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«الكورونا» تنفلش جمتمعياً وعزل قـرى فـي اإلقليم والبقاع ..وتفاهم بني بري وباسيل حول «الكابيتال كونرتول»

مـخاطر الـجوع :تـفاهم ديـاب وسـالمة عـلى لـجم الـدوالر واألسـعار!!

الـدولة حـجزت إحـتياطيا عـلى أمـالك الـنائب هـادي حـبيش

بارقة أمل تلوح يف
األفق باحتمال «الدق»
بالسياسيني واملصرفيني
وكبار املوظفني ،الذين
حتوم حوهلم شبهات بنهب
املال العام ،بعد ان حجزت
الدولة اللبنانية احتياطيا
على أمالك النائب هادي
حبيش البالغة  500مليون
لرية لبنانية.
فهل سيجرؤ القضاء على
حماسبة وحماكمة «الكبار»
ام ان ذلك سيقتصر على
«أنصاف الكبار»؟
ٍ
قضاة
هل سيكون لدينا
«مكيون» كثر يتحررون
من الضغوط السياسية
ويتجرأون على اصدار
احكام جريئة حبق كل
متطاول على مال الشعب؟

تضارب وهرج ومرج بني الحراك املدني والقوى األمنية أمام شركة الكهرباء
ويف احليثيات فقد صدر

عن

دائرة

التنفيذ

يف

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

بريوت برئاسة القاضي
فيصل مكي قرار بتنفيذ
على
اإلحتياطي
احلجز
أمالك للنائب هادي حبيش
وذلك ضمانة لدين طالبة

خامنئي :سندعم أي بلد يقاتل اسرائيل

شدد املرشد اإليراني
السيد علي خامنئي على
أن إيران ستدعم أي بلد
أو مجاعة تقاتل «إسرائيل»
وهي لن ترتدد يف إعالن
ذلك.
وعشية إحياء يوم القدس
العاملي أكد السيد خامنئي
عرب تويرت أن «العداء ضد

الصهيونية ال يعين العداء
جتاه اليهود فال مشكلة
مع اليهود» ،مضيفا أن
«القضاء على إسرائيل يعين
أن خيتار سكان فلسطني
واملسيحيون
املسلمون
حكومتهم
واليهود
بأنفسهم ويطردوا األجانب

التتمة على الصفحة 22

مـَن آمـن بي وإن مـات فـَسيحيا

الشيخ حبيب اهلاشم يف ذمة اهلل

تفقدت العناية اإلهلية،
اخلميس،
االول
أمس
الشيخ حبيب اهلاشم من
بلدة تنورين عن عمر 78
عاما قضاها يف تربية

عائلة صاحلة ومساعدة
اآلخرين من خالل سلك
احملاماة الذي اعتربه رسالة
أكثر منه مهنة.

التتمة على الصفحة 22

اجليش اللييب يسقط طائرتني
مسريتني للقوات الرتكية
التفاصيل على الصفحة 22

التتمة على الصفحة 22

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW,
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

احلجز ،أي الدولة اللبنانية،
والبالغ مخسماية مليون
لرية لبنانية ،إضافة اىل
مببلغ
املقدرة
اللواحق
لرية
مليون
مخسني
لبنانية.
وورد يف نص القرار ما
حرفيته:
«إن رئيس دائرة تنفيذ
بريوت ،بعد اإلطالع على
طلب احلجز اإلحتياطي
ومرفقاته ،ومبا أن دين
طالبة احلجز يبدو يف ضوء
الظاهر مرجح الوجود،
ومبا يقتضي تقدير الدين
موقتا مببلغ  500مليون
لرية لبنانية ،لذلك وسندا
للمادة  866أصول مدنية
وما يليها يقرر :الرتخيص
بإلقاء احلجز اإلحتياطي
على:
أوال -أسهم احملجوز بوجهه
يف العقارات رقم /1365/
و/3076/و
و/3687/

 /4857/و /4865/و/4868/
و /4871/و /4874/و/4875/
و /4942/و /6673/القبيات

الديب
جل
و889/11
و /2331/حاالت  -جبيل

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Grocery packs for tenants doing it tough
Over a hundred grocery packages
were recently given away, assisting many
local families.
I thank Councillors Ned Attie and Tom Zreika
for the invite and applaud everyone involved in
this fantastic initiative. When times are tough,
it’s in the Australian spirit to roll up our sleeves,
and stick together through a crisis.

D

irector of MQ Reality, John Park,
has held a grocery package giveaway
as part of an assistance package
for renters doing it tough, due to the
Coronavirus pandemic.

حوض وينتي للسباحة قيد االنجاز
 مايكل،انضم إليّ مؤخرًا عضو املجلس البلدي املحلي
 ملعاينة التقدم الذي تم إحرازه بشأن تحديث،زعيرت
) للسباحةWentworthville( مركز وينتوورثفيل
. مليون دوالر8.8 البالغة كلفته
وسيشهد املشروع بناء حوض سباحة جديد وغرف
تغيري جديدة للمالبس ومقهى ومصعد للسماح
لألشخاص ذوي اإلعاقة باستخدام املسبح الحالي
. مرتا50 الذي هو بطول
لقد كان صي ًفا حارًا وأعلم أن حوض السباحة الجديد
هذا ينتظره بفارغ الصرب السباحون الرتفيهيون
.والتنافسيون
نحن ملتزمون باعادة الحياة اىل وينتوورثفيل بعد
 انني أتطلع إىل افتتاح.سنوات من اإلهمال يف املنطقة
هذا املرفق الجديد يف الوقت املناسب للسباحني يف
.الصيف املقبل

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

I am grateful that I get to work with a group
of caring councillors, regardless of political
afﬁliation for the betterment of our community.
I would like to take this opportunity to
especially thank Councillor Tom Zreika for his
outstanding efforts with the AusRelief charity
group, who are doing fantastic work for the
community during this challenging time.

Wenty pool on the way
I was recently joined by local ward Councillor,
Michael Zaiter, to inspect progress on the
$8.8 million upgrade for Wentworthville
Swimming Centre.
The project will see the construction of a new
program pool, new change rooms, a café and
lift to allow people with disabilities to use the
existing 50 metre pool.
It was a hot summer and I know this new
pool is eagerly awaited by recreational and
competitive swimmers.
We are committed to the revitalisation of
Wentworthville after years of neglect in the
area. I look forward to this new facility opening
in time for swimmers by next Summer.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
رزمات بقالة للمستأجرين الذين يعانون من صعوبات
 بغض النظر عن االنتماء، حفال وزع اعضاء البلدية املهتمني،  جون بارك، MQ Reality أقام مدير
. بتحسني مجتمعنا،خالله رزمات من من البقالة كجزء من حزمة مساعدة السياسي
للمستأجرين الذين يعانون من صعوبات بسبب
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر بشكل خاص عضو
.جائحة فريوس كورونا
املجلس البلدي توم زريقة على جهوده املتميزة مع
 الخريية التي تقوم بعمل رائعAusRelief  تسليم أكثر من مئة حزمة بقالة مجموعة، مؤخرا،فقد تم
.ملساعدة العديد من العائالت املحلية
.للمجتمع خالل هذه الفرتة الصعبة

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان
: فالرجاء االتصال بي على،أساعدكم فيها
0419 651 187
steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

)أشكر عضوي املجلس البلدي ناد أتي (نادر عطية
وتوم زريقة على دعوتهما لي وأشيد بكل من شارك
، عندما تكون األوقات صعبة.يف هذه املبادرة الرائعة
من الروح األسرتالية أن نشمـّر عن سواعدنا ونقف
.اىل جانب بعضنا البعض خالل أي أزمة
إنني يف غاية االمتنان كوني أعمل مع مجموعة من
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الرئيس عون نعى ستيتيه ومنحه وسام االستحقاق الوطين املذهب وعرض مع زواره شؤونا عامة وطلب من قائد اليونيفيل وقف االنتهاكات االسرائيلية

أعرب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون عن أمله لغياب
املفكر والديبلوماسي صالح
ستيتيه يف فرنسا «اليت
احتضنت فكره ،وبعيدا عن
لبنان الذي محله إىل عامل
الفرانكوفونية متوجا بالتالقي
بني الشرق والغرب».
وقال الرئيس عون« :لقد شكل
ستيتيه أحد أبرز وجوه الريادة
بتعلقها
املتميزة
اللبنانية
بلبنان وطنا للتالقي بني التنوع
واالختالف ،ويف الوقت عينه
املنفتحة على أكثر التجارب
الشعرية الفرانكوفونية حداثة،
إىل حد ان برز مرجعية فكرية

شاملة يعتد بها وبات موضع
دراسات أدبية واكادميية عديدة،
وتكلل عطاؤه جبوائز هامة لعل
أبرزها تقديرا من األكادميية
الفرنسية».
اضاف الرئيس عون « :لقد بقي
ستيتيه طوال حياته املديدة
اليت شارفت القرن صورة
مشعة للبنان ،متباهيا بالكلمة
اليت تزاوج النار بدفق املياه
لتسمو باحلياة إىل قمم عطاء مل
يتوقف .ولكم فاجأ عامل الفكر
بإصدار كتاب جديد له كلما
اصدرت دار نشر جمموعة كاملة
من مؤلفاته».
وختم الرئيس عون بالقول»:

اليوم إذ يغيب حبسرة بعيدا عن
وطنه ويف ظل أوضاع عاملية
صعبة وفريدة نتيجة تفشي
وباء كورونا ما مينع من تكرميه
بالطريقة اليت تليق بكبارنا،
فإن حضوره سيبقى ناصعا
وقويا وفاعال كما لبنان الذي
منه انتماؤه على مدى العامل.
وسيبقى فكره ذخرا مؤثرا
الجيال ستأتي لتجد فيه مصدر
اهلام ومنهل ارتقاء».
وقرر رئيس اجلمهورية منح
الراحل الكبري وسام االستحقاق
الوطين املذهب تقديرا لعطاءاته
الفكرية ولعمله الديبلوماسي يف
خدمة لبنان ،وكلف سفري لبنان

يف فرنسا رامي عدوان متثيله
يف الوداع الذي سيقام للراحل
يف باريس.

لقاءات

استقبل رئيس اجلمهورية
وزير الرتبية والتعليم العالي
القاضي طارق اجملذوب ترافقه
مديرة دائرة االرشاد يف الوزارة
السيدة هيلدا خوري ،رئيس
اجمللس الدستوري القاضي
طنوس مشلب والنائب سليم
عون حيث تناولت اللقاءات
وتربوية
سياسية
مواضيع
وقضائية.

قائد اليونيفيل

واستقبل الرئيس عون قائد

القوة الدولية املوقتة يف جنوب
اجلنرال
«اليونيفيل»
لبنان
ستيفان دل كول يف حضور
الوزير السابق سليم جريصاتي.
واطلع اجلنرال دل كول رئيس
اجلمهورية على االوضاع االمنية
يف منطقة العمليات الدولية
يف اجلنوب والتدابري املتخذة
بالتنسيق مع اجليش للمحافظة
على االستقرار يف املنطقة.
واشار اجلنرال دل كول اىل
املداوالت اليت جرت يف جملس
االمن الدولي مؤخرا حول مستقبل
«اليونيفيل» واملهام املوكلة
اليها ،فضال عن عمل اللجنة
اللبنانية
العسكرية
الثالثية

واالممية واالسرائيلية اليت جتتمع
دوريا يف مقر «اليونيفيل»
ملعاجلة املستجدات االمنية.
ونوه الرئيس عون باجلهود اليت
تبذهلا قوة «اليونيفيل» لتطبيق
القرار  ،1701جمددا التزام لبنان
به ،مؤكدا أهمية التنسيق مع
«اجليش حلل االشكاالت اليت
تقع من حني اىل آخر بني وحدات
«اليونيفيل» وسكان البلدات
والقرى اليت تنتشر فيها القوة
الدولية.
وشدد الرئيس عون على ضرورة
وقف االنتهاكات االسرائيلية
املستمرة للسيادة اللبنانية جوا
وحبرا.
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يـتقدم
رئـيس بلدية كامربالند

سـتيف كريـستو

بأحر التهاني من اجلالية عامة
واجلالية االسالمية خاصة مبناسبة
عـيد الفطر الـسعيد ،أعـاده اهلل
على الـجميع بالـخري والـربكات.

عـيد مبارك للجميع

يـتقدم
رئـيس حـزب
الـسيد بـول غـارارد
واألعضاء :رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو ونائبه
آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية باراماتا ميشال غارارد
وعضو اللجنة االدارية كلوفيس البطي بأحر التهاني من
اجلالية عامة واالسـالمية خـاصة مبناسبة حـلول عـيد
الفطر السعيد ،أعـاده اهلل على الـجميع بالـخري والـربكات.

عـيد مـبارك
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From Jodi McKay and your State Labor MPs
!We wish you and your family a happy and blessed Eid al-Fitr
مـن جودي ماكاي ونواب حزب العمال يف الوالية

نـتمنى لـكم ولـعائالتـكم عـيد فـطر سـعيد ومـبارك!
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جلنة املال اقرت  1200مليار ملتضرري كورونا و 180مليون دوالر لالسكان الوفاء للمقاومة :على احلكومة وهي تفاوض حول املساعدات أن تثق
كنعان :خطوات باالجتاه الصحيح تساعد على الصمود بوجود خيارات بديلة حتى ال ختضع للضغط وتقدم تنازالت مرفوضة
وحتفز االقتصاد وجتلب fresh money

عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة برئاسة النائب ابراهيم
كنعان وحضور نائبة رئيس
جملس الوزراء وزيرة الدفاع
زينا عكر والنواب :سليم عون،
حكمت ديب ،سيمون أبي رميا،
نقوال حناس ،عناية عز الدين،
فريد البستاني ،انور اخلليل،
االن عون ،سليم سعادة ،غازي
زعيرت ،عاصم عراجي ،وهبه
قاطيشا ،عدنان طرابلسي،
هنري شديد ،فادي عالمة ،ادي
ابي اللمع ،حسن عز الدين،
ياسني جابر ،انور مجعة ،ايوب
محيد ،حممد القرعاوي ،بالل
عبد اهلل ،جهاد الصمد ،سامي
فتفت ،ميشال معوض ،علي
حسن خليل ،ابراهيم املوسوي،
بيار بو عاصي وعلي فياض.
عقب اجللسة اليت استمرت
 4ساعات ،حتدث النائب
كنعان ،فقال« :اقرينا اتفاقية
القرض بني اجلمهورية اللبنانية
والصندوق العربي لتمويل
مشروع االسكان بقيمة 50
مليون دينار كوييت ،ما يعادل
 180مليون دوالر بفرتة مساح
على مخس سنوات بفائدة
 %2على ثالثني سنة .وقد
حصل نقاش مطول حول هذا
املشروع ،واألكثرية كانت
مع اقراره ،والتساؤالت اليت
طرحت مل ترق اىل مستوى
الرفض ،ألن هذا القرض من
القروض القليلة اليت تذهب يف
االجتاه الصحيح».
اضاف« :حنن يف تعثر مالي

وازمة كبرية صحيح ،لكن
قرضا من هذا النوع يتوجه
اىل ذوي الدخل احملدود
ينشط االقتصاد وجيذب امواال
جديدة ،او ما يعرف بال «fresh
 .»moneyوالتساؤالت اليت
طلبنا من مصرف االسكان
واالمناء واالعمار ومصرف لبنان
االجابة عليها ،هو الفارق بسعر
الصرف ،يف ضوء التبدالت
اليت حصلت يف اآلونة األخرية
بني اللرية والدوالر».
واعلن كنعان عن «اقرار مشروع
خطة األمان االجتماعي والتحفيز
احملال من احلكومة بقيمة 1200
مليار لرية ،ويدعم االسر من
خالل املساعدات االجتماعية،
وحيفز املشاركة بدفع عجلة
االقتصاد ،وجيلب عمالت أجنبية
اضافية اىل لبنان .وينقسم
املشروع اىل قروض لتحفيز
الصناعة بقيمة  300مليار لرية،
وقروض للمؤسسات الصناعية
الصغرية بقيمة  140مليار لرية
يستفيد منها  7000مستفيد،
وقروض مدعومة للمزارعني
بقيمة امجالية تبلغ  135مليار
لرية ويستفيد منها  30الف
مدعومة
وقروض
مزارع،
للحرفيني تبلغ  30مليار لرية
يستفيد منها  6700حريف».
واشار كنعان اىل ان «هذه
الوضع
تعاجل
القروض
االقتصادي واالجتماعي الناجم
عن الكورونا وتساهم خبفض
نسبة البطالة او ووضع حد
هلا اىل حد ما ،والقسم الثاني

منها والبالغ  600مليار لرية،
فيشكل شبكة امان اجتماعي
يستفيد منها  200الف لبناني،
مببلغ  400الف لرية شهريا
من الفئات االكثر تعرضا من
املسنني وأسر طالب املدارس
الرمسية ومصابي االلغام وذوي
االحتياجات اخلاصة وشرائح
اخرى حمددة يف القانون».
وتابع« :حبثنا كذلك يف حتديد
سقف للفوائد املدينة ،خصوصا
ان مجعية املصارف ال تستطيع
الزام كل املصارف بتعاميم
مصرف لبنان .وقد الفنا جلنة
من الزمالء نقوال حناس وياسني
جابر واالن عون للخروج بصيغة
تضع سقفا للفوائد على
احلسابات املدينة الختاذ قرار
باالقرار لوضعها على جدول
اعمال هيئة مكتب اجمللس
النيابي».
وعن كيفية تأمني التمويل
ملشروع ال 1200مليار ،قال
كنعان« :هو اعتماد اضايف
طلبته احلكومة على موازنة
 .2020ومع تدني اسعار
احملروقات وجماالت الوفر يف
املوازنة ،ميكن تأمني املبلغ
املطلوب .وحنن نذهب للمرة
األوىل يف االجتاه الصحيح.
فهناك ضرورة للوقوف اىل
جانب اجملتمع للصمود ،وما
اقريناه يف جلنة املال يدعم
الشرائح احملتاجة من صناعة
وزراعة وحرفيني ،وهي خطوة
باالجتاه الصحيح تساعد اجملتمع
اللبناني على الصمود».

احلريري عرض التطورات مع أبو فاعور وخالد الضاهر
طالب باستقالة احلكومة وتشكيل حكومة انتخابات مصغرة
استقبل الرئيس سعد احلريري،
عصر يوم امس االول اخلميس،
يف بيت الوسط ،النائب وائل
أبو فاعور ،يف حضور الوزير
السابق غطاس خوري ،وتناول
اللقاء البحث يف آخر املستجدات
السياسية واألوضاع العامة.
ثم التقى احلريري النائب
السابق خالد الضاهر ،الذي
قال على األثر« :التقيت
الرئيس احلريري ،يف ظل ظروف
صعبة يعيشها لبنان حكومة
وشعبا .لقد طالبت اجلميع
قبل تشكيل احلكومة احلالية
بتحمل مسؤولياتهم واحملافظة
على مصاحل لبنان وإنقاذه مما
يتخبط به ،وتوجهت بكالمي إىل
الثنائي الشيعي والتيار الوطين
احلر ،وطالبت بضرورة تشكيل
حكومة إنقاذ مصغرة تضم
كفاءات لتتخذ إجراءات جذرية
سريعة وحتل جملس النواب
وتعد النتخابات نيابية جديدة
بعد ما شهدناه يف  17تشرين،
وذلك خدمة للمصلحة الوطنية
العليا ولرد األمانة للشعب
وليس خدمة ألي مصلحة فئوية
أو بهدف تكليف الرئيس
احلكومة،
تشكيل
احلريري
ولكن مع األسف تشكلت حكومة
االستئثار ،وهي حكومة فئوية،

وبدل أن يسري البلد باالجتاه
الصحيح حنو األفضل رأينا
األمور تسري حنو اهلاوية على
كل املستويات».
املستوى
«على
أضاف:
الصحي ،ماذا قدمت احلكومة
ووزارة الصحة إىل البنانيني
يف موضوع وباء الكورونا ،إال
إقفال األسواق والتضييق على
الناس؟ يف حني أن املطلوب
كان تأمني أجهزة للفحص
وغرف للعناية الفائقة يف
املستشفيات وأجهزة تنفس
اصطناعي ملن يعانون من
مشاكل صحية وتقديم مساعدة
اجتماعية منتظمة إىل العائالت
الفقرية ،وقد عجزت احلكومة
عن تأمني مبلغ ال 400ألف
الذي يوازي اليوم أقل من مئة
دوالر ،حبيث مل تصل إىل كل
مستحقيها».
وتابع« :كذلك ،كان األجدى
باحلكومة أن حتافظ على ثروة
لبنان ومتنع إهدارها عرب تهريب
الطحني واملازوت ،واألمور
مفضوحة يف هذا اخلصوص،
والذين يتولون السلطة اليوم
هم املسؤولون عما وصل اليه
البلد .اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى حنن يف حاجة اىل حكومة
إنقاذية .ولذا ،نطالب باستقالة

احلكومة احلالية وتشكيل حكومة
انتخابات مصغرة حتظى بثقة
خارجية وباحرتام داخلي وتعمل
على حتسني الوضع يف لبنان
الذي تسري به هذه احلكومة
احلالية حنو اهلاوية».
وأردف« :نصيحيت هلذه احلكومة
وملن يقف وراءها بأن يعوا أن
مصلحة الشعب فوق كل اعتبار،
وأن اداءهم سيؤدي اىل كارثة
اجتماعية واقتصادية ،فجميعنا
يرى التخبط يف األداء ويف
اخلطط االقتصادية واالجتماعية
ويف ملف العالقات الدولية».
وختم الضاهر قائال« :حنن
أمام مشكلة كبرية حتتاج اىل
شجاعة واقدام الجياد حل
جذري هلا يؤدي اىل استعادة
الثقة ،فاحلكومة احلالية ومن
وراءها يسريون بالبلد حنو
االنهيار ،وآمل أال نصل اىل
هذا املوضوع ،فنحن نثق
بربنا وشعبنا الذي لن يسكت
عن هذا األداء .بعد ثورة 17
تشرين اليت طالبت باإلصالح،
احلريري
الرئيس
استجاب
لصوت الشعب واستقال،
واملطلوب اليوم من اآلخرين أن
جياروا الرئيس احلريري يف هذا
املوضوع ويتحملوا مسؤوليتهم
يف انقاذ لبنان».

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» يف
بيان اثر اجتماعها الدوري مبقرها
يف حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ،أنه «حني ختتلط هذا
العام مناسبات العشر األواخر
من شهر رمضان املبارك،
مع حمطات وذكريات النصف
الثاني من شهر أيار ،يصبح
املرء مدفوعا باهتمام للتأمل
يف ما مضى ليقرر خطواته يف
الزمن القادم .فمن شهادة أمري
املؤمنني االمام علي بن أبي
طالب عليه السالم يوم الواحد
والعشرين من شهر رمضان،
وما أحدثته من صدع أصاب
األمة وحنا بها حنو مجلة حتوالت
طبعت تارخينا احلضاري بألوان
من التجارب وأشكال احلكم
املتفاوتة يف نسبة انسجامها مع
قواعد وأحكام الشريعة الغراء.
إىل زمننا الراهن ،حيث انتصرت
ثورة اإلسالم املباركة يف إيران
وأتاحت لبقع الضوء يف تارخينا
فرص توهجها جمددا وأعادت
للقيم االنسانية حيويتها وللحكم
روحيته املنفتحة على العدالة
ورفع الظلم وصار لفلسطني
نصريا جادا وللقدس يوما عامليا
تنشد إليه القلوب وتنطلق منه
املشاريع والربامج ،وتستوحى
منه آليات التعامل مع حمطات
مضت ومع أحداث كان يراد
هلا أن تعرب بصمت وهدوء يف
عصرنا .فصارت النظرة إىل نكبة
فلسطني يف  15أيار  ،1948حتث
على النضال ومواصلة السبل
إلحباط املشروع اإلسرائيلي
واستعادة فلسطني من حبرها
إىل نهرها ،بدل التباكي على حق
ضيعه اجلنب واخلذالن والتآمر،
وصار التصدي التفاق  17أيار
وإجهاض مفاعيله هو اخليار
الذي متليه املفاهيم والقيم
االنسانية والوطنية يف زمن
نهوض املقاومة ضد االحتالل
والتصدي له ولتداعياته».
ولفتت اىل أنه «استنادا اىل
خيار املقاومة سطر شعبنا
يف لبنان اروع مالحم الصرب
والبطولة على مدى  18عاما ضد
الغزاة احملتلني حتى أحلق بهم
شر هزمية وأجربهم على االندحار
وأجنز حتريرا تارخييا للبالد أسس
ملرحلة جديدة صارت املقاومة
فيها مكونا فاعال ملعادلة القوة
والنصر اليت تكرست يف 25
ايار من العام  2000وما بعد.
ويف ضوء قيم املقاومة بات
اجلهاد واالستشهاد طلبا للنصر
ودفعا للعدوان ،مسلكا يوميا
نبيال يضطلع به رجال أباة
وقادة جماهدون وشهداء ،أحيا
أهلنا األسبوع الفائت ذكرى أحد
كبارهم الشهيد القائد السيد
مصطفى بدر الدين الذي قاد
التصدي للهجمة التكفريية اليت
استهدفت سوريا ولبنان ،ومتكن
مع إخوانه يف املقاومة وبعد
سلسلة من املواجهات املفصلية
اليت نستحضر هذه األيام بداية
لتحرير
التمهيدية
العمليات
مدينة القصري يف ريف محص،
وما نتج بعد ذلك من تداعيات
وتدحرج انتهى إىل دحر املشروع
التكفريي عن سوريا ولبنان».
ورأت «يف املشهد احمللي
الراهن ،أن ما بني مواصلة
تصدي لبنان اليوم لوباء الكورونا

الذي ال يزال حيقق إصابات يف
مرمى املقيمني والوافدين من
اللبنانيني ،ويستدعي التشدد من
اجلميع يف التزام قواعد السالمة
الصحية والتعبئة العامة إزاءه،
وبني حماولة احلكومة االستثمار
على خطتها االقتصادية العامة
للحصول على مساعدات طازجة
غري مصحوبة بشروط مكبلة أو
معطلة حتول دون إنعاش الوضع
الراكد حتريك بعض مشاريع
االستثمار يف البنى التحتية
وغريها يف البالد ،يستنزف
اللبنانيون أوقاتهم مبتابعة أخبار
التحقيقات يف بعض ملفات
اهلدر والفساد علهم يستطيعون
حماكمة منظومة الفساد املعقدة
اليت تستأثر باملصاحل والثروات
على حساب حقوق املواطنني
ومصلحة الوطن ،أو عل القدر
ميكنهم أن يستعيدوا األموال
احملولة إىل اخلارج لسبب غري
مفهوم وبكميات ال تزال غري
مدققة».
وأشارت الكتلة اىل أنها «عرضت
للرأي العام خالصة جهدها على
مدى عامني متواليني يف مالحقة
بعض قضايا اهلدر والفساد
يف البالد ،وأحالت للمتابعة
لدى املراجع القضائية واجلهات
املختصة ملفات تقدر قيمتها مبا
يوازي الواحد والثالثني مليار
دوالر ،وهي تتابع باهتمام بالغ
سري التحقيقات واملالحقات،
ومسار إنقاذ الوطن من أزمته
اخلانقة اليت أملت بوضعه
السياسي فضال عن وضعه
املالي والنقدي واالقتصادي.
وعشية عيد الفطر السعيد الذي
يطل هذا العام وفيما أغلب
الناس تلتزم احلجر املنزلي
الطوعي احرتازا ضد الكورونا،
ال يفوتها ان تهنىء اللبنانيني
عموما
واملسلمني
خصوصا
بهذا العيد الذي نرجو ان يكون
مدخل خري وعافية للبشرية مجعاء
وبداية رحلة النقاهة من معاناة
املكافحة للوباء والعودة اىل
استئناف احلياة الطبيعية يف
لبنان والعامل».
وأعلنت الكتلة أنها «عرضت
يف اجتماعها اليوم ،للعديد
من امللفات والقضايا وتوزعت
املهام بني اعضائها استعدادا
جللسة اهليئة العامة املقبلة
بعد العيد» ،معتربة أن «عيد
املقاومة والتحرير هو عيد وطين
يستشعر فيه اللبنانيون قدرتهم
على محاية وطنهم والدفاع عن
وجودهم ومصاحلهم واستعدادهم
ملواجهة الغزاة وفرض اهلزمية
عليهم عرب التزام معادلة اجليش
اليت
واملقاومة،
والشعب
كرست االنتصار للبنان ضد
اعدائه وفرضت على الصهاينة
توازن ردع يستعصي جتاوزه من
قبل الكيان االسرائيلي ،رغم
تهديداته ووعيده املتواصل».
وحيت «بهذه املناسبة اهلنا
القوي
وجيشنا
املقاومني
ومقاومتنا الباسلة» ،مستحضرة
«آيات التقدير واالجالل لكل
الشهداء واجلرحى واالسرى
احملررين».
ودعت «احلكومة اللبنانية وهي
تفاوض اجلهات واملؤسسات
والدول حول ما يلزم من مساعدة
لتنفيذ خطتها االقتصادية ،اىل

أن تكون واثقة متاما بوجود
خيارات بديلة ،حتى ال تقع
فريسة الوهم بعدم وجود بدائل،
وكي ال ختضع حملاوالت بعضهم
الضغط عليها لتقديم تنازالت
مرفوضة» ،مؤكدة أن «احلرص
على العالقات اجليدة مع الدول
ينبغي أن يظهر متبادال وإال
يصبح ارمتاء أعمى يف حضن
املبتزين».
وأسفت «لوجود أصوات تشجع
على التنازل وتربر للجهات
األخرى املفاوضة إمالء شروط
هلا على لبنان ،وتضع املفاوض
اللبناني يف موقع املهزوم مسبقا
قبل أن يبدأ التفاوض».
وأعلنت الكتلة أنها «التزاما منها
حبماية مصاحل اللبنانيني كافة،
ودرءا ملا خلفه وباء الكورونا
من تداعيات وأضرار ،وأحدثه
من تعقيدات ،اضافة اىل ما
تسبب به وباء الكورونا من
اضرار وارباكات يف أكثر من
جمال يتصل بأوضاع املواطنني
فقد
واملعيشية،
القانونية
أعدت مخسة اقرتاحات قوانني
تقدم بها بعض نوابها إىل
اجمللس النيابي الكريم إسهاما
يف معاجلة املشاكل والظروف
النامجة عن اإلعسار الذي فرضته
على اجلميع التداعيات الصعبة
والراهنة يف البالد».
واعتربت أن «حمنة العامل بوباء
كورونا وما كشفته من خبايا
يف نظرة الغرب احلقيقية إىل
حقوق اإلنسان ويف درجة نفاقه
الذي ظهر يف التخلي عن احرتام
تلك احلقوق يف الصحة واحلياة،
واملنافع
األرباح
وتغليب
االقتصادية على حساب حفظ
وجود اإلنسان وبقائه ،كل ذلك
ينبغي أن يدفع الرأي العام يف
بالدنا واألنظمة احلاكمة يف دول
منطقتنا العادة النظر ومراجعة
عالقاتها وحتالفاتها مع هذا
النمط من الدول ذات السلوك
اخلسيس والرديء الذي ال يبعث
على الطمأنينة ،فضال عن الثقة
جبدوى الرهان على توجهاتها
ورؤاها الرتبوية واالجتماعية».
وشددت على أن «إحياء يوم
القدس العاملي هو وثبة حضارية
هلا بالغ الفاعلية واألثر لالنتقال
باألمة من موقع االنهزام النفسي
الذي استولدته النكبة يف العام
 ،1948إىل موقع الثقة واالعتزاز
لتحقيق التحرير ضمن مسار
جهادي وعقائدي يرتكز إىل
اإلميان باهلل وبقدرات شعوبنا
على بناء القوة الالزمة لدحر
العدوان وإزالة االحتالل» ،الفتة
اىل أن «الغفلة عن فلسطني
والتقصري يف واجب حتريرها،
هو إلغاء للهوية واستسالم
لالذعان وخضوع لن يستقر
عند حدود ،وثغرة يتسلل منها
االعداء واملتواطئون ليعقدوا
صفقات على حساب شعبها
وارضها ومصريها .وليست
النكبات اليت توالت يف املنطقة
إال بعضا من نتائج تلك الغفلة
وذلك التقصري .يف املقابل،
ليست االنتصارات املتكررة
ضد العدو الصهيوني والعدو
التكفريي إال الدليل احلي على
واقعية الطموح الذي تصنع منه
اجلدية واملثابرة اجنازات واقعية
وحقيقية».
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لـبنانيات

الفرزلي بعد اجتماع جلنيت املال واإلدارة :لتوسيع اجلميل وحنكش تقدما باقرتاح قانون إعفاء سكان
الراعي من الدميان يف الذكرى ال  65لوفاة
نطاق السرية املصرفية لتطاول كل اطراف اجملتمع املناطق اجملاورة للمطامر من ضريبة األمالك املبنية عريضة :نسعى اىل القيام بواجب احملبة واخلدمة
عقدت جلنة املال واملوازنة  -ان التشريع يف اللجان ال جيوز تقدم النائبان سامي اجلميل من هذه الروائح وانعكاساتها
من خالل خطة االغاثة البطريركية
االدارة والعدل جلسة مشرتكة ان يكون خاضعا لألعالم ألنه ال والياس حنكش باقرتاح قانون السلبية على تصنيف وحداتهم

الثالثة بعد ظهر امس االول
القرتاحي
وعرضت
اخلميس
القانون املتعلقني بإسرتداد
املنهوبة،
لالموال
الدولة
واقرتاحي القانون املتعلقني
بتعديل القانون رقم 154
تاريخ ( 1999/12/27االثراء غري
املشروع) ،ومشروع القانون
الوارد باملرسوم رقم 2490
املتعلق باالثراء غري املشروع.
وعقدت اجللسة برئاسة نائب
رئيس اجمللس ايلي الفرزلي،
وحضور النواب :ايوب محيد،
عاصم عراجي ،قاسم هاشم،
بوليت
طرابلسي،
عدنان
يعقوبيان ،مجيل السيد ،جورج
عطا اهلل ،حكمت ديب ،ابراهيم
املوسوي ،علي عمار ،امني
شري ،حسني احلاج حسن،
انور مجعة ،مسري اجلسر ،هادي
جبيش ،سامي اجلميل ،طارق
املرعيب ،علي فياض ،حسن
فضل اهلل ،فيصل الصايغ،
حسن عز الدين ،سليم عون،
ابراهيم عازار ،ادكار معلوف،
بالل عبداهلل ،بيار بو عاصي،
ادي ابي اللمع ،سيمون ابي
رميا ،جهاد الصمد ،ياسني جابر،
سامي فتفت ،حسني حبشي،
نقوال حناس ،ابراهيم كنعان،
وهيب قاطيشا ،غازي زعيرت،
انور اخلليل ،حممد احلجار وعلي
حسن خليل.

الفرزلي

وبعد اجللسة قال الفرزلي:
املشرتكة
اللجان
«اجتماع
اليوم كان بنية انهاء اقرتاحات
ومشاريع قوانني تتعلق باحلياة
العامة ونظامها ونظافة كفتها
وقصدها .هذه احلياة العامة كان
هلا عالقة مباشرة برفع قانون
السرية املصرفية ،قانون السرية
املصرفية اليت قامت جلنة فرعية
للجان املشرتكة بدراسة على
مدى اسابيع امعنت حبثا ،ومن
ثم اليوم اعيد درسها اكثر واكثر
مبشاركة وزارة العدل والقضاة
العدليني ،ومت دراسته كل كلمة
بكلمتها لتوسيع نطاق السرية
املصرفية من جهة لتطاول كل
اطراف اجملتمع اللبناني ،ولكي
تسود العدالة يف التعاطي يف
هذه املسالة ،وكيال يكون احد
مبعزل عن احملاسبة يف ما يتعلق
باملال العام ال من قريب وال
من بعيد ،فأقر السادة النواب
يف اللجان املشرتكة هذا
القانون وصدقوه بنية اقراره
يف اهليئة العامة ألنكم تعلمون
مجيعا ان كل كلمة تقال خارج
اطار اجتماع اهليئة العامة يف ما
يتعلق بأقرتاح او مبشروع قانون
سواء كان جلنة فرعية او حتى
اللجان او اللجان املشرتكة هي
كلمات هلا طابع االقرتاح على
اهليئة العامة وليست طابع البت
ألن هذا املوضوع سيكون ايضا
موضوع نقاش يف اهليئة العامة،
وعلى مرأى من شاشات التلفزة
وهنا يف هذا اجملال ،اريد ان
انوه واقول والفت النظر ،إىل
أن يف كل بلدان العامل ،يف
مسائل التشريع ،تكون اللجان
املخترب ،لذلك ال ختضع لنقل
وسائل االعالم ،حتت نظرية سلم
بها يف كل احناء العامل بأستثناء
بعض الواليات كـ baton rouge
يف والية لويزيانا .واملسألة

جيوز التشريع حتت ضغط الرأي
العام ،التشريع جيب ان يكون
مبثابة خمترب يتم فيه مقاربة
املواد مقاربة علمية يستلهم
فيها املصاحل العليا .واهليئة
العامة هي املكان الذي يتم
النقاش فيه على مرأى من
األعالم برمته ،ولذلك كانت فكرة
نقل وسائل االعالم جللسات
وجلسات
العامة
املناقشة
املسائلة وجلسات األستجواب
الذي جلبتها من الواليات
املتحدة اثناء ترؤسي وفدا نيابيا
وبسماع من دولة الرئيس (نبيه)
بري ،ومتت املوافقة عليها بقرار
ايضا من هيئة مكتب اجمللس
يف التسعينات ،برئاسة دولة
الرئيس بري .هذا املوضوع
سيكون موضع نقاش يف اهليئة
العامة».
واضاف الفرزلي« :أما مسألة
القانون الثاني ،الذي اقر،
فيتعلق بالغذاء ،ألن كمية من
اإلهدار تتم على املوائد ويف
املعلبات وخالفه ،ومثة مجعيات
تعنى بتوفري الغذاء وتوزيعه
على احملتاج .وهذا الغذاء خوفا
من ان يذهب هدرا كان مثة
تشريع حيمل يف طياته التحفيز
هلذه اجلمعيات من أجل ان تذهب
قدما وعميقا يف توفري إهدار
الغذاء يف اجملتمع اللبناني وهو
قانون حضاري جدا».
وتابع« :كان يف ودنا طبعا ان
يصار اىل اقرار قانون األثراء غري
املشروع اليوم ،وكان املخطط
باألمس ان يصار اىل اقرار
قانون السرية املصرفية وقانون
العفو وقانون الغذاء ،على ان
يصار اليوم اىل اقرار اقرتاحي
قانون :قانون يتعلق باألثراء
غري املشروع ،وقانون استعادة
األموال املنهوبة .اال ان اجلدل
الذي كان يف جلسة االمس،
واجلدل يف جلسة اليوم ،أديا
اىل احلوؤل دون تأمني الوقت
الكايف ،على أمل ان يصار بعد
انتهاء هذا العقد وعند فتح دورة
استثنائية للمجلس النيابي ،ان
يصار اىل تصديق القانونني
املعنيني والذي يتطلع النواب
بأصرار وبعناد إىل تصديقهما».
واوضح ردا على سؤال عن
القانونني اللذين اشار اليهما،
وهل سيتم ادراجهما على جدول
أعمال اجللسة التشريعية األسبوع
املقبل ،أن أقرا من اللجنة
الفرعية اليت الفت من اللجان
املشرتكة ،واليت طالبت ان
يرتأسها االستاذ ابراهيم كنعان،
وانتهى املوضوع سواء يف ما
يتعلق باألثراء غري املشروع،
وبقيت بعض اخلالفات ،ولكن
يصار اىل حبثها يف اللجان
املشرتكة ،لكن مل يتسن الوقت
الالزم خباصة وحنن قادمون
على ابواب عيد شهر رمضان
الكريم أعاده اهلل على اللبنانيني
مجيعا باخلري والربكة ،ومل يعد
يف أستطاعتنا ان نناقش هذه
القوانني خباصة وأن من املمكن
وال اجزم ألن اجتماع هيئة املكتب
غدا برئاسة دولة الرئيس بري،
سيصار اىل االتفاق على جدول
األعمال وبالتالي على قيام دولة
الرئيس بري بتعيني تاريخ
اجللسة املعنية من املمكن ان
تكون األسبوع املقبل».

معجل مكرر حول إعفاء سكان
للمطامر
اجملاورة
املناطق
البحرية من ضريبة األمالك
املبنية.
وجاء اقرتاح القانون مبادة
وحيدة ،وتضمن اآلتي:
استثنائية،
بصورة
«أوال:
يعفى مالكو العقارات الواقعة
يف املناطق العقارية اجملاورة
للمطامر البحرية للنفايات يف
املنت وبريوت (اجلديدة -
برج محود  -الدكوانة  -دير
مار روكس  -ضهر احلصني
بياقوت  -الفنار  -البوشرية
 سد البوشرية  -سن الفيل -الزلقا  -جل الديب  -انطلياس
 املدور) وساحل عاليه وبعبدا(الشويفات  -خلدة  -الغبريي)
من موجب تسديد الضريبة على
األمالك املبنية لسنة واحدة.
ثانيا :يعمل بهذا القانون فور
نشره يف اجلريدة الرمسية.

ويف األسباب املوجبة للعجلة
جاء يف االقرتاح:
حيث أن جملس الوزراء قد
أنشأ مطمر يف منطقة برج محود
 اجلديدة  -البوشرية  -السدومطمرا آخر يف الكوستابرافا
يف جلسة له عقدت لبحث
موضوع النفايات عام ????،
وحيث أن هذين املطمرين متت
توسعتهما مبوجب قرارات الحقة
جمللس الوزراء ،وحيث أنه مل
يتم إجراء دراسة األثر البيئي
هلذين املطمرين ،وحيث أن
هناك دعاوى قضائية لتوقف
األشغال يف هذه املطامر ،وحيث
أن املطامر قد حتولت إىل مكبات
جديدة ترمى فيها النفايات غري
املفرزة ومن دون معاجلة خالفا
ملا تقرر سابقا ،وحيث أن
الروائح الكريهة تنبعث يوميا
من املطامر وتفوح يف املناطق
اجملاورة ،وحيث أن سكان
املناطق املذكورة يف قضاءي
املنت وعاليه باتوا يعانون

السكنية وعلى اخنفاض احلركة
يف حمالتهم التجارية اجملاورة
على أنواعها ،وحيث أن نسبة
األمراض ،ال سيما أمراض اجلهاز
التنفسي ارتفعت بني سكان
هذه املناطق بشكل ملحوظ،
وحيث أن الشاطئ والبحر تلوثا
من جراء رمي النفايات يف
هذه املطامر البحرية ،وحيث
أن هذه املناطق باتت تشهد
نزوحا سكانيا هربا مما ذكرناه،
وحيث أن التعويض عن تلوث
اهلواء واملياه بات ضروريا
لسكان هذه املناطق اليت باتت
منكوبة بسبب كارثة املطامر،
لذلك نتقدم باقرتاح القانون
هذا الرامي إىل إعفاء املناطق
اجملاورة للمطامر من ضريبة
كتعويض
املبنية
األمالك
عن الضرر البيئي والصحي
الناتج من هذه املطامر،آملني
مناقشته واقراره يف أول جلسة
تشريعية».

حنكش  :سنستكمل املواجهة
ونلجأ اىل القضاء الدولي
وحتدث النائب الياس حنكش
فقال« :إن إعفاء سكان املناطق
اجملاورة للمطامر البحرية من
ضريبة األمالك املبنية أقل
ما ميكن أن نقدمه إىل الناس
الذين حتملوا  4سنوات فشل
وعود السلطة الكاذبة».
أضاف يف حديث ل»صوت
جلرمية
«استكماال
لبنان»:
املطامر ،سنستكمل املواجهة،
وهذه فصوهلا األوىل ،وسنحرك
دعوى جديدة يف القضاء
اللبناني ،وسنلجأ إىل القضاء
الدولي إلعادة ترميم ما دمرته
هذه السلطة العشوائية».
وتابع« :إن الفكرة األساسية
كانت إعفاء املناطق من رسوم
الكهرباء ،لكننا نعلم جيدا وضع
كهرباء لبنان والعجز الذي
تسببه على الدولة ،فلجأنا إىل
ضريبة االمالك املبنية».

جلنة الرتبية والتعليم العالي والثقافة اقرت
اقرتاح القانون الرامي اىل اعتماد التدريس
الرقمي عن بعد يف التعليم العالي
عقدت جلنة الرتبية والتعليم
العالي والثقافة جلسة هلا عند
الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم
برئاسة النائب بهية احلريري
وحضور مقرر اللجنة النائب
اسعد درغام والسادة النواب:
حممد نصراهلل ،ادغار طرابلسي،
اغوب بقرادونيان ،حممد احلجار،
علي فياض ،ايهاب محادة،
انطوان حبشي ،مسري اجلسر
وعدنان طرابلسي.
كما حضر اجللسة ممثال عن
وزير الرتبية الربوفسور منري
ابو عسلي والدكتور اسعد عيد،
رئيس اجلامعة اللبنانية الدكتور
فؤاد ايوب ،رئيس اجلامعة
اليسوعية االب سليم دكاش،
رئيس جامعة البلمند الدكتور
الياس الوراق ،رئيس جامعة
احلكمة االب خليل شلفون،

رئيس جامعة بريوت العربية
الدكتور عمرو العدوي ،رئيس
االمريكية
اللبنانية
اجلامعة
الدكتور جوزف جربا ،ممثل
اجلامعة االمريكية الدكتور زاهر
ضاوي ،الباحثة الرتبوية االنسة
سارة سنجر ،وذلك للتباحث يف
بنود جدول االعمال ،وقد اقرت
اللجنة اقرتاح القانون الرامي
اىل اعتماد التدريس الرقمي عن
بعد يف التعليم العالي املقدم
من النائب بهية احلريري معدال.
وقد قررت اللجنة تشكيل جلنة
فرعية لدراسة ومناقشة اقرتاح
القانون املقدم من النائب ادغار
طرابلسي الرامي اىل اضافة
فقرة اىل املادة اخلامسة من
القانون رقم  2014/285االحكام
العامة للتعليم العالي وتنظيم
التعليم العالي اخلاص.

املاروني
البطريرك
صلى
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،امس االول اخلميس،
على مدفن البطريرك أنطون
عريضة القائم يف كنيسة
الكرسي البطريركي يف الدميان،
وذلك يف الذكرى السنوية
اخلامسة والستني لوفاته يوم
مخيس الصعود سنة .1955
وشارك البطريرك الراعي يف
الصالة نائبه على منطقيت اجلبة
وزغرتا املطران جوزيف نفاع،
رئيس الديوان يف الدميان
اخلوري خليل عرب ،الوكيل
البطريركي اخلوري طوني اآلغا
واخلوري جورج يرق وعدد من
املؤمنني.
وكانت وقفة تأمل أمام املدفن
تبعتها صالة للراعي قال فيها:
«نستحضر روح املثلث الرمحات
البطريرك انطون عريضة يف
زمن تتشابه صعوباته وحتدياته
بتلك اليت عرفها عهده يف حقبة
احلرب العاملية الثانية .ونستلهم
روحانية خدمة احملبة والعناية
بالضعفاء اليت جسدها عريضة
مببادرات ملموسة جتاه احملتاجني
واملرضى .لقد أطلق البطريرك
عريضة مبادرات احملبة والرمحة
حني كان مطران طرابلس يف

احلرب العاملية االوىل ،ومن ثم
حني عايش حقبة احلرب العاملية
الثانية ،وهو بطريرك ،مكم ًال
عهد سلفه احلويك ،ليشكال
مدرسة يف حمبة الفقراء».
أضاف الراعي« :وفيما حنن
نعيش أزمة اقتصادية ومعيشية
قاسية على شرائح واسعة من
أبناء شعبنا ،نسعى اىل القيام
بواجب احملبة واخلدمة من خالل
خطة االغاثة البطريركية اليت
وضعنا فيها امكانيات كنيستنا
خلدمة أبنائها ،مكملني مسرية
وسواهما
وعريضة
احلويك
من بطاركتنا لالضطالع بهذا
الواجب».
وكان الراعي انتقل مساء أمس
اىل كرسي الدميان ،خارج
املوعد الصيفي ،لالطالع على
بعض االشغال التنموية اجلارية
على امالك البطريركية ،وعلى
خطوات تعزيز استثمار االراضي
الزراعية ،اليت وضعت ضمن خطة
االغاثة البطريركية مواكبة لالزمة
املعيشية الراهنة .وجال الراعي
على هذه املواقع وجدد توجيهاته
بضرورة استثمار املساحات
القصوى من االراضي الزراعية،
وتسهيل ذلك للعائالت املزارعة
وتطوير امكانيات دعمها.

قبالن يف يوم القدس :ال سبيل لتحرير
فلسطني وانقاذ مقدساتها وشعبها اال باملقاومة

قال رئيس اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى الشيخ عبد
االمري قبالن يف تصريح بيوم
القدس« :ال تزال القدس
تسكن يف وجدان وضمري كل
االبرار واالحرار بوصفها مدينة
االنبياء واوىل القبلتني ومسرى
رسول اهلل اليت شاءها اهلل
سبحانه ان تكون حمور الصراع
بني احلق والباطل وموضع صالة
االمام املهدي والسيد املسيح،
فيما ال تزال اسرائيل البذرة
الشيطانية اليت حيرم التعامل
معها ،والشر املطلق الذي ال
يفقه اال لغة القتل والعدوان،
لذلك فال سبيل لتحرير فلسطني
وانقاذ مقدساتها وشعبها اال
باملقاومة اليت نراها ممرا الزاميا
لدحر االحتالل».
أضاف« :على العرب واملسلمني
وكل اصحاب الضمائر احلية أن
جيددوا تضامنهم مع الشعب
الفلسطيين يف يوم القدس
العاملي الذي أراده االمام
اخلميين صحوة إميانية ننتصر
فيها لفلسطني فندعم تضحيات
شعبها االبي الذي يرفض
اخلضوع ويقاوم باللحم العاري
اعتى سالح امريكي وصهيوني،
ما يبعث االمل يف النفوس .ان
حقنا يف فلسطني لن يضيع

طاملا ان شعب فلسطني
يستميت يف املطالبة به».
وتابع« :إن ما يسمى بصفقة
العصر وصمة عار لبيع فلسطني
بأرخص االمثان ،وهي سرتتد
على صناعها فعل خسارة وندامة
الن فلسطني وقف اهلل ال ختضع
للبيع والشراء ،وهي خارج
احلسابات االنتخابية األمريكية
والتحالفات الصهيونية ،وهذه
بالفشل
احملكومة
الصفقة
ستسقط بفعل حمور املقاومة
الذي يرفده الشعب الفلسطيين
بدمائه وتضحياته ومعه كل
الشعوب والدول احلرة ،ما يؤكد
من جديد ان القدس عنوان
للحق والكرامة اإلنسانية وهي
ستنتصر على االحتالل ما دامت
مساجدها وكنائسها تصدح
باحلق وتلعن املرابني والطغاة
واحملتلني وما فتئت املقاومة
واالنتفاضة يف امتنا كموج البحر
ال يهدأ على حد تعبري االمام
السيد موسى الصدر».
وختم« :إن أرض فلسطني
املقدسة تأبى ان ترفرف راية
احتالل فوق ترابها ،وطاملا ان
يف امتنا سواعد مقاومة وشعوب
مضحية ترفض اخلضوع للظلم
وحتارب االحتالل فإن النصر
سيكون حليف فلسطني».

فهمي حبث مع ممثلني أمميني يف برامج املنظمات الدولية
استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد حممد فهمي ،قبل ظهر امس
االول ،املمثل املقيم ألنشطة األمم املتحدة كالوديو كوردوني،
ورئيسة مكتب  UN Habibtatيف لبنان تاينا كريستاينسن،
واملمثلة املقيمة  UNDPسيلني مويرو ،واملمثلة املقيمة لليونيسف
يوكي موكو ،ومت البحث يف الربامج اليت تقدمها املنظمات الدولية يف
لبنان والتنسيق املتواصل والدائم مع وزارة الداخلية.
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الـسبت  23أيــار 2020

لــبنانيات

جعجع :ال أمل ألي حكومة يف لبنان إذا مل تباشر فورا اإلصالحات املطلوبة

أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن
«األسباب اليت أوصلت البالد
إىل هذا الوضع واسعة ومعقدة،
وميكن اختصارها على الشكل
االتي :هناك عامالن أساسيان
أديا إىل تدهور الوضع يف لبنان
إىل احلد الذي نراه اآلن ،العامل
األول ،وجود دويلة على أطراف
الدولة اللبنانية تأكل من حيوية
الدولة ،وتسمم عالقات الدولة
اللبنانية بأصدقائها الدائمني
والتارخييني .ونوعا ما حتتكر
السلطة يف مناطق عديدة ،مما
جيعل هذه املناطق خارجة عن
السلطة الفعلية للدولة اللبنانية،
وهذا يشجع نوعا ما األعمال غري
الشرعية ،ولنأخذ على سبيل
املثال ال احلصر موضوع املعابر
غري الشرعية على احلدود بني
لبنان وسوريا ،فهذا املوضوع
مبفرده يكلف الدولة اللبنانية
والشعب اللبناني حنو مليار
دوالر خسائر سنويا على األقل.
والعامل الثاني فهو أنه فيما
تبقى من الدولة اللبنانية مل تكن
إدارة الدولة واملمارسات بداخلها
كما جيب أن تكون ،خاصة يف
االعوام الثالثة األخرية ،فدائما
كان هناك سوء إدارة هائل
وفساد ،جلهة مثال التوظيف
العشوائي يف الدولة ،وجلهة
عدم تطبيق القوانني خاصة
قانون احملاسبة العمومية ،وجلهة
عدم التحسب لألمور والتخطيط
للدولة ،وخاصة جلهة الفساد
الضارب تقريبا يف كل شيء
حيدث يف إطار هذه الدولة،
ومشرتيات
مناقصات
من
وعقود.»...
ويف حديث إىل صحيفة «اليوم
السابع» املصرية ،لفت جعجع إىل
أن «أهم فضيحة يف هذا اإلطار
بالتحديد هي فضيحة الكهرباء،
فكل ما ينقص لبنان تقريبا حواىل
 2000ميغاوات كهرباء ،ولعشر
سنوات مضت كل اللبنانيني
يطالبون ببناء معامل إلنتاج 2000
ميغاوت كهرباء أضافية ،ومنذ
عشر سنوات وحتى اآلن مل ينجح
وزراء الطاقة املتعاقبون الذين
ينتمون كلهم إىل فريق الوزير
جربان باسيل ،مل ينجحوا ليس
ألنه من املستحيل بناء معامل
تنتج  2000ميغاوت من الكهرباء،
ولكن النهم ال يريدون ذلك
لالستمرار يف مشروعهم اخلاص
باستئجار الطاقة من على ظهر
البواخر الرتكية .على سبيل
املثال مصر بنت معامل إلنتاج
 15ألف ميجاوت إضافية من
الكهرباء يف فرتة عام ونصف،
وبالتالي كل هذه العوامل أدت
إىل ما حنن فيه».
وعن تقييمه ألداء حكومة
الرئيس حسان دياب ،قال»:إن
حكومة الرئيس حسان دياب
حتوي أشخاصا جددا تأملنا فيهم
خريا ،وبعض هؤالء واضح أنهم
جيدون بطبيعتهم ،لكن املشكلة
األساسية أن القوى نفسها
حزب اهلل من جهة ،وجمموعة
الوزير جربان باسيل من جهة
أخرى الزالوا متحكمني بالقرار،
وبالتالي ال نرى على الرغم من
كل أملنا ،أي تقدم جدي على
الصعد االقتصادية واملالية.
لذا فهذه احلكومة لديها أمل يف
حالة واحدة ،وهو إذا استطاعت

أن خترج عن سيطرة السلطة
احلاكمة ،ماذا واال ال أمل .ال
أمل ألي حكومة يف لبنان سواء
هذه أو غريها ،إذا مل تباشر فورا
بعض اإلصالحات املطلوبة ،مثل
يف الوقت احلاضر مطروح بشكل
كبري مشكلة املعابر غري الشرعية،
وعلى الرغم من كل ذلك مل تأخذ
احلكومة القرار املطلوب .وأيضا
مطروح مشكلة الكهرباء ،وعلى
الرغم من ذلك قرارات احلكومة
األخرية املتعلقة بالكهرباء هي يف
أحسن حاالتها عود على بدء ،إذ
كلفت احلكومة وزير الطاقة الذي
هو الوزير جربان باسيل ،كلفته
بالتفاوض مباشرة مع الشركات
اليت ميكن أن تبين املعامل يف
لبنان ،مع كل ما يعنيه ذلك من
حتت الطاولة وفوقها».
وعن النصيحة اليت ميكن أن
يقدمها للحكومة اللبنانية للخروج
من املأزق احلالي يف لبنان،
أوضح جعجع أنه «إذا كانت هذه
احلكومة تنوي النجاح عليها أن
خترج من حتت سيطرة حزب اهلل
من جهة وفريق الوزير جربان
باسيل من جهة أخرى ،وعليها أن
تبدأ باإلصالحات فورا ،ومعروف
ما هي اإلصالحات ،ال أن تصدر
ورقة تقول فيها سأقوم بفعل
ذلك وسأفعل هذا ،فيما املطلوب
أن تفعل ذلك فورا ،فهناك
بعض اإلصالحات ال حتتاج سوى
إىل قرارات ،ومنها على سبيل
املثال املوظفني غري القانونيني
يف الدولة اللبنانية ،هناك أقله 5
االف موظف بشكل مباشر و 30ألف
آخرين غري موثقني فلتقدم على
فسخ عقودهم ،وأيضا موضوع
املعابر غري الشرعية واجلمارك
العمومية
احملاسبة
وقانون
وتعيني جمالس إدارة بعض
املؤسسات ،وهناك العديد من
اخلطوات اإلصالحية اليت بإمكان
احلكومة القيام بها ومل تقم بأي
منها بعد حتى الساعة».
أما بالنسبة إىل طبيعة العالقة
مع الرئيس ميشال عون ،وكيف
تسري العالقة بينهما اليوم ،شدد
جعجع على أنه «لألسف ال يوجد
عالقة يف الوقت احلاضر ،ملاذا
ال توجد هذه العالقة؟ ألنه تبني
تباعا يف السنوات الثالثة األخرية
أن الوزير جربان باسيل هو الذى
يدير كل األمور ،وبالتالي وكأنه
ال فائدة من العالقة مع العماد
ميشال عون».
سئل»:هل هذا معناه أنك نادم
على اتفاقك السابق مع الرئيس
ميشال عون قبل انتخابات
الرئاسة؟» ،أجاب»:أبدا ،هذا
شيء وذاك شيء آخر خمتلف
متاما ،وهنا أريد التوسع يف
شرح املوقف ،وكأنك تقول لي
إنه إذا أردنا أن نصدر حكما
تارخييا على الثورة الروسية يف

عام  1917هل نستطيع أن نقول
مثال إنها املسؤولة عن توليد
االحتاد السوفييت واملنظومة
الشيوعية يف العامل وأدت
إىل ما أدت اليه من كوارث،
بالتأكيد ال ،ألن الثورة الروسية
حينما قامت كانت انطالقا من
واقع معني كانت تعيشه موسكو
وبقية الواليات الروسية ،فهى
كانت ثورة جاحمة كبرية انطالقا
من الواقع املعيشي واالجتماعي
والسياسي واالقتصادي الذى
كانت تعيشه تلك البالد حينها،
لكن قام البعض خبطف هذه
الثورة فيما بعد ،وحرفها باجتاه
معني ،وهذا ليس معناه أن
الثوار نادمون أو أنهم تصرفوا
بشكل خاطئ ،ال ،هذا معناه أنها
أحداث تارخيية».
أضاف»:بالعودة إىل التفاهم مع
الرئيس ميشال عون مل أندم على
حصوله يف الظرف الذي حصل
فيه ،ألنه كان كناية عن مصاحلة
تارخيية بني فريقني لبنانيني
كبريين ،وهما القوات اللبنانية
والتيار الوطين احلر ،وكان جيب
أن نتم هذه املصاحلة ،ومن جهة
أخرى ،هذا اتفاق كان هدفه
االنتهاء من فراغ رئاسي استمر
ألكثر من عامني ونصف العام،
وكان جيب أن نذهب باجتاه
معني لتجنب االسوأ ،ولكن هذا
ال يعين أننا مسؤولون عن كل ما
حدث يف عهد ميشال عون ،ال،
يف األسابيع األوىل لعهد العماد
عون بدأت تظهر التناقضات
بني نظرتنا لألمور ونظرة فريقه
لألمور ،مما أدى إىل خالف مبكر
جدا يف األشهر األوىل ،وقع
خالف بيننا وبني جربان باسيل
وفريقه ،ومنذ ذلك الوقت وحنن
على طريف نقيض».
وعما إذا كان معنى ذلك أنه قد
يلجأ إىل اختصار الطريق ويبدأ
يف التفاوض مباشرة مع جربان
باسيل ،رد جعجع»:ال يلدغ مؤمن
من جحر مرتني ،وال أظن أن
األمور مطروحة بهذا الشكل».
وعن موقف اجليش اللبناني من
االحتجاجات اليت تندلع يف لبنان
منذ تشرين االول املاضي،
قال»:من بني كل إدارات
الدولة بقي اجليش اللبناني
النقطة املضيئة الوحيدة .لقد
تعاطى اجليش اللبناني مع
أحداث الشارع اللبناني منذ ستة
أشهر إىل اآلن بكل حكمة وروية
وحزم ،ويف الوقت نفسه حافظ
على األمالك العامة واخلاصة
وترك كل اجملال للناس لتعرب عن
رأيها ،وبالتالي استطاع أن جيمع
التناقضات من كل هذه الزوايا،
فكان تصرف اجليش اللبناني
يف أكثرية األوقات مثاليا يف
هذه الناحية ،فهو قد حافظ على
أمن املتظاهرين من جهة ،وأمن

البالد والعباد واألمالك اخلاصة
والعامة من جهة أخرى».
وعما إذا كان كالمه يعين أن
احلل يف لبنان قد يأتي من
ناحية اجليش ،قال جعجع»»:هذا
شيء آخر خمتلف متاما ،أنا احتدث
عن تعامل مؤسسة اجليش خالل
الستة أشهر األخرية ،واحلقيقة
كان دور إنقاذي جدا».
أما إذا ما كان مطروحا أن
يقوم مببادرات سياسية جديدة
بالتفاوض مع كل القوى للخروج
من األزمة احلالية ،فأشار إىل أن
«كل شيء ممكن ،لكن لننتظر
ونرى».
وعما إذا كان هناك من مشاورات
مع الرئيس سعد احلريري ،أكد
أن «التواصل مستمر وموجود،
وإن كان يف حده األدنى خالل
هذه املرحلة ،وهو موجود
ومستمر مع أطراف آخرين أيضا
من  14آذار».
ومن هو املتسبب يف عرقلة
سبل احلل السياسي لألزمة
السورية؟ رأى جعجع أن «هذا
واضح جدا ،وال حيتاج لتحليل
وال معلومات ،طاملا أن بشار
األسد موجود فال إمكان ألي
حل سياسى يف سوريا .بشار
األسد وطبيعة نظامه ،هما ضد
أي حل سياسي ،وبالتالي وقبل
الروسي
واالتفاق
االستانة
الرتكي ،كان هناك جنيف
 1وجنيف  2وقرارات جملس
األمن ،لكن بشار األسد يريد أن
يستمر كما هو ،وكأنه مل حيدث
شيء يف سوريا ،ضاربا بعرض
احلائط كل املبادرات السياسية
اليت طرحت ،ومن هنا فهو غري
مهتم بأي حل سياسي ،وعمليا
أعترب أن بشار األسد لديه عالقة
وحيدة مع إيران ،وأما روسيا
حبكم األمر الواقع والضرورة
فقط ال غري ،وبالتأكيد فإن
نظام قائم على عالقة وحيدة يف
هذه الدنيا ليس لديه مقومات
االستمرار .طاملا بشار األسد
موجود يف سوريا فال حتلم بأي
عملية سياسية فعلية».
سئل»:ما رأيكم يف دور بعض
لعرقلة
اإلقليمية
األطراف
جهود التسوية واحلل يف لبنان
وسوريا» ،أجاب»:يف ما يتعلق
بلبنان فإن الوضع معقد ويلزمه
حتليال مستفيضا يف ما لو أردنا
الغوص فيه .أما يف سوريا
فرأيي أن العائق االساسي هو
العامل اإليراني ،وطاملا العامل
اإليراني موجود فإن بشار األسد
سيبقى يف الوضعية نفسها ولن
يكون هناك أي جمال ألي عملية
سياسية ،ويف ما يتعلق بروسيا
فإنها تنحو باجتاه احلل السياسي،
لكن على ما يبدو اآلن أنها ال
متلك مبفردها القوة لفرض
احلل السياسي يف سوريا ،ألن
اإليرانيني ضد اي حل سياسي،
وبالتالي نشهد اجلمود الذى
نشهده يف السنوات األخرية».
وعن شكل العالقة احلالية
بني حزب «القوات اللبنانية»
والسعودية ،أشار جعجع إىل
أنها «جيدة كالعادة وهناك
تبادل مستمر لآلراء حول أمور
املنطقة ولبنان .إنها عالقة
تارخيية بالفعل بدأت مع الرئيس
املؤسس بشري اجلميل يف بداية
الثمانينات وما زالت مستمرة
حتى يومنا هذا».

واشار اىل ان «العالقة مع مصر
جيدة كالعادة ،وهناك تواصل
مستمر ومناقشات مستمرة»،
وعن رأيه يف ما إذا كانت مصر
مقصرة يف التعامل مع الوضع
يف لبنان قال»:ال أستطيع قول
ذلك ،واعتقد أن لدى مصر
جمموعة قضايا منشغلة فيها بدء
من الوضع االقتصادي االجتماعي
الذي حتسن كثريا يف الوقت
الراهن ،وليس انتهاء باألزمة
الليبية وكل أزمات املنطقة،
لذلك افهم متاما عدم متكن مصر
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من ختصيص وقت أو جهد أكثر
للبنان ،لكن هذا ال يعين أنها ال
تتابع الوضع اللبناني عن كثب،
بالعكس هي تتابع عن كثب».
وعما إذا كان هناك من جديد
فيما يتعلق بالوثيقة اليت كان
حزب القوات اللبنانية قد طرحها
بالتعاون مع األزهر الشريف،
ختم قائال»:الوثيقة ما زالت
حية ،لكن الظروف األخرية مل
تفسح يف اجملال إلمتامها يف
الوقت احلاضر ،وعلى أمل من
امتامها مستقبال».

بري التقى قنديل واطلع من االبيض على
احتياجات مستشفى احلريري

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول ،مدير
احلريري
رفيق
مستشفى
اجلامعي يف بريوت الدكتور
فراس االبيض ،حبضور مسؤول
مكتب الصحة املركزي يف حركة
«أمل» زكريا توبة ،ومت البحث
يف االوضاع الصحية والطبية
وسري العمل يف املستشفى،

وكانت مناسبة استمع خالهلا
رئيس اجمللس من االبيض اىل
احتياجات املستشفى ومطالب
العاملني فيه.
وبعد الظهر ،استقبل الرئيس
بري النائب السابق ناصر
قنديل ،وكان عرض لالوضاع
العامة وآخر املستجدات يف
لبنان واملنطقة.

السفري املصري من بنشعي :فرجنية رجل دولة
تتقدم لديه املصلحة العليا على املصلحة اخلاصة

استقبل رئيس تيار املرده
سليمان فرجنيه يف دارته يف
بنشعي ،سفري مجهورية مصر
العربية يف لبنان ياسر حممد
علوي وعقد اجتماع يف حضور
انطوان مرعب ختلله استعراض

للعالقات اللبنانية املصرية
ولالوضاع الراهنة يف البالد.
ولفت خالل اللقاء اىل «ان بالده
تنظر اىل فرجنيه نظرة رجل دولة
تتقدم لديه املصلحة العليا على
املصلحة اخلاصة».

وزارة املالية :االجتماع اخلامس مع صندوق
النقد عقد يف حضور سالمة واالجواء إجيابية

افاد املكتب االعالمي يف وزارة
املالية يف بيان ،ان «الوفد
اللبناني املفاوض برئاسة وزير
املالية الدكتور غازي وزني،
عقد ،يوم اخلميس (امس
االول) اجتماعه اخلامس مع
صندوق النقد الدولي ،يف

حضور حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة على رأس فريق
من البنك املركزي وفريق من
جلنة الرقابة على املصارف.
وقد اتسمت األجواء باإلجيابية،
وستستكمل االجتماعات يوم
اجلمعة (أمس)».

جلنة اخلارجية أقرت انضمام لبنان
للمنظمة الدولية للهجرة وارجأت اتفاقية
قرض لتمويل مشروع االسكان
عقدت جلنة الشؤون اخلارجية
واملغرتبني ،جلسة ،قبل ظهر
امس االول ،يف اجمللس
النيابي برئاسة النائب ياسني
جابر وحضور النواب :آغوب
بقرادونيان ،هنري شديد،
عدنان
املوسوي،
ابراهيم
هاشم،
قاسم
طرابلسي،
حكمت ديب ،جورج عقيص،
فريد البستاني ،بيار بو
عاصي ،سامي فتفت ،ابراهيم
عازار وحسن عز الدين.
كما حضر عن وزارة اخلارجية
واملغرتبني املستشار امحد
عرفة والقنصل دانا غزلة.
 عن وزارة العدل القاضيجوني قزي.
 عن وزارة املالية حسن محدانرئيس مصلحة العمليات.
 عن املؤسسة العامة لالسكاناملدير العام روني حلود.
واقرت اللجنة مشروع القانون
الوارد يف املرسوم رقم 6211
تاريخ  2020/3/27الرامي اىل

املوافقة على انضمام لبنان
اىل املنظمة الدولية للهجرة،
وذلك العطاء هذه املنظمة
وضعا قانونيا لوجودها اخلجول
يف لبنان ،طاملا ان لديها
امكانيات ميكن االستفادة
منها ،ناهيك عن انها ال ترتب
اية اعباء مالية اضافية على
لبنان جراء االنضمام اليها.
وارجأت اللجنة البت يف مشروع
القانون الوارد يف املرسوم
رقم  6250تاريخ 2020/4/7
الرامي اىل طلب املوافقة
على ابرام اتفاقية قرض بني
اجلمهورية اللبنانية والصندوق
العربي لالمناء االقتصادي
يف
للمساهمة
واالجتماعي
متويل مشروع االسكان (املرحلة
الثانية) بسبب تغيب ممثل عن
مصرف لبنان باالضافة اىل
دعوة مصرف االسكان وجملس
االمناء واالعمار للوقوف على
النتائج اليت سترتتب جراء هذا
القرض.

صفحة 9
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مـقاالت وتـحقيقات

خ ّطة وقحة جلمعية املصارف :أمالك الدولة لشطب خسائرنا
محمد وهبة

أقرتها احلكومة،
اعرتضت مجعية املصارف على اخلطة املالية اليت ّ
ووعدت خبطة بديلة .خطة فيها من الوقاحة ما يسمح للجمعية
ّ
تتخلف عن تلبية مودعي املصارف ،وبأن تطالب
بادعاء أنها مل
باالستيالء على إيرادات قطاع االتصاالت ،وأراضي الدولة
ّ
التخلف عن سداد
واألمالك البحرية ،فض ًال عن منع احلكومة من
الديون الداخلية اليت حيملها مصرف لبنان واملصارف .املصارف
مل تكتف بنهش األموال العامة واخلاصة ،بل هي تسعى أيضًا
لنهش أمالك الدولة أيضًا.
وزعت مجعية
بعنوان «مساهمة يف خطة احلكومة للتعايف املالي»ّ ،
خطتها البديلة من ّ
املصارف ورقة تزعم أنها ّ
خطة احلكومة املالية
مساها جملس الوزراء «خطة التعايف» .اجلمعية وصفت ورقتها
اليت ّ
ّ
اخلطة اليت مل تشرتك أو تستشر فيها.
بأنها مساهمة منها يف
يف هذه الورقة الكثري من الوقاحة ،إال أن أبرزها التحدث «باسم
املودعني» .هم أنفسهم املودعون الذين استولت املصارف على
أمواهلم وحياولون سحبها بال طائل .ال بل إن اجلمعية تشري إىل
أنها «تعتزم اإلسهام يف جهود خروج لبنان من األزمة» ،وهي
اليت تتعامى عن حقيقة كونها أحد أبرز مصادر هذه األزمة وأكرب
وقدمتها على طبق من
فرطت بأموال املودعني
ّ
أسبابها .هي اليت ّ
بددها خالفًا لقانون النقد والتسليف.
ذهب ملصرف لبنان الذي ّ
مسؤولية هذا اإلفالس ،من زاوية املودعني ،تقع على عاتق
املصارف أو ً
ال ولـ «تصطفل» هي ومصرف لبنان وحاكمه الذي
أغدق عليها الكثري من اهلندسات املنتجة لألرباح والرساميل
توزع منها إىل اخلارج؟
اجملانية .أين ذهبت هذه االرباح وكم
ّ
فليكشفوا عن أرصدتهم وأمالكهم يف اخلارج مقابل السماح هلم
بتقديم ّ
خطة!

االستيالء على األمالك العامة

صرحت يف ّ
خطتها
تبدأ املصارف كالمها باتهام احلكومة بأنها
ّ
ّ
مضللة وغري دقيقة» .وترى اجلمعية أن «القطاع
عن «بيانات
املصريف سليم ،وال حيتاج إىل إنقاذ ،بل حيتاج إىل أن تدفع
احلكومة التزاماتها» .إال أن اجلمعية ،يف املقابل ،تقرتح «تسوية
تتضمن إنشاء صندوق حكومي إلطفاء الدين تسهم فيه احلكومة
بأصول متلكها بقيمة  40مليار دوالر (قطاع االتصاالت ،أراضي
الدولة ،األمالك البحرية…) مقابل كامل األسهم .ويصدر
الصندوق سندات دين طويلة األجل
ومنتجة للفوائد بقيمة  40مليار دوالر
(مقومة بالدوالر) من أجل تسوية
ّ
نهائية لدين احلكومة على مصرف
لبنان (حيمل مصرف لبنان هذه
السندات ويستفيد من فوائدها).

تزعم الخطة
أن املصارف لم
تتخ ّلف عن تسديد
الودائع ألصحابها

ثم ينقل مصرف لبنان ،إىل الصندوق ،كل ما يتعلق بدين الدولة
وفوائدها ،ويف املقابل تشطب احلكومة كل الدين احملمول من
مصرف لبنان».
ّ
«خطة
بصورة أوضح ،وبعيدًا عن التعقيدات الواردة يف ما يسمى
املصارف» ،سينتهي الصندوق كاآلتي :شطب ديون الدولة
باللرية احملمولة من مصرف لبنان مقابل ديون جديدة بالدوالر
مغطاة بإيرادات من أمالك الدولة .أي إن مصرف لبنان سيشطب
ّ
تغذيها إيرادات
ديونه على الدولة مقابل حصوله على فوائد
االتصاالت واألمالك البحرية وأراضي الدولة .وقد ينتهي األمر
تتقرر تصفية الصندوق ،فيحصل مصرف
بشكل أفظع ،عندما
ّ
لبنان على كامل هذه األصول ويبيعها كما يشاء ،أو يبقى شريكًا
يوزعها على املصارف
مضاربًا للدولة يف هذه اإليرادات ،وله أن ّ
كما فعل سابقًا يف اهلندسات املالية اليت خلقت كتلة نقدية
باللرية لتغذية أرباح املصارف (نسميها حتويل املال العام إىل
املال اخلاص).

الدين باللرية يبقى قائماً

هذه وقاحة تفوق الوصف ،وخصوصًا أنها تفرتض أيضًا منع
ّ
التخلف عن سداد ديونها الداخلية (احملمولة من مصرف
الدولة عن
لبنان واملصارف) ،أي أن تبقى الدولة تدفع فوائد الديون الداخلية
ملصرف لبنان واملصارف (مصرف لبنان حيمل سندات خزينة بقيمة
 51250مليار لرية ،واملصارف حتمل سندات خزينة بقيمة 21100
مليار لرية).
حسابات اجلمعية تتضمن اقتطاعًا من فوائد هذه السندات «حتى
يعود الدين إىل مسار االستدامة ،وهذا األمر يتطلب من وزارة
املال أن تقوم طوعيًا بعرض استبدال الديون»( ،يعين استبدال
الديون القدمية ذات الفوائد املرتفعة ،بديون جديدة بفوائد ّ
أقل،
من دون أن تذكر اجلمعية ما هي معدالت الفائدة اجلديدة).
حماولة اجلمعية تسويق هذه الفكرة تستند إىل أن امتناع احلكومة
عن التخلف عن سداد الديون الداخلية سيفسح هلا اجملال لتكون
بوضعية أفضل يف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي« :سيكون
وضع لبنان أفضل إذا مل يتخلف عن سداد الديون الداخلية لضمان
احلصول على برنامج مع الصندوق من أجل تغطية كل احلاجات

التمويلية» (هذه احلاجات
بنحو
اجلمعية
تقدرها
ّ
 8مليارات دوالر على
مدى السنوات اخلمس
املقبلة خالفًا لتقديرات
احلكومة البالغة  28مليار
تكتفي
وال
دوالر).
اجلمعية بذلك ،بل تذهب
أبعد منه باإلشارة إىل أن
«االتفاق مع الصندوق
يبقى حاجة لتمويل عجز
ميزان املدفوعات وعام ًال
ضروريا لتحرير متويالت
خارجية أخرى .فالربنامج
حيتاج إىل جهود كبرية،
لكنه سيعفي اللبنانيني
من التضخم املفرط الذي
سينتج عن إفالس مصرف
لبنان أو التخلف عن سداد
الديون الداخلية».
كالم املصارف يعين أن
ّ
التضخم الذي يشهده
لبنان عادي ،وكأن اللبنانيني الذين يدفعون مثنه قادرون على
سداده .وكأن املصارف ليست هي سببًا رئيسيًا يف هذه األزمة
ّ
تضخم يقدر أن تصل إىل  %53هذه السنة،
اليت أنتجت معدالت
وأن املصارف مل تكن أحد أعمدة هذا النظام الذي انهار ،ومل
تستول على أموال املودعني…
ِ
أما بالنسبة إىل الديون بالعمالت األجنبية اليت أعلنت احلكومة
التوقف عن سدادها ،فإن املصارف تقرتح أن تتضمن إعادة
هيكلتها خيارات ،من ضمنها واحد
على األقل يتعلق باستبدال الديون
بأخرى على أساس قانون أمريكا،
وآخر يتعلق باستبدال الديون على
أساس قانون لبناني ،مشرية إىل
أنه «إذا ّ
مت بنجاح التوقف عن
سداد الدين الداخلي ،واستبدال
الدين اخلارجي ،فسينتج عن ذلك

شطب الخسائر
مقابل أمالك الدولة
يف االتصاالت
واألراضي واألمالك
البحرية

اخنفاض يف نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجالي وعلى مدى
السنوات العشر املقبلة من  %154يف  2022إىل  %72.5يف
.»2030

نكتة سيئة

هذه احلكاية اليت يستحيل تسميتها «خطة» ،مبنية على
«اسرتاتيجية» قائمة على الدفاع عن الضرر الالحق باملودعني
البالغ عددهم حنو ثالثة ماليني ،والضرر الالحق باالقتصاد .أما
أسوأ «نكتة» فيها فهي «مساهمة املصارف يف تكوين اقتصاد
منتج يعتمد على التصدير وتعزيز زيادة قدرات النمو…» .فعلى
الرغم من أنه مت تدمري كل األنشطة االقتصادية ملصلحة النظام
املالي يف لبنان عرب زيادة أسعار الفوائد وتوجيه االستثمارات
حنو األصول املالية والعقارية ،أي الريوع املنتجة لألرباح السهلة
والسريعة املمولة باملال العام ،تلقي املصارف «نكتة» من نوع
مساهمتها يف تكوين اقتصاد منتج .أين كانت مساهمتها يف
الـ 27سنة املاضية؟ ثم تنصرف إىل التنظري حول «النمط السائد
حاليًا من انعدام املساواة والفقري واالضطرابات االجتماعية
والضرر االجتماعي» ،واحلديث عن «احتواء الضرر الناتج عن ضبط
ممولة من املوازنة وضمن
املالية العامة عرب شبكة أمان اجتماعي
ّ
أهداف محاية األكثر هشاشة من الشرائح وسائر املتضررين من
انعدام املساواة .اهلدف دعم  450ألف مستفيد من خالل زيادة
النفقات االجتماعية إىل  %4من الناتج».
ّ
ّ
اخلطة اليت
لعل الصراحة تقتضي عدم نقاش أو عرض مثل هذه
تستهدف «فائضًا أوليًا يف املوازنة بنسبة  %2.1من الناتج
احمللي اإلمجالي ،ليتيح عكس مسار ديناميات الدين ومعدالته عرب
خليط من إجراءات اإليرادات والنفقات وعرب إجراءات متفق عليها
بشأن الدين العام» .أال تعلم املصارف ذات اخلربة يف الشؤون
الدولية ،أن صندوق النقد الدولي يرفض أي برنامج ال يتضمن
خفض الدين العام خالل مخس سنوات إىل حدود  %70من الناتج
احمللي اإلمجالي ،ثم تقرتح خفضه إىل  %72.5على مدى عشر
سنوات؟

السعر القذر

أما نظرة املصارف لتوحيد سعر الصرف ،فتكاد تكون برناجمًا
مذه ًال .ففي بضعة أسطر ،تشري اجلمعية إىل أن «توحيد سعر
الصرف جيب أن يأتي من خالل برنامج صندوق النقد الدولي،

تصوير مروان طحطح

ليعطي حوافز من أجل التعايف الفوري لإلنتاج احمللي وحيفز التطور
على املدى الطويل لقطاع السياحة رغم انتشار وباء كورونا.
الزراعة ستزدهر فجأة ،ألن العملة املنفوخة كانت تضغط على
عمليات اإلنتاج الزراعي  -الصناعي ،توحيد سعر الصرف سيخفف
من احلاجات التمويلية اليت تعرض لبنان لقصور يف التدفقات
يف حاالت األزمات مثل وباء كورونا .أكثر من ذلك ،فإن توحيد
«حترك قذر» حيث يكون تدخل
سعر الصرف جيب أن يكون ضمن
ّ
مصرف لبنان حمدودًا بفرتات معينة والتقلبات غري املضمونة».
إذًا ،بالسياحة يف ظل أجواء كورونا ،وبالزراعة اليت ستزدهر
توحد سعر الصرف.
فجأة ،وباإلدارة «القذرة» تريد املصارف أن ّ

هيكلة «غري شكل»

يف خطة املصارف ،لعل أكثر جزء ّ
يتسم بالوقاحة هو ذلك املتعلق
بإعادة هيكلة القطاع املصريف .تشري اجلمعية إىل أنه «بعد تسوية
ديون احلكومة احملمولة من مصرف لبنان ،جيب أن تكون إعادة
وبناء على كل
هيكلة القطاع املصريف بعناية فائقة وتقدمية
ً
حالة حبالة .وإىل جانب مساهمة املصارف يف التمويل واالقتصاد
والناتج احمللي اإلمجالي ،فإن إعادة هيكلة القطاع املصريف هي
خطوة أساسية يف عملية التعايف نظرًا إىل اآلتي :صحة القطاع
املصريف لديها وقع قوي على التصنيف السيادي ،امليزانية
اجملمعة للقطاع املصريف مرتبطة مبيزانية مصرف لبنان واحلكومة،
ّ
وجتعل القطاع املصريف مركزيًا يف أي حل لألزمة ،والقطاع
حصة أكرب من الضرائب ،وهو قطاع
املصريف كان تارخييًا يدفع ّ
فعال خيدم الذين يريدون أن يصبحوا رواد أعمال يف االقتصاد
اجلديد».
وتكذب اجلمعية حني تشري إىل أنها «تتكئ على أمر أساسي
ّ
التخلف عن مودعيها من أجل استعادة الثقة».
يتعلق بغياب
تفرتض اجلمعية أن املودعني حيصلون على أمواهلم من املصارف،
لتقول إن ّ
تقلص الرساميل «جيب أن تتم معاجلته حالة حبالة من
قبل اهليئة الناظمة (مصرف لبنان) باالستناد إىل معايري بازل
ستقرر أي مؤسسات ،إذا كان هناك ،جيب
 ٣واهليئة الناظمة
ّ
تصفيتها .وميكن هلذه اهليئة الناظمة أن تشجع بعض املؤسسات
املالية الضعيفة برساميلها على االندماج ،بينما سيسمح لآلخرين
باستكمال عملياتهم».
إذًا ،ملاذا مل تصدر املصارف بياناتها املالية املدققة حتى اللحظة
تتقيد
إذا مل تكن خائفة من اإلفالس؟ أمل يفرض املدققون أن
ّ
مبعايري «بازل  »3اليت تفرض اختاذ مؤونات بنسبة  %45على
اخلسائر الناجتة عن توظيفاتها السيادية ويف القطاع اخلاص
أيضًا؟ فمنذ أيلول املاضي مل تنشر غالبية املصارف ميزانياتها،
ومنذ نهاية كانون األول ،مل تنشر كل املصارف أي ميزانية أو
بيان مالي مقتضب حتى.

وعود بمئات آالف الوظائف!

املصارف ّ
تعلمت من الرئيس سعد احلريري كيفية إطالق الوعود.
بد من التنويه به ألنه يعبرّ عن حقيقة قاسية يف بنية هذا
أمر ال ّ
النظام .احلريري ،كما فعل سياسيون آخرون بأشكال خمتلفة،
وعد خبلق عشرات آالف الوظائف .املصارف تعد اللبنانيني،
اليوم ،بعشرات آالف أخرى على الشكل اآلتي 350 :ألف وظيفة
يف االقتصاد النظامي اليت ستخلق من رؤيتها االقتصادية يف
نشاطات تصدير اللوجستيات واخلدمات ،ويضاف إليها  50ألف
وظيفة يف الصناعة ،و 50ألف وظيفة يف الزراعة ،و 60ألف وظيفة
يف اقتصاد املعرفة ،و 10آالف وظيفة يف اخلدمات املالية .أما
الناتج احمللي الفردي فسيبلغ  15ألف دوالر عام !2030
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اسـرتاليات

امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن
 10سنوات بتهمة االحتيال على سنرتلينك

تواجه امرأتان من نيو ساوث
ويلز حكما بالسجن لعشر
اتهامهما
بسبب
سنوات
باالحتيال للحصول على اإلعانات
حبرائق
اخلاصة
االجتماعية
الغابات وفريوس كورونا.
املرأتان اللتان تعيشان يف
بورت ماكواري تبلغ أعمارهما 27
عاما و 24عاماُ ،
وألقي القبض
عليهما بعد أن رصد وكالة
اخلدمات األسرتالية تقدميهما
طلبات مثرية للشك للحصول
على دعم اجتماعي .ومررت
وكالة اخلدمات احلالتني إىل
الشرطة الفيدرالية وشرطة نيو
ساوث ويلز.
النقاط الرئيسية
املتهمتان حصلتا على 10,000
دوالر من أموال السنرتلينك
توجيه مثان تهم باالحتيال هلما
تصل العقوبة القصوى فيهم
إىل السجن عشر سنوات
احملكمة أفرجت عنهما بكفالة
على أن متثال أمام احملكمة جمددا
يوم  22يوليو متوز القادم
املتهمتان انتحال  25شخصية
خمتلفة يف حماولة للحصول
على  27,000دوالر من اإلعانات
املستحقة،
غري
االجتماعية
وجنحت املرأتان يف احلصول
على  10,000دوالر بالفعل قبل
توقيفهما من قبل السلطات.
ومشلت عملية االحتيال تقديم 25
طلب مزور للحصول على إعانات
احلكومة األسرتالية للمساعدة
على التعايف من حرائق الغابات،
وطلب واخد للحصول على إعانة
البطالة اخلاصة بفريوس كورونا
واملعروفة باسم .JobSeeker
وقال وزير األمن الداخلي

بيرت داتون «السرقة من نظام
الرعاية االجتماعية ليست جرمية
بال ضحايا ،وحكومتنا ليس
لديها أي قدر من التسامح مع
من يسعى لفعل ذلك».
«الشرطة الفيدرالية وهيئة
اخلدمات األسرتالية كثفا من
اجلهود للتأكد من توقيع
العقوبات القاسية حبص من
يسعى لسرقة أموال دافعي
لدعم
املخصصة
الضرائب
الناس الذين انقلبت حياتهم
رأسا على عقب سواء بسبب
حرائق الغابات أو كوفيد».١٩-
وقال وزير اخلدمات احلكومية
ستيوارت روبرت إن برنامج
مكافحة االحتيال املطور الذي
تطبقه وكالة اخلدمات األسرتالية
يعين أن أي شخص يعتزم
االحتيال على النظام عليه إعادة
التفكري مرة أخرى.
وقال الوزير «هيئة اخلدمات
األسرتالية تفعل كل ما بوسعها
لدعم األسرتاليني احملتاجني
خالل تفشي وباء كورونا
ولكن العاملني يراقبون أيضا
األشخاص معدومي الضمري
الذين حياولون احلصول على
مزايا بغري حق».
وألقت السلطات القبض على
املرأتني يف منازهلما ووجهت
هلما مثان تهم باالحتيال من أجل
املنفعة املالية باملخالفة لقوانني
الكومنولث .وميكن أن تصل
أقصى عقوبة لتلك املخالفة إىل
السجن لعشر سنوات.
ومت اإلفراج عن املرأتني بكفالة
ومن املقرر أن متثال أمام حمكمة
بورت ماكواري احمللية يوم 22
يوليو متوز القادم.
املصدرSBS :

كوينزالند قد ال تفتح حدودها
مع الواليات قبل أيلول املقبل

أعلنت رئيسة حكومة والية
كوينزالند آنستازيا بالشيه إن
حدود الوالية مع نيو ساوث
ويلز قد ال يتم فتحها قبل
شهور.
وعند سؤاهلا على شبكة ABC
حول تغيري إجراءات اغالق
احلدود حبلول نهاية الشهر
اجلاري قالت بالشيه «ميكن أن
أقول أن األمور ستبدو بشكل
إجيابي أكثر يف أيلول».
وكانت رئيسة حكومة الوالية
قد تعهدت مبراجعة إجراءات غلق
احلدود يف نهاية كل شهر.
وقال يوم األحد املاضي إن

فتح احلدود سيكون خطوة غري
مسؤولة خاصة يف ظل استمرار
اجملتمعية
العدوى
انتقال
يف كل من نيو ساوث ويلز
وفيكتوريا .وعند سؤاهلا حول
إمكانية السماح ملواطين الوالية
بالسفر إىل غرب أسرتاليا
ومقاطعة
أسرتاليا
وجنوب
أراضي الشمال ،قالت بالشيه:
«ميكنين أن أرى ذلك حيدث قبل
نيو ساوث ويلز وفيكتوريا،
لكن األمر يتعلق مبوافقة رؤساء
احلكومات هناك أيضا».
املصدرSBS :

أسرتاليا حتصل على دعم 62
دولة لفتح حتقيق يف أصل
نشأة كورونا
حصلت أسرتاليا على دعم
دولي لدعوتها بفتح حتقيق
دولي يف أصل منشأ فريوس
كورونا يف الصني يف وقت
زادت فيه حدة التوتر التجاري
بني أسرتاليا والصني.
ودعمت أكثر من  60دولة
الدعوات األسرتالية تشمل،
الصني وإندونيسيا واهلند
وكندا
وبريطانيا
واليابان
ونيوزيلندا باإلضافة إىل كافة
الدول األعضاء يف االحتاد
األوروبي وعددهم  27دولة.
ودعت مسودة قرار التحقيق
بإجراء تقييم حيادي ومستقل
الدولية
لالستجابة
وشامل
للوباء .املسودة ال تشري إىل
الصني صراحة ،ولكن جهود
أسرتاليا الدبلوماسية لفتح هذا
التحقيق سببت غضبا يف بكني،
واليت هددت بفرض رسوم
باهظة على الشعري األسرتالي
الواردات
بعض
وعلقت
األسرتالية من اللحوم.
ومن املقرر أن ميثل وزير
الصحة الفيدرالي غريغ هانت
أسرتاليا يف اجتماع عاملي
صحي عرب اإلنرتنت الليلة ،على
أن يتم التصويت على قرار فتح
التحقيق يف الساعات األوىل
من صباح يوم الثالثاء.
من جانبه قال وزير الزراعة
ديفيد ليتلرباود إن التحقيق
هدفه هو استخالص الدروس
املستفادة من هذا الوباء
املدمر .وقال لشبكة ABC
«هذه هو التصرف املسؤول
الذي جيب أن نقوم به عندما

يفقد  300,000إنسان حياتهم
حول العامل».
وأضاف وزير الزراعة إن
نظريه الصيين أملح إىل أنه لن
يناقش معه مسائل التجارة يف
املستقبل القريب.
يف املقابل ،قال وزير التجارة
الفيدرالي ساميون بريمينغهام
إنه مل يتلق أي اتصاالت من
الطرف الصيين .وال تستبعد
أسرتاليا أن تشتكي الصني
إىل منظمة التجارة العاملية إذا
ما فرضت التعريفات اجلمركية
على الشعري األسرتالي.
وقال وزير الزراعة إنه مستمر
يف توضيح الصورة للصني
أن الشعري ال يغرق األسواق
ليتلرباود
وقال
الصينية.
«سنتابع هذه القضية بالنيابة
عن املصدرين األسرتاليني».
وأضاف «لو مل يفهم من
نالحقهم هذا األمر فسنذهب
إىل حكم مستقل حتى يفهموا
احلقيقة».
ووصف رئيس الوزراء سكوت
للتحقيق
دعوته
موريسون
يف أصل فريوس كورونا أنه
أمر عادي للغاية ،ولكن وزير
اخلارجية الصيين انتقد بغضب
الساسة األجانب الذين حياولون
تسيس الوباء.
وقال السفري الصيين يف كانربا
إن املضي قدما يف الدعوة
للتحقيق قد يؤدي إىل قيام
املستهلكني يف الصني إىل
مقاطعة البضائع األسرتالي.
املصدرSBS :

إغالق  12مطعماً للوجبات
السريعة على خلفية
إصابات بكورونا
أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات
السريعة ماكدونالدز عن اغالق
اثين عشر مطعما من مطاعمها
يف فيكتوريا بعد خمالطة أحد
عمال توصيل الطلبات املصاب
بكورونا للعاملني يف هذه
املطاعم.
وقالت ماكدونالدز أسرتاليا يف
بيان إن السائق ،الذي يعمل
على توصيل الطلبات ،سلم
طلبات إىل مجيع املطاعم األثين
واختلط مع «عدد صغري» من
املوظفني .ويف ذلك الوقت ،مل
تظهر على السائق اي اعراض
من اعراض االصابة بكورونا
ومل يكن على دراية بانه مصاب
بالفايروس.
وقال البيان إن «املوظفني
احملتملني الذين عملوا يف
نوبات حمددة أثناء وبعد تسليم
السائق خلدمة التوصيالت أمروا
بعدم العودة إىل العمل ملدة
يوما ونصحوا باجراء فحص
14
ً
كورونا ».
وأضاف البيان أن دائرة الصحة
حددت جهات اتصال السائق
وأنه كان على صلة وثيقة

باصابة مت األعالن عنها سابقا
يف احد مطاعم ماكدونالدز
يف ضاحية كريغبرين بشمال
ملبورن».
املغلقة
املطاعم
وستخضع
للتنظيف العميق وسيتم إعادة
فتحها ريثما يتوفر طاقم بديل.
املطاعم
قائمة
وتتضمن
اليت أغلقتها الشركة مطاعم
ماكدونالدز يف كل من:
Melton East .1
Laverton North .2
Yallambie .3
Taylors Lakes .4
Campbellfield .5
Sunbury .6
Hoppers Crossing .7
Riverdale Village .8
Sandown .9
Calder
Highway
.10
Northbound/Outbound
Calder
Highway
.11
Southbound/Inbound
BP Rockbank Service .12
Centre Outbound
املصدرSBS :

رئيس والية فيكتوريا يعلن عن
ختفيف مزيد من القيود يف الوالية
أعلن رئيس حكومة فيكتوريا
دانييل أندروز يوم األحد أن
للمقاهي،
ستسمح
الوالية
املطاعم واحلانات باستقبال
الزبائن مرة أخرى بداية من شهر
يونيو القادم ،على أن ال يزيد
عدد الزبائن عن عشرين زبونا
داخل املنشأة.
ويعترب تصريح أندروز خطوة هامة
يف خطة ختفيف القيود يف الوالية
اليت شهدت ثاني أكرب عدد من
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا
بعد والية نيو ساوث ويلز.
كما قال رئيس حكومة فيكتوريا
إن هذا عدد الزبائن املسموح
بهم سريتفع إىل  50زبونًا
اعتبارا
ً
من  22يونيو ،وإىل  100خالل

النصف الثاني من يوليو.
كانت القيود املفروضة على
املقاهي ،املطاعم واحلانات يف
الوالية تسمح للمنشآت بالعمل
فقط على خدمة التيك أواي
وخدمة توصيل الطلبات.
لكن رئيس احلكومة أكد على
أهمية االلتزام بالتباعد االجتماعي
داخل هذه املنشآت.
يأتي ختفيف القيود بعد إجراء
 50000اختبار للكشف عن
الفريوس خالل األسبوع املاضي،
كما سجلت فيكتوريا سبع حاالت
جديدة لـ  COVID-19يوم األحد،
ليصل إمجالي الوالية حتى اآلن
إىل .1561
املصدرSBS :

االحتاد األوروبي يدعم أسرتاليا يف التحقيق
يف وباء كورونا رغم الضغوط الصينية

حصلت أسرتاليا على دعم
االحتاد األوروبي يف إجراء حتقيق
مستقل ملعرفة منشأ فريوس
كورونا ،على الرغم من الضغوط
والدبلوماسية
االقتصادية
الكبرية اليت تواجها أسرتاليا من
الصني.
وبعد أسابيع من املفاوضات
السرية أصبح من شبه املؤكد
تقديم اقرتاح من االحتاد
األوروبي بطلب التحقيق خالل الـ
 48ساعة القادمة ملنظمة الصحة
العاملية ،طبقا ملا نشرته صحيفة
سيدني مورنينغ هريالد.
وقال جوزيب بوريل ،املمثل
األعلى للشؤون اخلارجية يف
لوسائل
األوروبي،
االحتاد
اإلعالم إن إجراء حتقيق مستقل
ملعرفة سبب ظهور الوباء هو
أمر حاسم ملساعدة العامل على
اخلروج من أزمة .COVID-19
وأضاف بوريل« :من أجل
تعزيز دفاعاتنا ضد األوبئة يف
املستقبل  ،حنتاج أيضا إىل
حتقيق علمي شامل ومستقل
حول أسباب األزمة».
ومن املتوقع أن يثري إعالن
االحتاد األوروبي غضب الصني،
اليت وصفت حماوالت أسرتاليا
إقناع اجملتمع الدولي بإجراء
التحقيق ،بأن خلفها دوافع
سياسية.

املتحدة
الواليات
ودعمت
وبريطانيا دعوات أسرتاليا إلجراء
التحقيق ،والذي سيتم مناقشته
خالل اجتماع منظمة الصحة
العاملية الذي عقد يوم االثنني
املاضي يف  18أيار.
هذا و جاء يف مسودة اقرتاح
االحتاد األوروبي اليت مت تداوهلا
إن االحتاد يطالب «خبطة للتقييم
يتم إجراؤها بالتشاور مع الدول
األعضاء يف أقرب وقت ،حول
الدروس املستفادة من االستجابة
الصحية لـ».COVID-19
وقال املمثل األعلى للشؤون
اخلارجية يف االحتاد األوروبي
يوم اجلمعة إن االحتاد األوروبي
أصبح أكثر حزما مع من وصفه
بـ «منافس يشجع مناذج بديلة
للحكم» ،وحث الصني على لعب
«دورها الكامل» مبا يتماشى مع
حجمها ومسؤولياتها العاملية.
وقررت الصني منع استرياد
حلوم وشعري من أسرتاليا مبا
توازي قيمته مليار دوالر خالل
هذا األسبوع ،وهددت وسائل
الصينية
احلكومية
اإلعالم
مبزيد من اخلطوات إذا واصلت
أسرتاليا مطالباتها بإجراء حتقيق
مستقل يف منشأ الوباءاختاذ
موقف حازم.
املصدرSBS :

نقل  35نزيالً يف دار عجزة بكوينزالند
للمستشفى بعد تشخيص ممرضة بكورونا
الصحية
السلطات
نقلت
مخسة وثالثني نزيال من دار
يف
للمسنني
روكهامبتون
بعد
للمستشفى
كوينزالند
تشخيص ممرضة تعمل بالدار
بفريوس كورونا.
وقالت إدار املنشأة إن النزالء
ً
األقل
ضعفا نقلوا للمستشفيات
القريبة يوم السبت ،لتوفري
مساحة أكرب لعزل النزالء الذين
تعاملوا مع املمرضة.
وال تزال دار نورث روكهامبتون
احلكومية للمسنني يف حالة إغالق
بعد أن جاءت نتيجة اختبار ممرضة
إجيابية.
وقالت د .جانيت يونغ مسؤولة
الصحة يف كوينزالند إن إغالق
الدار هو إجراء مؤقت يهدف
إىل احلفاظ على سالمة النزالء،
وأضافت« :حنن مستعدون هلذا،
موظفينا مستعدون لذلك ولدينا

خطة».
يأتي قرار نقل النزالء على الرغم
من أن اختبار الـ  193من كبار
السن واملوظفني جاءت نتيجته
سلبية.
هذا وفتحت السلطات حتقيقا يف
املنشأة بعد أن مت الكشف عن
أن املمرضة املصابة عادت إىل
العمل أثناء انتظار نتائج اختبار
كورونا.
وحياول مسؤولو الصحة يف
الوالية تتبع حتركات املرأة
لتعقب واختبار األشخاص الذين
تواصلت معهم بعد إصابتها.
وقال ستيفن مايلز وزير الصحة
يف كوينزالند إنه من غري املقبول
أن تذهب املمرضة للعمل أثناء
ظهور أعراض مرض كورونا
عليها ،وأضاف « :إن حدوث
ذلك يف منشأة صحية بكوينزالند
أمر خميب لآلمال للغاية».
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مـقاالت وتـحقيقات

خالص لبنان ّ
ُهرب الدوالرات
متوقف على إنهاء احلريريّة السياسيّة واالنطالق بالسوق املشرقيّة االشتباه يف مصرف ي ِّ
جورج عبيد
جوهريان قادران على إنقاذ لبنان والعهد وال ثالث هلما:
أمران
ّ
ّ
بكل ما حتويه تلك املفردة من
مشرقية لبنان،
-1الرتكيز على
ّ
معان ومضامني وأبعاد وسلوكيات.
جذرية بضرب شروشها
السياسية بصورة
احلريرية
-2إنهاء رواسب
ّ
ّ
ّ
املافياوية،
االقتصادية ،وتقطيع أوصاهلا
املالية وعروقها
ّ
ّ
ّ
اخلارجية ،وقد عملت على تدمري
السياسية وعمالتها
بشراكاتها
ّ
ّ
الريعي القاتل.
وماليته مبفهوم االقتصاد
اقتصاد لبنان
ّ
ّ
يف املسألة األوىل:
مشرقية لبنان وماذا نعين بها؟ آن الوقت
ملاذا الرتكيز يف
ّ
بأن العالقة
الواقعي لتعرتف احلكومة
وضمن املعطى
اللبنانية ّ
ّ
ّ
األمريكي مليئة بالعقد .جوهر العقد واحد ،وهي أن
مع الغرب
ّ
األمريكيني وبلسان ألكسندر هيغ يتعاطون مع لبنان ككيان عبور
ّ
اخلالفية معهم مرتاكمة ،والتعاطي
امللفات
وليس كوطن راسخ.
ّ
الداخلي مع األمريكيني ميال ما بني عمالة بعضهم وعمولتهم وما
ّ
ّ
املكثف عند بعضهم اآلخر .فيما املتابعون العقالء،
بني اخلوف
بأن األمريكيني ال يريدون أصدقاء-شركاء هلم ،بل
مدركون ّ
عمالء-أجراء يعملون حلسابهم.
القطبية
اآلحادية
لزاما على الساسة اللبنانيني أن يفهموا بأن
بات
ً
ّ
ّ
مزقت العامل ،وأسقطت اقتصادياته ،وسيطرت
األمريكية قد ّ
ّ
ً
على عدد من دوله بالرتغيب ً
أحيانا .لقد استهان
حينا والرتهيب
األمريكي ،وهو ميعن
االقتصادي
كثريا مبفهوم القتل
الساسة
ّ
ً
ّ
الدولي
الدولية والبنك
ويتم ذلك عرب املنظمات
تدمريا بلبنان،
ّ
ً
ّ
ّ
الدولي .جل ما يريده األمريكيون من لبنان
وصندوق النقد
ّ
نفطه وغازه وثرواته وأن يبقى بالنسبة إليهم وطن عبور وجلوء،
يستبقون فيه النازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني،
ّ
فيظل هؤالء يف لبنان ورقة ضغط وابتزاز وتهويل للتأثري على
جمريات األمور يف سوريا واملنطقة.
أن ّ
كل التطويق الذي مارسه األمريكيون
يعرف الساسة اللبنانيون ّ
على لبنان منذ بداءة عهد الرئيس ميشال عون إىل اآلن ،ما كان
اجلذرية
اجليو-اسرتاتيجية
يتحسسوا عمق التغيريات
ليتم لو مل
ّ
ّ
ّ
ّ
اليت ظهرت يف األصل منذ منذ سنة  ،2013أي منذ تاريخ
دخول روسيا سوريا ،وقد أتى من بعد دخول حزب اهلل امليدان
املتجلية
اجليو-اسرتاتيجية
بأن تلك التغيريات
السوري .لقد قرأوا ّ
ّ
ّ
ّ
امليدانية يف سوريا ستفرض ثقلها على املصاحل
بالنهايات
ّ
بأن هذا العهد
األمريكية ،واألمريكيون ،بالتالي ،رأوا ويرون ّ
ّ
امليدانية يف
بالذات برئاسة العماد ميشال عون شريك بالنتائج
ّ
سدة
سوريا ،والشراكة يف بعض نواحيها ساهمت بوصوله إىل ّ
األمريكي
سد منيع بوجه حماولة االنسياب
الرئاسة ،وأدت إىل بناء ّ
ّ
بواسطة األذرع املعروفة ،وإن بعضها استدخل يف التسوية،
ولكن االستدخال بدا هزي ًال ،وانتصرت يف النهاية ورقة التفاهم
ّ
باستشراف موقعيها لدورها يف محاية لبنان واملشرق من حماولة
ً
إنطالقا من سوريا.
التفتيت
الرتاكمي هلذا املشهد ،حسموا
أن األمريكيني امام املنحى
غري ّ
ّ
أمرهم يف معاقبة لبنان والعهد ،بسبب من تلك الشراكة الراسية،
ّ
السورية
نوعيا على معظم األراضي
املتحقق
وهو شريك االنتصار
ّ
ًّ
ما خال منطقيت شرق الفرات وإدلب وهما على الطريق ،وجوهر
ّ
تظل
االنتصار يف معركة فجر اجلرود ،اليت من املفرتض أن
ً
أن منطق احلسم باملعاقبة قد
حدثا
وطنيا .أدرك األمريكيون ّ
ًّ
ويلب املشتهى ،فانطلقوا يف التخطيط للحرب
مؤداه
ال يبلغ
ّ
يّ
املنهجية
على لبنان وسوريا بغية تطويقهما .وكانوا قد مارسوا
ّ
ً
عينا يف العراق إىل أن حصلت التسوية الصامتة وجنحت برعاية
شخصية تتقاطع
أدت إىل تكليف مصطفى الكاظمي ،وهو
عمانية ّ
ّ
األمريكية-اإليرانية إلرساء حالة تسووية هناك.
املصاحل
ّ
ّ
األمين فاشل،
بأن االقتحام
فهم األمريكيون بقراءتهم
املعمقة ّ
ّ
القوة أمام حزب اهلل واجليش
اللبنانية ال متلك أوراق
لكون أذرعها
ّ
ّ
والنفطي،
والصناعي
السياحي
اللبناني .انطلقوا يف ضرب القطاع
ّ
ّ
ّ
ّ
وعملوا على جذب املصارف إىل حديقتهم وضغطوا باجتاه تهريب
أموال الودائع إىل اخلارج ،استهلكوا الدوالر وحولوه إىل شبح
ّ
ويتوقع كثريون بلوغه
يقاتلون به إىل أن بلغ ال  4500ل.ل،
القوي.
مستسلما وينتهي العهد
ال10000ل.ل حينئذ يرزح البلد
ّ
ً
ما مل يفهمه بعضهم ّ
أمريكية طاحنة على لبنان،
بأننا أمام حرب
ّ
يف ّ
جيو-اسرتاتيجية لن تكون حمصورة يف مدى
ظل محاوة
ّ
ّ
املشرق ،بل يف العامل كله ،وأقصد على وجه التحديد عامل ما
آحاديتهم
بعد الكوفيد ،19-حيث خيشى األمريكيون من سقوط
ّ
ّ
الصيين املتعاظم بالشراكة مع روسيا وإيران
املطلقة أمام الدور
يف الشرق األوسط.
هنا ينبع اجلواب على السؤال الذي طرحناه :ملاذا الرتكيز يف
مشرقية لبنان وماذا نقصد بها؟ لن يكون الرتكيز ،وليس من
ّ
سوبر-جوهري .ذلك
جوهريا أو
عابرا ،بل
وظيفته باألحرى أن يكون
ّ
ًّ
ً
بر الشام .وأول استخدام
أن املدى
املشرقي يف جذوريته هو ّ
ّ
ملصطلح املشرق ورد يف اإلجنيل مع حدث ميالد املسيح ،واعترب
املسيح مشرق-املشارق.
املشرقي بل هو جبوهره وطبيعة
لبنان غري منفصل عن املدى
ّ
وامليثاقي قلبه النابض( .هذا على املستوى
التوافقي
نظامه
ّ
ّ
تكون
قوة العهد ،أنه
أما على املستوى
ّ
ّ
الواقعيّ ،
النظري)ّ .
ّ

ّ
احلر وحزب اهلل،
الوطين
جبوهره من ورقة التفاهم بني التيار
ّ
ومن الزيارة اليت قام بها العماد ميشال عون إىل سوريا ،فأعاد
خباصة ،وبعد طول اغرتاب وانعزال
بعامة واملوارنة
املسيحيني
ّ
ّ
ّ
املشرقي الصديق
واإلعالمي
للمفكر
إىل جذوريتهم فيها ،وكان
ّ
ّ
املشرقية بهذا املعنى
غسان الشامي الدور األساسي يف ذلك.
ّ
هي التاريخ واجلغرافيا والثقافة واالقتصاد .وسوريا املدخل
األبدية
العربي ،ولبنان اخلاصرة
الطبيعي للبنان حنو العامل
ّ
ّ
ّ
اللصيقة بسوريا.
اإلضاءة على هذه الرؤية املرتبطة بهذه املسألة ،للتدليل على
يتم باالستسالم
التحرر من نري احلرب
أن
ّ
األمريكية على لبنان ال ّ
ّ
ّ
الدولي فيما األمريكيون غرقى جلج
ملطالب صندوق النقد
ّ
الكورونا فريوس املهيمنة عليهم ،بل مبواجهتها ألنها ترتجم
األمريكية يف استهالكهم لبنان ضمن منظومة احلرب
املصلحة
ّ
القوي واملتني.
اجليو-اسرتاتيجية ومصلحة إسرائيل يف االنوجاد
ّ
ّ
دولية ملراقبة احلدود فهذا يعين أنهم
حني يطالبون بقوات
ّ
يطالبون بتوسعة واضحة للقرار  1701من اجلنوب إىل احلدود
ة-السورية
اللبناني
ة-السورية .وال مييزون بني العالقة
اللبناني
ّ
ّ
ّ
ّ
االحرتابية ،فإسرائيل
ة-اإلسرائيلية
اللبناني
األخوية ،والعالقة
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولي لن يكون خشبة خالص
عدوة حتى النهاية .صندوق النقد
ّ
ّ
للبنان ،االنفتاح على سوريا وترسيخ العالقة معها هي املنطلق
اقتصاديا وخالص سوريا معنا ،حنن رئتان هلواء
خلالص لبنان
ًّ
واحد وروح واحدة.
املشرقية،
أهمية ما كتبناه عن ضرورة تعميق الروح
من هنا
ّ
ّ
وأهمية ما دعا إليه الصديق احلبيب غسان الشامي يف حواره مع
ّ
الصديق احلبيب اآلخر جورج يامسني بأن يؤسس لبنان للسوق
املشرقية اجلامعة بينه وبني سوريا والعراق واألردن إذا رغبت
ّ
بذلك .سوريا ولبنان ،وبعد التسوية يف العراق ،حباجة اآلن
والتجارية
واملالية
لبعضهما البعض ،بالسياقات االقتصادية
ّ
ّ
والنفطية ،طاملا لنا جغرافيا واحدة .ومسالة النازحني
والصناعية
ّ
ّ
الدولية
الشرعية ال ختضع للمقاييس
السوريني واملعابر غري
ّ
ّ
طاملا لبنان وسوريا يتمتعان بعالقة طيبة.
اللبنانية-
بدءا بالعالقة
املشرقي،
املشرقية ،واالحتاد
السوق
ً
ّ
ّ
ّ
السورية هي اهلدف واملبتغى خلالص لبنان.
ّ
-2يف املسألة الثانية .وباختصار شديد ،لن يكتب للحكومة
ّ
السياسية
احلريرية
تتمكن من إنهاء
احلالية النجاح ،إذا مل
ّ
ّ
اللبنانية
أدى إىل إفراغ الدولة
واالقتصادية كمحتوى فاسدّ ،
ّ
ّ
السياسية
واحلريرية
من ماليتها وآلياتها .منذ سنة 1992
ّ
ّ
ً
وتتصرف وكأن لبنان املدى هلا ،وتتعاطى
فتكا بلبنان،
متعن
ّ
مع العاصمة بريوت كملك ألسيادها .أبطلت االقتصاد املنتج
مبعناه ،فبدا لبنان يتدحرج ،وما كان استقرار سعر صرف الدوالر
التدرجيي الذي بلغ أوجه وذروته
سوى احلجاب هلذا التدحرج
ّ
نع ارتفاع سعر صرف الدوالر إىل ال 4500ل.ل .أمعنت يف
األمريكي،
االقتصادي
تصرفت كشريكة للقاتل
زرع الفساد،
ّ
ّ
ّ
أوسطية ،أدخلت لبنان
سلبت اخلصوصيات راهنت على الشرق
ّ
واالقتصادي وهي
املالي
واللبنانيني يف ثقافة غريبة عن فهمهم
ّ
ّ
ثقافة الفوائد املرتفعة سواء كانت مع شراء سندات اخلزينة
اللبنانية وقد بلغت
وقد بلغت ال %48أو مع اإليداعات باللرية
ّ
ال .%12فاجتهنا منذ سنة  1994حنو االنهيار.
السياسية مع املصارف فاستبقتها يف عهدتها،
احلريرية
حتالفت
ّ
ّ
ّ
شل عملها ومات عصبها وبدأنا
زرعت الفساد يف الدولة حتى
نشهد سقوط هيكلها .حتالفت مع القطاعات واإلقطاعيات
مافياوية غدت أقوى من الدولة ...بل اقوى
فتحولت إىل حالة
ّ
من الوطن .فهل نقبل ويف هذا الزمن بالذات باالستسالم هلا،
لزاما مواجهتها؟
أو بات
ً
ليس من خيار امام رئيس احلكومة الدكتور حسان دياب سوى
الطائفية والفئوية ،ال
بعيدا عن احلسابات
مواجهتها وبضراوة
ً
ّ
سيما أنها جزء من أنظومة تطويق لبنان ،أو احلرب األمريكية
ّ
وبقوة مع حلفائها على إفالس لبنان
على لبنان ،وهي قد عملت
ّ
الدولي.
وإفراغه ليصري حتت أيدي أوصياء ووكالء هو البنك
ّ
حاكمية
السياسية يف االقتصاد واإلدارة ويف
احلريرية
إنهاء
ّ
ّ
ّ
ّ
وإال فسيزداد
اسرتاتيجي للعهد واحلكومة
مصرف لبنان هدف
ّ
االختناق والغرق.
لقد شرحت بعض اآلليات يف الكتاب املفتوح لدولة رئيس جملس
بأن على احلكومة أن تفعل القضاء من أجل إعادة
الوزراء،
وأكرر ّ
ّ
الدولي
املهرب للخارج ،وأن تفاوض مع صندوق النقد
املال
ّ
ّ
يف عنوان واحد وهو استعادة أرباح الفائدة على سندات اخلزينة
ّ
كحق متكامل
مغبونيتنا ويدفعها لنا
فإما يدرك
البالغة ،%48
ّ
ّ
لنا ،أو أن تستعاد من املصارف ومن مصرف لبنان .استعادة
بقوة فتفيض السيولة من
األرباح من شأنه أن ينعش اخلزينة ّ
تلقائيا.
جديد وينخفض سعر صرف الدوالر
ًّ
السياسية مع
احلريرية
الداخلية مع فساد
ال تهربوا من املواجهة
ّ
ّ
ّ
شركائها من  8إىل  14آذار ،وال ختشوا من التأسيس للسوق
اللبنانية-
بدءا من إعادة الينابيع للعالقة
املشرقية املشرتكة
ً
ّ
ّ
السورية .خالصنا وسالمنا منوقف على إرادة صلبة بتجسيد
ّ
ّ
وإال فاجملهول أو «الغامض» بانتظارنا.
هذين اهلدفني،

رضوان مرتضى
صراف خمالف للقانون هنا ،وموظف ُيراد
بات األمر أكرب من
ّ
حتويله كبش فداء إلنقاذ حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
أدت إىل االشتباه
التحقيقات يف قضية التالعب بسعر اللرية ّ
يف مدير العمليات النقدية يف مصرف «سوسيييت جنرال»،
جلهة شرائه الدوالرات من السوق وشحنها إىل اخلارج .وتشري
املعلومات إىل أن الشبهة غري حمصورة مبصرف واحد.
تورط
الصرافني عن االشتباه يف
كشفت التحقيقات مع
ّ
ّ
مصرف «سوسيييت جنرال» يف تهريب الدوالرات إىل خارج
لبنان .وجرى توقيف مدير العمليات النقدية يف املصرف
أقر أمام احملققني باستخدام
املذكور كريم خوري ،الذي
ّ
رواتب موظفي القطاع العام واملودعني لشراء دوالرات
لشحنها إىل خارج لبنان .احلديث هنا ليس عن حتويل
دوالرات عرب أنظمة التحويل املعتادة (أي حتويل املبالغ
املوجودة على الشاشات ويف القيود) ،بل عن شحن نقود
(دوالرات ورقية) بعد شرائها من السوق يف لبنان.
الصرافني ،بإشارة من النيابة العامة املالية ،أدت
توقيفات
ّ
إىل االشتباه يف مدير العمليات النقدية يف مصرف «.»SGBL
فقد كشفت التحقيقات اليت تجُ ريها مفرزة الضاحية القضائية
عن قيام خوري بشراء كميات كبرية من الدوالرات وشحنها
إىل خارج لبنان عرب إحدى شركات الصريفة والشحن.
وأخطر ما أدىل به املوقوف كريم خوري ،هو أن السيولة
بالعملة اللبنانية اليت كان مصرف «سوسيييت جنرال»
يشرتي الدوالرات بها ،مصدرها رواتب املوظفني يف القطاع
حتوهلا الدولة للمصارف ،وأن أحد مصادر اللريات
العام اليت ّ
والدوالرات كان إدارة العمليات النقدية يف املصرف
املركزي ،اليت يتوالها املوقوف مازن محدان .وكشفت
أن خوري أفاد ّ
بأنهم كانوا
مصادر أمنية للـزميلة «األخبار» ّ
حتوهلا الدولة ملوظفي القطاع العام
يأخذون من الرواتب اليت ّ
«ت ِّ
أن املصارف كانت ُ
قطر» الرواتب للموظفني
على اعتبار ّ
ً
ضمن سقف سحب يحُ دد مسبقا لكل أسبوع ،حبيث ال حيق
لصاحب احلساب سحب أكثر من املبلغ احملدد له.
التصرف مبا تبقى من الراتب
وكان املصرف يعمد إىل
ّ
الصرافني ليشحنها إىل خارج لبنان ،فيما
بشراء دوالرات من
ّ
املصرف الذي يعمل فيه ،وباقي املصارف ،حترم املودعني
من مدخراتهم ،ولو كانت فتاتًا.
املصارف اقرتفت سابقة حجز رواتب الناس من دون وجه
حق ،وعمدت إىل تسليمهم حقوقهم على دفعات .ويف حال
ثبتت صحة ما ورد يف التحقيقات األولية ،فسيكون القطاع
املصريف أمام فضيحة من العيار الثقيل ،ومتعددة األوجه:
ّ
تستغل إجراءات «تقسيط» الرواتب ،الستخدام
مثة مصارف
أجور املوظفني يف شراء الدوالرات ،ثم شحنها إىل خارج
أن اخليط الذي أوصل إىل خوري
لبنان .وذكرت املعلومات ّ
الصراف وليد املصري الذي باع كميات من الدوالرات
كان
ّ
إىل املدير املذكور الذي اشرتى الدوالرات مبوجب مبالغ
مالية حصل عليها من محدان نفسه.
ُ
استدعي خوري إىل مفرزة الضاحية
وبناء على إفادة املصري،
ً
ليستجوب نهار اإلثنني.
القضائية
ُ

االشتباه يف شبكة من املصرفيني والصرافني الذين
يسحبون الدوالرات من السوق لشحنها إىل الخارج
يومها تركه النائب العام املالي علي إبراهيم رهن التحقيق،
ليستدعى جمددًا إىل التحقيق أمس ،حيث أشار القاضي
ُ
توسع
إبراهيم لي ًال بتوقيفه .وحبسب مصادر معنية ،فإن
ّ
التحقيقات يف هذه القضية رمبا سيؤدي إىل كشف تورط
مصارف أخرى ،غري «سوسيييت جنرال» ،يف شراء دوالرات
من السوق وشحنها إىل اخلارج ،مبا يؤدي إىل زيادة الضغط
على اللرية ،وزيادة سعر الدوالرات يف السوق املوازية.
ولفتت املصادر إىل أن الشبهة غري حمصورة باملصرف
املذكور ،بل إن ما هو متوافر يف حوزة احملققني يسمح
صرافني ومديري مصارف
باحلديث عن «شبكة مؤلفة من
ّ
وشركات حتويل أموال متورطني يف سحب الدوالر من السوق
لشحنه إىل خارج لبنان ،برعاية من داخل مصرف لبنان».
أن من
مصادر من مصرف «سوسيييت جنرال» ّ
ردت معتربة ّ
حقها شراء دوالر لتلبية حاجات الزبائن .وأكدت أن كل
خطوة اتخّ ذها املصرف كانت قانونية .ورأت املصادر أنه
ال وجود ألي سوء نية اجتاه أحد ،مشرية إىل ّ
أنها تستغرب
توقيف مدير اخلزانة يف املصرف بـ»جرمية» شراء الدوالر
واتهامنا كمصرف «سوسيييت جنرال» بالتسبب يف تدهور
سعر اللرية .ورأت املصادر أنه من مصلحة املصرف أن
تكون اللرية قوية ألن املصرف خيسر كلما اخنفض سعر
اللرية .وتساءلت املصادر «كيف ُيعقل أن نسعى لتدهور
سعر اللرية لنؤذي أنفسنا ...ذلك غري منطقي!».
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RAMADAN
MUBARAK
from Bill Shorten

MEMBER FOR MARIBYRNONG

Authorised by Bill Shorten, Australian Labor Party, Suite 1A, 12 Hall Street Moonee Ponds, VIC, 3039.
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إعــالنات

As we come to the end of the Holy Month of
Ramadan, on behalf of the City of Canterbury
Bankstown, I would like to extend the warmest
of greetings and best wishes to our Muslim
residents and their families.

EID AL-FITR
WISHING EVERYONE
A SAFE AND BLESSED
CELEBRATION

May God richly bless, protect and
watch over you all, especially at this
uncertain and difﬁcult time in our
City, country and across the world.
Happy Eid!

Linda Burney MP
Member for Barton

Clr Khal Asfour Mayor
City of Canterbury Bankstown

203/13A Montgomery Street, Kogarah NSW 2217
P: (02) 9587 1555 E: linda.burney.mp@aph.gov.au

Authorised by L. Burney, ALP, 203/13 Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

عــيد مــبارك

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية
الصنع من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

occasion of

ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ

Eid Al-Fitr

ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ ﺃﺗﻣﻧﻰ

I wish you
and your

ﻟﻛﻡ ﺟﻣﻳﻌًﺎ

families a
happy and

ﻭﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻛﻡ ﻋﻳﺩًﺍ

blessed Eid

ﺳﻌﻳﺩًﺍ ﻭﻣﺑﺎﺭﻛًﺎ

Tania Mihailuk
P: (02) 9708 3838

MP

Member for Bankstown
9A Greenfield Parade, BANKSTOWN NSW 2200
F: (02) 9708 3960
E: bankstown@parliament.nsw.gov.au

Wishing you and your families a
joyous time for eid Ul-Fitr
May this special time ease the burden of those
suffering hardship. During this difficult time
please take care of each other.

(LG0XEDUDN
P=4 R2P=_8 gC4Ò_8c;ù
³S=:ê±E C;ê±ÑQý
DC0ê±ÐbC4`Q±^`«D4±ûÐb»
´CÒM±ÑQÎ Ò
W4±_814±ÒPC «CR±
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إعــالنات
ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes
to an end I want to thank the Islamic
community for the generosity and charity
they have shown to every Australian during
the month of Ramadan.

Ei�

Mubara�
TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON

As the Federal Member for
Parramatta, I would like to take
this opportunity to wish you and
your family peace, happiness and
prosperity.
We hope you have an Eid Mubarak
and keep safe and well.

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Julie Owens MP FEDERAL MEMBER FOR PARRAMATTA
If I can be of any help please phone me on 9689 1455 or write to
1/25 Smith Street, Parramatta NSW 2150 or email julie.owens.mp@aph.gov.au
www.facebook.com/julie.owens.mp www.julieowens.com.au

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

Authorised by Julie Owens MP, ALP, 1/25 Smith St, Parramatta.
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

+DSS\(LGDOILWU

Guy Zangari MP

From my family to yours
I wish all members of the Muslim faith blessings and the best of
health, prosperity and happiness on this very special occassion

State Member for Fairfield
Fairfield Electorate Office
P. 02 9726 9323 - F. 02 9726 9783
55A Smart Street Fairfield NSW 2165
PO Box 771 Fairfield NSW 1860
E. fairfield@parliament.nsw.gov.au

_8d9gC`
»C¹¼±E0±^1Ò´CR±E= ±³P=74±«C;Z=:&c;ù
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وفــاة

رامـي وجـاك الـدكان يـستقبالن شـقيقتهما
مـرينا الـدكان فـي الـفردوس الـسماوي

فـُجـِع آل الـدكان خـاصة وأبـناء بـلدة عـشاش والـجالية عـامة ،يـوم األربـعاء مـن األسـبوع
املـاضي ،بـوفاة الـفقيدة املـأسـوف على شـبابها

مـرينا أمـني الـدكان

من بلدة عشاش  -قضاء زغرتا التي وافتها املنية عن عمر  37عاما متممة واجباتها الدينية.
وقد أقـيم قداس وجناز لراحة نفسها أمس األول الخميس الساعة الـ 10صباحا يف كنيسة مار
شربل يف بانشبول ،وذلك بدعوة من أخوالها بسـّام وجـان وجـوزيف الـدكان وعـيالهم وعائلة
خالها نزيه الـدكان الذين هالهم وقع الصدمة وما زالوا تحت تأثريها.
وكان والدا الفقيدة أمني الـدكان وفـيوليت فريد الـدكان وأشقاؤها شوقي وفريد ومخايل الدكان
وشقيقتها دالل الدكان وخالها نزيه الدكان وأعمامها نعيم ونجيب ويوسف الدكان وعيالهم وعائلة
عمها املرحوم قبالن الدكان وعائلة عمتها املرحومة وداد شلهوب واألهل واألقارب قد أقاموا قداسا
وجنازا لراحة نفسها يوم األحد يف  17الشهر الجاري يف كنيسة مار جرجس  -عشاش.

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

17 صفحة
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إعـالنات
ADVERTISEMENT

WISHING YOU AND YOUR
FAMILY BLESSINGS AND
GOOD WILL ON THE
OCCASION OF EID AL FITR
Lynda Voltz MP

MEMBER FOR AUBURN
P (02) 9737 8822
E auburn@parliament.nsw.gov.au
A Mezzanine Level 92 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

Our best wishes
for a safe and
joyful Eid
As we work together to overcome
a challenging period, may we
remain positive in community spirit.

arabbank.com.au
ABN 37 002 950 745 AFSL 234563

18 صفحة
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DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع

حاجاتكم

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

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة
سواقي االعالمية
بأحر التهاني من
اجلالية العربية
عامة واالسالمية
خاصة حبلول

الدكتور عالء العوادي

عيد الفطر السعيد ،جعله اهلل
عيدا مباركا على اجلميع..

عـيد مـبارك
Mob:0400449000, www.sawaki.com.au

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

ع ّدة ( )Toolsللمحرتفني و ()Handymen
يف جماالت البناء وامليكانيك والكهرباء وغريها..
للـبيع

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة

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
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يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات
املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني عيد الفطر السعيد ،جعله
اهلل عيد خري وبركات
على الجميع..

عــيد مــبارك
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الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ املسلمني بعيد الفطر
«During this
incredibly
challenging
time I wish
you a very
happy Eid. Eid
Mubarak».

Julia Finn MP

Member for Granville

Stephen Kamper MP
Member for Rockdale

«خالل هذا الوقت الشديد
 أمتنى لكم عي ًدا سعي ًدا،الصعوبة
.» عـيد مـبارك.للغاية
Authorised by Steve Kamper MP, 478 Princes Highway Rockdale. Paid for using Parliamentary Entitlements May 2020

Bargain Warehouse
Int + Ext
100% Acrylic

APCO (3 in 1)
20 L : $115

Mould Resistance
Int + Ext

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

EID MUBARAK

May the EID be filled with peace, health and
happiness always

أتـمنى لكـم عيدا مليئا بالـسالم والصحة
 عـيد مـبارك..والـسعادة
:ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على
P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد
جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165
DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

طالء لربك السباحة

Unit 4, 1350, Canterbury

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Rd, Punchbowl NSW 2196
APCO (Roof Paint)
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90

Tel: 9759 3835

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145
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الناشط

خماطر اجلوع :تفاهم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

و /1055/أدما والدفنة  3822/9غزير إذا كانت ملكيتها جارية على
امسه.
ثانيا -السيارات رقم /717/ج و /278/ب و/209/ج إذا كانت
ملكيتها ال زالت جارية على اسم احملجوز بوجهه.
ثالثا -أسهم احملجوز بوجهه يف شركة مياه نعص -بكفيا املعدنية
ش.م.ل إذا كانت ملكيتها ال زالت جارية على امسه ،وإبالغ ذلك
ممن يلزم».
يشار اىل أن هذا احلجز يأتي على خلفية الدعوى املقامة من الدولة
اللبنانية والنائب العام اإلستئنايف يف جبل لبنان القاضية غادة
عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض
النائب حبيش للقاضية عون.

مائة يوم من االنتظار

وقد استهل الرئيس حسان دياب جلسة جملس الوزراء بكلمة
كشف حساب عما اجنزته حكومته ،ووعدت به ،واصفا خطة احلكومة
باالرضية الصلبة اليت ميكن البناء عليها العادة تكوين البنية املالية
واالقتصادية للبنان ..واعدا استكماهلا خالل خطةا قتصادية
متكاملة ملختلف القطاعات ،فتكتمل بذلك اخلطة االقتصادية ـ
املالية األوىل من نوعها للبنان ،وهي تستند إىل دراسات وفهم
موضوعي للواقع ،وتضع تصورا واضحا ،وقابال للتطوير».
وأعلن «أن احلكومة أجنزت ما نسبته  %97من التزاماتها يف البيان
الوزاري للمئة يوم ،وحنو  % 20من التزاماتها خارج املئة يوم يف
برنامج عمل السنة».
وقال دياب :قبل مئة يوم ،كنا نفتش عن أفق وسط الضباب
والعواصف ،وحناول ختفيف صدمات األمواج حتى ال تنقلب السفينة
مبن فيها .لقد تسلمنا احلكم ،والبلد يغرق بسرعة قياسية .فهل
كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا االنهيار الدراماتيكي؟ هل
ميكن وقف االنهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه حلظة
السقوط؟
ورأى ان جرأة قرارنا ورشد خيارنا أنقذا البلد ،فلو أننا كنا دفعنا
قيمة سندات اليوروبوند عن سنة  2020بقيمة  4.6مليار دوالر،
لكانت قدراتنا املالية الضعيفة أكثر ضعفا ،وعاجزة عن التعامل
مع التداعيات املالية والصحية واالجتماعية لوباء كورونا .استنزف
التعامل مع اهلجوم الوبائي ،جهدا كبريا ووقتا طويال وإمكانات
تفوق قدراتنا.
وكان دياب ،حذر يف مقالة صحفية «واشنطن بوست» من مواجهة
ازمة غذاء كربى بسبب االزمة املالية احلادة.
وقال دياب إن اجلائحة قد تطلق شرارة أزمة عاملية يف األمن
الغذائي قد تعرض الدول املنكشفة عليها مثل لبنان للخطر بشكل
خاص.
وأضاف يف مقال بصحيفة واشنطن بوست «يواجه لبنان الذي كان
يف وقت من األوقات سلة الغذاء يف شرق املتوسط حتديا كبريا
مل يكن من املمكن ختيله قبل عقد من الزمان يتمثل يف خطر نشوب
أزمة غذائية كربى».
وقال إن من الضروري مقاومة حماوالت بعض الدول الرامية
لتقييد صادرات الغذاء ودعا الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي
إلنشاء صندوق استثنائي ملساعدة الشرق األوسط على جتنب أزمة
إنسانية.
وكتب يقول إنه بغري ذلك «رمبا يطلق اجلوع شرارة موجة هجرة
جديدة إىل أوروبا ويزعزع استقرار املنطقة بدرجة أكرب».
وبالتزامن مع القاء كلمة دياب ،كان حمتجون من احلراك املدني،
حياولون اقتحام مبنى وزارة الطاقة ،احتجاجًا على تفاقم القطاعات
التيار الكهربائي يف االيام االخرية ،يف حدث أعادته مؤسسة
كهرباء لبنان اىل ارتفاع الطلب يف ظل موجة احلر القاسية اليت
تشهدها البالد منذ حنو اسبوع .وافرتشت جمموعة من احملتجني
االرض يف املبنى .واضافت ان «قوة من مكافحة الشغب» حضرت
اىل املكان.
وعلى صعيد جلسة جملس الوزراء ،فقد مت استكمال البحث يف
التدابري واالجرءات الوقائية لفريوس كورونا ،واختذ اجمللس قرارًا
بتمديد فرتة التعبئة العامة حتى  7حزيران  2020ضمنًا ،على أن
تستمر التدابري وفق إجراءات املرحلة الثالثة .وعدم فتح املطار قبل
هذه الفرتة ،بانتظار تقييم نتائج عودة املغرتبني واملسافرين.
وبعد زيادة عدد املصابني بالكورنا زيادة غري متوقعة حيث بلغت
امس االول  63اصابة ،وهو ما اثار قلق وزير الصحة محد حسن
وقلق جملس الوزراء ،حيث طلب حسن من كل الوازارت املعنية
التعاون الشديد الستيعاب واحتواء املرض .وسيتم اختاذ اجراءات
لعزل بعض املناطق اليت يكثر فيها انتشار املرض ،كما قال وزير
الصحة لكن لن يصل االمر اىل حد االقفال التام والشامل يف
البالد.
واستمع جملس الوزراء اىل عرض وزارات الصناعة والسياحة
واالقتصاد والتجارة والزراعة ،للمحاور االساسية للخطة االقتصادية
وسبل دعم االستثمارات يف القطاعات املنتجة.كما استعرض
اجمللس خطة ماكينزي لإلستفادة منها يف اخلطة االقتصادية.
وقال وزير االقتصاد راوول نعمة ان الوزير اعطى رايه يف اخلطة
بناء ملا سيتم الحقا من خطط تفصيلية للخطة االقتصادية يف
كل وزارة .واوضح انه ُيعد السلة الغذائية اليت حتتاج اىل دعم
يف اطار خطة احلكومة لالمن الغذائي ،وهي تشمل دعم املنتجات
الزراعية والصناعية املمكن دعمها خلفض كلفتها .واوضح ان

هدف اجراءات مصرف لبنان هي خفض اسعار السلة الغذائية ودعم
املستوردين بالدوالرات لتسهيل االسترياد.
وكشفت وزيرة االعالم منال عبد الصمد :ان احلكومة احلالية
ارادت االستفادة من هذه اخلطة ،واملشاريع اليت تشملها ،هي
 60مشروعا تبني ان هناك  10اىل  11منها هي قابلة للتنفيذ يف
الوقت الراهن ،ويف الظروف اليت منر بها ،وعلى هذا االساس مت
عرض هذه اخلطة لكي نستطيع االستفادة من املشاريع املوجودة
فيها ،وبالتأكيد نستند على مشروع االنفاق االستثماري ،لكي
نستطيع ادراجها ضمن اخلطة االقتصادية ،ونكون قد استفدنا منها
على عدة اصعدة (الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي) وهي
تأتي استكماال للعمل السابق.
اما بند عرض جملس االمناء واالعمار لتقريره حول استخدام معمل
غوسطا لفرز ومعاجلة النفايات املنزلية الصلبة ،فقد تأجل البت به
ألن املفاوضات مستمرة مع اصحاب املعمل حول الكلفة وطاقة
املعمل.
كما قرر اجمللس املوافقة على طلب وزارة الزراعة ،لناحية جتديد
عقود أساتذة التدريس بالساعة يف املدارس الزراعية الرمسية
للعام الدراسي  2019ـ  2020مع املدرسني واملدربني الذين سبق
التعاقد معهم يف السنوات السابقة.

اجتماع دياب وسالمة وصفري

على رغم اهمية بعض بنود جلسة جملس الوزراء اليت عقدت امس
االول يف السرايا احلكومية ،فإن االجتماع الليلي عشية اجللسة بني
رئيس احلكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ورئيس مجعية املصارف سليم صفري يف حضور مستشار رئيس
احلكومة خضر طالب ،كان األهم بالشكل وباملضمون ،فهو يف
الشكل االجتماع االول بني دياب وسالمة منذ توتر العالقة بينهما،
ويف املضمون اسفر عن تعاون سالمة وجتاوبه مع مطلب دياب
بلجم سعر صرف الدوالر وارتفاع اسعار السلع ،عرب تدخل املصرف
املركزي .وهو ما ضمنه دياب يف كلمته امس ملناسبة انتهاء فرتة
املائة يوم من عمر احلكومة واالجنازات اليت حتققت وهي بنسبة 97
يف املئة مما تضمنه البيان الوازري للحكومة حسبما قال دياب.
صص االجتماع للبحث يف
وحسب معلومات مصادرالسراياُ ،خ ّ
التطورات املالية واالقتصادية ال سيما وقائع املفاوضات اجلارية
مع صندوق النقد الدولي.كذلك جرى التشديد على أقصى حدود
التعاون بني احلكومة وحاكمية املركزي ومجعية املصارف ،وتنسيق
املواقف حول الوضع املالي والنقدي واالقتصادي يف البالد.
واوضحت املصادر أن «نتائج االجتماع كانت ممتازة للغاية ،وعلى
أثرها صدر بيان مصرف لبنان أمس االول حول «اختاذ اإلجراءات
الضرورية حلماية اللرية.
وقد صدر عن سالمة امس بيان جاء فيه« :يستهل مصرف لبنان
وابتداء من  27أيار  2020اختاذ اإلجراءات الضرورية حلماية اللرية
اللبنانية ومن ضمنها تأمني الدوالرات لتأمني استرياد املواد
الغذائية األساسية تبعًا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة
االقتصاد .وميكن للمصارف املساهمة بهذه العمليات بالتنسيق
مع مصرف لبنان».
وحسب املعلومات أيضًا ،سيصدر سالمة تعميما تفصيليا حول
اجراءات الدعم وسيتم حتديد سعر صرف الدوالر التجاري ب 3200
لرية وليس اربعة االف ،السترياد املواد والسلع االساسية مثل
االرز والسكر واحلبوب وسواها ورمبا مواد التنظيف الرتباطها مبكافحة
وباء كورونا ،وهناك ايضا سلة دعم زراعية بناء لالئحة سلمها وزير
الزراعة عباس مرتضى لرئاسة احلكومة ووزارة االقتصاد.
واوضحت املصادر ان كلفة الدعم لن تتجاوز مليار دوالر كما
حددها سالمة .وان املركزي سيضخ دوالرات يف السوق خلفض
الطلب عليه وخفض سعره .وان دياب كان مرتاحًا جدا لنتائج
االجتماع مع سالمة وصفري.
وبانتظار ترمجة ما اتفق عليه الرئيس دياب مع احلاكم سالمة يف
ما خص سوق القطع ،وتدخل املصرف حلماية اللرية ،خالل االجتماع
الليلي امس االول يف السراي الكبري ،حافظ سعر الدوالر امس
على ارتفاعه ،ومل يرتاجع اىل ما دون االربعة آالف لرية لبنانية.

الكابيتال كونرتول

اىل ذلك ،غرد رئيس التيار الوطين احلر الوزير السابق جربان
بري اىل اقرتاح
باسيل عرب تويرت بالقول
ّ
«توصلنا والرئيس نبيه ّ
ان
قانون الكابيتال كونرتول لضبط حتويل األموال اىل اخلارج؛ ّ
عما سبق
اقراره سيمنع التحاويل االستنسابية مستقب ًال،ولكن ماذا ّ
قدمنا قانونًا الستعادة
حني ُحرم اللبنانيون من سحب ودائعهم؟حنن ّ
التحاويل ونأمل اقراره يف اجللسة املقبلة،وننتظر لنرى من معه.

الوزير غجر

وغرد وزير الطاقة واملياه رميون غجر عرب «تويرت»« :يتم التداول
بشكل خاطىء بقرار جملس الوزراء يف ما يتعلق بالعقد مع سوناطراك.
ان قرار جملس الوزراء واضح جلهة استكمال السري بالعقد الذي
ينتهي نهاية  ،2020بانتظار رأي هيئة التشريع واالستشارات يف
وزارة العدل بناء على طلب وزارة الطاقة».
وأضاف« :بعد ورود جواب هيئة التشريع واالستشارات ،سيعاد
طرح املوضوع على جملس الوزراء ،ليكون قراره النهائي حمصنا
قانونيا ودون املس بالعالقات التارخيية املميزة بني لبنان
واجلزائر».

الفيول والكهرباء

على صعيد آخر نفذ حمتجون مساء امس االول اعتصاما عند دوار
كفررمان النبطية احتجاجا على التقنني القاسي بالتيار الكهربائي
والذي تعاني منه النبطية ومنطقتها ،اضافة اىل ازمة انقطاع املياه

يف ظل اجواء طقس حارة وصيام شهر رمضان وحاجة املواطنني
للكهرباء واملاء.
واطلق احملتجون شعارات منددة باالوضاع املعيشية الصعبة،
وحاولت جمموعات منهم اقتحام منشآت شركة كهرباء النبطية عند
دوار ومنعتهم قوة من اجليش اللبناني من ذلك .وافيد عن وقوع
 3جرحى بينهم سيدة جراء التدافع.
ويف حتقيقات الفيول املغشوش ،ختم القاضي نقوال منصور
بالشمع االمحر مكاتب تابعة لشركة البساتنة ،يف اطار التحقيقات
يف ملف الفيول املغشوش.

طفرة قاتلة 1024 :اصابة

على ان االخطر ،يف ملف ترصد حاالت االصابة بفايروس -Covid
 ،19ما سجلته وزارة الصحة العامة  63حالة كورونا جديدة ،رفعت
العدد الرتاكمي اىل  1024اصابة .وبني االصابات اجلديدة  23بني
املقيمني ،و 27بني الوافدين ،مع شفاء  663حالة وعدم تسجيل اية
حالة ،وفاة جديدة ( 26حالة) وفاة منذ  21شباط .2020
وتضمن التقرير اليومي الذي يصدره مستشفى رفيق احلريري
اجلامعي انه (اي املستشفى) اجرى  560فحصًا خمربيًا ،وبلغ جمموع
احلاالت املثبة خمربيا اصابتها ،وهي يف منطقة العزل  66اصابة.
ومت استقبال  38حالة مشتبه باصابتها نقلت اىل مستشفيات
اخرى ،وال حاالت شفاء جديدة ،وما شفي  184حالة لتارخيه.
ويف الوقائع اليومية ،طلب حمافظ جبل لبنان عزل بلدة مزبود عن
احمليط ،لتمكني االجهزة الصحية من حماصرة الوباء ومنع انتشاره
بعد تسجيل  6حاالت مساء امس لبلدة جمدل عنجر.

خامنئي :سندعم أي ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والبلطجية أمثال نتنياهو».
يف املقابلّ ،
علق بنيامني نتنياهو وعرب تغريدات على تويرت على
مواقف املرشد اإليراني بالقول إن تهديدات خامنئي بتحقيق احلل
النهائي ضد «إسرائيل تذكرنا خبطة احلل النهائي للنازية بتدمري
الشعب اليهودي».
وأضاف «عليه أن يعلم أن أي نظام يهدد إسرائيل باإلزالة سيجد
نفسه يف خطر مماثل» وفق تعبريه.
من جهته ،رأى وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف أن
أزمة الشرعية سواء الداخلية أو الدولية متثل أكرب حتد للكيان
الصهيوني.
وأشار ظريف ،يف حوار مع احتاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية،
إىل أن أمريكا ترجح يف العديد من احلاالت مصاحل «إسرائيل» على
مصاحلها.
وتابع قائال أن أسلحة الدمار الشامل ومنها السالح النووي لدى
«إسرائيل» متثل أكرب تهديد يف املنطقة .كما جدد ظريف دعم بالده
للقضية الفلسطينية.
ولي ًال ،قال ظريف يف تغريدة له إن «الذين يفضلون مصاحل نتنياهو
على كل شيء آخر -سواء كانوا يف اخلارجية االمريكية او يف البيت
االبيض -فإنهم شركاء يف كل جرائم اسرائيل ضد البشرية ..
هؤالء يتحملون مسؤولية كل االعتداءات االسرائيلية  ،من اغتصاب
اراضي الفلسطينيني اىل صفقة القرن العنصرية ،اىل املساعدة
يف قتل االطفال باالسلحة االمريكية» !
من جهته قال أمني اجمللس االعلى لالمن القومي االيراني علي
مشخاني ،يف تغريدة عرب التويرت ،إن «حترير القدس الشريف
بالنسبة لنا ليست أمنية ويعيد اىل اذهاننا االنتصارات اليت
حققناها يف عملييت «اىل بيت املقدس وفتح خرمشه ،كما حنتفل
«اليوم» كيوم وطين للتضحية واملقاومة واالنتصار  ،سنحتفل ان
شاءاهلل قريبًا يف املسجد االقصى بتحرير القدس الشريف».

الشيخ حبيب اهلاشم ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والفقيد احملامي الشيخ حبيب اهلاشم هو مؤسس ورئيس اجلامعة
اهلامشية اليت تضم يف اصوهلا وعضويتها مسيحيني ومسلمني
واليها تنتمي ايضا األسرة اهلامشية احلاكمة يف األردن.
تتقدم أسرة «اهلريالد» من عائلته ومن االهل واألقارب يف لبنان
واملهجر ،وخاصة من شقيقه الصديق الشيخ نسيب اهلاشم ،بأحر
التعازي طالبة من اهلل ان جيعل مثوى الفقيد اجلنة وان يلهم عائلته
وذويه الصرب والسلوان.

اجليش اللييب يسقط ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن اجليش اللييب ،ليل اخلميس إىل اجلمعة ،إسقاط طائرة تركية
مسرية فوق ترهونة جنوب العاصمة طرابلس هي الثانية يف غضون
ساعات.
ويأتي ذلك يف وقت أعلنت فيه كتائب الوفاق اليت تقودها القوات
الرتكية استعادة السيطرة على بلدة األصابعة.
قبل ذلك أعلن اجليش اللييب أن قواته تصدت هلجوم شنته
التشكيالت العسكرية التابعة للوفاق بقيادة قوات تركية .
وأوضح مصدر عسكري ،امس االول اخلميس ،أن الطائرتني حاولت
اإلغارة على أهداف داخل مدينة ترهونة 88 ،كم جنوب طرابلس،
فتعاملت معها دفاعات اجليش ،وأسقطتهما قبل أن تنجحا يف
القصف ..وتتعرض املدينة هلجوم متكرر من ميليشيات الوفاق،
إضافة إىل حماولة قطع اإلمدادات الواردة للجيش الوطين اللييب.
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كـتابات

اخلوف من الغد واملخرج منه اخلدعة الكربى يف التاريخ البشري

و..
سرنا
انكـ
رمل وخبب
نسري بساقني من
ٍ
ُ
الريح
أصفر
ى
نتقر
ّ
ّ
ٍ
لصوت يزحف خلف
نرهف السمع
ذيل صداه
ذرتنا احلرب حقًا ؟
هلّ ...
ام مل تزل لنا
«بصة» مجٍر يف قفر هذا البكاء ؟!.
ّ
ِ
أنفاسنا
ما بني
شجر
مهجور
ُ
ٌ
ٌّ
ٌ
ليل
الصمت
دعسات
حتت
ف
يتقص
جاف
ّ
ّ
وحدأة،
هل نرجتف !؟
وهل كما أعناق الكريستال
وسيقان اجلوريات الفاتنة
ُّ
اهلش
ينكسر داخلنا
وتسيح على األرصفة
أماسي الثمالة !؟
هل....
و
ً
كنت أمسع
همهمة ....
الدرب اطول من حديثنا
ّ
كأسانا شاحبتان
حتت ظلفة االبتسامة
ُ
خشبة األيام «تتشتش» على مهلها
و يف أقاصي البال تطفو
كراريس و نوارس،
ُ
َ
حزنك ومل يكن
قرأت
ُ
وارفًا كعادة عنادلنا القدمية ،
غضيب جاء مائ ًال إىل الكحلي ،
ً
هطوال كان كأنك
كر ُم َك
تعتذر
ُ
َ
ّ
وكأنين مثلك ..تلكأ ِ
شعري.! ..
فطقطقنا أصابعنا!
و..
مالت على حواف مزاجها املنابر !.
نعم ياصاحيب
ً
كنت امسع
همهمة
أنت !.
وكذا َ
وصار
ان ..
ّ
تهشمنا !.
سبقتين شظاياي إىل مقعد احلافلة
و
كخيط حلزون
خلف مشيتك الوئيدة كانت
تلمع شظاياك.
ُ
و
ّ
كنا واحلرب
ُ
ثالثة
ً
«عجيان
«شاردة
صوب
املقابر!.

رماح بوبو  -سورية

اىل متى جيب أن نبقى يف
دوامة اخلوف من الغد ،وكيف
ومتى سيكون املخرج؟
منذ بداية سنة  ١٩٩٠تقريبا بدأ
التهديد على وسائل االعالم
املرئي واملسموع من خطر
الفريوسات القاتلة واالمراض
النفسية على مجيع سكان
والفوبيا املعقدة
االرض
من عدة جوانب سياسية ،هلا
اسبابها واهدافها ومصاحلها،
وهلا من اعدها ومن اخرجها
ّ
ومن
مثلها بشكل سيناريو
يشمل اكثرية الناس على وجه
االرض ،فهل حنن الشعوب الربيئة نستطيع أن نتحمل أعباء
وضغوط مجيع هذه املفاجآت املخيفة كل بضع سنني؟ وهل
سيبقى االقتصاد يف سالمة دائمة لكي ال ينهار اجملتمع ككل؟
فلماذا مل جند خمرجا معاكسا او افضل هلذه االمور والتخيالت
اهلوليودية واالفالم الكاذبة؟
اليوم اصبح العامل حبالة يرثى هلا من جتاذبات سياسية وحروب
جتارية وافالس عام وتفوق كبري للكمبيوتر على اليد العاملة
يف الكثري من دول العامل وزيادة السكان بشكل كثيف ،فجميع
هذه املخاطر املرتاكمة بدأت تظهر يف بعض الدول واجملتمعات
اليت تعاني من ارتفاع البطالة بشكل دائم وانعدام االشغال.
اليوم واكثر من اي وقت مضى ،جيب على مجيع الدول
الصغرية ،اليت تعاني من اقتصاد منهار او على طريق االنهيار
الكامل ،الاّ تقع يف املصري احلتمي غري املرغوب فيه الذي يطال
اجلميع من غري ان ّ
يوفر احدا ..جيب عليها أن تتحد قلبًا وقالبا
ويدِا واحدة لكي
تكون قوة شرائية للمواد االولية ،لتستطيع أن
ّ
تكون قوة صناعية هائلة ومميزة تنافس وتواجه الدول الكربى
اقتصاديًا وصناعيا وجتاريًا.
وان مل تتخذ هذه اخلطوة اجلريئة وبأسرع وقت ممكن ،لكي
تضمن سالمة ومستقبل شعوبها من غري اي مساعدة من الدول
الكربى ،فسوف تنتهي يف مصري جمهول أقل ما يقال فيه مصري
مزر ومشؤوم ،الن اكثرية الدول الصغرية جغرافيًا وسكانيًا يف
ٍ
حالة تراجع مستمر وخميف معيشيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا
وسياسيا .والسبب اجلارح واملؤمل هو انها مل تتخذ االجراءات
الالزمة سابقًا من اجل احللول املناسبة لشعوبها.
فهل فات االوان؟ نعتقد ان األمل ما زال موجودا ،فكما نعرف
انه يف االحتاد قوة ..من هنا على الدول الصغرية اجملاورة
لبعضها البعض ان تسعى للتوصل اىل نوع من التحالف ،ان مل
نقل االحتاد فيما بينها ،وان تعمل على تعزيز التبادل التجاري
واالستقرار املين والسياسي واالقتصادي لشعوبها.
ال شك ان العدو املشرتك ،وهي الدول الكربى ،سوف تعمل
بكل ما اوتيت من قوة ملنع اي شكل من اشكال التحالف بني
الدول الصغرية البقائها أوراقا يف يدها ،سياسيا واقتصاديا
وأمنيا ،تلعب بها ودمى حتركها كما تشاء.
ان البلدان الصغرية ،يف حال احتادها وحتالفها ،يصبح من
الصعب على البلدان الكبرية والقوية زعزعة اقتصادها واستقرارها
واللعب مبصريها السياسي والكياني وحتى الوجودي.
الواقع االليم ال يفلت منه احد ال يف املاضي وال يف احلاضر..
فالعدو االول هو الوجع والعدو الثاني هو اجلوع الذي ال يرحم
احدا ..من هنا ينبغي التخلي عن العنصرية اليت تضع الدول
والشعوب يف حال عداوة لبعضها البعض وتصنف الناس حتت
نظام ظامل وهو نظام التخلف املميت اي الطبقية الطائفية
واحلزبية والدينية لكي يبعد الناس عن بعضهم البعض فتنشل
احلركة واحلياة ويعيش الوطن يف فراغ ودمار وجماعة اذا صح
التعبري.
اننا نطلب من السياسيني والقادة يف الدول الصغرية التعالي
عن االنانيات والتناحر فيما بينهم والعمل على وضع قواسم
مشرتكة ميكن االلتقاء حوهلا تسمح برتسيخ اساسات حتالفات
قوية فيما بينهما تقف يف وجه اطماع وسياسيات الدول الكربى
اليت ال جتلب هلا سوى املصائب والويالت واالقتتال واحلروب.
فما معنى احلياة اذا بقينا نعيش يف دوامة اخلوف من الغد
وخطر احلروب وخطر االمراض وخطر املستقبل ..ان هذه احلياة،
بكل ما تنطوي عليه من احباط ومرارة ،ال احد يريدها ألنها
ليست جديرة باحلياة.
واجدد ندائي للقيمني على السلطات الداخلية واخلارجية يف
الدول الصغرية لالحتاد فيما بينها لريمحوا انفسهم ويرمحوا
شعوبهم لكي تنطلق عجلة احلياة اىل االفضل ورفع املستوى
احلياتي وحتقيق العيش املطلوب للجميع يف املساواة واحلقوق
الوطنية واالنسانية.

الذهول كبري والفاجعة قاسية
والرتاجع حاد يف مجيع دول
العامل واملفاجآت الكبرية،
اليت مل تكن يف احلسبان،
غدرت جبميع شعوب االرض
وفرضت وجودها وحقدها
وشراستها وحسمت امرها
وانتصارها على كل خملوق.
وها حنن نرى بداية عيوبها
وسجن
سيئاتها
وقذارة
الناس داخل منازهلم لتصبح
سجونا يف ظل قوانني صارمة
مهددين خبطر اخلروج منها
وعدم
واجملاعة
باملوت

االشغال وقلة السيولة يف اكثر الدول املتقدمة ومجيع دول
العامل الثالث ..وزيادة على ذلك ،بالتهديد باالمراض املتزايدة
اليت من املمكن أن تتفشى لتصيب الكبري والصغري وتوصد
ابواب الرمحة والشفقة وتغلق االعمال واملستشفيات وتهدد
بانقطاع العديد من االدوية وبشلل شامل يف بعض الدول
الفقرية وبرتاجع حاد يف اقتصادات العامل مبا فيه الدول
ً
املتقدمة ..فماليني البشر اصبحوا من غري عمل وال
سيولة
وال مأوى.
ولكن الذي يلوح يف االفق ويشق الظالم والنور الذي نراه قد
يبلور لنا حقيقة مرض الكورونا امللتهب يف ناره الوهمية وامسه
الكبري ،وكما
جرافة املعامل
ُ
ذكرت يف عدة مقاالت سابقة بأنه ّ
والشركات
وحصاد الناس وقابض االرواح وكاسحة األلغام
ّ
للبنية التحتية واالقتصاد ككل ..فيلم جيتاح عقول البشر
كتبه عبقري وأخرجهه َ
خمرج سينمائي متوقد الذكاء وحنن منثله
باكرب عدد من سكان العامل ..انه سيناريو حياور مرض اخلوف
والتخيالت اليت تصنع املستحيالت لكي تكون اكرب معضلة يف
تروجها وتدعمها ايادي وعقول دول تلعب بأعصاب
التاريخ ّ
الناس من اجل تنفيذ اجندات معينة ،وخاصة سياسية،هدفها
حرب اقتصادية لتخلق اكرب ضرر ممكن يف بعض الدول وتفيد
وتغطي عيوب بعض الدول العظمى املفلسة اقتصاديًا واليت
تعاني من االنهيار السريع ومن حجم الديون املرتاكمة عليها
منذ زمن طويل ..واملشكلة الثانية هي التهرب من الديون
املستحقة عليها وعدم تغطية ودفع فوائد هذه الديون الباهظة
واملتصاعدة سنويًا ..هذا الشيء من املمكن أن يؤدي اىل
ّ
افالس الدول اليت
تصنف نفسها من الدول االوائل والرائدة
جدا أن تصبح هذه الدول الكربي من
يف العامل ..من املخجل ً
دول العامل الثالث تعاني الكثري من الويالت وتنتهي يف شارع
التوسالت البائسة والفاشلة.
هذه الدول املنهارة اقتصاديًا ال تريد أن تعلن افالسها
مبفردها ،ولكنها تعمل على اجبار احللفاء على أن يعلنوا افالسهم
معها لكي يكون افالسا مجاعيا ضائعا بينهم لغض النظر عن
االفالس الفردي اخلجول لبعض الدول ،وهذا بالتاكيد التهام
املرض النفسي اجلديد يف العامل الذي من املمكن أن يكون
كورونا او غري كورونا للتضليل والتهويل على االمم لكي يكون
ّ
هلم الدواء للداء ،حسب بعض املفكرين،ولكي
يغطوا عيوبهم
وقلة االدارة من قبل الدولة والشعب واحلياة الرفاهية على
حساب الغري.
يا له من عمل ٍ
مؤذ وشرير ال ُيغفر له بتاتًا ،حنن نعلم ان اكثر
الدول تعاني من قلة السيولة واالشغال منذ اكثر من ثالثني
عاما ،ومن املعروف عنها انها تعيش على القروض اخلارجية،
هذه هي فاتورة الديون واحلياة الربجوازية والتبذير واحلروب
املرتاكمة يف آن واحد ..حروب هلا تاريخ مربمج وخمططات لدعم
العديد من اجلبهات لقتل االنسان وباقي املخلوقات وتلويث
االرض بروائح االمراض املميتة واألوبئة الناجتة عن فريوسات
حقيقية ناجتة عن الفقر واجلوع وفقدان الطبابة والدواء وتدمري
جهاز املناعة عند املرضى وغري ذلك.
ومن املمكن بان تصبح هذه االسطورة واقعا اليما جيتاح الناس
وليست اسم مرض غري موجود ،وايضًا ليست فيلما سنمائيا
جيتاح عقول الناس لتنفيذ مآربهم وسياساتهم اليت تهدف اىل
هدم اقتصادات بعض الدول غري املرغوب فيها ،لكي يقلبوا
العامل اآلخر ،رأسًا على عقب ،ويرضوا أنفسهم وطموحهم
وحلفاءهم وتارخيهم املعروف،
إبتداء من احلرب العاملية االوىل
ً
اىل احلرب العاملية الثانية اىل احلروب االقليمية واملناطقية
املتفرقة ..غري ان االخطر من اي حروب مضت هي احلرب
الطاحنة اليت ّ
منر بها اآلن حيث ال نستطيع أن نعلم من هو
املنتصر فيها ومن املغلوب ..ان كل ما نعرفه هو ان احلروب
يف نهاية هي املنتصرة ال املتحاربني الذين هو وقود هلا.

بقلم نوفل حنا نوفل ،مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
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صـحة وغـذاء

خرباء :الصيف حيد من انتشار كورونا
لكن ال يقضي عليه
يراهن كثريون على حلول فصل الصيف وارتفاع درجة احلرارة،
ألجل تطويق فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19الذي أصاب
ماليني األشخاص وأربك احلياة يف العامل ،لكن الطقس ليس
كافيا لوحده يف املعركة ضد اجلائحة.
وحبسب صحيفة «واشنطن بوست» ،فإن اخلرباء يرجحون فعال
أن يساهم فصل الصيف وارتفاع درجات احلرارة يف تراجع
فريوس كورونا ،لكن األمر يتعلق بـ»أثر حمدود» وليس
بالقضاء على الوباء بشكل نهائي.
ويقول اخلرباء إن الصيف لن يكون مفيدا يف احلرب ضد كورونا،
إذا اعتقد الناس أنه بوسعهم أن خيرجوا كما شاؤوا ،وأن ارتفاع
درجة احلرارة كاف لواحده ،وهذا معناه أن الناس مضطرون إىل
احرتام اإلرشادات الصحية ،مثل التباعد االجتماعي.
وأوضح الباحث بكلية هارفارد للطب ،حممد جياللي ،أن الطقس
عامل ثانوي ،وبالتالي ،ال ينبغي النظر إليه كشيء فارق يف
احلد من انتشار الوباء.
ويثار النقاش بشأن الصيف بعدما بات هذا الفصل قريبا جدا،
أي على بعد أسابيع ،فيما تبادر مدن كثرية يف العامل إىل
ختفيف إجراءات احلجر ألجل إعادة احلياة إىل طبيعتها بشكل
تدرجيي.
وفيما ترفع احلكومات القيود املفروضة بشكل تدرجيي ،يتساءل
كثريون حول ما إذا كان من املمكن مثال أن يسبحوا يف املسابح
العامة أو الشواطئ.
وأوردت الصحيفة أن السباحة يف املسبح مثال آمنة من الناحية
الصحية ،نظرا لوجود مادة الكلور يف املاء ،لكن هذه احلماية
مرتبطة أيضا باحرتام التباعد ملسافة ستة أقدام.
ويشري بعض اخلرباء إىل أن مدنا كربى يف العامل سجلت
انتشارا كبريا للمرض رغم طقسها احلار ،مثل حواضر سنغافورة
والربازيل وإندونيسيا واإلكوادور.
ويشدد خبري الطقس ،توماس مولينا ،أن الفريوس ينتشر
بشكل شرس يف خمتلف دول العامل ،يف كافة أنواع الطقس،
لكن هذا الرأي ال حيظى باإلمجاع يف الوسط العلمي.
كتبت «واشنطن بوست» أن عددا من البحوث والربامج الذكية،
قاست تأثري الطقس على فريوس كورونا ،خالل اآلونة األخرية،
وكشفت وجود عالقة.
ويف ورقة حديثة صادرة عن باحثني يف كلية الطب بهارفارد،
تبني أن احلرارة تساهم يف احنسار فريوس كورونا حني تتجاوز
 25درجة مئوية ،واعتمد هذا التقرير على بيانات صحية وأخرى
متعلقة بالطقس يف  3739يف موقعا يف خمتلف مناطق العامل.

ما الذي حيصل للجسم عند أخذ
محام متباين يف الصباح؟

كشفت الدكتورة إيرينا بوتيانوفان اخصائية أمراض اجلهاز
اهلضمي وخبرية التغذية ،كيف يؤثر احلمام املتباين-البارد
والساخن ،يف جهاز املناعة وأعضاء اجلسم الداخلية والصحة
بصورة عامة.
ووفقا للدكتورة ،لتناوب املاء البارد والساخن الكثري من
اإلجيابيات اليت تؤثر يف جسم اإلنسان ومن بينها -تعزيز جهاز
املناعة ،تدريب التنظيم احلراري؛ تسريع تدفق الدم وحتسني
حالة األوعية الدموية ،حتسني تدفق الدم يف الشعريات الدموية
ومنع الدوالي؛ تعزيز اجلهاز العصيب وحتسني املزاج ومنع
االكتئاب؛ تأثري إجيابي يف الغدد الصماء؛ تسريع عملية التمثيل
الغذائي؛ حتسني حالة اجللد والتقليل من السلوليت «التهاب
النسيج الشحمي حتت اجللد»؛ تنشيط عمل األمعاء.
وتقول اخلبرية «عند صب املاء على اجلسم ،تتهيج املستقبالت
اليت تستجيب لدرجة حرارة املاء وضغط تيار املاء ،ما ينتج عنه
تنشيط اجلهاز العصيب الالإرادي ،واستثارة القشرة الدماغية
وحيفز منظومة الغدة النخامية ،املسؤولة عن إنتاج اهلرمونات
املدارية (هرمون القشرة الكظرية وهرمون الغدة الدرقية وهرمون
النمو وغريها) .ويف املقابل تنتج الغدة النخامية هرمون القشرة
الكظرية ،الذي يفرز هرمون الكورتيزول ويساعد اجلسم على
التكيف مع اإلجهاد ويدعم جهاز املناعة».
وتؤكد اخلبرية على أن هذا احلمام جيب أن يكون يوميا وفقط
يف الصباح ،ويبدأ اوال بصب املاء الدافئ على القدمني ومن
ثم اجلسم وليس الرأس.
وتبدأ العملية بصب املاء الدافئ ثم تزاد سخونة املاء تدرجييا
واالستمتاع بهذه العملية  90-30ثانية ،وبعدها مباشرة فتح املاء
البارد بصورة فجائية واالستمتاع به  90-30ثانية أيضا .وتكرر
هذه الدورة  5-3مرات وتنتهي دائما باملاء البارد ،وبعدها جيب
تنشيف اجلسم بسرعة مبنشفة خشنة.
وبالطبع هلذه العملية آثار جانبية .لذلك ال تنصح اخلبرية كل
من يعاني من التهابات أو تصلب الشرايني وأمراض القلب
والذحبة الصدرية وغريها من األمراض املزمنة ،بأخذ احلمام
املتباين.

مخس أطعمة ميكن تناوهلا بعد انتهاء
صالحيتها

يهتم كل األشخاص بتاريخ انتهاء صالحية املنتجات ،وخصوصا
األطعمة من أجل التأكد من سالمتها.
ويعتقد الكثريون أنه مبجرد انتهاء مدة صالحيته يصبح املنتج غري
صاحل لالستهالك ،إال أن تقريرا نشرته صحيفة «إنسايدر» خالف
ذلك االعتقاد.
وقال التقرير إن االعتقاد بأن التاريخ املطبوع على الطعام املعلب
هو الذي حيدد موعد التخلص من املنتج من عدمه ،يعترب من
املفاهيم اخلاطئة الشائعة.
ونقلت الصحيفة عن باول فانالندينغهام ،عضو هيئة التدريس
يف مركز إدارة األغذية واملشروبات جبامعة جونسون ويلز ،قوله
إن هذه التواريخ يف بعض األطعمة حتدد جودتها وليس سالمة
املنتج.
وأشار التقرير إىل جمموعة من األطعمة اليت ميكن تناوهلا بعد انتهاء
فرتة صالحيتها ،ومنها:
 -1العسل
وذلك بسبب الرتكيب الكيميائي له ،إذ ميكن تناوله طاملا مت حفظه
يف وعاء حمكم الغلق ،وال يرتبط بتاريخ انتهاء حمدد.
 -2الشوكوالتة
ميكن تناول بعد انتهاء تاريخ صالحيتها املدون على العبوة ،وذلك
يف حالة عدم حدوث اختالف يف طعمها.
 -3الكاتشب
ميكن استخدام الكاتشب وتناوله ملدة  6أشهر ،يف حال حفظه
بشكل حمكم الغلق يف الثالجة.
 -4الزبادي
يعترب الزبادي صاحل لالستخدام ،بعد انتهاء تاريخ صالحيته
بأسبوعني ،ولكن إذا مل يتم فتح العبوة ،وإذا تغريت رائحة
العبوة إىل الرائحة الكريهة فهذا يعين أن العبوة فاسدة وال جيب
تناوهلا.
 -5املكرونة
تاريخ صالحيتها ممتد لفرتات طويلة ،وإذا مت حفظها يف وعاء حمكم
الغلق يف مكان جيد التهوية ،ميكن االحتفاظ بها ملدة عام أو عامني
بعد تاريخ انتهاء الصالحية.

احذر ...الشعور بالدوار يشري إىل إصابتك بأحد هذه األمراض
ً
مرضا ،إال أنه مؤشر على اإلصابة
رغم أن الشعور بالدوار ال ُيعد
بأمراض صحية كثرية وقد يتطور األمر حلدوث نوبات من
اإلغماء.
ووفقا لصحيفة «بينك فيال» ،فإن الدوار بصفة متكررة قد يشري
إىل إصابة الشخص بأحد األمراض التالية:
 يدل الشعور بالدوار على إصابتك بنوبة من نوبات الصداعالنصفي احلاد.
 إذا شعر الشخص بالدوار وصاحبه آالم شديدة يف الصدروغثيان وضيق تنفس وأمل يف الذراع والظهر والفك ،فإن ذلك
مؤشر على اإلصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

مؤشرا على اإلصابة مبرض فقر الدم.
 قد يكون الدوارً
 يشري الشعور بالدوار املستمر الحتمالية اإلصابة باجللطاتالدموية.
 اخنفاص مفاجئ يف ضغط الدم ،بسبب تغيريات تطرأ على اجلهازالعصيب بشكل ال إرادي ،فيشعر الشخص بالدوار الشديد.
 3أنظمة غذائية حتميك من الصداع النصفي
 عندما تقل نسبة السكر يف الدم ويبدأ اجلسم باستهالك الطاقةبشكل صغري ،ما ينجم عنه الشعور بالدوار.
دائما بالدوار،
وتشعر
 إذا كنت تتناول أدوية أو عالجات معينةً
فعليك استشارة طبيبك ألخذ عالجات بديلة ال ُتسبب الدوار.

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

Sutherland
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Coronavirus inquiry resolution adopted at World Health Assembly as China signs on

Chinese President Xi Jinping. Credit:Xinhua

A historic motion led by
the European Union and
Australia to establish an
independent review of the
coronavirus has passed
the World Health Assembly.
The unanimous vote was
carried without objection just before 10pm on
Tuesday night. The decision will see an inquiry
into the origins and international response to the
coronavirus established
at the earliest possible
opportunity.
The review will identify
the source of the virus
and the route of introduction from other animals
to the human population,
as well as consider lessons learned from the
WHO-coordinated international health response
to COVID-19.
WHO Director-General
Tedros Adhanom Ghebreyesus welcomed the
resolution and said he
would enact the inquiry at
the appropriate time.
“We want accountability more than anyone,”
he said in his closing address.
The vote followed weeks
of negotiations and rising
diplomatic tension that
have put Australia between the US and China
as the world grapples with
the fallout from the largest
pandemic in a century.
China’s last-minute decision to co-sponsor
the resolution means it
passed with full consensus at the meeting of the
assembly.
China had opposed Australia’s calls for an independent global inquiry,
but has now insisted the

motion it co-sponsored
is vastly different to Canberra’s position.
The motion was originally
put forward by the European Union, but after negotiations with a number
of countries, including
Australia, it was strengthened to explicitly state the
review should be “impartial, independent and comprehensive”. Australia
lobbied the United States
and the United Kingdom
to join the resolution last
week.
The final text of the key
clause establishing an independent review is the
same as a second draft
published by the EU and
backed by Australia on
the weekend.
Foreign Minister Marise
Payne is confident Australia’s call for an independent inquiry into the
origin of the coronavirus
will be backed by a majority of members of the
World Health Assembly.
The final motion calls for
the review to be coordinated by WHO, whose
own role in handling the
pandemic has been called
into question.
Australia’s amendments
to the EU motion focused
on an independent and
comprehensive evaluation at the earliest possible moment, with a particular emphasis on the
WHO-coordinated international health response
to COVID-19.
In a joint statement from
Foreign Minister Marise
Payne and Health Minister
Greg Hunt, Australia welcomed the adoption of the
resolution.
“There is also a clear man-

date to identify the source
of the COVID-19 virus and
how it was transmitted
to humans, which will be
necessary to prevent and
reduce the risks of the
emergence of new diseases that pass from animals
to humans,” the statement
read.
“Australia has been clear
and transparent in calling
for an independent review
into COVID-19, which is
an unprecedented global
health and economic crisis.”
Australian intelligence
agencies have long questioned evidence trumpeted by United States officials supposedly linking
the coronavirus to a Wuhan laboratory, concerned
that any push to focus on
the lab hypothesis will
derail efforts to eliminate
dangerous wildlife wet
markets.
China’s embassy in Canberra on Tuesday labelled
Australia’s attempts to
claim credit for the imminent passage of the independent review “a joke”.
China’s Foreign Ministry
has sought to emphasise
the European Union’s role
in the motion in recent
days.
“It is a totally different
thing from the so-called independent inquiry pushed
by the Australian side,”
China’s Foreign Ministry
spokesman Zhao Lijian
said on Tuesday night.
The Chinese Communist
Party’s international state
media mouthpiece, The
Global Times, said China’s decision to back the
inquiry was a hit to Australia.
“This is a slap to the face
to countries like Australia
- the most active player
in pushing forward a socalled independent probe
into China over the coronavirus outbreak, which
was then rejected by the
international community,”
it said.
The simultaneous developments highlight the

deteriorating relations
between Australia and its
largest trading partner.
Despite the US and China
co-sponsoring the bill,
tensions between the two
superpowers are likely
to increase further in the
wake of the pandemic.
On the eve of the virtual
debate, US President
Donald Trump threatened
to withdraw World Health
Organisation funding permanently after suspending US contributions in

April over the WHO’s handling of the coronavirus.
Mr Trump accused the
World Health Organisation of an “alarming lack
of independence” from
China after alleging it ignored credible reports
of the virus spreading in
December 2019, made
misleading claims about
human-to-human transmission and repeatedly
praised China for its
transparency.
China followed through on

Monday night with threats
to hit Australian barley
producers with tariffs of
up to 80 per cent.
A Bloomberg business
wire report on Tuesday
claimed that Chinese officials had compiled a list of
Australian goods it could
target - such as wine, oatmeal and dairy - using anti-dumping investigations,
tariffs and quality checks,
as well as using state media to drum up consumer
boycotts.

Galleries, libraries the latest to be given a
date to reopen

Art Gallery of NSW in Sydney.Credit:Louise Kennerley

Art galleries, libraries and
museums will reopen from
next month with strict
measures in place, including a 24-hour quarantine
period for returned library
books.
As NSW continues its slow
path back to normality,
Premier Gladys Berejiklian has revealed that from
June 1 visitors will be able
to return to their favourite
cultural institutions.
People will also be able
to travel to regional NSW
from June 1 as part of
the next steps in easing
restrictions across the
state and kick-starting the
economy.
Ms Berejiklian said the
government was “cautiously” inviting cultural
institutions and libraries
to reopen but with “strict
new protocols in place”.
“NSW is home to some of
Australia’s best art galleries and museums and
I look forward to them
reopening to the public,”
she said on Tuesday.

“Libraries play an important role in our communities, providing a safe place
for learning and reading
and I know many will be
pleased to see them reopen.
“I would encourage museums, galleries and libraries to be innovative
to ensure strict social distancing is adhered to and
good hygiene measures
are followed.”
Under the measures, the
number of visitors will
be limited to allow for the
four square metres per
person rule.
There will be no groups or
tours allowed for galleries
and museums, and seating will have to be spread
out to ensure it meets the
1.5-metre social distancing rules.
Libraries will be encouraged to specify special
opening times for highrisk groups, which include
people aged over 70, and
books will be quarantined
for 24 hours before re-

turning to the shelves.
Distance markers, similar to those being rolled
out on buses, trains and
ferries, will be used to
manage queues, and museums and galleries will
need to use online ticketing systems.
If there is a cafe or restaurant on site, it will also
have to enforce the 10person rule in the same
ways as other eateries
which have been allowed
to open since Friday (Yesterday).
Prmier Gladys Berejiklian has announced regional tourism in NSW
will be open from June 1,
and confirmed four new
COVID-19 cases in the
state.
Other guidelines that galleries, museums and libraries will need to follow
include the exclusion of
staff and visitors who are
unwell, enhanced cleaning and hand sanitising.
The announcement of the
reopening of cultural institutions and libraries and
allowing regional travel
comes after Ms Berejiklian said public schools
would be back full-time
from Monday.
Less than two months
ago, Deputy Premier John
Barilaro warned Sydneysiders that they would not
see their regional family
or friends before Christmas.
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NEWS

FW: NSW Government Weekly Update - 15 May 2020 China labels Australia’s
NSW TO EASE RESTRIC- - For more information free advice on support mental health supports COVID-19 win a ‘joke’
TIONS THIS WEEK
about the range of fee- options available from announced by States and

- Premier Gladys Berejiklian announced NSW
will further ease COVID19 restrictions across the
State from Friday.

free courses available to
bushfire affected communities, visit www.training.
nsw.gov.au or call 13 28
11.

STUDENTS START RETURNING TO THE CLASSROOM
- Students across NSW
will start returning to the
classroom this week as
the managed approach to
schools begins.
Premier Gladys Berejiklian and Minister
for Education and Early
Childhood Learning Sarah
Mitchell thanked students,
staff, Principals, teachers
and support staff for the
way they have conducted
themselves during this
challenging time.
- Schools are expected
to remain in this current
stage for at least two
weeks.

NEW FLEET FOR NSW
AMBULANCE FRONTLINE
- A fleet of 89 new stateof-the-art ambulances will
be rolled out to communities across NSW as part
of a $17 million funding
boost from the NSW Government.
- The $17 million is part
of the NSW Government’s
$800 million investment
to boost ICU capacity and
purchase additional services and medical equipment.

NSW GOVERNMENT SUPPORTING INTERNATIONAL STUDENTS THROUGH
COVID-19
- The NSW Government
will fund temporary crisis accommodation for
stranded international
students as part of a $20
million package protecting the vulnerable and
maintaining the State’s
track record as a leading
global study destination.
- Call the Service NSW
hotline (13 77 88) for
further information on
COVID-19 support available or visit the website
here.
NSW
GOVERNMENT
EXTENDS
FEE-FREE
COURSES TO HELP
BUSHFIRE IMPACTED
COMMUNITIES
- The NSW Government
further extends its support to the communities
recovering from bushfires with a range of feefree vocational education
courses, following an initial suite of courses announced earlier this year
on the South Coast.

$310 MILLION BOOST TO
DROUGHT ASSISTANCE
- The NSW Government
announced a further $310
million in emergency
drought relief in recognition of the on-going
drought conditions in regional NSW and to uphold
a commitment to helping
farmers make it out of the
worst drought in living
memory.
- For a full list of drought
support measures, go
to: www.dpi.nsw.gov.au/
droughthub and www.
nsw.gov.au/drought-innsw.
BILLION-DOLLAR REVAMP ON THE WAY FOR
MT DRUITT CBD
- The NSW Government
has announced the approval of a $1.49 billion
revamp of the Mt Druitt
CBD, which will create
15,000 jobs and breathe
new life into Western Sydney.
- For more information visit: https://bit.
ly/2SVusO3
FREE COVID-19 WEBINARS FOR SMALL BUSINESSES
Small businesses
facing challenges amid
COVID-19 can receive

the NSW Government
through a series of new
webinars.
- To book in for the
COVID-19 Small Business Procurement Opportunities webinar on
Thursday 21 May, go to
https://www.eventbrite.
com.au/e/covid-19-smallbusiness-procurementopportunities-tickets-104
625361272?aff=ebdssbo
nlinesearch

Territories including New
South Wales.
- In NSW, we have already invested an extra $73 million in mental
health supports to improve the wellbeing of the
whole community. This
included 180 new mental health staff, additional
funding for the NSW Mental Health Line, extra support for Telehealth and
funding for every mental
health ward to run additional therapeutic programs to aid recovery.
- We are delivering new
‘safe spaces’ as alternatives to emergency
departments as well as
investing $6 million in
Lifeline to expand their
invaluable service.
- The plan can be accessed at: https://www.
mentalhealthcommission.
gov.au/Mental-Healthand-Wellbeing-PandemicResponse-Plan

POLICE COVID-19 EFFORTS BOOSTED BY
NEW CYBERCRIME OFFICERS
- Additional police officers have been allocated
to the Cybercrime Squad
as COVID-19 restrictions
see a rise in cybercrime
reports.
- Eight additional investigators have been added
to the Cybercrime Squad
following a noticeable increase in online scams,
including vendors selling personal protective NEW VISION FOR ROYAL
equipment for vastly el- NORTH SHORE HOSPITAL
evated prices.
- The NSW GovernFINAL YEAR STUDENTS ment announced plans
TO BOOST COVID-19 RE- to transform a portion of
Royal North Shore HospiSPONSE
- Final year medical stu- tal (RNSH), known as the
dents will take on new, Herbert Street Precinct,
supervised roles in NSW into a thriving community
hospitals under a $12.7 with additional healthmillion initiative to boost related services, public
the medical workforce if open space, key worker
needed during the pan- housing and a new educational facility.
demic.
- The NSW Government - To view the Herbert
is delivering $800 million Street Precinct transforextra funding for NSW mation fly-through and
Health to help boost ICU images, visit: www.hercapacity and purchase bertstreetprecinct.com.
additional services and au, https://virtualideas.
sharefile.com/share/view/
medical equipment.
sc146ca066ba4e549
NATIONAL
MENTAL
***********
HEALTH AND WELLBEING PANDEMIC RE- From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet <JeSPONSE PLAN
rome.Boutelet@premier.
- The National Cabinet
endorsed a national plan nsw.gov.au>
that sets out the mental and
health and wellbeing pri- ElectorateOffice EastHills
ority areas for the overall <ElectorateOffice.Eastresponse to the COVID-19 Hills@parliament.nsw.
pandemic, building on the gov.au>

China has slammed
claims it backed down
and Australia had a victory over the probe into
COVID-19 as a “joke”.
In a surprise speech Chinese President Xi Jinping
supported calls for an investigation into the coronavirus outbreak, but with
one caveat.
China has slammed
claims it backed down
and Australia had a victory over the probe into
COVID-19 as a “joke”.
In the latest diplomatic
war of words between the
two nations, the Chinese
embassy has lashed out
at claims it has backed
down over the investigation under international
pressure.
“The draft resolution on
COVID-19 to be adopted
by the World Health Assembly (WHA) is totally
different from Australia’s
proposal of an independent review,” a spokesman said.
“A close look at the draft
itself can easily come to
such a conclusion.
“All those who know the
consultation process that
led to the resolution understand this.
“To claim the WHA’s resolution is a vindication of
Australia’s call is nothing
but a joke.”
US President Donald
Trump has backed Australia’s push for a World
Health
Organisation
(WHO) probe into the origins of the COVID-19 outbreak.
“We are with them,” he
said as he retweeted an
SBS News tweet on the
growing global support
for Australia’s bid for an
inquiry.
Australia and the European Union’s motion demands an independent
inquiry into the Chinese
origin of COVID-19 “at
the earliest appropriate
moment”.
However, China’s President Xi Jinping said the

review should be led by
WHO and undertaken
only after the pandemic is
under control.
Addressing the WHA by
videolink late on Monday Mr Xi said: “China
supports the idea of a
comprehensive review
of the global response
to COVID-19 after it is
brought under control, to
sum up experiences and
deficiencies.”
The latest diplomatic
stoush follows China’s
decision overnight to slap
Australia with punitive 80
per cent tariffs on barley
imports.
The US has backed Scott
Morrison’s call for the
probe.
China’s Department of
Commerce announced
the decision less than an
hour after President Xi
announced to the World
Health Assembly his
conditional support for a
COVID probe.
Labor leader Anthony Albanese also raised concerns today about the
news that Australia’s ally,
the United States, is stepping in to exploit the new
opportunity to export barley to China.
“The Australian Government should be pursuing
with the US what the circumstances are behind
the agreement between
China and the US for access to China for US agriculture, and whether that
has disadvantaged Australia, and we should be
pursuing that on behalf of
our farmers,’’ he said.
“With regard to trade, it
would appear that this is
unfair treatment of Australian barley farmers by
China and the Government should be giving
that consideration. And
Labor would support taking action at the WTO, the
World Trade Organisation,
to hold China to account
on this. The imposition of
80 per cent tariffs is an
extraordinary decision.”
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إعــالن

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

بإدارة طوني شالال وأوالده
من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها نتقدم من الجالية بأحر التهاني
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

بحلول شهر عيد الفطر السعيد
متمنني للجميع عيدا مباركا

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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إعــالن

In the Name of Allah the Most Gracious The Most Merciful

Eid-ul-Fitr 1441/2020

Assalaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
I am pleased to report the Australian National Imams Council has announced Saturday 23rd May 2020 will be
the last day of Ramadan 1441 and the first day of the month of Shawwal 1441, the day of Eid-ul-Fitr 1441 will
be Sunday 24th May 2020, insha’Allah.I am honoured and privileged to send you this message on this auspicious day of Eid-ul-Fitr under very different and difficult circumstances in 2020 .
Eid-ul-Fitr marks the end of Ramadan and is a time for deep reflection, renewal of pledges and an opportunity
to cultivate faith. This day should be a new beginning in the spiritual and moral life of Muslims after the lessons
acquired during the month of fasting.
Eid-ul-Fitr is a day of victory for Muslims, having fulfilled their duties in many unique ways during the Holy
Month of Ramadan. As we celebrate with our families and loved ones let us take a moment to reflect on the sad
plight of millions of Muslims who have spent this Ramadan in isolation due to the covid-19 Pandemic and now
Eid-ul Fitr homeless, anxious and desperate. Let us pray for all people who are in any way afflicted with hardship or sorrow on this day. May Almighty Allah ease their pain and open the doors of His mercy to overcome.
I take the opportunity on behalf of the Muslims of Australia to also extend our good wishes to all Australians of
all faiths on this auspicious occasion of Eid ul Fitr and pray for peace, harmony and goodwill among all Australians and people all over the world.
Image result for rateb JneidKul Aam Untum Bi Khair,

Eid-ul-Fitr Mubarek.

Rateb Jneid
President, AFIC
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الدكـتور عماد ب ّرو يهـنئ

«I wish the Lebanese and
the Arab community a very
happy and peaceful Eid.
May Allah accept your good
deeds and ease the suffering
of peoples around Australia
and all over the world.
Eid Mubarak to you and
your family.»
EID MUBARAk

«أتـمنى للجالية اللبنانية والعربية عيد
.»فطر سعيد وآمـن
فلـيتقبل اهلل أعـمالكم الـحسنة ويـخفف
املـعاناة والـشدائد عـن الـشعب فـي
.اسـرتاليا وفـي سـائر أنـحاء الـعامل
.عـيد مـبارك لـكم ولـعائالتكم

عــيد مـبارك
ADVERTISEMENT

I wish the Islamic community, especially in the
East Hills Electorate, the warmest wishes on the
occasion of Eid Al-Fitr. May Allah bless you all
with wealth and happiness.

Eid Mubarak

Wendy LINDSAY MP
02 9772 2774

Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au

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

WendyLindsayMPEastHills
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Wendy LINDSAY MP

ADVERTISEMENT

Member for East Hills

COVID-19 SMALL BUSINESS GRANTS
$750 million dollars has been put into the Small Business Support Fund to assist small businesses
with immediate cash ﬂow. Small businesses suffering a severe downturn due to COVID-19 are
encouraged to apply. Grants up to $10,000 – CLOSES MONDAY, 01 JUNE 2020.

COMMUNITY BUILDING PARTNERSHIP GRANTS
Community Building Partnership Program provides grants for infrastructure projects that
deliver positive social, environmental and recreational outcomes while promoting community
participation, inclusion and cohesion - CLOSES FRIDAY, 12 JUNE 2020.

ANZAC COMMUNITY GRANTS
The ANZAC Community Grants Program and War Memorial Fund is for a range of projects to
appreciate our veterans and to repair and conserve War Memorials. Grants up to $10,000
CLOSES MONDAY, 27 JULY 2020.

CREATIVE KIDS PROVIDERS GRANTS
Creative Kids providers can apply for digital adaptation grants to help them offer
creative learning activities online thanks to a $1 million injection. Grants up to $5,000
CLOSES MONDAY, 06 NOVEMBER 2020

To ﬁnd out more contact the East Hills Electorate Office:
Email: easthills@parliament.nsw.gov.au Phone: 02 9772 2774

Contact Wendy Lindsay MP
02 9772 2774
02 9792 1718
easthills@parliament.nsw.gov.au
PO Box 594, Panania NSW 2213

20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
WendyLindsayMPEastHills
wendylindsaymp.com.au

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

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد

عـيد مـبارك

 مواحل- سكاكر- معلبات
 قهوة-  ألبان-  أجبان-  أراكيل-  عصائر مرطبات وغريها- خبز
 أيـام فـي االسـبوع7 نـفتح

221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 - Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au

SEFTON
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

تـخفيضات هائـلة عـلى
جـميع املـوجودات
يتقدم أصحاب Big Fresh Sefton
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة
مبناسبة حلول عـيد الفطر السعيد..
جعله اهلل عيد خري وبركة للجميع..

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا
الـحسومات الكـبرية يـوميا
عــيد مــبارك

نفتح  7أيام يف األسبوع

أسـعار منافـسة

نـبيع بــسعر اجلــملة

مـعاملة أخـوية

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

