنياهو  طلب  على  غانتس  وافق 
اليمني الدستوري للحكومة، من أجل متكينه من أداء تقسيم حقائب 
»الليكود« الوزارية، وأعلن يف أعقاب ذلك أنه »يسحب استقالته 

من منصب رئيس الكنيست«.
هذا، ونقلت إذاعة »مكان« اإلسرائيلية عن مصادر سياسية تأكيدها 
أن رايف بريتس من حزب »يامينا« قرر االنضمام إىل احلكومة وتولي 
حقيبة »أورشليم القدس ومشاريع قومية« ، مضيفًة أن بريتس 

سينفصل عن حزبه »ميينا« ويوقع اتفاقًا ائتالفيًا مع »الليكود«.
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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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مـتفرقات
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اكتشف علماء فلك يف املرصد األوروبي اجلنوبي ثقبا أسود جديدا 
هو األقرب إىل األرض من بني االكتشافات املماثلة ويقع يف نظام 
جنمي مرئي بالعني اجملردة، على ما أظهرت دراسة نشرت، األربعاء 

املاضي.
جنميا  أسود  ثقبا  اكتشفوا  علماءه  أن  بيان  يف  املرصد  وأوضح 
مرات حجم   4 ويوازي حجمه  داخليا،  انهيار جنم ضخم  متأتيا من 

الشمس.
وخالفا للثقوب السود اهلائلة، هذا الثقب »صامت« ألنه »ال يتفاعل 
بصورة عنيفة مع حميطه« )ال ميتص املواد(، لذا فإنه »أسود فعال« 

ويف موقع خفي يف النظام النجمي »إتش آر 6819«.
ودرس فريق املرصد األوروبي اجلنوبي يف بادئ األمر »إتش آر 
6819« على أنه نظام جنمي ثنائي يتضمن جمموعة متنوعة من جنوم 
أضخم وأكثر توهجا من الشمس. وبفضل مرسام الطيف »فريوس« 
)أداة تتيح قياس السرعة الشعاعية جلسم ما( املوجود يف مرصد ال 
سيا يف تشيلي، الحظ علماء الفلك أن إحدى النجمتني كانت تتحرك 
بسرعة أكرب من الثانية وتتنقل بطريقة غري اعتيادية حول جسم غري 

مرئي مرة كل أربعني يوما.
أسود  املسار متكنوا من رصد وجود ثقب  ومن خالل درس هذا 

واحتساب حجم كتلته.
املعد  وهو  ريفينيوس،  توماس  الفلكية،  الفيزياء  عامل  وأوضح 
الرئيس للدراسة اليت نشرتها جملة »أسرتونومي أند أسرتوفيزيكس« 
أن »جسما غري مرئي حبجم يوازي 4 مرات على األقل حجم الشمس 

ال ميكن أن يكون سوى ثقب أسود«.
ولفت ريفينيوس إىل أن »هذا النظام النجمي حيوي أقرب ثقب 

أسود نعرفه إىل األرض«.
وقال بيرت هادرافا من أكادميية العلوم يف العاصمة التشيكية براغ 
وهو أحد معدي الدراسة: »فوجئنا متاما عندما أدركنا أنه أول نظام 

جنمي مرئي بالعني اجملردة مع ثقب أسود«.
وذكرت الدراسة بأن علماء الفلك رصدوا حتى اليوم حوالي 25 ثقبا 

أسود يف جمرتنا اليت تضم يف وسطها ثقبا أسود هائال.
وقال عامل الفلك يف مرصد »بي أس أل« يف باريس بيار كريفيال 
لوكالة فرانس برس: »نعرف القليل من الثقوب السود النجمية يف 
جمرة درب التبانة لكننا نظن أن مثة الكثري منها ألنها ناتج طبيعي 

لتطور النجوم الضخمة«.

اكتشاف ثقب أسود »قريب« من 
األرض.. بالعني اجملردة

ال يزال العام 2020 يكشف عن املزيد من أسراره ومفاجآته يوما بعد 
يوم، وآخرها ما جاء من أمريكا، حيث بدأت مؤخرا دبابري »عمالقة« 
بعيون عجية ولدغة سامة تغزو الواليات املتحدة، مما أثار الكثري 

من املخاوف وسط جائحة كورونا.
يف  اآلسيوية«  العمالقة  »الدبابري  رصد  مت  إنه  العلماء  ويقول 
ذكرت  حبسبما  واشنطن،  والية  يف  مرة  ألول  املتحدة  الواليات 

شبكة »سي إن إن« اإلخبارية األمريكية، األحد.
وبدأ اكتشاف هذه الدبابري عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من 
النحل امليت يف مزرعته وقد متزقت رؤوسها، يف مشهد نادر ينذر 

باخلطر يف بلد يتناقص فيه عدد النحل على حنو سريع.
ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمرتات، وهي أكرب الدبابري يف 
إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفًقا  العامل، وهلا لدغة قاتلة 
خلرباء يف جامعة والية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب 

»دبابري القتل«.

كيف وصلت إىل أمريكا؟
وال يعرف العلماء على وجه التحديد كيف وصلت »الدبابري القاتلة«، 
وموطنها األصلي آسيا، إىل والية واشنطن يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

والبشرية  الزراعية  العلوم  كلية  من  تروسكوت،  سيث  ورجح 
والطبيعية يف جامعة واشنطن، أن يكون قد مت نقلها عرب شحنات 

دولية، ويف بعض احلاالت بشكل متعمد، على حد قوله.

بعيون عجيبة ولدغة سامة.. »دبابري القتل« تغزو أمريكا ألول 

تصميم  األمريكيني يف  اإللكرتونية  اهلندسة  خرباء  من  فريق  جنح 
جهاز حياكي بكفاءة التشابك العصيب للمخ البشري، فيما يعد نقلة 
نوعية حمتملة يف جمال »احلوسبة العصبية«، وفقا ملا نشرته جملة 

»نيوزويك« األمريكية.

باسم  املعروف  املكون  أن  ثبت  مرة  ألول  إنه  الباحثون  وقال 
لشبكات  الذاكرية  املقاومات  أو   ،neuromorphic memristor
األعصاب، هي اليت حتمل إشارات بني اخلاليا العصبية باستخدام 
طاقة منخفضة للغاية، واليت كانت متثل حتدي كبري يف دراسات 

علمية سابقة.
كما اوضحوا أن احلوسبة العصبية هي مفهوم معقد حملاكاة عمل 
الدماغ البيولوجي للتطبيق واالستخدام يف أجهزة الكمبيوتر والذكاء 
االصطناعي الذي سيقوم يف املستقبل بالتعامل مع »عدم اليقني 
والغموض والتناقض يف العامل الطبيعي«، وفًقا ملا ذكره تقرير 
صادر عن شركة إنتل، عمالق التكنولوجيا األمريكية، والذي يشري 
أيضا إىل أن »التحديات الرئيسية يف البحث العصيب تتوافق مع 
مرونة اإلنسان وقدرته على التعلم من منبهات غري منظمة باإلضافة 

إىل كفاءة الطاقة يف الدماغ البشري«.

أسالك بروتينية نانوية
ولكن اجلديد حاليا هو متكن مهندسون من جامعة ماساتشوستس 
من الكشف عن حبث حتليلي يشري إىل أن »أسالك بروتينية نانوية« 
يتم تصنيعها من بكترييا ُتعرف باسم Geobacter، واليت من املرجح 
أن تكون املفتاح حلل لغز كيفية تكرار املستويات املنخفضة القوة، 

اليت يستخدمها مخ اإلنسان إلرسال اإلشارات.
وقال فريق الباحثني إنه يف حني تعمل أجهزة الكمبيوتر التقليدية 
بأكثر من فولت واحد، فإن مخ اإلنسان ينشر إشارات بني اخلاليا 

العصبية عند حوالي 80 ملي فولت، وهو أقل بعدة مرات.
 Nature يف  نتائجه  ُنشرت  الذي  البحثي،  املشروع  تضمن 
Communications، إنشاء نوع جديد من املقاومات الذاكرية يستخدم 

أسالك بروتينية للوصول إىل »فولتات عصبية« مماثلة.

احلوسبة البيولوجية
وقال جون ياو، الباحث اهلندسي واملشارك يف الدراسة، يف بيان: 
إنها »املرة األوىل اليت ميكن جلهاز أن يعمل بنفس مستوى جهد 
الدماغ، ورمبا مل جيرؤ العلماء حتى على جمرد األمل يف أن نتمكن 
من بناء جهاز موفر للطاقة مثل نظريه البيولوجي يف مخ اإلنسان، 
ولكن لدينا اآلن دليل واقعي على قدرات حوسبة منخفضة الطاقة 
للغاية. ومتثل هذه اخلطوة سبقا على مستوى املفاهيم ونعتقد أنه 
سيقود للكثري من االستكشافات يف اإللكرتونيات اليت تعمل يف 

نظام اجلهد البيولوجي«.
هذا وتصف الورقة البحثية، اليت نشرت يف 20 أبريل، كيف أصبحت 
األجهزة الذاكرية »مرشحني واعدين حملاكاة احلوسبة البيولوجية«.

كسر مفاهيم تقليدية
وجد  الكمبيوتر  هندسة  أستاذ  فو  تياندا  دكتور  قال  جانبه،  من 
داخل  معدني  خيط  خالل  من  الكهرباء  نبضات  إرسال  أن  الفريق 
دماغ  يف  للتعلم  مشابهة  جديدة  روابط  أوجد  قد  ذاكري  مقاوم 

اإلنسان.
وقال ياو لـ »نيوزويك«: »اقرتضنا« أسالك بروتينية نانوية من 
)بكترييا( معروفة بتسهيل االختزال الكهروكيميائي للمعادن وقمنا 

بتصنيع ذاكرة تعمل مبقاومات ذاكرية من نوع الربوتني.
كما تابع »ميكن أن تكون النتيجة ضمنية عميقة املغزى حيث أنها 
تبشر بأنه بات مبقدورنا جعل أجهزة الكمبيوتر موفرة للطاقة مثل 
الذي  التقليدي  املفهوم  يكسر  سوف  لذلك  البيولوجي،  الدماغ 
حتتاجه اإللكرتونيات للعمل يف قوى أعلى، واليت سيتم اتباعها من 
خالل حبث أوسع ألجهزة الكمبيوتر وللحوسبة اهلندسية، اليت ميكن 

أن تعمل باجلهد البيولوجي.
وأضاف: »يزيل ]البحث[ احلدود الفاصلة بني اإللكرتونيات والنظام 
بني  متقدمة  واجهة  إجياد  إىل  ذلك  يؤدي  أن  وميكن  البيولوجي. 
الدماغ واجلهاز واألطراف االصطناعية، حيث ميكن أن يكون جلسم 
األجهزة   / الروبوتات  مع  أكثر محيمية  اتصال  أو  واجهة  اإلنسان 

اهلندسية«.

الثقب األسود الجديد هو األقرب إىل األرض

ابتكار جهاز حياكي كفاءة 
الشبكة العصبية يف مخ اإلنسان

ديسمرب  يف  الوالية  يف  مرة  ألول  العمالقة  الدبابري  رصد  ومت 
الشهر  أخرى  مرة  تنشط  بدأت  أنها  العلماء  ويعتقد  املاضي، 
املاضي، بعدما خرجت امللكات من بياتها الشتوي لبناء األعشاش 

وتشكيل املستعمرات.
وأضاف: »إنها تهاجم خاليا حنل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم 
ميكن  قوي.  عصيب  سم  وهلا  ومؤملة،  كبرية  لسعاتها  يرقاته... 

للسعات متعددة أن تقتل البشر«.

وطالب املسؤولون يف جمال الزراعة بوالية واشنطن مربي النحل 
واملقيمني باإلبالغ عن أي دبابري عمالقة يشاهدونها، وعدم االقرتاب 
منها، حمذرين من أن لدغتها ميكن أن خترتق بدلة النحال العادية.

مرتبط  أنه  يعتقد  الذي  العظيم  االنفجار  أن  الفلك  علماء  اكتشف 
بنشأة الكون، ناتج عن ثقب أسود هائل احلجم.

وأورد العلماء، اخلميس، أن االنفجار نتج عن ثقب أسود يف جمموعة 
من اجملرات، على بعد 390 سنة ضوئية.

وكان االنفجار هائال لدرجة أنه تسبب يف فوهة يف الغاز الساخن، 
رمبا احتوت على 15 من جمرات »دروب التبانة«، وفقا لكبري الباحثني 

سيمونا جياكينتوتشي، من خمترب أحباث البحرية يف واشنطن.
القياسي  الرقم  مرات من  بواقع مخس  أكرب  األسود  الثقب  ويعد 

املسجل يف السابق.
التابع  السينية  لألشعة  »تشاندرا«  مرصد  الفلك  علماء  استخدم 
لوكالة ناسا للوصول إىل هذا االكتشاف، إىل جانب مرصد فضائي 

أوروبي وتلسكوبات أرضية.

اليت  »احلواء«  جمموعة  قلب  من  جاء  االنفجار  أن  العلماء  ويعتقد 
ثقب  على  الوسط  كبرية يف  وحتتوي جمرة  اجملرات،  آالف  تضم 

أسود هائل.
وال تتعلق الثقوب السوداء بهذا فحسب، وإمنا تطلق أيضا نفثات 

من املواد والطاقة.
وجاءت أول حملة عن هذا االنفجار العمالق فعليا عام 2016، عندما 
كشفت صور تشاندرا جملموعة »احلواء« عن حافة منحنية غري عادية، 
لكن العلماء استبعدوا حدوث ثوران نظرا لكمية الطاقة اليت كانت 

ستحتاج إليها لنحت هذا التجويف الكبري يف الغاز.

بيد أن مرصدين فضائيني، إىل جانب بيانات راديو من تلسكوبات 
من  جزءا  بالفعل  كان  االحنناء  أن  أكدا  واهلند،  أسرتاليا  يف 

جتويف.

يعتقد أن االنفجار انتهى اآلن، وال توجد عالمات على إطالق مواد 
من الثقب األسود حاليا.

وهناك حاجة إىل مزيد من املالحظات يف األطوال املوجية األخرى، 
لفهم ما حدث بشكل أفضل، وفقا للعلماء.

الفيزياء  )جملة  جورنال«  »أسرتوفيزيكال  يف  النتائج  نشرت 
الفلكية(.

علماء جييبون: ملاذا حدث االنفجار 
العظيم املرتبط بنشأة الكون؟

الثقوب السوداء.. نظريات عدة
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حتدثك  الفنانة هبة طوجي بشغف عن نفسها وثقة قّل نظريها بني 
فنانات اليوم، هي تشبه نفسها وال أحد يشبهها، ال يف موسيقاها 
وال يف شكلها. بعيدة كل البعد عن مهاترات الساحة الفنية اليت 

نراها ونسمع عنها.
بعد أن اعتلت خشبة املسرح وملع جنمها، تشارك يف رمضان للمرة 
األوىل كممثلة وبطلة درامية من خالل مسلسل »هوس«. عن هذه 

التجربة وغريها من املواضيع كان لنا هذا اللقاء معها:

 كيف تتحّدثني عن جتربتك يف »هوس«؟
من أمجل التجارب اليت قطعت بها، هي غنية على الصعيد الفين 
والشخصي، وأخذت مين جهدًا نفسيًا وجسديًا ملتطلبات الشخصيات 
القول  أديتها بفعل جتسيدي لدورين يف املسلسل. وميكن  اليت 
إنهما دوران مركبان جدًا وال يشبهان بعضهما ويف بعض األحيان 

ال يشبهانين أبدًا.
 Notre Dame وتصوير »هوس« تزامن مع اجلولة العاملية ملسرحية
جتربة  وباختصار،  مراحل،  ثالث  على  حصل  فالتصوير   .De Paris
العمل يف »هوس« قدمت لي الكثري وأنا بدوري قدمت هلا. عملنا 
ومثلما  الئقة  بطريقة  العمل  يظهر  كي  واحدة  ويد  واحد  كفريق 

نريده.
كذلك كانت مشاركيت مع عابد فهد يف العمل من أمجل التجارب 
بالتعاون معه، ومن وقت لقائنا األول حصلت هناك  واستمتعت 
مشاركة كبرية وتواصل وكيمياء وتفاهم، ومل نتصادم أبدًا، بل 
كان هناك سالسة يف العمل. كنا  نفكك أي مشهد )نناقش( يف 
ما بيننا. وأنا مرتاحة بالتعاون معه وأحسسته هو أيضًا كان لديه 
نفس الشعور . إضافة إىل أنه جنم كبري يف الدراما، هو شخص 
حمرتف وميلك خربة كبرية، وشخص جدي ولكن يف نفس الوقت 
ميلك روح فكاهة  تضيف جوًا مجياًل يف »البالتوه« )موقع التصوير( 
وطبعًا عابد يعلم خلفييت من ناحية التمثيل واخلربة اليت أمتلكها بكل 

أعمالي، وأحببت طريقة معاجلته للنص.

ما الذي اكتشفته يف شخصية عابد؟ وهل تعتربينه شريكًا ناجحًا 
لك يف التمثيل؟

لديه حس  الوقت  نفس  ويف  جدّيًا  فيه شخصًا  )تضحك( ملست 
الفكاهة وحب احلياة وشغف املهنة هو صريح ويقول األشياء كما 
هي، ولديه عمق مبعاجلة الدور والنص. شعرت أن الشراكة ناجحة 
مع عابد والنتيجة أيضًا ناجحة. واجلمهور هو الذي يقّرر ذلك، فأنا 

أعطيت التجربة أقصى ما عندي.

كيف مت اختيارك للدور يف«هوس«؟
سبق وعرضت علّي أدوار متثيلية يف الكثري من املسلسالت ولكن 
مل أعط أي موافقة عليها حبكم تركيزي على الغناء ومل أجد عماًل 

يناسبين ويقنعين يف نفس الوقت.

 ويف ما خص »هوس«، مّت اختياري من أكثر من جهة، وكان هناك 
ألنين  فيه  املشاركة  قبلت  وأنا  العمل.  يف  وجودي  على  إصرار 
شعرت أن فيه كل العناصر اليت ختولين القبول به، من النص إىل 
الدورين املركبني اللذين أقدمهما واللذين يتيحان لي مساحة متثيل 
كبرية، وأيضًا املخرج حممد لطفي ومشاركيت البطولة مع عابد فهد 
وكل من شركيّت اإلنتاج »آي سي ميديا« و«غولدن الين لإلنتاج 
الفين«. كل هذه العناصر شجعتين على خوض هذه التجربة بالرغم 
 Notre Dame De ارتباطي جبولة مسرحية  الوقت حبكم  من ضيق 
أيضًا،  العمل  أكون موجودة يف هذا  أن  الرغبة  لدّي  Paris. كان 
التصوير على ثالثة مراحل. وهذا ما حصل فعاًل  يتّم  أن  واتفقنا 
وبطريقة مكثفة وهم كانوا حريصني على وجودي، حبكم امتالكي 
خللفية إخراجية ومتثيلية. كذلك أمتلك  مسرية فنية جعلت اخليار 

يقع علّي للعب هذا الدور.

من ستنافسني من بنات جيلك يف التمثيل وهل ستكونني منافسة 
شرسة هلن كما حصل معك يف الغناء؟

العمل هو الذي ينافس. فنحن ال نلعب مباراة كرة القدم مع بعضنا 
البعض أو ضد بعض، فالتمثيل ينّم عن روح املشاركة بالنسبة لي 
وال أضعه ضمن خانة املنافسة، وأعترب نفسي حريصة بأن أعطي 

أفضل ما عندي وأتعلم من غريي وأضيف له أيضًا.

هل سيكون »هوس« بالنسبة لك عالمة فارقة يف طريقك؟ أم كان 
هناك أعمال سابقة مهدت هلذا النجاح؟

أمتنى ذلك، وأحرص أن تشكل كل جتربة جديدة لي عالمة فارقة، 
وأتعب عليها وأقدم أفضل ما عندي، وأمتنى أن تكون إضافة يف 
مسريتي. وبالنهاية اجلمهور هو الذي يقّرر، خصوصًا وأنها التجربة 
الدرامية األوىل ولكنها ليست البداية، ألنين أجتهد على مسريتي 

منذ أكثر من 13 عاًما.

تلعبينها  اليت  الشخصية  وهل  »هوس« يف شخصيتك؟  غرّي  هل 
بعيدة عنك يف احلقيقة أم تشبهك؟

عندما يغوص املمثل يف معاجلة دوره يغتين من الدور ألن أساس 

هبة طوجي: أعتز بكوني أول فنانة حتيي حفالً يف السعودية

التمثيل هو التعاطف مع الدور بغّض النظر إن كان يشبهك أم ال، 
والشك أن األدوار والشخصيات املركبة نتعلم منها أشياء جديدة، 
اإلنساني  الصعيد  على  بشخصيتنا  الكثري  تغري  أن  وباستطاعتها 
والعمق والفلسفة يف احلياة والتحليل النفسي للشخصيات، أضف 

إىل أن كل لقاء يف احلياة يغري فينا بعض األمور.

هل تفكرين خبوض جتربة التمثيل مبسلسالت سعودية وخليجية؟
الفن ال حدود له وهو لغة عاملية وال أضع جنسيات على الفن، كّله 

يقتصر على ما هو الدور وما العمل؟ وهذا هو األهم.

حالفك احلظ يف االنتهاء من تصوير »هوس« قبل جائحة »كورونا« 
على عكس باقي األعمال؟ كيف تقرئني هذا األمر؟

لألسف هناك أعمال ومشاريع كثرية مّت تأجيلها حبكم الوضع الذي 
منّر به، وهذا كله للوقاية وسالمة اجلميع، وال نتكلم هنا فقط على 
صعيد الدراما والتصوير، بل هناك الكثري من الناس واملوظفني 
اضطروا للبقاء يف منازهلم، وهذا ميّسنا مجيعًا، ولكن هذه أساليب 
الوقاية اليت تفيدنا اليوم، على الرغم من أن هناك أشخاصًا تضررت 
من جراء ما حيصل. واليوم السالمة والصحة هما األولوية، وحنن 
انتهينا من تصوير »هوس« يف شهر ديسمرب قبل أن تبدأ األزمة 
فعليًا، ولذلك متكنا من مشاهدته يف رمضان على تطبيق »جوي« 

بعرض أولي وحصري، وفيما بعد سنراه على شاشة التلفاز.
كذلك مّت تأجيل حفالت لي كان معلنًا عنها حبكم الوضع مثل حفلة 
سوريا اليت كانت مقررة يف 4 إبريل- نيسان الفائت أنا وأسامة 
الرحباني بأوبرا دمشق، ومل حيّدد هلا أي تاريخ آخر. كله مرتبط 
إبريل أيضًا جولة يف الصني  بتطور األمور. كما كان لدّي بشهر 
 French Music Gala لفرتة شهر بعدد من الواليات هناك بعنوان

Concert ومّت تأجيلها أيضًا لتاريخ غري حمدد.
كل شخص كان لديه مشروع وخمطط وليس فقط الفنانني هم من 
تضّرروا بطريقة مباشرة وغري مباشرة ، وسيؤثر هذا األمر اقتصاديًا 
على اجلميع، ولكن ال ميكن أن ننسى أن الصحة هي أولوية اليوم، 
وعلينا أن نتبع كل أساليب الوقاية ونلتزم باملنزل. ومن املمكن 
فلنتحل  أفضل.  شيء  كل  ويكون  قصرية  فرتة  بعد  نلتقي  أن 

بالصرب والوعي واإلميان واألمل كي نتخطى هذه املرحلة الصعبة.

شغف وليس هوس
انسجامًا مع عنوان مسلسلك »هوس«، نسألك مباذا أنت مهووسة 

أكثر شيء؟
يكون  أن  ممكن  واهلوس  معني.  شيء  من  هناك  ليس  صراحة 
أمرًا سلبيًا أو إجيابيًا، وكل أمر نذهب فيه إىل أقصاه يصبح غري 
صحي. أحاول أن يكون لدّي شغف وليس هوسًا. وهناك فرق بني 

االثنني.

هل لديك نوع من اهلوس وصل ملرحلة مزعجة لك أو لغريك؟
الشغف هو هوس إجيابي ، وأنا لدّي الشغف يف عملي وأنا أعطي 
من نفسي كثريًا لعملي،  وأمارس هوسي يف أدق التفاصيل وأحب 

السيطرة على كل ما هو حولي، وأذهب إىل النهاية بالتفاصيل.

مع موجة كورونا اليت تضرب العامل هل برأيك اللجوء إىل »اهلوس« 
للوقاية منها أمر ضروري؟

الوقاية اليوم ضرورية وهي الطريقة الوحيدة اليت ميكننا من خالهلا 
حماربة الفريوس ومحاية األشخاص الذين حنبهم ومن هم ميتلكون 
أننا الزلنا جنهل كل شيء حول هذا  أقل من غريهم. كما  مناعة 

الفريوس، وكل ما جنهله خييفنا. واليوم، يف حال كانت الوقاية 
هي املطلوبة جيب أن نكون مجيعًا يدًا واحدة لذلك فلنلتزم الوقاية 
ونبقى يف املنزل. فالوقاية ليست هوسًا اليوم بل هي حرص وأمر 

مهم ضروري جدًا حلماية صحتنا.

أم  حببه  تقعي  أن  املمكن  من  هل  مهووسًا  شخصًا  قابلت  لو 
تستبعدين ذلك؟

)تضحك( يتعلق ذلك مَب هو مهووس به؟ وكم تبلغ درجة هوسه، 
فاهلوس ميكن أن يأخذ مساحة يف حياة شخص ثاني ويؤثر علينا 
سلبيًا. وهنا نبتعد عنه ويف حال كان اهلوس خيصه هو شخصيًا 

فهنا ميكن أن يتعايش مع هوسه .

 بني التمثيل واإلخراج
هل قادك شغفك باإلخراج إىل تغيري أمور تتعلق بإخراج »هوس«؟
حيتل  الغناء  ورمبا  والغناء،  واإلخراج  بالتمثيل  حقيقة  شغف  لدّي 
املساحة األكرب بني الثالثة والزال، وطبعًا مل أغري أي شيء بإخراج 
»هوس«. فعندما أكون ممثلة يف عمل ما، من املفرتض أن يكون 
لي ثقة تامة باملخرج الذي يديرني وثقة تامة بشركاء العمل، وكان 

لدّي ثقة كبرية باملخرج حممد لطفي وتعلمت منه الكثري.
فاإلخراج يساعدني أنا شخصيًا ألنه لدّي احرتافية على »البالتوه«. 
وأفهم ما يدور حولي وما يريده املخرج وأعي ماهية األدوات اليت 
حتيط بي وهذا الشيء يساعدني كثريًا ويساعد من يتعامل معي. 
يكون  أن  يهمه  بدوره   الذي  املخرج  على  األشياء  بعض  أقرتح 
املمثل مرتاحًا ومقتنعًا مبا يقوم به وأحببت التعاون مع حممد ألنه 

يسمع للممثل الذي يعمل معه وليس ديكتاتورًا.

ملسلسل  ريت«  يا  »حلظة  شارة  بإخراجك  التجربة  كانت  كيف 
»هوس«؟

استطعت أن أحقق التمثيل واإلخراج والغناء يف عمل واحد،  وإخراج 
كليب  وأخرجت  فسبق  لي،  األول  ليس  ريت«  يا  »حلظة  شارة 
وطننا«.  يا  »عالبال  وكليب  »حلم«  وكليب  وطين«  يا  »بغنيلك 
وأخرجت الكثري من األفالم القصرية. كذلك فيلم خترجي من اجلامعة 
اإلخراج.   بعامل  نال جوائز مبهرجانات عاملية. وبدأت أوسع خربتي 
وآخر حجرة أضفتها ملسريتي هي كليب »حلظة يا ريت«.  هديف 
الكليبات يبقى حقل جتارب فقط  هو اإلخراج السينمائي. وإخراج 

ال غري.

مسلسل »هوس« مؤلف فقط من 10 حلقات ، هل سيكون له جزء 
ثان أم مل حيدد القائمون عليه ذلك بعد؟

هو مؤلف من 11 حلقة ولست أدري ان كان هناك جزء ثان أم ال. 

لقيت استقبااًل رائعًا يف السعودية
كنت أول امرأة حتيي حفاًل يف السعودية كم كان هذا مهمًا بالنسبة 

لك؟
هي حمطة من أهم احملطات يف حياتي الفنية وكوني أول امرأة غنت 
بشكل رمسي يف السعودية، فهذا شيء أعتز به وهي خطوة مهمة 

ليس فقط لي بل للمرأة بشكل عام.

كيف وجدت السعودية واجلمهور السعودي؟
لقيت استقبااًل رائعًا وغنيت أمام مجهور من السيدات وشعرت أنين 

محلت بصوتي صوت هؤالء النساء املوجودات يف الصالة.

األمر صعب  هذا  أم  اللبنانية  غري  تغين هلجة  أن  املمكن  من  هل 
حدوثه ؟

املوسيقى  مصر«.  على  »سلم  املصرية يف  اللهجة  غنيت  ال،  مَل 
لغة عاملية واملميز لدينا يف الوطن العربي هو اللغة العربية اليت 
جتمعنا، فكل شخص ميكنه الغناء بلهجته ويكون لديه مجهور يف 
كل مكان يف العامل العربي، وأنا كلبنانية أجد أن اللهجة اللبنانية 
سلسة وأغنيها كونها تعرب عين وهلجيت وقريبة مين ومتثلين، ولكن 

ذلك ال مينع أن أغين بلهجات أخرى.

لو مل تكوني مغنية و ممثلة وخمرجة، فما املهنة اليت تتمنني أن 
متارسيها؟

مصممة أزياء أو ديكور.

تقومني  اليت  احلفالت  من  أكثر  الغنائي  املسرح  يستهويك  هل 
بها؟

الغنائي  فاملسرح  اآلخر.  يلغي  منهما  واحد  وال  أحبهما  االثنان 
العالقة مع  فيه مساحة كبرية للتعبري، واحلفالت هي ترمجة هلذه 

اجلمهور.

إىل  تستمعني  أم  الطائرة  منت  على  األفالم  تشاهدين  هل 
املوسيقى؟

أشاهد أفالمًا أكثر وأنام )تضحك(.
»سيدتي«
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 * 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
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جان فريد دكان

فريد جان دكان
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نصائح مذهلة لتخفيف الضغط النفسي وإزالة التوتر
املهام  قائمة  إدارة  على  يساعدك  أن  ميكن 

اخلاصة بك والتعامل مع الضغط النفسي.
وقبول األمور  قد يبدو طريقة سهلة للحفاظ 
والقيام  الصراعات  من  والوقاية  اهلدوء  على 
بوظيفتك على أكمل وجه. ولكن ذلك قد يسبب 
ومتطلبات  متطلباتك  ألن  داخليًا  صراعًا  لك 
أسرتك تأتي يف املرتبة الثانية؛ مما قد يؤدي 
إىل الضغط النفسي والغضب واالستياء وحتى 
الرغبة يف االنتقام الصريح. وال يعد ذلك تفاعاًل 

هادًئا أو مساملًا جدًا مع ما حيدث.
النوم اجليد

يساهم النوم اجليد بتجديد طاقة الدماغ ونشاط 
الوقت  وكمية  النوم  نوعية  وتلعب  اجلسم، 
املزاج  دورا يف حتسني  النوم  املستغرق يف 
الرتكيز.  والقدرة على  ومستوى طاقة اجلسم 
على  يساعد  نظاًم  ابتلع  الضروري  من  لذلك 
اهلدوء واالسرتخاء عند الذهاب للنوم واالستماع 

إىل موسيقى هادئة.
ممارسة اليوغا

التحكم يف  ومتارين  أوضاع  جمموعة  خالل  من 
لتخفيف  اليوغا وسيلة شائعة  تعترب  التنفس، 
الضوابط  بني  جتمع  وهي  النفسي.  الضغط 
السالمة جلسمك  لتحقيق  مًعا  والعقلية  البدنية 
وعقلك وتساعدك على االسرتخاء والتعامل مع 

الضغط النفسي والقلق.
جّرب اليوجا بنفسك أو احبث عن فصول لليوجا، 
فيمكنك الوصول إليها يف معظم املناطق. وُتعد 
اليوجا »هاثا« -على وجه التحديد- وسيلة جيدة 
لتخفيف الضغط النفسي بسبب حركاتها ذات 

الوترية األبطأ واألسهل.
االحتفاظ بدفرت يوميات

إن كتابة األفكار واملشاعر ميكن أن تكون فكرة 
ما  العواطف، ال تفكر بشأن  جيدة لعدم كبت 
تكتب، ما عليك سوى الكتابة. اكتب أي شيء 
يبدر لذهنك. حتى لو مل يقرأه اآلخرون وال تتعب 
واهلجاء  النحوية  القواعد  خترج  أن  يف  نفسك 
مبنتهى الصحة. ما عليك سوى أن تدع أفكارك 

تفيض على الورق أو شاشة الكمبيوتر.
املوسيقى واإلبداع

على  العزف  أو  املوسيقى  إىل  االستماع  إن 
ختفف  اليت  الوسائل  من  املوسيقية  اآلالت 
العقلي  االنتباه  النفسي ألنها تشتت  الضغط 
هرمونات  وتقلل  العضالت  شد  من  وختفف 
عقلك  ودع  الصوت  ارفع  النفسي،  الضغط 

ينغمر باملوسيقى.
حّول  هواياتك،  من  املوسيقى  تكن  مل  وإذا 
مثل  بها،  تستمتع  أخرى  هواية  إىل  انتباهك 
أعمال احلديقة أو احلياكة أو الرسم أو أي شيء 

الضغوطات  من  األيام  هذه  الكثري يف  يعاني 
الظروف  تفرضه  الذي  والتوتر  النفسية 
االقتصادية واالجتماعية العامة واألزمات العامة 
الشرق إىل  الكوكب من  اليت تغطي  واخلاصة 
إجراءات  اتباع  أهمية  تأتي  هنا  ومن  الغرب، 

معينة لتخفيف هذا التوتر يف حياتنا.
النصائح  من  عددا  طب«  »ويب  موقع  نشر 
اليت تساعد بشكل فعال بإزالة التوتر وختفيف 
الضغط النفسي أو التفكري السليب، ومن أهم 
احلركية  األنشطة  ممارسة  كان  النصائح  هذه 
والرياضية والتواصل مع اآلخرين وقوة اإلرادة 

واإلصرار الداخلي لدى الشخص.
ممارسة األنشطة والرياضة:

وهي أداة هامة وأساسية للتخفيف من الضغط 
أو  منزلية  الرياضية  كانت  لو  حتى  النفسي، 
قريبة من املنزل وبشكل غري احرتايف، املهم 
أن يكون هناك نشاط للجسم، فالنشاط البدني 
تشعر  جتعلك  اليت  اإلندورفينات  إفراز  حيفز 
بتحسن املزاج والكيميائيات العصبية الطبيعية 
اليت تعزز من اإلحساس بالراحة النفسية. كما 
على  عقلك  تركيز  تعيد  الرياضة  ممارسة  أن 
حركات جسمك وحتسني مزاجك ومساعدة ذاتك 
على ختفيف التوترات اليومية. وفّكر يف املشي 
أو الركض أو التنزه أو القيام بأعمال املنزل 
أو ركوب الدراجات أو السباحة أو رفع األثقال 

أو أي شيء آخر حيافظ على نشاطك.
الضحك

العقلي وختفيف  العبء  بإزالة  الضحك  يساعد 
يف  إجيابية  تغريات  وحيدث  النفسي،  التوتر 
اجلسم، لذلك، اقرأ بعض النكات أو أخرب بها 
غريك أو شاهد عرضًا كوميديًا أو امِض وقتًا 

مع أصدقائك املرحني.
التواصل مع اآلخرين

يساعد التواصل مع اآلخرين وخاصة املقربني 
وجيب  والتوتر،  النفسي  الضغط  على ختفيف 
روابط  تكوين  الضروري  ومن  العزلة،  جتنب 

اجتماعية.
لتخفيف  جيدة  وسيلة  االجتماعي  فالتواصل 
تشتيت  لك  تتيح  ألنها  النفسي  الضغط 
الدعم  توفري  إىل  إضافة  يؤرقك،  عّما  االنتباه 
ومساعدتك على حتمل تقلبات احلياة. لذا، خذ 
فرتة اسرتاحة الحتساء فنجان قهوة مع صديق 
توجه  أو  اإلنرتنت  عرب  لك  قريب  مراسلة  أو 

لزيارة إحدى دور العبادة.
كن حازمًا مع نفسك

اإلجيابي  القرار  واختاذ  اإلصرار  الضروري  من 
من دون تردد أوضعف، إن التعود على رفض 
املهام  تفويض  يف  الرغبة  أو  األشياء  بعض 

»هارفارد«  جامعة  من  حديثة  دراسة  أشارت 
األمريكية، إىل وجود 9 أعراض خطرية، جيب أن 
تنبه أصحابها إىل وجود نقص حاد أو طفيف 
يف فيتامني »ب 12«، وبعض هذه األعراض 

خطرية جدا.

فإن  اجلامعة،  نفذتها  اليت  الدراسة  وحبسب 
على  يؤثر   »12 »ب  فيتامني  معدل  اخنفاض 
واليت  الدم  يف  احلمراء  الكريات  مستويات 
تلعب دورا هاما جدا بعملية نقل األوكسجني 

إىل باقي أعضاء اجلسم.
دائري  مبظهر  احلمراء  الدم  كريات  وتتمتع 
بروتني  على  وحتتوي  مسنن،  مبركز  ومسطح 
ويزيل  األكسجني،  حيمل  الذي  اهليموغلوبني 
إىل  نقله  طريق  عن  الكربون  أكسيد  ثاني 

الرئتني ليتم إطالقه مع الزفري.
لنقص  الكبري  األثر  على  الدراسة  وشددت 
وبينت  العملية  هذه  على   »12 »ب  فيتامني 
لدى  رصدها  ميكن  اليت  األعراض  بعض 
األشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامني، 

وهي كالتالي:

•    يسبب نقص فيتامني »ب 12« يسبب مرض 
فقر الدم، ما يؤدي إىل اخنفاض أعداد الكريات 
احلمراء يف اجلسم بشكل كبري وملحوظ، واليت 

تسبب بدورها أعراض أخرى الحقة.
•    النقص يف أعداد الكريات احلمراء ينجم عنه 
نقص يف األكسجني داخل اجلسم، ما يؤدي إىل 

الشعور بالضعف والوهن.
•    يشعر أغلب األشخاص الذين تنخفض لديهم 
مستويات الربوتني بأعراض دوار خفيف مع صداع 

يتطلب أن تركز على ما تفعله خبالف ما تعتقد 
أنه جيب عليك فعله.

طلب االستشارة
إذا كانت هناك عوامل جديدة تؤدي إىل الضغط 

وُتضعف قدرتك على التكيف أو كانت إجراءات 
العناية الذاتية ال ختفف من الضغط النفسي، 
أو  العالج  يف  تتمثل  تعزيزات  إىل  حتتاج  قد 

االستشارات.
إذا كنت  أيضًا  جيدة  العالج فكرة  يكون  وقد 
على  القدرة  عدم  أو  شديد  بإحباط  تشعر 
التصرف، أو إذا كنت قلقًا على حنو متزايد، 
األعمال  إذا كانت لديك مشكلة يف تنفيذ  أو 
مبسؤوليات  الوفاء  أو  اليومية  الروتينية 
يساعدك  فقد  املدرسة،  أو  املنزل  أو  العمل 
االختصاصيون  املعاجلون  أو  االستشاريون 
لتحديد مصادر الضغط النفسي وتعلم أدوات 

جديدة للتكيف.

 أعراض خطرية لنقص فيتامني »ب 12« يف جسم اإلنسان
مزعج مشابه للشقيقة.

•    وتأخذ األعراض أشكاال خمتلفة لدى البعض، 
فقد أكدت الدراسة أن البعض يعاني من عدم 

انتظام خفقان القلب وسرعة يف الضربات.
•    باإلضافة إىل ذلك تظهر على بعض األشخاص 
عالمة أخرى لنقص الفيتامني كالشعور بضيق يف 

التنفس ناتج عن خلل يف عملية التنفس.
•    ويعاني البعض من آالم يف اللسان وامحرار 
يف الوجه العلوي من اللسان وانتفاخ، والذي 

يعترب مؤشرا على النقص احلاد.
•    باإلضافة إىل ذلك يشعر املصابون بأعراض 
فقدان الشهية الدائم، مرتافقا مع الغثيان، نظرا 

الخنفاض مستويات األكسجني يف الدم.
األعراض السابقة قد ال يالحظها الشخص،      •
لكن ميكن حلظ اخنفاض الوزن واإلسهال املتكرر، 

والذي يعترب مؤشر هام لنقص الفيتامني.
وسجلت الدراسة حدوث اصفرار يف اجللد      •
كمؤشرات  األشخاص،  هؤالء  لدى  والعينني 

مشابهة ألعراض مرض الريقان.
 ،»express« ونوهت الدراسة املنشورة يف موقع
إىل  يؤدي  قد  األعراض  هذه  إهمال  أن  إىل 
مرض »فقر الدم اخلبيث« والذي يؤدي بدوره 
إىل انهيار عمل أعضاء اجلسم الوظيفية ونتائج 

كارثية يف بعض األحيان.
ويوجد فيتامني »ب 12« يف اللحوم، مثل حلوم 
الدجاج وحلوم البقر وغريها، باإلضافة إىل حلوم 

األمساك ومنتجات األلبان.
وأكدت الدراسة، أن أعراض نقص الفيتامني، 
تظهر ببطء، وال يشعر بها األشخاص، وأحيانا 
يعتادون على وجودها، مما يسبب خماطر كبرية 

على حياتهم.
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NATIONAL CABINET
-  NSW welcomes the 
framework for the further 
easing of restrictions en-
dorsed by the National 
Cabinet.
-  This framework provides 
a clear pathway to what 
citizens can look forward 
to in coming months.
-  The NSW Government 
has already eased a num-
ber of restrictions listed 
under the first stage of 
the plan.
-  As I stated earlier this 
week – there will be no 
further change to restric-
tions in NSW this week.
-    NSW will continue to 
keep our citizens updated 
on our path forward.
ALMOST $1 BILLION 
OF PPE SECURED FOR 
COVID-19 BATTLE
-    The NSW Government 
has purchased almost $1 
billion of personal protec-
tive equipment (PPE) to 
help contain the spread 
of COVID-19 and protect 
frontline emergency work-
ers, medical staff and the 
public.
-  Premier Gladys Bere-
jiklian said the collec-
tion of face masks, face 
shields, gloves and surgi-
cal gowns was a sign of 
the Government’s com-
mitment to ensuring NSW 
was fully prepared.
LIFESAVING VENTILA-
TORS TO BE MADE LO-
CALLY
-  The NSW Government is 
partnering with local uni-
versities and manufactur-
ers to produce ventilators 
as part of its COVID-19 
response, with two proto-
types already underway.
- The NSW Government 
invested an extra $800 
million to support NSW 
Health during the COVID-
19 crisis, with $10 mil-
lion to encourage NSW 
businesses to urgently 
undertake pilot projects 
to produce ventilators 
and other critical medical 
equipment.
PUTTING PEOPLE FIRST 
DURING COVID-19
- Service NSW has been 
contacted around 1.5 mil-

lion times since COVID-
19 began, with people 
turning to the app, call-
ing the hotline and visit-
ing the website to remain 
informed and learn about 
the impact of the virus on 
their local area.
-   Premier Gladys Berejik-
lian said more than 2 mil-
lion people have down-
loaded the Service NSW 
app and 63,000 phone 
calls have been made to 
the hotline with the most 
common questions being 
about restrictions, travel-
ing to visit family and pro-
viding transport. 
WORLD-CLASS WEST-
ERN SYDNEY  HOSPI-
TAL BUILDING FINISHED 
EARLY
-  Western Sydney will 
soon have more world-
class health services 
right on their doorstep, 
with construction now 
complete on the West-
mead Health Precinct’s 
new Central Acute Ser-
vices Building.
-   Premier Gladys Berejik-
lian said the new state-of-
the-art hospital building, 
which includes two new 
emergency departments 
and more than 300 patient 
rooms, is the centrepiece 
of the $1 billion-plus West-
mead Redevelopment.
CREATIVE KIDS EXPAN-
SION GOES DIGITAL
- The NSW Government 
is helping Creative Kids 
providers go digital in re-
sponse to the COVID-19 
crisis, expanding access 
to the popular program 
for kids across the State.
-    Eligible Creative Kids 
providers will be able to 
access up to $5,000 in 
digital adaptation grants 
to help them offer creative 
learning activities online 
thanks to a $1 million in-
jection.
-    Find out more infor-
mation including details 
on how to apply at www.
create.nsw.gov.au
24-HOUR ECONOMY 
REFORMS SUPPORT 
NIGHTLIFE REVIVAL 
POST COVID-19
-   The NSW Government 

is inviting community 
feedback on the second 
stage of its 24-hour 
economy liquor law re-
forms, which propose a 
host of changes to kick 
start Sydney’s night time 
economy post COVID-19 
and beyond.
- Feedback must be sub-
mitted by 14 June by 
visiting https://www.cus-
tomerservice.nsw.gov.
au/consultations/laws-
to-help-grow-a-24-hour-
economy
-   A Bill is expected to 
be introduced to Parlia-
ment in the second half 
of 2020.
LAND TAX CONCESSION 
APPLICATIONS NOW 
OPEN
-  Landlords providing 
rent relief for eligible ten-
ants in financial distress 
due to COVID-19 can now 
apply for land tax conces-
sions online.
- To find out more about 
how the NSW Government 
is working to bolster our 
health resources, protect 
jobs and businesses visit 
https://www.nsw.gov.au/
covid-19/support
NEW APP TO SAVE LIVES 
ON SITE
=   Minister for Better Reg-
ulation and Innovation, 
Kevin Anderson, has an-
nounced the launch of 
SafeWork NSW’s new 
app, Speak Up, Save 
Lives which allows work-
ers to anonymously re-
port workplace health 
and safety issues. 
  Type in ‘Speak Up NSW’ 
to your Apple or Android 
store or visit the Safe-
Work website https://
speakup.safework.nsw.
gov.au/ to report unsafe 
work, anywhere, anytime.
NSW HUNTERS PRO-
VIDED LICENCE RELIEF 
& ACCESS BACK INTO 
STATE FORESTS
-   THE State’s hunters 
who hold a Restricted 
Licence will have the du-
ration of their licences 
extended by four weeks 
after recreational hunt-
ing areas in State Forests 
were closed to reduce the 
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spread of COVID-19 last 
month.
-   Mr Marshall also an-
nounced that the booking 
system would reopen, al-
lowing hunters back into 
State Forests from Friday 
as part of the easing of 
COVID-19 movement re-
strictions.
-    For more information 
and updates about hunt-
ing in NSW State forests 
visit: www.dpi.nsw.gov.
au/hunting and the NSW 
DPI Hunting Facebook 
page.
SYDNEY FOOTBALL 
STADIUM SUPPORTING 
ECONOMY
-     The Sydney Football 
Stadium is boosting the 
NSW economic recov-
ery by securing jobs and 
keeping the State’s con-
struction pipeline deliver-
ing during COVID-19. 
-    Over the next two 
years, the project will cre-
ate over 800 jobs and in-
ject hundreds of millions 
into the NSW economy.
ACCOMMODATION IN-
DUSTRY PROVIDES 
VALUABLE QUARAN-
TINE HELP
-  Hotels in NSW have ac-
commodated more than 
13,000 people so far un-
der quarantine arrange-
ments introduced at the 
end of March to help con-
tain COVID-19.
-    Premier Gladys Bere-
jiklian said housing large 
numbers of international 
travellers returning to 
Australia posed a major 
logistical challenge that 
has been successfully 
managed.
-   The NSW Government 
is grateful for fantastic 
support provided by a 
team of dedicated medi-
cal professionals and 
hundreds of police, Aus-
tralian Defence Force 
personnel, transport 
workers, security guards, 
caterers, cleaners, our 
travel management part-
ners and support staff.

FW: NSW Government Weekly Update - 8 May 2020

Jerome Boutelet <Je-
rome.Boutelet@pre-
mier.nsw.gov.au>

The government’s speedy 
response to the economic 
fallout of the coronavirus 
pandemic has driven a 
“rapid increase in bor-
rowings”.
They’re borrowings the 
country will take “many 
years to repay”.
“Australians know there is 
no money tree,” Treasurer 
Josh Frydenberg said in 
a grim economic outlook 
statement in parliament to-
day, on a day when he was 
supposed to be spruiking 
a Federal Budget surplus.
“What we borrow today we 
must repay in the future.”
Mr Frydenberg outlined 
how Treasury was fore-
casting GDP to fall by 
more than 10 per cent in 
the June quarter “which 
would represent our big-
gest fall on record”.
“At $50 billion, this is a 
loss equivalent to the to-
tal quarterly production 
of South Australia, Tas-
mania, the Northern Ter-
ritory and the ACT,” the 
treasurer said.
Mr Frydenberg said 
the Treasury estimates 
around the economic 
benefits of lifting restric-
tions will add $9.4 billion 
back to GDP per month 
and restore 850,000 jobs.
But if we go backwards, 
it would cost us dearly, 
hitting the NSW economy 
alone $1.4 billion a week.
He said failing to follow 
health advice could cost 
$4 billion a week to the 
economy.
“The economic benefits 
are only realised if Aus-
tralians continue to fol-
low the health advice and 
download the app,” he 
said.
Prime Minister Scott 
Morrison and Treasur-
er Josh Frydenberg in 
parliament today. Pic-
ture: Sam Mooy/Getty 
ImagesSource:Getty Im-
ages
The total value of govern-
ment debt has jumped 
by more than $50 billion 
thanks to coronavirus-
related spending: from 
$560 billion to $618 bil-
lion.
Mr Frydenberg said the 
pandemic had triggered 

a “health and economic 
shock the likes of which 
the world has never 
seen”.
The treasurer said higher 
taxes were not the path to 
paying back the massive 
pile of debt because tax 
hikes hurt “aspiration and 
investment”.
Amid the pandemic, Aus-
tralia received the “larg-
est and fastest injection 
of economic support” the 
country has ever seen.
Already $25 billion has 
flowed to households and 
businesses over the past 
month and there’s anoth-
er $30 billion on the way 
in the month ahead.
In the post-COVID re-
form effort, he said the 
government would focus 
on “practical solutions” 
such as reskilling and 
upskilling the workforce, 
keeping up the $100 bil-
lion pipeline of infrastruc-
ture spending, cutting 
red tape, and tax and IR 
reforms.
“Our measures are work-
ing by protecting lives 
and livelihoods,” he said.
“We can be confident 
about our future. The vi-
rus will not defeat us.
“We must stay strong, we 
must stay together. The 
fighting Australian spirit 
will see us get through 
this and help us to get to 
the other side.”
Opposition treasury 
spokesman Jim Chalmers 
later asked Mr Fryden-
berg when Australia’s 
gross debt would start to 
decline.
Mr Frydenberg said he 
was unable to provide 
that forecast – as would 
often happen in a federal 
budget – due to economic 
uncertainty.
“The reality is there’s 
great uncertainty in the 
economic environment, 
and therefore, when it 
comes to forecasts about 
debt, when it comes to 
forecasts about unem-
ployment, we make those 
on budget night,” he said.
The federal budget was 
due to be handed down 
today, but has now been 
pushed back to October 
due to the pandemic.

Virus causes $50b 
budget blowout 
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 NSW Premier Gladys Be-
rejiklian says the cross-
bench should have better 
things to worry about as 
the Greens push to block 
police chief Mick Fuller’s 
$87,000 pay rise.
Greens MLC David Shoeb-
ridge said his party would 
move a motion to reverse 
the pay rise in the upper 
house, as MPs return for 
a one-day sitting of Par-
liament on Tuesday to 
debate the government’s 
COVID-19 emergency 
measures bill.
The motion has a good 
chance of being success-
ful, with Labor and the 
Shooters, Fishers and 
Farmers agreeing to sup-
port it.
But with Tuesday’s sitting 
focused on the govern-
ment’s bill, it is unlikely 
the motion will be debat-
ed until the next sitting 
period, which has not yet 
been scheduled but is ex-
pected to be in June.
Ms Berejiklian rebuked 
the move on Tuesday 
morning, defending Mr 
Fuller’s salary increase 
as a decision which had 
been reached last year.
“I think it says a lot about 
the crossbench members 
that that is the biggest is-
sue they think is impact-
ing NSW at this moment,” 
Ms Berejiklian said.
“He [Commissioner Full-
er] oversees the largest 
police force on the plan-
et.”
The NSW Police Force 
has 17,111 sworn officers 
and almost 4000 non-
uniformed employees, 
according to the force’s 
latest annual report. It is 
surpassed in size by the 
New York City Police De-
partment, which states 
on its website that it has 

approximately 36,000 of-
ficers and 19,000 civilian 
employees.
Ms Berejiklian also con-
firmed the government 
was still considering a 
wage freeze for the public 
sector - a move that would 
see hundreds of thou-
sands of public servants 
forgo an annual 2.5 per 
cent pay rise.
With the salary increase, 
Commissioner Fuller 
is now paid a salary of 
$649,500, making him one 
of the highest-paid public 
servants in NSW.
Mr Shoebridge said the 
pay rise was “offensive”.
“In the middle of a pan-
demic when hundreds of 
thousands of people are 
losing their jobs and many 
more facing pay cuts, it’s 
offensive to see the Po-
lice Commissioner getting 
an $87,000 pay rise,” Mr 
Shoebridge said.
“The Premier should have 
never offered this and the 
Commissioner should 
have never accepted it. 
Both of them have shown 
a lack of true leadership 
here.”
Commissioner Fuller re-
ceived the rise after Ms 
Berejiklian directed the 
Statutory and Other Offic-
es Remuneration Tribunal 
on March 26 to reassess 
his salary, which is per-
mitted under legislation.
Four days later, the tri-
bunal agreed to raise his 
salary to $649,500 - an in-
crease of at least $86,850 
or 15.4 per cent. The pay 
rise was backdated to 
January 1.
His exact previous sal-
ary is not known, but the 
tribunal determination 
states it was “secretary 
level”, ranging between 
$487,501 to $562,650.
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NSW Premier Gladys Berejiklian, right, defended Commissioner Full-
er’s pay rise on Tuesday.Credit:Kate Geraghty

Berejiklian rebukes attempt to re-
verse police chief’s pay rise

The Reserve Bank has re-
leased its three options for 
Australian unemployment 
- and even the best case 
scenario leaves a million 
out of work.
On Thursday is a tough 
day for Australia - “terribly 
shocking” as Prime Min-
ister Scott Morrison said 
in a press conference on 
Thursday morning, shortly 
after the Australian Bu-
reau of Statistics released 
its latest unemployment 
figures.
So far, almost 600,000 
Australians have lost their 
jobs, bumping the unem-
ployment rate up one full 
percentage point, from 5.2 
per cent to 6.2 per cent.
But what’s to come is far, 
far more bleak.
Last week the Reserve 
Bank mapped out three 
possible outcomes for the 
future of jobs in Australia. 
It modelled a baseline sce-
nario, an upside scenario 
and a downside scenario.
None of the scenarios are 
good, as the next graph 
shows.

THE UPSIDE
Even the upside scenario 
has a million people out of 
work and unemployment 
peaking over10 per cent. 
But in this upside scenario 
the bad times don’t last. 
The labour market heals 
quickly and is back to its 
current levels within about 
two years.
The assumption is that we 
beat the virus, and people 
get their confidence back.  
“Because of the better 
health outcomes and pol-
icy stimulus in place, the 
rebound in consumer de-
mand and reduced uncer-
tainty about the outlook 
would allow businesses to 
rehire workers and resume 
investment plans quickly,” 
the RBA said when de-
scribing the upside sce-
nario.

THE BASELINE
We shouldn’t expect the 
upside scenario.
The RBA thinks a more 

realistic scenario is that 
unemployment is still over 
6 per cent in two years’ 
time. This is their baseline, 
the outcome they think is 
most likely.
But the baseline is still a 
fast recovery by historical 
standards. It usually takes 
many years for unemploy-
ment to recover from a re-
cession, as the next graph 
shows.
In the 1980s recession, it 
took two years for unem-
ployment to peak, and an-
other six years to recover. 
In the 1990s recession, it 
took three years to peak 
and eight years to recover.
The RBA expects this time 
to be different “because 
the downturn has been 
driven by health-related 
restrictions, not economic 
factors”.
That’s somewhat fair, as-
suming the virus doesn’t 
come back.
Once lockdowns are done 
we can return to our usual 
economic lives – working 
and spending.
There is reason to hope that 
some parts of the economy 
can “snap back”.
This is what Treasurer 
Josh Frydenberg was talk-
ing about on Tuesday.
“Treasury estimates that 
the benefits of just stage 
one being lifted will lead to 
more than 250,000 people 
going back to work and 
more than $3 billion in ad-
ditional GDP,” he said.
Another little bonus for 
the speed of the recovery 
– jobs lost were mostly 
in businesses with high 
turnover of staff, like hos-
pitality. It’s quicker to re-
hire 10,000 bar staff and 
waiters than it is to hire 

Coronavirus Australia: RBA’s bleak predic-
tion for Aussie jobs

prime Minister Scott Morrison i

10,000 qualified tradies or 
nurses.

THE DOWNSIDE
The downside scenario is 
much gloomier than the 
baseline.
In this scenario, we spend 
a full year with unemploy-
ment over 10 per cent. That 
drags out the recovery.
By 2022, unemployment 
is still higher than it was 
a few months ago – well 
over 7 per cent.
That means looking for a 
job would be very hard for 
a very long time.
One of the problems in 
the downside scenario is 
even people who do have 
jobs are forced to take 
one that doesn’t suit their 
skills, such as driving for 
Uber. That’s an example of 
what the RBA calls a “poor 
match”.
“The longer the economy 
remains weak, the more 
employment relationships 
are severed and the more 
households and firms will 
suffer severe financial 
stress. This would slow 
the recovery further and 
increase the chance that 
workers need to take jobs 
that are poor matches for 
their skills,” the RBA said.
The downside scenario 
will come true, the RBA 
reckons, if travel restric-
tions are in place
until next year, if we need 
to go back to restrictions 
due to a second wave, or 
if household and business 
confidence remains low. 
Any or all of which seem 
quite plausible.
The RBA’s downside sce-
nario seems gloomy. But 
is their “bad” scenario bad 
enough?

After all, it still has unem-
ployment falling swiftly in 
2021, and it assumes in-
ternational travel restric-
tions will be lifted in 2021. 
They might not be.
Australia is a medium-
sized trading nation, and 
as such we depend a lot on 
the rest of the world – es-
pecially the United States.
The US is doing every-
thing wrong in managing 
this virus. If there is going 
to be a big second wave of 
infections anywhere, it will 
be in America. That would 
slow down growth in the 
world’s biggest economy 
and inevitably it would 
have an effect on Austra-
lia.
Another big consequence 
of the pandemic seems 
to be worsening relations 
with China.
On Tuesday, China put 
a ban on imports of beef 
from four Australian abat-
toirs. That’s just a
warning shot from them 
about what could come 
next.
Without China, the chanc-
es of Australia’s economy 
returning to its previous 
highs seem remote.
There’s also the possibil-
ity of a big downturn in 
Australian real estate.
Residential vacancies in 
Sydney’s CBD have risen 
from 6.5 per cent a year 
ago to 13.8 per cent in 
April.
Commercial landlords are 
in an even worse position, 
with retail and office space 
suddenly looking very 
much in surplus.
The RBA likes to make 
its forecasts symmetrical, 
where the downside and 
the upside are
balanced. But the pandem-
ic is like the butterfly effect 
– consequences will spiral 
out in ways that are very 
hard to predict.
That means that while the 
best case scenario is just 
a return to boring old nor-
mal, the worst downside 
scenario is not just the 
mirror image of that – it’s 
much worse.
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China has threatened to 
cut off Australia’s $63 bil-
lion iron ore export pipe-
line to Beijing, as relations 
continue to sour over the 
COVID-19 inquiry.
China has threatened to 
cut off Australia’s $63 
billion iron ore export 
pipeline to Beijing follow-
ing the Morrison Govern-
ment’s calls for an inter-
national inquiry into the 
origins of COVID-19.
The Chinese government 
has hinted that Beijing’s 
boycott of Australian ex-
ports could extend be-
yond beef and barley, de-
scribing it as a “wake-up 
call” for the nation.
It comes after China tar-
geted beef and barley 
producers this week, 
sending panic through 
other industries fearing 
they could be next on the 
line.

‘AUSTRALIA IS NOT OUR 
ONLY OPTION’: CHINA’S 
THREAT 
The Global Times news-
paper, a mouthpiece for 
the communist govern-
ment, suggested China 
did not need Australian 
exports and could easily 
turn to Brazil for iron ore 
and other commodities.
“The latest meat import 
suspension and the pos-
sible imposition of major 
tariffs on Australia’s bar-
ley exports don’t neces-
sarily represent China’s 
economic punishment 
for Australia, though they 
may serve as a wake-up 

call for Australia to reflect 
on its economic links 
with China,” the newspa-
per said.
“While China is the only 
choice for Australia’s 
massive commodity ex-
ports, Australia is not 
necessarily the only op-
tion for China. There are 
also other countries like 
Brazil that can supply 
huge amounts of iron ore, 
coal or LNG to China.”
The Kilcoy plant, Beef 
City in Toowoomba, the 
Dinmore meatworks in 
Brisbane and the North-
ern Co-operative Meat 
Company at Casino in 
NSW have been suspend-
ed by Australia’s largest 
trading partner.
China is the number one 
market for Australian 
beef, accounting for about 
30 per cent of exports.
It comes after China’s 
Ministry of Commerce 
gave the nation’s barley 
producers 10 days to re-
spond to an anti-dumping 
investigation that’s been 
conducted into Austra-
lian grain imports since 
2010, threatening to slap 
them with tariffs of up to 
80 per cent.
China has alleged that 
Australian farmers pro-
duced barley at a price 
lower than its “normal” 
level between 2014 and 
2016, and is now consid-
ering two separate tariffs 
– a dumping margin of 
73.6 per cent and a sub-
sidy margin of 6.9 per 
cent on Australian barley 

‘Wake-up call’: China threatens Australia’s iron exports after COVID-19 inquiry

exported to China.
Australian relations with 
China have been heav-
ily strained since Prime 
Minister Scott Morrison – 
among other world lead-
ers – began pushing for 
an independent global in-
quiry into coronavirus.
The Australian Workers’ 
Union has written a let-
ter of support to the PM, 
saying he must stand firm 
against the Chinese gov-
ernment.
“Australia should resist 
any attempts to be bul-
lied,” AWU national sec-
retary Daniel Walton said 
in the letter.
“It is critical the Austra-
lian ¬government holds 
its nerve against such 
pressure and enforces its 
international and domes-
tic rights.”
“It might suit billionaires 
who have cosy relation-
ships with the Chinese 
Communist Party for our 
government to roll over, 
but AWU members expect 
their government to stand 
for them and defend the 
national interest,” he 
said.
The AWU boss called on 
the Government to estab-
lish a “trade NATO” bloc 
powerful enough to take 
on “China’s preferred ap-
proach of bilateral bully-
ing”.
“The integrity of Austra-
lia’s trading regime is par-
amount to sovereignty,” 
he wrote. “We note with 
concern the pressure be-
ing placed upon the Aus-

tralian government with 
respect to the integrity of 
its trade regime.”

CHINA DODGES QUES-
TION ON MOTIVATIONS
One third of Australia’s 
exports – including iron 
ore, gas, coal and food – 
are exported to our larg-
est trading partner, bring-
ing in around $135 billion 
per year.
Chinese authorities are 
continuing to dodge the 
question of whether trade 
strikes were politically 
motivated.
China’s Ministry of For-
eign Affairs spokes-
man Zhao Lijian said the 
trade strikes on abattoirs, 
which were first reported 
on Tuesday, were due to 
quarantine and custom 
standards violations as 
opposed to the country’s 
fury with Canberra over a 
COVID-19 inquiry.
“As to the Australian-
launched inquiry into the 
virus, as is known by all, 
the origin of the virus re-
quires the assessment 
of specialists and scien-
tists,” Mr Zhao said on 
Tuesday night.
“Using the virus for politi-
cal manoeuvre will only 
disrupt the epidemic co-
operation. This will only 
be an unpopular move. 
China always believes 
that mutual ¬respect and 
equality should be the ba-
sis for the development 
of bilateral relations,” he 
said.
“Mutual respect should 

be the basis of good rela-
tions.”
Federal Trade Minister 
Simon Birmingham con-
firmed his Chinese coun-
terpart had not responded 
to requests to discuss the 
diplomatic row.
“We have not secured 
said meeting yet. I would 
hope that would be forth-
coming,” he told parlia-
ment yesterday.
He added it was most 
appropriate that indus-
try sort out the problems 
with Chinese administra-
tors directly.
Senator Birmingham also 
told Australian compa-
nies to make sure all their 
paperwork is in order so 
that more industries can-
not be targeted, following 
reports of fears among 
Australian dairy and wine 
producers.
“Everyone at present 
should be, as they always 
should, dotting their Is 
and crossing their Ts and 
leaving no scope for any 
grievance to be raised.”
Mr Morrison said China’s 
claims related to “paper-
work and administration 
issues”.
He told parliament that 
Australia had raised trade 
issues with China fre-
quently and would con-
tinue to do so.
“From time to time there 
will be differences of 
views about those is-
sues and we will seek to 
progress them very con-
structively in the national 
interest, always in the na-

tional interest,” Mr Morri-
son said.
A separate article in the 
Global Times discour-
aged Chinese citizens 
from doing business with 
Australia.
“It now seems necessary 
to advise Chinese people 
and companies to watch 
out for potential risks 
when it comes to doing 
business with or studying 
in Australia,” the opinion 
article said.

‘BLUSTER RATHER THAN 
REAL ACTION’
Experts have argued Chi-
na is unlikely to target our 
iron ore production.
China’s ambassador to 
Australia, Cheng Jingye, 
warned the nation could 
face an all-out boycott 
if the COVID-19 inquiry 
continues.
He told The Australian 
Financial Review last 
month the country might 
face a Chinese boycott of 
its tourism and exports 
of wine, beef and other 
goods if the PM pressed 
for an inquiry.
But Peter Jennings, ex-
ecutive director at the 
Australian Strategic Poli-
cy Institute, said this was 
unlikely.
“Trade with China is al-
ways inherently political. 
It’s something the CCP 
uses to achieve political 
objectives as well as eco-
nomic ones,” he told ABC 
World Radio. “Most of 
what I think we’re seeing 
is bluster rather than real 
action.”
He added that the Aus-
tralian Government was 
right to pursue an inquiry 
into the origins of COVID-
19.
“I’d make a point also that 
it’s one thing to stop buy-
ing bananas from the Phil-
ippines … but if you’re go-
ing after Australia, you’re 
going after a G20 country. 
That’s going to be noticed 
all around the world and I 
think would be very coun-
ter-productive to China’s 
interests.”

Chinese authorities suggested they could easily turn to Brazil for iron ore and other com-
modities. Picture: Noel Celis – Pool/ Getty ImagesSource:Getty Images

China’s ambassador to Australia, Cheng Jingye, warned the nation could face an all-out 
boycott if the COVID-19 inquiry continues. Picture: AAP Image/Lukas CochSource:AAP
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إعــالن

 2020 أيــار   16 Saturday 16 May 2020الـسبت 

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

رمـضان 
كريم

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



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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