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«حرب مهل» بني الدولة والكورونا  ..وخيار الطوارئ بعد األحد!
يهدد االستقرار
بري ..وارتفاع خطير باألسعار ّ
«الكابيتال كونترول» يصطدم برفض ّ

مروحية للجيش اللبناني حتث املواطنني على التقيد بالتعليمات والبقاء في املنازل (تصوير :جمال الشمعة)

عناصر من اجليش في سوق صبرا التجاري تطالب املواطنني واحملالت املخالفة اإللتزام بإجراءات احلكومة (تصوير :طالل سلمان)

�صار الوقت

العميد الركن خالد حمادة*

ط���وارئ أو ال ط���وارئ رمب��ا نصف ط���وارئ .مت��ام� ًا كما في
السياسة ،نصف دستور وأحيان ًا أقل ،ونصف سياسة بأسماء
تنوع واختالف ثقافي،
مستعارة تعايش وحقوق طوائف أو ّ
لتجميل بدائيتنا ومذهبيتنا البغيضة .وفي اإلنتماء نصف
عروبة سم ّيناها في املاضي لبنان ذو وجه عربي حرص ًا على
خصوص ّية الكيان ،مفهوم غريب ال مكان وال معنى له ال في علم
اإلجتماع وال في علم السياسة .وبعد الطائف نصف عروبة،
وحنني دائم حلقوق مسلوبة ،أخذ م ّدعوها الوطن الى الضفة
األخرى من اخلليج فأغرقوه وغرقوا معه في جمهورية تط ّبق
عليها خصوصياتها املذهبية والقومية فتستنفرها في ّ
كل
جّ
إتاه.
مسلسل العميل ع��ام��ر ال��ف��اخ��وري منذ اس��ت��ح��ض��اره الى
لبنان وحتى إط�لاق سراحه لم يكن س��وى فص ً
ال مخز ّي ًا من
فصول املقامرة بكل شيء حتى كرامة اللبنانيني .ردود الفعل
تعن شيئ ًا ملن
الشعبية على حضور العميل ال��ى لبنان ل��م
ِ
واكبوه وأطلقوا سراحه فيما بعد .اعتقدوا أنّ قدرتهم على
إسكات اجلمهور املذعن دائم ًا وتوجيه الغضب جّ
باتاه آخر
ال زالت قائمة ،ورمبا فاتهم إعادة تقييم الظروف اإلجتماعية
واإلق��ت��ص��ادي��ة والصحية للجمهور ال���ذي اع��ت��ادوا إذع��ان��ه.
وال ل��زوم للتذكير ب��امل��واق��ف التي ص��درت م��ن داخ��ل جمهور
حزب الله وحلفائه الذين اعتادوا املجاهرة الفاقعة بوالئهم
وتشويه احلجج خلدمة حزب الله ،هؤالء صعقهم إخالء سبيل
الفاخوري بل وهالهم أن تؤدي أ ّية مساومة إيرانية أميركية في
سبيل الته ّرب من العقوبات أو خدمة أي جنوح رئاسي محلي
الى التضحية مبا يعتبرونه إرث� ًا ال ميكن تعويضه .اإلفراج
ع��ن العميل ال��ف��اخ��وري ه��و أح��د جتل ّيات أن��ص��اف ال��ق��رارات
وأنصاف اخليارات في اإلنتماء والسياسة والسيادة ،ولن
تتمكن كل اخلطب ومطلقيها وكل عناوين اإلتهام والتبرير
والتخوين من إعادة عقارب الساعة الى ما قبل إطالق سراح
الفاخوري.
برمتها ليس باملعنى الزمني
مرحلة
أسقط
الفاخوري
إطالق
ّ
بل باملعنى الوجداني وأسقط معه ّ
كل العناوين اجلاذبة مبا
فيها تلك القائمة على نظرية امل��ؤام��رة األميركية والتحرير
واملمانعة التي ألهبت الشارع لعقود ،أسقطها إلى غير رجعة
وأس��ق��ط معها ك� ّ
��ل أوراق ال��ت��ف��اه��م بأشخاصها
وعناوينها.
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* مدير املنتدى اإلقليمي للدراسات واإلستشارات

ستة أيام فاصلة عن انتهاء القرار احلكومي بالتعبئة العامة ملدة
أسبوعني ،والذي اتخذ بدء ًا من  14الشهر اجلاري ،بعدما تفاقم عدد
اإلصابات بفيروس كورونا ،واملخاوف التي جاءت في مح ّلها ،ولو
متأخرة ،من خروج االنتشار عن السيطرة في لبنان ،وسط اضطراب
عاملي ،شل االقتصاد والطيران ،واملؤسسات الدستورية والسلطات
احمللية واجلامعات واملدارس واملطاعم واالنشطة العامة واملطاعم
واملقاهي ،إلى ح ّد أصيبت معه مفاصل احلياة على
األرض بشلل تام وسقم بدا معه العجز قائم ًا ،على غير
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 15ألف وفاة بكورونا وغوتيريش لوقف احلروب فور ًا

نقطة وسطر

التربعات الوطنية
وحبل الإنقاذ للبنانيني!
�ص 12

دوالر بريوت  2760ل.ل

ازدياد الطلب يف مواجهة الكورونا

التجول أم��س ،ازداد الطلب على ال��دوالر،
رغ��م التش ّدد في حظر
ّ
بسبب هاجس املواطنني ،وال سيما التجار من تراجع عرض الدوالر،
بسبب حاجة الدولة إلى املزيد منه في استيراد احلاجات والضرورات
الطبية ملواجهة وباء الكورونا ،ما رفع سعر الدوالر إلى  2760ليرة
مبيع ًا مقابل  2650ليرة أمس األول ،و 2700ليرة شراء مقابل 2600
ليرة أمس األول.

يف «اللواء» اليوم:

مسعفون فرنسيون يحملون مصاب ًا بكورونا الى هيليكوبتر لنقله الى املانيا لتلقي العالج (أ ف ب)
أدى وباء فيروس كورونا املستجد إلى وفاة
أكثر من  15ألف شخص حول العالم ،بحسب
تعداد أعدته فرانس برس استناد ًا إلى أرقام
رسمية ،أم���س ،عند الساعة  11,00بتوقيت
غرينتش.
وب��اإلج��م��ال ،سجلت  15189ح��ال��ة وف���اة،
غالبيتها ف��ي أوروب���ا بعدد  9197وف��اة فيما
جتاوزت وفيات إيطاليا  5476حالة ،والصني
( )3270وإسبانيا (.)2182
ومع وف��اة  1395شخص ًا إضافي ًا خالل 24
ساعة وبلوغ ع��دد اإلص��اب��ات  172238حالة،
تكون أوروب��ا القارة التي تشهد أسرع انتشار
للوباء.

يأتي ذلك فيما سجلت إيطاليا رقما قياسيا
لعدد اإلصابات بفيروس كورونا في يوم واحد
بعدد  5آالف إصابة ،ليرتفع العدد اإلجمالي من
 59ألف مصاب إلى  64ألف ًا.
وأعلنت ال��ص�ين ،أم��س أنها ل��م تُسجل أي
إصابة «مح ّلية» بفيروس كورونا املستجد ،لكن
سجلت
السلطات الصحية قالت في املقابل إ ّنها ّ
 39ح��ال��ة «م���س���ت���وردة» ،فيما ش��ه��دت ك��وري��ا
اجلنوبية أدنى عدد من اإلصابات اجلديدة منذ
وصولها إلى الذروة حتى اآلن منذ شباط.
وفي تطور عاجل ،تخطت حصيلة الوفيات
بكورونا في إسبانيا عتبة األلفني بعد تسجيل
 462وفاة إضافية ،وفقا لتصريح حكومي.

من جهتها قالت بريطانيا إنها تكثف توصيل
إمدادات الوقاية للعاملني في القطاع الصحي
ال��ذي��ن ي��ك��اف��ح��ون ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا،
واستعانت باجليش للمساعدة بعد أن واجهت
صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك اإلمدادات
للمستشفيات.
وفي أملانيا ،أظهر إحصاء ملعهد روبرت كوخ
للصحة العامة ،أمس ،أن عدد حاالت اإلصابة
امل��ؤك��دة بفيروس ك��ورون��ا ف��ي أملانيا قفز إلى
 22,672حالة ،كما توفي .86
وح���ذر امل��ع��ه��د أم���س م��ن أن ال��ع��دد الفعلي
أك���ب���ر ع��ل��ى األرج�������ح ،ن���ظ���را ألن
بعض السلطات احمللية لم تسلم
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وا�شنطن تعرتف بت�صنيع الفريو�س القاتل

ص�����در ،أم�����س ،أول اع���ت���راف
رسمي من قبل احلكومة األميركية
مبسؤوليتها عن انتشار فيروس
كورونا ،وبأن الفيروس صناعة
أميركية بامتياز؛ وه��ي التهمة
ال���ت���ي ك���ان���ت ال���ص�ي�ن وج��ه��ت��ه��ا
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ب��داي��ة
انتشار الفيروس.
وج�����اء االع����ت����راف األم��ي��رك��ي
الرسمي على لسان وزارة العدل،
ب��أن ال��ف��ي��روس مصنع أميركي ًا
كسالح بيولوجي.
وق���ال���ت ال�������وزارة ،ف���ي ب��ي��ان،
اعترافها ،أن ب��روف��س��ور ًا يعمل
في جامعة هارفرد ،مسؤول عن
األس��ل��ح��ة البيولوجية ،ل��م تشر
إلى اسمه ،ومرتبط بعقود عمل
م��ع وزارة ال��دف��اع األميركية ،مت
اعتقاله بعد أن تأكد للسلطات
أنه قام بنقل وتهريب الفيروس
إلى ووهان في الصني ،بالتعاون
مع مركز دراسات وأبحاث هناك.
وأض��اف��ت وزارة
ال���ع���دل األم��ي��رك��ي��ة:
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املتحدث باسم وزارة الصحة األميركية يكشف دور أستاذ في جامعة هارفرد في تصنيع فيروس كورونا

> تداعيات �إطالق �سراح
الفاخوري مقتل ُم�ساعده احلايك
�ص 4

> �شويغو يف دم�شق لوقف نار
�ص 8
«دائم» يف �إدلب

�سيا�سة حملية
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انح�سار تقدمي امل�ساعدات املالية والطبية م�ؤ�شر على �سيا�سة االنكفاء العربي والدويل عن دعمه

ُعزلة لبنان ال تقت�صر على «الكورونا» لوحدها ،بل ت�شمل الدول ال�شقيقة وال�صديقة

ولم تتوقف األمور عند هذا احلد ،فعند تفاعل أزمة انتشار «كورونا» قبل أسابيع،
باشرت احلكومة اللبنانية باجراء سلسلة اتصاالت مع سفراء وممثلي العديد من
الدول الشقيقة والصديقة واملنظمات الدولية على اختالفها ،ودعوتها لتقدمي الدعم
املمكن على أنواعه للبنان كي يتمكن من مواجهة أعباء مكافحة هذا الوباء اخلطير،
كون إمكانيات احلكومة محددة جد ًا للقيام باملهمات املتزايدة على هذا الصعيد في
هذه الظروف الصعبة التي مير بها لبنان حالي ًا ،وفيما لوحظ ان معظم الدول لم
تتجاوب مع مطالب لبنان ،اقتصرت مساعدات البعض ومنظمات دولية على تقدميات

,,
اللبنانيون حت�س�سوا مرارة العزلة املفرو�ضة
عليهم فر�ض ًا مع الأ�شقاء العرب والدول
ال�صديقة ،عندما وجدوا �أنف�سهم قبيل
تف�شي «كورونا» ،يواجهون مبفردهم �أق�سى
�أزمة اقت�صادية ومالية

,,

ُعزلة لبنان عن العالم بفعل تفشي فيروس «كورونا» هذه األي��ام ،ليست
كعزلة باقي الدول األخرى ،وإمنا هي ُعزلة متعددة اجلوب واألعباء ،كونها
تضاف إلى ال ُعزلة القسرية األخرى مع الدول العربية الشقيقة والصديقة
التي ي��رزح لبنان حتتها منذ سنوات ج � ّراء سياسات ومم��ارس��ات «حزب
الله» و«التيار العوني» ضد هذه ال��دول ومحاوالتهما الدؤوبة حلرف لبنان
إلى سياسة احملاور وضمه إلى جانب السياسات الداعمة ملخططات إيران
الهدامة ضد العرب.
ً
فاللبنانيون حتسسوا م��رارة العزلة املفروضة عليهم فرضا مع األشقاء
العرب والدول الصديقة في العالم ،عندما وجدوا أنفسهم وقبيل تفشي وباء
«كورونا» ،يواجهون مبفردهم أقسى أزمة اقتصادية ومالية مت ّر على بلدهم
في حني أضافت مسألة التص ّدي لهذا الوباءُ ،عزلة ومعدات طبية ومساعدات
اجتماعية وغيرها أعباء ثقيلة غير محسوبة على األزمة االقتصادية واملالية
تنذر بتداعيات ومضاعفات خطيرة إذا استمرت املعاجلات احلكومية قاصرة
ومترددة في اتخاذ اإلجراءات السريعة واملالئمة لوقف انحدار األزمة نحو
األسوأ في األسابيع القليلة املقبلة.

محدودة وال توازي ما كانت تق ّدمه في أزمات واحداث مماثلة سابق ًا.
وباملقارنة مع ما كان يحصل مع لبنان لدى تعرضه لالعتداءات اإلسرائيلية أو
مر به من حروب أهلية وأزمات على اختالفها في العقود املاضية ،كانت الدول
ما ّ
اخلليجية سباقة ملد يد املساعدة للبنان بعطاءات سخ ّية لم تقدمها أية دول أخرى،
فيما كانت الدول الصديقة الفاعلة وفي مقدمتها الواليات املتحدة وفرنسا وغيرها
من املبادرين باستمرار إلى تلبية مطالب لبنان والتجاوب معه وتقدمي ما ميكن من
مساعدات لتجاوز األزمات املالية واالقتصادية ودعم عملية إعادة االعمار بوسائل
متعددة ،والدالئل على ذلك ال ميكن جتاهلها ،في حني كانت هذه ال��دول تتجاوب
باستمرار مع مطالب احلكومة اللبنانية في تسهيل عقد املؤمترات الدولية ملساعدة
ودعم االقتصاد اللبناني «باريس واحد» و«باريس  »2و«باريس  »3ومؤمتر «سيدر»
أخير ًا بالرغم من كل املعوقات املفتعلة من بعض األطراف السياسية ،ومنهم من هو
في السلطة حالي ًا العاقة وعرقلة تنفيذ هذه املؤمترات عمد ًا ،وما حصل في تعطيل
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همس

ُيواجه لبنان وضع ًا صعب ًا
قبل الكورونا ،انعكس سلب ًا
ع��ل��ى امل���س���اع���دات ،ف��ي ظل
مفاعيل «سيدر» مؤخر ًا اقوى دليل على النوايا السيئة وعدم الرغبة في تنفيذ مفاعيل تنامي مخاطر الفيروس.

ه��ذا املؤمتر عمد ًا بالرغم من كل التداعيات السلبية لهذا التعطيل على الوضع
االقتصادي العام.
وال شك ان استمرار سياسة اجلفاء العربي عموم ًا واالنغالق اخلليجي خصوص ًا
وع��دم مبادرة معظم مسؤولي ه��ذه ال��دول إل��ى التواصل التقليدي أو حتى تقدمي
التهاني املعتادة بتشكيل احلكومة اجلديدة كما يحدث عادة ،ولو من باب املجاملة
على األقل ،فهو ما يقارب عدم االعتراف بهذه احلكومة التي كان حلزب الله اليد
الطولى بتشكيلها وحتديد سياستها بالرغم من كل االدع��اءات املغايرة لذلك ،وهو
مؤشر واضح على استمرار سياسة االستياء العربي عموم ًا من أداء وسلوكيات
واصطفافات القائمني على السلطة من الرئاسة األولى وفريقها القريب إلى جانب
النظام اإليراني في أكثر من مناسبة وحدث إقليمي مهم والتزامهم الفاضح في
الوقوف إلى جانب السياسات اإليرانية في التدخل واستهداف الدول اخلليجية أو
في االمعان بتغطية جتاوزات «حزب الله» بالتحكم بالواقع السياسي في لبنان أو
استمراره بإطالق التهديدات ضد الدول العربية من خالله دون حسيب أو رقيب.

إزاء هذه الوقائع ،لم يكن مستغرب ًا استمرار انكفاء الدول اخلليجية عن
االنفتاح والتواصل مع احلكومة اجلديدة والسلطة املتحالفة مع «حزب الله»
واالستمرار في سياسة االنغالق شبه الكامل لتأكيد استيائها وعدم رضاها
عن السياسة واألداء املتبع ،وأق��وى مؤشر على ذلك عدم مبادرتها مل ّد يد
املساعدة املعهودة للبنان لكي يتمكن من حلحلة األزمة املالية واالقتصادية
الصعبة التي يواجهها ،أو حتى ما يحتاجه ملواجهة أزم��ة تفشي فيروس
«ك��ورون��ا» أيض ًا ،وه��ذا ما يجعل أعباء ما يواجهه لبنان ج � ّراء ما يحصل
مضاعف ًا على األقل.
معروف الداعوق

غمز
حتدثت معلومات عن «لغة
زجرية» استخدمها مرجع
مع جهة وزاري���ة محسوبة
عليه ،أدت إلى إعادة النظر
ببعض التدابير؟

لغز
يتّهم مق ّربون م��ن قيادة
ح��زب��ي��ة ،أص���دق���اء سابقني
ب��إق��ام��ة ج��س��ور ع�لاق��ة مع
ج���ه���ات خ���ارج���ي���ة ليست
صديقة ،من دون أي مواقف
منتقدة في العلن لذلك.

دياب دعا اللبنانيني �إىل حظر جت ّول ذاتي «فاخلطر كبري» بري :طالبت دياب ب�إعالن حال الطوارئ
و�أ�صدر قرار ًا يتعلق بتطبيق مر�سوم �إعالن التعبئة العامة اقرتاح «كابيتال كونرتول» خمالف للد�ستور

دعا رئيس مجلس ال��وزراء حسان
دي��اب ،اللبنانيني ،ال��ى «حظر جتول
ذات��ي ألن ال��دول��ة ال تستطيع وحدها
مواجهة الزحف الوبائي ،فاملسؤولية
ه���ي م��س��ؤول��ي��ة ف���ردي���ة ومجتمعية
ورسمية ،في آن واحد».
وجاء في كلمة دياب الى اللبنانيني:
أي��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،م��ن��ذ ش��ه��ر كامل،
وص���ل ف��ي��روس ك��ورون��ا إل���ى لبنان،
وكانت احلكومة اللبنانية قد اتخذت
إج�����راءات وق��ائ��ي��ة مسبقا ملواجهة
انتشار ه��ذا الوباء في لبنان .وعلى
م���دى ش��ه��ر ك��ام��ل ،ك��ان��ت اإلج����راءات
احل��ك��وم��ي��ة ت���ت���درج ت��ص��اع��دي��ا ،مبا
يتناسب مع ما يطرأ من مستجدات
على صعيد انتشار املرض في العالم،
وأي��ض��ا ف��ي ل��ب��ن��ان .وق��د جنحت هذه
اإلج��راءات في تخفيف سرعة انتشار
هذا الفيروس في مجتمعنا.
وقبل ستة أي��ام ،أعلنت احلكومة
التعبئة العامة ،واتخذنا إجراءات
مشددة على جميع املستويات ،ومن
بينها إقفال املطار واملرافئ وإغالق
احل�����دود ال��ب��ري��ة ،ف��ض�لا ع���ن إغالق
مراكز التجمعات على اختالفها.
ل���ك���ن ،ول��ل�أس����ف ،ف�����إن اإلل����ت����زام
ب����إج����راءات م��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات ،كان
نسبيا ،وتفاوت بني منطقة وأخرى
وقطاع وآخر.
اض��اف :وعلى م��دى األي��ام الستة
املاضية ،ك��ان ع��دد املصابني يرتفع،
كما هو متوقع ،وكانت نسبة االرتفاع
ت��ت��ص��اع��د ت��دري��ج��ي��ا .ل��ك��ن االرتفاع
امل��ل��ح��وظ ف���ي ع���دد امل��ص��اب�ين خالل
ال���ي���وم�ي�ن امل���اض���ي�ي�ن ،وخصوصا
منذ ي��وم أم��س ،حيث سجلت وزارة
ال��ص��ح��ة  67إص���اب���ة ،م���ا رف����ع عدد
املصابني إل��ى  230إصابة ،وبنسبة
 %29دفعة واح��دة ،ينذر بخطر داهم
ي��ه��دد مجتمعنا نتيجة م��ا ميكن أن
تصل إليه نسبة اإلص��اب��ات وعددها
خ�لال األي��ام املقبلة ،واحتمال بلوغ
مرحلة االنتشار الوبائي.
واش��ار دي��اب إل��ى «ان ع��دم التزام
امل��واط��ن�ين ب���اإلج���راءات والتدابير
امل��ت��خ��ذة ،وال����ذي ظ��ه��ر ف��ي أك��ث��ر من
منطقة ،وك��ان��ت بعض تلك املشاهد
ال��ت��ي ت��داول��ت��ه��ا وس��ائ��ل التواصل
اإلج��ت��م��اع��ي ت��دل على أن ه��ن��اك عدم
إدراك حل���ج���م امل���خ���اط���ر ،يدفعنا
إل����ى ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ق���ي���ادة اجليش
وامل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل�ل�أم���ن العام
واملديرية العامة ألمن الدولة وجميع
البلديات واحت��ادات��ه��ا ،التشدد في
تطبيق ت��داب��ي��ر ص��ارم��ة م��ع زي���ادة
ف��ي اإلج������راءات ف��ي ج��م��ي��ع املناطق
جل��ه��ة وج�����وب ال����ت����زام املواطنني
ال��ب��ق��اء ف��ي م��ن��ازل��ه��م وع���دم اخلروج
منها إال للضرورة القصوى وجلهة
منع التجمعات على اختالفها في
األماكن العامة واخلاصة مع مالحقة
املخالفني أمام املراجع القضائية.
وستعلن وزارة الداخلية وقيادة
اجل��ي��ش وج��م��ي��ع األج���ه���زة األمنية

الرئيس دياب يوجه كلمة إلى اللبنانيني (تصوير :داالتي ونهرا)
اخلطط التنفيذية امللزمة التي حتفظ
صحة اللبنانيني وحياتهم .وتتضمن
تلك اخلطط تسيير الدوريات األمنية
وإق���ام���ة احل���واج���ز ع��ل��ى الطرقات
الفرعية والرئيسية والدولية ،لفرض
االلتزام باإلجراءات املتبعة».
وت��وج��ه ال���ى اللبنانيني بالقول
«أيها اللبنانيون ،إن فيروس كورونا
ينتظر عند عتبات املنازل ،والتعامل
م����ع ه�����ذا اخل���ط���ر ي���ج���ب أن يكون
مبستوى ع��ال م��ن ال��وع��ي والسلوك
الذي يحمي أهلنا وأبناءنا ،أدعوكم
إل���ى ح��ظ��ر جت���ول ذات����ي ،ألن الدولة
ال تستطيع وح���ده���ا م��واج��ه��ة هذا
الزحف الوبائي .املسؤولية هنا هي
مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية،
ف��ي آن واح���د ،نحن ف��ي خطر كبير،
فاعلموا أن انتصارنا عليه ال يكون إال
بتكامل وتفاعل بني الدولة واملجتمع
واملواطن».
وق��ال رئيس احلكومة« :بناء على
م��ا ت��ق��دم ،وب��ع��د ال��ت��ش��اور م��ع رئيس
اجلمهورية ،أص��درت ق��رارا يتضمن
اآلتي:
 -1ت��ك��ل��ي��ف االج���ه���زة العسكرية
واألمنية إع��داد وتطبيق خطط فورية
إض��اف��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار ع����دم خروج
املواطنني م��ن منازلهم إال للضرورة
ال���ق���ص���وى ،وم��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات على
اختالفها.
 -2التشدد في فرض الرقابة على
ك��ل م��ا ي��رت��ب��ط بتصنيع واستيراد
وت��خ��زي��ن وت��ص��دي��ر وت��وزي��ع جميع
امل��واد وامل��ع��دات واألج��ه��زة املرتبطة
ب��احل��م��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة الصحية
وال��وق��اي��ة وامل��ع��اجل��ة ذات العالقة
مبواجهة فيروس ك��ورون��ا ،وإجراء
جردة كاملة لكل ما هو متوافر منها.
 -3حت���دي���د ح���اج���ة املؤسسات
ال���ص���ح���ي���ة ،ال���ع���ام���ة واخل����اص����ة،
وح����اج����ات امل���واط���ن�ي�ن ،م���ن امل����واد
واملعدات واألجهزة املرتبطة بالوقاية
وامل���ع���اجل���ة م���ن ف���ي���روس ك���ورون���ا،
وضبط أسعارها.

ي��ا أم��ه��ات لبنان ،إن غابت فرحة
عيدكن ،فالعيد يكون بحماية العائلة
وص��ح��ة األم��ه��ات واألج�����داد واألهل
واألوالد.
أي��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،إن��ه��ا مرحلة
صعبة جدا وعصيبة ج��دا ،فلنخفف
خسائرنا .يقول تعالى« :ولنبلونكم
ب��ش��يء م��ن اخل���وف واجل���وع ونقص
من األموال واألنفس والثمرات وبشر
الصابرين» ،فلنصبر».
م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة ،ال��ت��ق��ى دي���اب
ام��س في السرايا احلكومية ،نقيبة
امل��م��رض��ات وامل��م��رض�ين الدكتورة
ميرنا أب��ي عبدالله ض��وم��ط ،وجرى
البحث ف��ي ال��ش��ؤون املتعلقة مبهنة
التمريض ،خصوصا في هذه املرحلة
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا لبنان
والعالم ،وفي التحديات التي يعاني
منها العاملون في هذا القطاع.
ووض���ع���ت ض��وم��ط ك���ل إمكانات
النقابة بتصرف رئيس احلكومة.
ووع����د ال��رئ��ي��س دي����اب بـ«اتخاذ
إج������راءات ح��اس��م��ة حل��م��اي��ة حقوق

جمل�س الوزراء
اليوم يف ال�سراي
يعقد مجلس الوزراء جلسة ،عند
االولى من بعد ظهر اليوم الثالثاء
ف���ي ال���س���راي���ا احل��ك��وم��ي��ة ،وعلى
جدول اعماله ثالثة مواضيع:
 -1الستكمال البحث مبشروع
القانون املعجل الرامي الى تنظيم
ووضع ضوابط استثنائية موقتة
على بعض العمليات واخلدمات
املصرفية.
 -2ل���ل���ب���ح���ث ف�����ي االوض��������اع
االقتصادية واالجتماعية في ضوء
ال��ت��داب��ي��ر امل��ت��خ��ذة ب��س��ب��ب اعالن
التعبئة العامة.
 -3الس���ت���ك���م���ال ال���ب���ح���ث في
الوضعني املالي والنقدي.

املمرضني ودعمهم وتشجيعهم على
االستمرار في خط الدفاع األول ألنهم
يشكلون حجر األس���اس ف��ي النظام
الصحي في لبنان».
وك���������ان دي���������اب اص���������در ق�������رارا
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ملرسوم
التعبئة العامة ،جاء فيه:
«قرار رقم 2020/49
تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم
املتضمن إعالن التعبئة
2020/6198
ّ
العامة ملواجهة فيروس كورونا.
إن رئيس مجلس الوزراء،
ب���ن���ا ًء ع��ل��ى امل���رس���وم رق����م 6198
تاريخ ( 2020/3/15إع�لان التعبئة
العامة ملواجهة فيروس ك��ورون��ا) ال
سيما املادة الرابعة منه؛
ون���ظ���ر ًا مل���ا ت��ب�ّي�نّ م���ن ع����دم تق ّيد
امل��واط��ن�ين ،كما ينبغي ،مب��ا ورد في
البندين ( )1و( )2من املادة األولى من
امل��رس��وم  2020/6198جلهة التزام
ال��ب��ق��اء ف��ي م��ن��ازل��ه��م وع���دم اخلروج
منها إ ّال للضرورة القصوى ،وجلهة
التجمعات على اختالفها في
منع
ّ
األماكن العامة واخلاصة ،وذلك ملا له
من تأثير سلبي على انتشار الوباء؛
ون��ظ��ر ًا مل��ا يستوجبه ّ
تفشي وباء
كورونا من استنفار للوقاية الصحية
وللمعاجلة الط ّبية واالستشفائية،
وأيض ًا من تدابير استثنائية في جميع
املجاالت املرتبطة بها ،ال سيما تصنيع
واس��ت��ي��راد وت��وزي��ع امل���واد واملع ّدات
واألجهزة الط ّبية واالستشفائية التي
ترتبط بالوقاية واملعاجلة من فيروس
ك��ورون��ا ،ون��ظ��ر ًا للطلب املتزايد على
هذه املواد واملع ّدات واألجهزة ،وأيض ًا
امل��ع� ّق��م��ات وك���ل م��ا ي��رت��ب��ط باحلماية
الصحية الشخصية الالزمة ،من أجل
م��ك��اف��ح��ة ه���ذا ال���وب���اء ،مم��ا أ ّدى إلى
انخفاض املخزون في لبنان ولتفادي
االحتكار في هذا املجال ورفع األسعار
عشوائي ًا؛
وبنا ًء على اقتراح وزي��رة الدفاع
الوطني ووزي��ر الداخلية والبلديات
��ح���ة ال���ع���ام���ة ووزي�����ر
ووزي�������ر ال���ص� ّ

الصناعة ووزير االقتصاد والتجارة،
ُيق ّرر ما يأتي:
املادة األولى:
ال���ت���أك���ي���د ع���ل���ى ق����ي����ادة اجليش
واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي
وامل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل�ل�أم���ن العام
واملديرية العامة ألمن الدولة وجميع
البلديات واحتاداتها ،وجوب التش ّدد
في تطبيق البندين ( )1و ( )2من املادة
األولى من املرسوم رقم 2020/6198
جل��ه��ة وج�����وب ال����ت����زام املواطنني
ال��ب��ق��اء ف��ي م��ن��ازل��ه��م وع���دم اخلروج
منها إ ّال للضرورة القصوى وجلهة
التجمعات على اختالفها في
منع
ّ
األماكن العامة واخلاصة ،مع اتخاذ
اإلج���راءات ال�لازم��ة الفورية ملالحقة
املخالفني أم���ام امل��راج��ع القضائية
املختصة ،عم ً
ال بأحكام املادتني 604
ّ
و  770من قانون العقوبات.
املادة الثانية:
تكليف ق��ي��ادة اجل��ي��ش واملديرية
العامة لقوى األمن الداخلي واملديرية
ال���ع���ام���ة ل�ل�أم���ن ال����ع����ام وامل���دي���ري���ة
العامة ألم��ن الدولة وشرطة البلدية
واحت��ادات البلديات ،إعداد وتطبيق
خ��ط��ط ف��وري��ة إض��اف��ي��ة ل��ل��ت��ش� ّدد في
تطبيق املادة األولى ووضعها موضع
التنفيذ.
املادة الثالثة:
الصحة العامة ووزير
يتو ّلى وزير
ّ
الصناعة ووزير االقتصاد والتجارة،
ك���ل م���ن ض��م��ن اخ��ت��ص��اص��ه ،فرض
ال��رق��اب��ة امل��ش � ّددة على ك��ل م��ا يرتبط
بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير
وت���وزي���ع ج��م��ي��ع امل�����واد وامل���ع��� ّدات
واألج�����ه�����زة امل���رت���ب���ط���ة باحلماية
ال��ص��ح��ي��ة والوقاية
ال��ش��خ��ص��ي��ة
ّ
وامل��ع��اجل��ة ذات ال��ع�لاق��ة مبواجهة
ف��ي��روس ك��ورون��ا وال��ت��ي تكون الزمة
للمواطنني وامل��ؤس��س��ات الصحية
ال��ع��ام��ة واخل���اص���ة ع��ل��ى األراض����ي
اللبنانية ك��اف � ًة ،وف��ق � ًا ل�لآل��ي��ة التي
تنص على جردة
يح ّددونها وال��ت��ي
ّ
ش��ام��ل��ة ل��ك��ل م��ا ه��و م��ت��واف��ر بتاريخ
ه��ذا ال��ق��رار م��ن تلك امل���واد واملع ّدات
واألجهزة.
املادة الرابعة:
ي���ك��� ّل���ف وزي������ر ال���ص���ح���ة العامة
ووزي����ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ،تبع ًا
الختصاص كل منهما ،متابعة حتديد
ح��اج��ة امل��ؤس��س��ات الصحية العامة
واخل��اص��ة على األراض���ي اللبنانية،
من أص��ل امل��واد وامل��ع � ّدات واألجهزة
املشمولة بهذا القرار وأيض ًا حاجات
املواطنني ،مع األسعار املُرتبطة بها،
وذل���ك مب��وج��ب ق���رار م��ش��ت��رك يصدر
عنهما ،على أن ي��ت� ّم اإلش����راف على
تطبيق ه��ذا ال��ق��رار م��ن قبل مراقبي
وزارة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ومراقبي
م��دي��ري��ة ح��م��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك ،تبع ًا
للصالحية.
املادة اخلامسة:
ُي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��ق��رار ف���ور صدوره
و ُينشر و ُيب ّلغ حيث تدعو احلاجة».

«التهريبة الهوليودية» تطرح فكرة تعديل االتفاق
الذي ي�سمح بهبوط املروحيات الأمريكية

غا�صب املختار

سعت احلكومة ال��ى استلحاق نفسها بعد تهريب العميل
ع��ام��ر ال��ف��اخ��وري بالطريقة االميركية املهينة وغ��ي��ر الالئقة
والبعيدة عن كل اص��ول الدبلوماسية ،فغ ّرد رئيس احلكومة
دكتور حسان دي��اب قائ ً
ال« :ال ميكن أن تُنسى جرمية العمالة
للعدو االسرائيلي .حقوق الشهداء واألسرى احملررين ال تسقط
في عدالة السماء مبرور الزمن» .وكتبت وزيرة الدفاع زينة عكر:
«سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات ،مبا يحول
دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (املواد
 ،)275-274-273وأيض ًا إدخال اجلرائم ضد اإلنسانية ضمن
أحكامه ،وه��ي باملفهوم القانوني العام غير مشمولة مبرور
الزمن».
جاء موقفا الرئيس دياب والوزيرة عكر قبل كالم االمني العام
حلزب الله السيد حسن نصر الله ،الذي نفى علمه بوجود اي
صفقة وراء االفراج عن الفاخوري (رمبا حصلت الصفقة من دون
علمه مع طرف رسمي ما او رمبا لم حتصل) .كما نفى علم احلزب
و«حركة امل» املسبق بالقرار.
كما اعلن مساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق
األدن��ى ديفيد شينكر ،وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن
قد مارست ضغوط ًا على احلكومة اللبنانية لإلفراج عن عامر
الفاخوري «إن السلطات القضائية املختصة هي التي أفرجت

عن السيد فاخوري .وأضاف نحن نعتقد أنه جرى توقيفه بشكل
خاطئ».
ونفى شينكر «إج���راء أي صفقة في ه��ذا امل��ج��ال» ،وق��ال :لم
يتم إج��راء أي صفقات .ول��م تقدم أي وع��ود .ول��م نعد بتقدمي
املساعدات املالية ،ولم نعد باإلفراج عن السجناء ،ولم نعد بعدم
اتخاذ أي إجراء ضد أي من املسؤولني اللبنانيني ،وأكد في هذا
السياق أننا ال نتحدث مطلقا مع حزب الله».
ام��ا رسمي ًا فلم يصدر ما يشير ال��ى اي صفقة او إج��راء او
ات��ف��اق م��ع االم��ي��رك��ي�ين .وتُ���رك االم���ر على مسؤولية احملكمة
العسكرية صاحبة ق��رار االف��راج ،والتي استقال رئيسها بعد
ردود الفعل على االفراج وطريقة تهريب الفاخوري.
وعلى هذا ،فمن املتوقع بحسب مراقبني ومتابعني ملا جرى،
ان يتم اقفال القضية داخلي ًا عند هذا احلد ،ورمبا االستمرار
في اقامة الدعاوى القضائية على الفاخوري في لبنان ورمبا
خارجه من قبل االسرى املتضررين من ممارساته ،استناد ًا الى
ان املواقف السياسية سواء ملسؤولي الدولة او االحزاب املعنية
التي وضعت سقف ًا سياسي ًا للموضوع ،ال سيما بعد السقف
ال��ذي ح��دده السيد حسن نصر الله ،وبعدما مت ام��س ،اغتيال
املتهم مبعاونة الفاخوري الشرطي املتقاعد انطوان يوسف
احل��اي��ك ،ال��ذي ُوج��د مقتو ًال داخ��ل محل ميلكه في قريته قرب
مخيم املية مية ،إذ رمبا ُيعتبر اغتياله مبثابة رد اعتبار لتهريب
الفاخوري او ّ
«فشة خلق» ،ومبثابة رسالة الى ان قضية العمالء
لن تنتهي بهذه السهولة.

ويقول االسرى احملررون ،أن احلايك كان مسؤو ًال في معتقل
اخليام الى جانب عامر الفاخوري ،وهو كان قد شارك في قمع
انتفاضة سجن اخليام عام  ،1989حيث ألقى قنبلة دخانية بأمر
من الفاخوري ،فأصابت بشكل مباشر ب�لال السلمان ورفيقه
إبراهيم أبو العز بتاريخ  1989-11-26فسقطا شهيدين.
ويضيف املتابعون :ان السلطات الرسمية اعتمدت على
اجراءات القضاء في االفراج عن الفاخوري ،من دون التوقف عند
احليثيات والتوقيت والظروف .عدا عن انها ال تستطيع فتح
معركة سياسية ودبلوماسية مع اميركا ألسباب كثيرة معروفة.
تبقى قضية تهريب ال��ف��اخ��وري ب��ط��واف��ة اميركية حديثة
ومجهزة على طريقة اف�لام هوليود ،حطت في مهبط السفارة
االميركية ،مدار متابعة وتساؤالت من قبل املعنيني الرافضني
لتهريبه قبل اقفال كل امللف القضائي له .وثمة من يقترح بعد
اعتماد طريقة «الكاوبوي االميركي» ،ان ُيعاد النظر باالتفاق
االم��ن��ي امل��وق��ع ب�ين لبنان وب�ين اجل��ه��ات االميركية املسؤولة،
وال��ذي يسمح بعبور الطائرات االميركية املروحية من قبرص
او غيرها الى لبنان والهبوط في السفارة ،ونقل او إدخ��ال ما
تريد السفارة نقله من لبنان او إدخاله الى لبنان ،من دون علم
السلطات اللبنانية مبحتوياته ،سواء من طرود او اشخاص او
صناديق او معدات او رمبا اشياء اخرى خطيرة او غير مسموح
بها! فهل ت ِ
ُقدم السلطات اللبنانية على هذه اخلطوة؟ ثمة شكوك
كبيرة في ان تخوض السلطات اللبنانية هذه املواجهة ...لكن
االقتراح موجود منذ مدة.

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«مستقبل
ويب» أنه طالب رئيس احلكومة حسان دياب ،باعالن
حال الطوارئ «ووعدني بذلك لكن لم أع��رف ما هو
سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى الساعة».
أض��اف أنه اتصل برئيس احلكومة بعد اتصال
ورده من رئيس الصليب األحمر وأن��ه متنى على
دياب التشاور مع رئيس اجلمهورية لهذه الغاية.
وق���ال« :أط��ال��ب بحالة ط���وارئ ف��وري��ة وسريعة ألن
الوضع ال يحتمل».
ورد ًا على سؤال حول موقفه من اقتراح «كابيتال
كونترول» املطروح على مستوى احلكومة ،قال بري
جازم ًا« :هذا املوضوع غير وارد عندي ألنه مخالف
للدستور ويسيء للمودعني».
من جهة ثانية ،ونظرا للظروف الصحية العامة،
مت  لألسبوع الثالث على التوالي إقفال  أبواب
مبنى مجلس النواب وذلك في بيان صدر عن األمانة
العامة للمجلس جاء فيه:
نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب احلرص
الكامل على النواب وزوارهم وبناء على توجيهات
دولة الرئيس تقرر ما يلي:
 -١تأجيل لقاء االرب��ع��اء النيابي املقبل في مقر
الرئاسة الثانية في عني التينة الى موعد يحدد في
حينه.
 -٢اغالق مبنى مكاتب النواب وتأجيل اجتماعات
اللجان على اختالفها ملوعد يحدد في حينه.
تأجيل ل��ق��اء االرب��ع��اء النيابي واغ�ل�اق مبنى
مكاتب النواب وتأجيل اجتماعات اللجان نظرا

للظروف الصحية.
الى ذلك ،اجمع عضوا كتلة التنمية والتحرير
النائبان قاسم هاشم وميشال موسى على وجود
ع���دم ج��دي��ة ل���دى اللبنانيني ف��ي م��واج��ه��ة وباء
«كورونا» وهو ما دفع رئيس املجلس النيابي نبيه
بري الى مطالبة احلكومة ورئيسها حسان دياب
بضرورة اع�لان حالة الطوارئ في البالد ،سيما
وان ه��ذا االس��ب��وع يعتبر مفصليا بالنسبة الى
حصر هذه العدوى القاتلة واحلد من تفشيها في
لبنان.
وأكدا ان الدافع الرئيسي للرئيس بري لذلك هي
ال��ش��ك��اوى ال��ت��ي وردت���ه م��ن امل��واط��ن�ين وخصوصا
من ابناء وفاعليات كل من اجلنوب والبقاع من ان
السير على طرقات هاتني احملافظتني يكاد يكون
شبه طبيعي نظرا لعدم االلتزام ب��االج��راءات التي
اتخذتها احلكومة ووزارة الداخلية ،وان بري يرى
ان االج��راءات التي تنص عليها حالة الطوارئ هي
الزامية واشد صرامة من تلك التي تلحظها التعبئة
العامة .وتاليا ال خ�لاص من «ال��ك��ورون��ا» اال مبنع
التنقل على غرار ما فعلته غالبية البلدان املصابة
التي حدت من هذا الوباء.
وختما« :لو ان احلكومة ومنذ اكتشاف املرض في
لبنان ،اي قبل شهر جلأت الى التعامل بصرامة مع
هذا املوضوع لكان في االمكان جتنب وقوع هذا الكم
من االصابات التي ال ق��درة لنا على حتملها اذا ما
استمررنا في هذا التراخي وترك االمور دون رادع
فعلي على االرض».

وزير الداخلية يحذر من االنزالق نحو املجهول
ما مل يلتزم املواطن بالإجراءات لتجنب «كورونا»
ن ّبه وزير الداخلية والبلديات
العميد محمد فهمي ال���ى اننا
ت��خ��ط��ي��ن��ا اإلح����ت����واء بالنسبة
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا ،وسننزلق
نحو املجهول إذا ل��م يكن هناك
م��ن قناعة ذات��ي��ة م��ن ك��ل مواطن
لتخطي هذه األزمة.
واك����د ان ك���ل م��خ��ال��ف��ة تشكل
تهديدا للسالمة العامة ستقمع،
وق�����ال« :أن����ا إن���س���ان م���ا بتلقى
ات��ص��االت ح��ت��ى إل��غ��ي مخالفة،
ب��ن��ص��ح اجل��م��ي��ع ان����و م���ا حدا
يتصل فيي».
ع��ق��د ال���وزي���ر ف��ه��م��ي مؤمترا
صحافيا امس االول في مكتبه في
الوزارة ،حتدث فيه عن إجراءات
أج��ه��زة ال��دول��ة وخ��اص��ة األمنية
منها ،باإلضافة إل��ى احملافظني
وال���ق���ائ���م���ق���ام�ي�ن وال���ب���ل���دي���ات
وامل��خ��ات��ي��ر ،لتنفيذ االج����راءات
التي اتخذتها احلكومة لتشمل
املناطق اللبنانية دون استثناء
من اجل الوقاية امللزمة من وباء
كورونا.
ووج��������ه ف���ه���م���ي ك���ل���م���ة ال���ى
اللبنانيني اكد فيها ان احلكومة
اللبنانية كانت سباقة باعتمادها
اج�������راءات احل���م���اي���ة املالئمة،
بهدف احلد من تفشي هذا الوباء
اخلبيث .لكن لالسف ،لم يلتزم
ب��ع��ض امل���واط���ن�ي�ن ف���ي مختلف
امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة باجراءات
السالمة الوقائية امللزمة التي
ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا ح��م��اي��ة لذويهم
وعائالتهم واهلهم واصدقائهم
ومجتمعهم ،وحتى جيرانهم في
املبنى الذي يقطنون فيه .وبسبب
عدم االلتزام واالستلشاء تزايدت
اع��داد املصابني بشكل مخيف -
حفل زفاف أو مأمت ال سمح الله».
ورأى ان���������ه «ل���������ن ي����ع����ود
باستطاعتنا إحتواء هذا الوباء،
فقد تخطينا اإلحتواء ،سننزلق
نحو املجهول إذا ل��م تكن هناك
م��ن قناعة ذات��ي��ة م��ن ك��ل مواطن
ل��ت��خ��ط��ي ه����ذه األزم������ة .منوه ًا

ب����أداء ب��ع��ض امل��واط��ن�ين الذين
التزموا البقاء في منازلهم عمال
ب��ت��وج��ي��ه��ات احل��م��اي��ة م��ن اجل
اهلهم وابنائهم ومجتمعاتهم،
م����ا س���اه���م إل����ى ح����د ب��ع��ي��د في
تخفيف تفشي الوباء».
وش����دد ع��ل��ى ان ك���ل مخالفة
تشكل ت��ه��دي��دا للسالمة العامة
ستقمع« ،كنت قبل ق��ول ستمنع
هلق عم قول ستقمع .أنا إنسان
م��ا بتلقى ات��ص��االت حتى إلغي
مخالفة ،بنصح اجلميع ان��و ما
حدا يتصل فيي».
بالنسبة الى اإلجراءات ،هناك
تنسيق ت��ام ب�ين أج��ه��زة الدولة
ك��اف��ة ،وخ��اص��ة األم��ن��ي��ة منها،
م��ن ج��ي��ش وأم����ن داخ��ل��ي وأمن
ع���ام وأم����ن ال���دول���ة ،باإلضافة
إل���ى احمل��اف��ظ�ين والقائمقامني
وال��ب��ل��دي��ات وامل��خ��ات��ي��ر ،لتنفيذ
كافة االج����راءات التي اتخذتها
احلكومة لتشمل جميع املناطق
اللبنانية م��ن دون استثناء من
اجل الوقاية امللزمة ،والطلب من
احمل��اف��ظ�ين دع���وة مجلس األمن
الفرعي لالنعقاد عند االقتضاء.
ولفت ال��ى ان��ه «عممت وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة وال���ب���ل���دي���ات على
ص��ف��ح��ت��ه��ا االل��ك��ت��رون��ي��ة بيانا
م��ف��ص�لا ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة توزيع
وتنفيذ امل��ه��ام ملواجهة انتشار
ال��وب��اء ،ومت تكليف احملافظني
تنفيذ بنوده».
وقال« :فلننقذ أنفسنا وأهلنا
وب��ل��دن��ا ق��ب��ل ف����وات األوان .قد
ت��ق��ول��ون ل���ي أن ب��ع��ض الناس
اذا م��ا اشتغلت م��ا بتاكل ،أنتم
ع��ل��ى ح����ق ،ل��ن��ت��ح��م��ل ونساعد
بعضنا ل��و أك��ل��ن��ا ح��ب��ة زيتون.
واحل��ك��وم��ة ستعمل املستحيل
ل��ل��م��س��اع��دة .علينا االستعداد
ل��ل�أس����وأ ،م����ع احمل���اف���ظ���ة على
األم���ل واإلمي����ان بأننا سنجتاز
ه��ذه األزم���ة بالوعي والتصرف
ال���س���ل���ي���م .اس���م���ع���وا م���ن���ي ،كل
مواطن مسؤول ،قعدوا ببيوتكن

اسبوعني ،احلى ال سمح الله ما
بقا تشوفو بيوتكن».
ونفى ان يكون «التيار الوطني
احلر» و«حزب الله» ال يناسبهما
ق��رار اع�لان ال��ط��وارئ ،وق��ال اذا
اردن���ا اع�ل�ان ح��ال��ة ال���ط���وارئ ال
سمح ال��ل��ه سيكون األم���ر بداية
لوقت محدد ،وه��ذا الوقت ميكن
ان يطول ،ف��اذا وصلنا ال��ى هذا
ال����ق����رار ك���ي���ف ي���ؤم���ن امل���واط���ن
حاجياته اليومية لعائالته من
الدواء والغذاء؟.
وأك���د ان���ه «ف���ي ح���ال االلتزام
باالرشادات والتعليمات ال تعلن
حالة الطوارئ».
وع��ن دع��م العائالت الفقيرة،
ق�����ال« :ن���ح���ن ن���ق���وم باإلحصاء
ال��ل��ازم وب�����دأت احل��ك��وم��ة منذ
اس����ب����وع ب���ت���أم�ي�ن امل���س���اع���دات
وس��ي��ب��دأ التنفيذ ب��أس��رع وقت،
وهناك قانون ال ميكن تخطيه».
وح��ول وض��ع املتظاهرين في
وسط بيروت قال« :لقد عقمت كل
اخليم ووضعت مسافات في ما
بينها درءا ل�لاخ��ط��ار ،وان��ا كما
سبق وذك��رت انني مع املتظاهر
ال��س��ل��م��ي واق������دم ل���ه احلماية
ال�ل�ازم���ة ،ام���ا م��ن ي��ري��د مخالفة
التعليمات فسيحاسب بالكلمة
املهذبة ،بالتدرج نحو القضاء
من حتت الى فوق ،في حال اراد
تطبيق التعليمات فنحن معه
وإال فسيطبق ع��ل��ي��ه القانون،
وكلنا حتت القانون من الكلمة
الى القضاء».
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ط��ل��ب وزير
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ى امل��دي��ري��ة العامة
ل��ق��وى االم����ن ال��داخ��ل��ي تكليف
ال��ق��ط��ع��ات ال��ع��م�لان��ي��ة التشدد
التسول
ف���ي م��ك��اف��ح��ة ظ���اه���رة
ّ
وامل���ش��� ّردي���ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى منع
��ول�ي�ن على
امل���ش��� ّردي���ن وامل���ت���س� ّ
الطرقات الرئيسية والتقاطعات،
ك��ذل��ك ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وق��ي��ف من
يشغلهم ،بالتنسيق مع القضاء
املختص.

ح ّتي لبوريل :احلكومة ملتزمة بربنامج �إ�صالحي
تلقى وزير اخلارجية واملغتربني الدكتور ناصيف
حتي اتصاال من املمثل األعلى لالحتاد االوروبي
ل��ل��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وال��س��ي��اس��ة االم��ن��ي��ة جوزف
بوريل ،ج��رى في خالله البحث في كيفية مواجهة
لبنان خلطر انتشار الكورونا .ومت عرض لالجراءات
التي يقوم بها لبنان واالحتاد االوروب��ي ،وما ميكن
ان تقدمه اوروبا للبنان.
وأك��د حتي «ال��ت��زام احلكومة اللبنانية ببرنامج
اص�لاح��ي هيكلي ش��ام��ل الع���ادة اط�ل�اق االقتصاد
اللبناني على قواعد واسس جديدة».

ف���ي امل���ق���اب���ل ،ك����ان «ت��ش��دي��د ع��ل��ى دع����م االحت����اد
االوروب���ي لهذا البرنامج عندما يتبلور ومواكبته
واالستعداد لتقدمي كل مساعدة من قبله للبنان من
اجل انطالقة اقتصادية جديدة».
وت��واف��ق اجل��ان��ب��ان على «اهمية االس��ت��م��رار في
التواصل والتشاور في ما يتعلق بالقضايا التي
ت��ه��م االحت����اد ول��ب��ن��ان ،وع��ل��ى اه��م��ي��ة تنشيط اطر
التعاون القائمة ،بناء على اتفاقية الشراكة املوقعة
بني البلدين عام  2002والتي دخلت حيز التنفيذ عام
.»2006
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الشيطنة وتغطية الفشل

ك��ان ميكن ألط��راف سياسية معينة،
ج��ري � ًا ع�ل��ى ع��ادت �ه��ا ،ال �ل �ج��وء إل ��ى ه��ذه
املعزوفة ،فلطاملا ارتكز خطاب هذا احملور
ف��ي ال �ه��روب م��ن حتمل املسؤولية ،إلى
تكتيك ثنائي ي�ق��وم ،أو ًال ،على شيطنة

,,

الرذيس الشهيد احلريري في مؤمتر باريس 1
واالق� �ت� �ص ��ادي؛ ال�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى ال �ق��رار
ال�س�ي��اس��ي ،وش�ع�ب��وي��ات خ�ط��اب تعزيز
املكاسب اخلاصة على حساب املصلحة
ال��وط�ن�ي��ة امل �ش �ت��رك��ة ،وع��رق �ل��ة مشاريع
اإلصالح ومكافحة الفساد لصالح ثقافة
تكريس الزبائنية واحملاصصة وانتهاب
املال العام ،وقد أضيف إليها خالل العقد
األخ �ي��ر ،ال �ت��ورط به ّز اس�ت�ق��رار دول في
املنطقة ،وامل �ش��ارك��ة ب��احل��رب السورية
م��ن قبل ح��زب ال�ل��ه ،وه��و م��ا ج � ّر تبعات
وع �ق��وب��ات سياسية واق �ت �ص��ادي��ة على
لبنان.
هل صحيح أن «احلكومات السابقة»
(=احل� ��ري� ��ري� ��ة ال��س��ي��اس��ي��ة) ،ت�ت�ح�م��ل
مسؤولية االنهيار «وح��ده��ا» ،وم��ا آلت
إل��ي��ه أح�� ��وال اجل �م �ه��وري��ة م ��ن تشتت
وفساد وإفالس وعزلة ...ووب��اء؟ أم أنها
كانت حتمل مشروع ًا إصالحي ًا ،يحتمل

على مدى عقدين
مار�ست القوى ال�سيا�سية
لعبتها الأثرية التذاكي ،والتجاذب،
وتبادل االتهامات ،وال�شعبويات التي
ي�ستع�صي معها الإ�صالح

الصواب أو اخلطأ ويستحق التأييد أو
عدمه ،لكن الفساد السياسي وغياب ثقافة
الدولة ورجاالتها حال دون إستكماله؟
من املعلوم أن مشروع الرئيس رفيق
احلريري تضمن شق ًا وطني ًا  -سياسي ًا
يقوم على إزالة آثار احلرب ،وانتظام عمل
املؤسسات ،ومعاجلة هواجس املكونات
اللبنانية واستعادة مكانة لبنان ودوره،
وآخر مالي ًا  -اقتصادي ًا يرتكز إلى رؤية
ت �ن �م��وي��ة ،ت�س�ت�ل��زم ح��زم��ة إص�ل�اح��ات،
بنيوية وقطاعية وإدارية ،ضرورية تكرر
طرحها في اكثر من مناسبة وعلى مدى
عقدين من الزمن لكن لم يتم االلتزام بها،
ب��ل ج��رى االل�ت�ف��اف عليها وعرقلتها أو
تعطيلها بكيدية.

خطة إصالحية رباعية البنود

في استعادة لبعض مواقف الرئيس
ال�س�ن�ي��ورة ،بوصفه ش��اه��د ًا وم �س��ؤو ًال
وركن ًا من أركان «املرحلة السابقة» ،ميكن
رصد بعض معالم «النموذج االقتصادي»
ال��ذي تنتقده جماعة ال�ع�ه��د .ف��ي العام
 ،2002وخ�ل�ال جلسة ال�ت�ص��دي��ق على
امل��وازن��ة ال �ع��ام��ة ،داف ��ع ال�س�ن�ي��ورة عن
السياسات االقتصادية واملالية للحكومة
حينها ،والتي تسعى إلى «حتقيق النمو
املستدام ،وتخفيض اإلنفاق وتخفيض
ال �ع �ج��ز وال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ،وه �م��ا ه��دف��ان
م �ت��راب �ط��ان» ،فتخفيض ال�ع�ج��ز يحقق
النمو ،والنمو بالتالي هو السبيل الرئيس
لتخفيض ال��دي��ن وال�ت�م�ه�ي��د إلط �ف��ائ��ه،

وفي فلسفة السنيورة أن ذلك يكون عبر
«تخفيض حجم اإلدارة خلفض أنفاقها،
وتخفيض العجز ،وتشجيع االستثمار
وإيالء دور أكبر للقطاع اخلاص في حركة
االقتصاد الوطني» ،وكل ذلك على قاعدة
أن «ال ان �ف��اق إض��اف�ي��ا م��ن دون واردات
اض��اف �ي��ة ،وال ان �ف��اق إض��اف �ي � ًا م��ن دون
ج��دوى اقتصادية واجتماعية» ،لكن في
املقابل ،مارست القوى السياسية لعبتها
األث �ي��رة :ال�ت��ذاك��ي ،وال �ت �ج��اذب ،وت�ب��ادل
االتهامات ،والشعبويات التي يستعصي
معها اإلصالح!
قبل ذل��ك ،أي في العام  ،1998قدمت
حكومة الرئيس احلريري رؤية إصالحية
تقوم على أرب��ع ركائز ه��ي :اإلصالحات
امل��ال �ي��ة ،ال�ن�ق��دي��ة ،ال�ق�ط��اع�ي��ة ،اإلداري� ��ة
(ح �ج��م ال ��دول ��ة) ،ت �ه��دف ،ف��ي م��ا تهدف
إليه ،إلى تقليص حجم اإلنفاق وحصره
ب��ال �ض��روري وامل��ه��م ،وإع� ��ادة االع�ت�ب��ار
للكفاءة في اإلدارة العامة وليس حشو
ال��دول��ة باحملاسيب .م��ا حصل أن��ه بعد
انتخاب اميل حلود في  ،1998أق ّر قانون
رفع احل ّد األدن��ى للرواتب واألج��ور ،لكن
جرى حذف خمس مواد إصالحية بامتياز
م�ن��ه؛ وتتعلق ب�س��اع��ات ال� ��دوام ،وآلية
التعيينات في اإلدارة العامة ،وحصرها
مبجلس اخلدمة املدنية ،وأنظمة تقييم
أداء م��وظ�ف��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة ،وإن �ه��اء
اخل��دم��ات ..مبعنى أدق ك��ان حذفها من
القانون تكريس ملنطق حصر التوظيف
باحملاصصة السياسية واحملسوبيات

والزبائنية ،وغلق ال�ب��اب أم��ام العملية
االص�لاح �ي��ة ،م��ن دون االل�ت�ف��ات إل��ى أن
االن �ف��اق يجب أن ي�ك��ون لتحقيق النمو
وليس ملراكمة العجز.
ب �ع��د ذل� ��ك ك�� � ّرت س �ب �ح��ة ط��وي �ل��ة من
ال �ت �ج��اوزات ال �ت��ي ك��ان��ت تتلطى خلف
ص��راع��ات سياسية أو كيديات م��ا ي��زال
الطري يذكرها ،واألهم أن الدولة
التاريخ
ّ
كانت تدار بدون تنبه لضرورة االصالح
وض�ب��ط امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة لتحقيق النمو
امل�س�ت��دام ،م��ع نقطة مهمة أخ��رى ،وهي
أن مكانة الرئيس الشهيد رفيق احلريري
العربية والدولية كانت كفيلة باستمرار
تقدمي املساعدات والهبات للبنان ،وهو
م��ا حصل ف��ي مؤمتر «ب��اري��س –  »1وما
بعده ،مع العلم أنها جميع ًا رك��زت على
مشكلة االس�ت�ع�ص��اء ف��ي ضبط اإلن�ف��اق
وع��دم تبني خ �ط��وات إص�لاح�ي��ة جدية،
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وه��ي ش ��ددت على أن االن �ف��اق يجب أن
ي �ك��ون لتحقيق ال�ن�م��و ول �ي��س مل��راك�م��ة
العجز ،وم��ا ج��رى أيض ًا أن اإلنفاق كان
يحصل لعمليات إرضائية وسياسية فلم
يحقق منو ًا ،أي أنه خالف القاعدة العامة
في ضرورة املوازنة بني ثالثة أمور :حجم
االنفاق وجدوى االنفاق وحجم الواردات
لالبقاء على مستويات مقبولة من النمو،
وف��ق ال��رؤي��ة املالية حلكومات «املرحلة
ال�س��اب�ق��ة» ،إل��ى ج��ان��ب ق��راره��ا املتعلق
بتثبيت سعر ال�ص��رف للمحافظة على
االس �ت �ق��رار ال�ن�ق��دي واالج�ت�م��اع��ي وع��دم
تعريضه ملزاجية احملتكرين.
في اجلانب القطاعي ،ج��رى التركيز
على ورش��ة تنموية ضخمة في قطاعات
الكهرباء ،الصحة ،امل��دارس احلكومية،
االت� �ص ��االت ،البنية التحتية وال �ط��رق
وغ �ي��ره��ا ،ك��ان��ت سبقتها ورش ��ة إع��ادة
اإلعمار لوسط بيروت واملطار وتوسعة
املرفأ واملبنى املوحد للجامعة اللبنانية،
وإزالة آثار احلرب ومخلفاتها.
في ما يتصل بحجم الدولة ،ارتكزت
ال��رؤي��ة على ض��رورة «ترشيق اإلدارة»،
وه ��و امل�ص�ط�ل��ح ال���ذي َس � َب �ك � ُه ال��رئ�ي��س
السنيورة ول��م ي�ك� ّ�ل لسنوات ّ
يبشر به
ويدعو إليه على قاعدة أن اإلدارة (بشقها
ال�ب�ش��ري) أداة خل��دم��ة ال �ن��اس وتسيير
ال �ش��أن ال �ع��ام ،وليست مؤسسة رعاية
اجتماعية لتوزيع املغامن والتنفيعات
على األزالم واحملاسيب «وعندما تتعدى
الكلفة املنفعة فهناك ض��رر» ،لكن ما كان
يحصل ه��و عكس ذل��ك ،فجرى تضخيم
حجم اإلدارة وتكلفتها بشكل أض ّر مبالية
ال��دول��ة ،وان�ع�ك��س سلب ًا على املوظفني
أن �ف �س �ه��م ألن���ه «وض� ��ع احل� �ص ��ان خلف
العربة» كما يقول السنيورة.

اإلنفاق للنمو وليس ملراكمة
العجز

وكما في العام  ،1998كذلك في العام
 ،2017حرص النواب والكتل السياسية

الإ�صالحات املالية والنقدية
والقطاعية وحجم الدولة تهدف
�إىل تقلي�ص الإنفاق وح�صره بال�ضروري
و�إىل �إعادة االعتبار للكفاءة يف الإدارة
العامة ال ح�شوها باملحا�سيب
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ال يترك رئيس اجلمهورية ميشال عون
ويحمل «السياسات السابقة»
مناسبة إال
ّ
مسؤولية ان�ه�ي��ار األوض���اع ف��ي لبنان.
ب��دوره رئيس احلكومة حسان دي��اب لم
يجد ،في حلظ َة إعالنه لبنانَ دول ًة متعثرة
بعد جلسة مجلس ال� ��وزراء ف��ي  7آذار
شجب ًا ُيعلق عليه الكوارث التي
اجلاريِ ،م َ
ح ّلت بالبلد سوى «النموذج االقتصادي
الذي أرسته السياسات السابقة»! هكذا
يحاول رئيس اجلمهورية ومعه رئيس
احلكومة ر ّد األسباب التي أوصلت لبنان
إلى ما وصل إليه اآلن من تر ٍّد في أوضاعه
املالية والنقدية ،إلى السياسات املالية
واالقتصادية التي اعتمدتها احلكومات
على مدى العقود الثالثة األخيرة ،وهو
تعبير ُي�ف�ه��م م�ن��ه ب�ح�س��ب االس �ت �خ��دام
السياسي في لبنان ،ما يسمى بـ«احلريرية
السياسية» ،أي حكومات الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،وحكومتي الرئيس فؤاد
السنيورة ( ،)2009 – 2005والحق ًا رمبا،
حكومتي الرئيس سعد احلريري (2009
–  2011و.)2019 – 2016
من نافل األمور ،االعتراف بأن أوضاع
لبنان باتت في قعر القعر ،وأزمة فيروس
«كورونا» وجرمية اعتداء املصارف على
أم� ��وال امل��ودع�ي�ن ت��ؤك��د امل��ؤك��د ف��ي ه��ذا
االجت ��اه لناحية غياب ال��دول��ة وان�ع��دام
إمكاناتها ،ناهيك عن القضايا واألم��ور
األك �ب��ر ،لكن االنتقاد امل��ذك��ور يستبطن
تتناسب وخ �ط��ورة اللحظة
َغ� َ�رض�ي� ًة ال
ُ
التي مير بها البلد على أكثر من صعيد.
أس �ط��وان � ُة «ال�س�ي��اس��ات ال�س��اب�ق��ة» إل��ى
ك��ون�ه��ا ب��ات��ت م �ش��روخ � ًة وب��ال �ي � ًة لكثرة
استخدامها الكيدي ،هي ال تستقيم هنا
العتبارات عدة ،أهمها أن أطراف ًا رئيسة
وفاعلة في كل املراحل السابقة ،هم اآلن
رع ��اة العهد حتى األم ��س ال �ق��ري��ب .أما
الرئيس دي��اب فقد أدخ��ل نفسه ،سريع ًا،
في دوام��ة السجال ال العمل ،واإلرب��اك ال
االبتكار ،فيما العهد واحلكومة عاجزين
أمام ملفات داهمة وخطيرة ،من «كورونا»
إلى ضرورة خوض تفاوض ج ّدي وش ّفاف
مع صندوق النقد الدولي ،وعدم االكتفاء
بتوزيع االتهامات واإلمعان بعزل لبنان
عن محيطه العربي واألسرة الدولية.

«ال� �س� �ي ��اس ��ات ال��س��اب��ق��ة» وحت�م�ي�ل�ه��ا
مسؤولية األوض ��اع الكارثية ،وثاني ًا،
اإلف��ادة من هذا الصخب لتغطية الفشل
في إدارة امللفات الكبرى ،خصوص ًا وأن
مجمل األط ��راف السياسية الرئيسية،
كانت ممثلة في جميع حكومات ما بعد
الطائف ،وانضم إليهم «ح��زب الله» في
العام  ،2005فـ«التيار الوطني احلر» في
 ،2008وه ��ذه األط� ��راف ل��م تكن شريكة
فقط ،بل مؤثرة في القرار احلكومي ،وهي
تولت مسؤولية وزارات وإدارات اتسمت
ب��ال �ه��در ال �ف��اج��ر ،ورت��ب��ت ع �ل��ى ال��دول��ة
وماليتها العامة أعباء هائلة ،وتسببت
بزيادة الدين العام ،كوزارة الطاقة مث ًال.
يحلو للرئيس فؤاد السنيورة تشبيه
ان�ت�ق��اد رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة للحكومات
السابقة ،وحتميلها مسؤولية االنهيار
امل�ت�ع��اظ��م ،كمن ي��رك��ب س �ي��ارة ويستعد
للسير ق��دم�� ًا ،لكنه ب ��دل امل �ض��ي ق��دم � ًا،
يص ّر على النظر باملرآة اخللفية ،رغم أن
النظر إليها ضروري بني حني وآخر ،أما
استمرار التحديق بها حصر ًا سيؤدي
حتم ًا إل��ى ك��ارث��ة ،وه��ذا م��ا ينطبق على
األداء املرتبك لـ«حكومة الفاخوري» التي
تريد وال تريد مساعدة ص�ن��دوق النقد،
وتناقش مشروع «كابيتال كونترول» قبل
أن تطرح خطة إنقاذية ،وتبدو كمن وضع
حصانه خلف عربته وينتظر الوصول
إلى غايته!
ف��ي ت�ق��دي��ر ال��رئ �ي��س ال �س �ن �ي��ورة ،أن
«ال� �ع ��ودة ل�ل�م��اض��ي ج��ائ��زة ،وق ��د تكون
ض���روري���ة ،ل �ك��ن ف �ق��ط ل�لاس �ت �ف��ادة منه
وم��ن أخطائه ،وم��ن ث��م توظيف ذل��ك في
معاجلة أزمات احلاضر ،وليس للكيديات
واالن� �ت� �ق ��ام واحمل ��اك� �م ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة،
والتشفي واالتهام وتغطية الفشل وتبرير
احملاصصة والتملص من مسؤولية ما
وصلت إليه حال الدولة» ،وهذا ما ينطبق
على العهد وشركائه.
خ �ل�ال أك� �ث ��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة ع� �ق ��ود ،لم
تتغير أزم��ات لبنان بشقيها السياسي
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�أحمد الزعبي
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على استرضاء املعلمني واملوظفني من
خالل إقرار سلسة الرتب والرواتب ،لكن
م��ن دون أي تركيز على م �ص��ادر تأمني
ال��واردات ،وفي جلسة مناقشة السلسلة
ف��ي  ،2017ج ��دد ال �س �ن �ي��ورة ص��رخ�ت��ه،
واعتبر يومها أن اجللسة ،مبا سيترتب
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن م �ص��اري��ف م ��ن دون ت��أم�ين
واردات كافية« ،قد تكون من أهم وأخطر
اجللسات النيابية» ،وجدد املطالبة بأن
«يتالزم إقرار السلسلة مع إقرار مجموعة
م��ن اإلج� ��راءات وال�ق��وان�ين اإلصالحية،
وكذلك مع اإلجراءات التي تؤمن إيرادات
إضافية للخزينة اللبنانية» ،مستعرض ًا
امل� �س ��ار ال �ط��وي��ل ل �ع��رق �ل��ة االص�ل�اح ��ات
منذ ال�ع��ام  2000وحلينه م��ع م��ا يعنيه
ويرتبه من آثار سلبية ،بل مدمرة ،وسأل
«مل��اذا نستمر في حال التلكؤ والتقاعس
واالم �ت �ن��اع ع��ن امل� �ب ��ادرة ،وه ��ذا واج��ب
رجاالت الدولة وقياداتها؟».
أك �ث��ر م��ن ذل� ��ك ،وب �ع��د ع �ش��ري��ن سنة
على إق ��رار سلسلة ال�ع��ام ( ،)1997عاد
السنيورة وخالل جلسة مناقشة موازنة
العام  ،2017ليذكّر باملشهد السوداوي
املسيطر على احلياة السياسية واألداء
احلكومي والعملية التشريعية (خصوص ًا
م ��ع ت �ك��ري��س ب� ��دع ح��ك��وم��ات ال��وح��دة
الوطنية والثلث املعطل والعهد القوي
وغيرها) ،قال يومها معلق ًا على توصيات
معاجلة األوض��اع االقتصادية واملالية،
إن «امل�ش�ك�لات ال�ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة في
العام  ،1997هي ذاتها موجودة في العام
 ،2017ال�ف��رق الوحيد أنها زادت ح� ّدة
وخطورة عما كانت عليه نتيجة التقاعس
واإلهمال والتلكؤ عن املبادرة ،واإلصرار
على اعتماد املعاجلات الشعبوية التي
هي ليست مبعاجلات ،بل ليست سوى
أمعان ًا في تعميق احلفرة التي جرى دفع
الوطن واللبنانيني إليها ،نتيجة االمتناع
عن سلوك طريق اإلصالح الصحيح».
في اخلالصة ،يؤكد مسار األحداث أن
سياسات «املرحلة السابقة» كانت متلك
رؤي��ة تنموية وإص�لاح�ي��ة ،لكن أط��راف� ًا
سياسية عرقلت ،وبالتالي املسؤولية
ال تقع على طرف واح��د حصر ًا ،بل على
كل من ت��و ّرط أو منع أو لم يحرص على
االلتزام مبقتضيات اخلطة اإلصالحية،
مثل احل � ّد من العجز ،وحتقيق معدالت
منو إيجابية ،وعدم االنتباه لتحقيق منو
في القطاعات :املالية ،النقدية ،القطاعية
واإلداري � ��ة ،ال�ت��ي ّ
مت جت��اوزه��ا ملصلحة
سياسات شعبوية وك�ي��دي��ات انتقامية
وانتهاب مقونن للمال العام وصو ًال إلى
النتيجة التي متثلت بإعالن لبنان دولة
متعثرة أمام اجلهات الدولية الدائنة.

عن �س�ؤال العدالة بني «تهريب» الفاخوري و«�إعدام» احلايك نواب بريوت يف ات�صال جماعي عرب اخلليوي:
لعقد جل�سة ت�شريعية ملواكبة املرحلة الراهنة
عمار نعمة

ب�ع��د أي ��ام قليلة ع�ل��ى عملية «ت �ه��ري��ب» العميل
لإلحتالل اإلسرائيلي عامر الفاخوري بعد إخالء
سبيله والذي أثار جد ًال واسع ًا في البالد ،سقط أحد
مساعديه خالل إحدى فترات توليه منصبه في سجن
اخليام ،أنطوان احلايك ،صريع ًا في بلدة املية ومية،
ما دفع كثيرين الى الربط بني «إعدام» األخير وإطالق
األول.
لم تتنب أي��ة جهة قتل احلايك ال��ذي تبعته ردود
ُمرحبة في البيئة الساخطة على إطالق الفاخوري
حملت الدولة مسؤولية مقتله كونها لم تقتص
والتي ّ
من «ال��رؤوس الكبيرة» في «جيش لبنان اجلنوبي»
املتعامل مع جيش اإلحتالل ،بينما رأت وجهة نظر
أخ ��رى أن م��ا ح��دث يعد سابقة ف��ي مرحلة السلم
األه�ل��ي ،وب��دت ال��دول��ة متهمة أيضا من قبل هؤالء
الذين تساءلوا عن «هيبتها املفقودة».

«أبو قفل»!

لقد ك��ان احل��اي��ك مساعد ًا للفاخوري ال��ذي كان
ب��دوره آمر معتقل اخليام ،إنضم الى جيش العميل
أنطوان حلد شرطي ًا في أواسط الثمانينات واستمر
س �ن��وات ف��ي عمله حت��ت إم��رة ال �ف��اخ��وري .وي��روي
املسجونون في عهده الى أنه كان ُيلقب بـ«أبو قفل»
إذ كان يستمتع بضرب رأس األسير بقفل على رأسه
يهم بإخراجه من زنزاته!
كلما كان ُ
في كل األحوال ،صدر بحق احلايك حكم إدانة من
قبل احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر
صفي الدين العام  2001في جرمية قتل املعتقلني

إبراهيم أب��و ع��زة وب�لال السلمان ،بعد ق��ذف قنبلة
دخانية سامة داخل زنزانتهما في  27تشرين الثاني
من العام .1989
وإذا ك��ان احل�ك��م حينها قضى بإسقاط عقوبة
اإلع���دام ع��ن ال��ذي شكل أح��د أرك ��ان قمع انتفاضة
األس��رى ،مب��رور الزمن العشري وه��و ما اعترضت
عليه عائلة السلمان ،إال أنه مت إنزال عقوبة األشغال
ال�ش��اق��ة ب��ه ل�س�ن��وات ع�ش��ر .لكن حكما ع��ن محكمة
التمييز العسكرية برئاسة القاضي طربيه رحمة،
قضى في  30كانون الثاني من العام  ،2003بإسقاط
الدعوى العامة عنه وإطالق سراحه.

غموض ..وصدفة!

في عودة عبر عقارب الزمن ،تتضارب املعلومات
حول توقيت ترك احلايك لعمله ،منهم من يشير الى
العام  1989وبينهم أجهزة في ال��دول��ة اللبنانية،
بينما يؤكد أس��رى سابقون في معتقل اخليام أنه
استمر في عمله حتى العام  ..1994ويعيد البعض
األمر الى أوائل التسعينيات .ولكن في أي حال من
األحوال ،فإن املرجح أن احلايك قد دخل في صفوف
«قوى األمن الداخلي» كـ«د ّراج» في العام  ،1992وبات
بعدها برتبة عريف.
استمر احلايك في عمله من دون ضوضاء حتى
اكتشف صدفة .ثمة من يشير الى أن كشف أمره مت
عبر معتقلة سابقة في اخليام وذلك في العام ،2000
ع��ن طريق ح��ادث عرضي ف��ي منطقة صيدا عندما
فوجئت به د ّراج� � ًا .وت��ردد أن��ه ك��ان في ص��دد حترير
محضر ضبط في حقها!
فتح ذلك املجال نحو حترك شعبي من قبل األسرى

احملررين ضده كما ضد من عمل معه وأهمهم جهاد
طنوس ال��ذي تولي املسؤولية األمنية ف��ي معتقل
اخليام ويعيش حاليا في األراض��ي احملتلة .ويعيد
البعض اآلخ ��ر أم��ر ان�ك�ش��اف احل��اي��ك ال��ى املعتقل
السابق وه��و عريف في ق��وى األم��ن يدعى ب�لال املر
الذي ُأوقف احلايك عبر شكوى منه.
مع م��رور األي��ام وبعد أن خ��رج احلايك من عمله
متقاعد ًا ،إختار أن يعمل في إطار محل للسمانة في
املية ومية ،بهدوء وبعيد ًا عن األنظار ..إلى أن باغته
قاتلوه أمس األول.

بني اإلنتقام وحماية السلم األهلي

يطرح اغتيال احلايك أسئلة مشروعة تشمل
اجلميع .يشدد مهاجمو عملية «تهريب» الفاخوري
أن ما حصل للحايك يعد نتيجة طبيعية «للمناخ
املتساهل مع العمالء» الذي جاء إطالق الفاخوري
ل ُيفجر املعارضة له.
واحل����ال أن���ه م��ن غ��ي��ر امل���ع���روف م��ن ق���ام بقتل
احل��اي��ك ،وم��ن امل��رج��ح أن يشابه غموض م��ن قام
بـ«إعدامه» ذلك الذي شاب عمليات اإلغتيال الكثيرة
التي ال حتصى في تاريخ البالد سواء خالل احلرب
االهلية أو ما بعدها حتى املاضي القريب.
ولدى سؤال معنيني مبلف العمالة عن اجلاني،
ي��ب��دو ال��س��ؤال تفصي ً
ال .أك��ان��ت عملية ف��ردي��ة أم
جماعية مخطط لها ،يأتي اجل��واب بأن األمر نتج
عن اجلرح الذي تسبب به إطالق الفاخوري.
لكن األم���ر ليس تفصي ً
ال ل��دى ش��رائ��ح مقابلة
أطلقت سريع ًا مواقف منددة مبا حصل .والعنوان
الوحيد لتلك املوقف يتلخص في س��ؤال يوجهه

هؤالء :هل بتنا في شريعة الغاب؟
ويبدو من الطبيعي أن ي��ؤدي حادث ًا كهذا إلى
إثارة مخاوف كثير منها طائفي عبر مواقف خرجت
من قبل قيادات مارونية وغيرها تهاجم ما حصل،
ويذهب البعض الى التحذير من مضار هذا احلادث
وما قد يتبعه على السلم األهلي في البالد.
وتضع وجهة النظر ه��ذه م��ا حصل ف��ي عهدة
ال��دول��ة م��ن ج��ي��ش وق���وى أم���ن داخ��ل��ي ،ال ب��ل في
عهدة رئيس اجلمهورية ميشال عون محذرة إياه
م��ن «ع���ودة مناخ احل��رب واس��ت��ه��داف املسيحيني
في اجلنوب» .لذا ،يدعو هؤالء الدولة سريعا الى
القبض على اجلناة وأد ًا لفتنة قد تتخذ لبوس ًا
طائفي ًا في مرحلة استتباب السلم األهلي بعد أن
بطي هذا امللف.
اعتقد كثيرون ّ
من ال��واض��ح أن متلم ً
ال كهذا سيكون مرشح ًا
لإلنفجار في حال تكررت تلك األحداث ،وهي مسألة
غير مستبعدة .وتبدو املسؤولية األولى على الدولة
اللبنانية واجلهاز القضائي في تنفيس اإلحتقان
ال��ذي ع ّبر عن نفسه مب��رارة مع إط�لاق الفاخوري
�دوة» على بساط
عبر طرح ملف «العمالة لدولة ع� ّ
البحث.
وي��دع��و الكثير م��ن األس���رى احمل��رري��ن اجلهاز
القضائي الى التحرك سريع ًا ملنع تفاقم األوضاع
عبر إع���ادة احملاكمة لقياديني ف��ي «ج��ي��ش لبنان
اجل��ن��وب��ي» ت���ورط���وا ف���ي ت��ع��ذي��ب وق��ت��ل أس���رى،
والقضية هنا تبدو ملقاة على عاتق النيابة العامة
لتطبيق القانون العدلي «الذي يخيف اجلميع مبن
فيهم األميركيني كونه يكتسب صفة امل��ك��ان» كما
يلفت هؤالء.

الواليات امل ّتحدة :الفاخوري ُي�ساوي ُلبنان!

بقلم :د .مازن ع .خطاب

ع �ش��رون ع��ام � ًا أم �ض��اه��ا العميل ع��ام��ر ال�ي��اس
الفاخوري املعروف بـ«جزّار اخليام» في أميركا بعد
فراره من لبنان عام  ١٩٩٨قبل االنسحاب اإلسرائيلي
بعامني .وص��در ف��ي ال�ع��ام ذات��ه حك ٌم غيابي بحقه
بالسجن مل��دة  ١٥عام ًا مع األش�غ��ال الشاقة بتهمة
للعدو الصهيوني .وقد عاد الفاخوري الى
العمالة
ّ
لبنان في أيلول  ٢٠١٩وم��ا لبث ان وق��ع في قبضة
ال �ق �ض��اء ال�ع�س�ك��ري وس ��ط ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام عن
سبب عودته وطريقة ادخاله من مطار بيروت ودور
واشنطن بالقضية .وب�ع��د م��رور س� ّت��ة أش�ه��ر على
اع�ت�ق��ال��ه ،وبفعل ال�ض�غ��وط األم�ي��رك�ي��ةّ ،
مت إط�لاق
سراحه االثنني املاضي بعد إسقاط تهمة العمالة عنه
بذريعة مرور الزمن و ُك ّفت التعقبات عنه في جرائم
تعذيب سجناء ف��ي معتقل اخل�ي��ام وتسببه بوفاة
اثنني منهم.
ل��م ت�ك��د األج �ه��زة اللبنانية تلقي ال�ق�ب��ض على
الفاخوري في أيلول املاضي حتّى حت ّركت االتصاالت

األميركية مع لبنان في سبيل اإلف��راج عنه ،وتو ّلى
امل�ه�م��ة وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو
شخصي ًا ،فأجرى اتصاالت بعدد كبير من املسؤولني
اللبنانيني لإلفراج عن الفاخوري وإال سيؤدي البقاء
على توقيفه إلى مشكلة بني الواليات املتحدة األميركية
ول �ب �ن��ان ،فيما ص � ّرح��ت ال�س�ي�ن��ات��ور الدميقراطية
األميركية جني شاهني إنّ لبنان مه ّدد بالعقوبات
بسبب احتجاز عامر الفاخوري الذي يحمل اجلنسية
األميركية ،ألن أمر إطالق سراح فاخوري مطلوب من
الرئيس األميركي دونالد ترامب شخصي ًا ،في إشارة
صريحة مفا ُدها أنّ الفاخوري ُيساوي ُلبنان.
واستم ّرت الواليات املتّحدة االميرك ّية في ممارسة
الضغوطات الهائلة في ملف ال�ف��اخ��وري ،وتهديد
لبنان بفرض س ّلة من العقوبات عليه ،حتت عنوان
تقدمي الدعم ملواطنأميركي ،حتّى ُأطلق سراحه بعد
إسقاط تهمة العمالة عنه بذريعة مرور الزمن ونقله
الى السفارة االميرك ّية ،ومنها جرى تهريبه على منت
طائرة مروح ّية أميرك ّية قدمت من قبرص وحملته
إلى الواليات املتحدة .ولو لم َيكُن الفاخوري عمي ًال

جنبالط  :لإطالق �أكرب عدد من امل�ساجني
غرد رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط عبر «تويتر» قائال« :في هذا الظرف الدقيق والبالغ
اخلطورة أمام انتشار ارهاب الكورونا قد يكون من املستحسن إطالق سراح اكبر عدد ممكن من املساجني
من السجون املكتظة رحمة بهم ورحمة بقوى األمن واملواطن .بعضهم لم يحاكم واآلخر ينتظر لكن اليوم
احلالة استثنائية ودول أخرى فعلت نفس الشيء».
من جهته ،كتب رئيس كتلة اللقاء الدميقراطي النائب تيمور جنبالط عبر حسابه على «تويتر»« :ما
يجري من استهتار وال مباالة ينذر بكارثة .الوباء سيطال اجلميع .املطلوب فور ًا فرض احلجر املنزلي
وتطبيق حالة طوارئ بشكل صارم .ال بد من خطوات حاسمة وسريعة ،فلن ينفع الندم».
وأضاف« :ومن املفيد التنويه بقرار مجلس القضاء األعلى السماح بطلبات إخالء سبيل عبر البريد
اإللكتروني ،فهو منوذج ممتاز لبدء املعامالت اإللكترونية متهي ًدا إلقرار احلكومة اإللكترونية العصرية،
ع ّلنا نكافح الوباء والفساد والهدر في الوقت نفسه».
وفي تغ ّريدة ثانية ،قال تيمور جنبالط« :ال مبرر أخالقي وطني لعدم إعالن حظر جتول وحال طوارئ.
املطلوب أيض ًا قرار غير مبهم من احلكومة مبساعدة الذين فقدوا عملهم وأصحاب املؤسسات املتوسطة
والعمال ،وأن يتم حتديد املستحقني وآلية املساعدة بشكل واضح ،لدعم بقاء الناس مبنازلهم،
والصغيرة
ّ
وملواجهة الثقل املعيشي الكبير بعد كورونا».

إسرائيلي ًا أميركي ًا ملا ّ
سخرت الواليات املتحدة كُل
إمكان ّياتها لتهريبه عالن ّي ًة ،في عمل ّية تُشكّل انتهاك ًا
فاضح ًا ووق �ح � ًا وص��ري�ح� ًا لسيادة لبنان وكرامة
ّ
الشعب ال ّلبناني.
وإثر خروج الفاخوري من لبنان ،شكر ترامب في
مؤمتر صحفي احلكومة اللبنانية «على جهودها في
إطالق سراح الفاخوري» على حد تعبيره ،ومؤكد ًا
أن الواليات املتحدة ال تترك مواطنيها رهائن .ومع
وصول الفاخوري الى الكنف األميركي ،ينتظر لبنان
الرأفة األميركية من مكان ما بعد «التعاون» الذي
أشار اليه ترامب ،وقد ُيترجم ذلك من خالل جتميد
العقوبات التي هددت أميركا لبنان بها سر ًا وعالنية
إلج�ب��ار لبنان على إطالق سراح ال �ف��اخ��وري .وما
تق ّدم يشي بأن الواليات املتّحدة تتعامل مع لبنان
وك��أ ّن��ه شبه مستعمرة لها ،ومشهد الطائرة التي
ه ّربت الفاخوري الى دياره هي حلقة في سلسلة من
االستهانة األميركية بالسيادة اللبنانية.
أولها ملاذا
إنّ ما جرى يطرح ُجمل ًة من األسئلةّ ،
مهمته؟
دخل الفاخوري األراضي اللبنانية وما هي ّ

وكيف متت ازالة اشارة األمن العام عن اسمه واسم
غيره من العمالء؟ وملاذا ُسمح للمروح ّية االميرك ّية
بالهبوط ث ّم باإلقالع وعلى متنها العميل الفاخوري
بال ّرغم من قرار احملكمة مبنع سفره؟ وهل سيت ّم نزع
اجلنس ّية اللبنانية عن الفاخوري وعائلته؟
تقصي وقائع العمل ّية األميرك ّية
وبالنتيجة يجب ّ
لتهريب العميل ال�ف��اخ��وري ،وال�ت��ي ق��د تكون متّت
بتواطؤ داخ�ل� ّ�ي ،وكشف كل من ش��ارك وت��واط��أ في
ٍ
عملية إطالق سراحه وتهريبه من لبنان .كذلك يجب
اتخاذ التدابير الالزمة لعدم تكرار ما جرى في ّ
ملف
العميل الفاخوري حتّى ال ت َُش ّجع ال ّدول االجنب ّية على
عمل ّيات القرصنة ِ
وانتهاك القانون وسيادة لبنان.
واأله ّم من ذلك أن تتخذ ال ّدولة اللبنان ّية التدابير
الالزمة ملنع عودة العمالء الى لبنان وتعريض أمنها
للخطر ،ومنها تعديل قانون العقوبات مبا يحول
دون تطبيق م��رور الزمن على أعمال ال�ع��دوان على
لبنان وتُهم العمالة لصالح دول��ة أجنب ّية ،وإن��زال
اقصى درجات العقوبة كاحلكم باإلعدام واملؤ ّبد مع
اعمال شا ّقة وغيرهما.

«الوطني احلر» :لإقرار الكابيتال كونرتول

دعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني احلر» التي اجتمعت إلكترونيا برئاسة رئيس التيار النائب
جبران باسيل ،املواطنني إلى «االلتزام بقواعد حالة الطوارئ الصحية» ،طالبة من احلكومة «التشدد في
تطبيقها»،معتبرة أن «احلكومة هي السلطة املسؤولة عن اتخاذ القرار».
وأعربت في بيان اصدرته عن «ارتياحها خلبر إجناز النسخة االولى من أجهزة تنفس صممها ونفذها
مهندسون تياريون لتكون بتصرف من يحتاجها ،وتبلغت بجهوزية  1085متطوعا من التيار ليتحركوا
بتوجيه من غرفة العمليات املركزية ،مشددة على أن االهم من هذا كله ،يبقى الوقاية من خالل التزام املواطنني
منازلهم».
ودعت املواطنني إلى «االلتزام بقواعد حالة الطوارئ الصحية» ،طالبة من احلكومة «التشدد في تطبيقها»،
معتبرة أن «احلكومة هي السلطة املسؤولة عن اتخاذ القرار».
وأك��دت انه «ال يجوز إطالقا ارتكاب املوبقات القانونية بحجة الوقاية من كورونا ،وإصدار عفو عام
عشوائي .أما مسؤولية حماية املساجني فتقع على عاتق السلطات املسؤولة ،مبنع اختالطهم مع أي شخص
من اخلارج وتأمني الفحوصات الطبية السريعة الالزمة لهم باستمرار لوقايتهم».
ودعت إلى «إقرار قانون الكابيتال كونتروللضبط خروج رؤوس االموال من لبنان بصورة قانونية حماية
للمودعني ،علما أن املماطلة بإقرار هذا القانون تؤدي إلى هروب ما تبقى من ودائع ،مصرة على مالحقة ملف
األموال املهربة ومعرفة مصير التحويالت التي متت بعد  17تشرين االول ،وقد مت إعداد ما يلزم للمباشرة
باملالحقة القضائية فور توافر الظروف لذلك».

أج��رى ال��ن��واب ن��دمي اجلميل ،نقوال
ص��ح��ن��اوي ،روال ال��ط��ب��ش ،ن��زي��ه جنم،
فيصل ال��ص��اي��غ ،ع��م��اد واك��ي��م ،أغ��وب
ترزيان ،إدغار طرابلسي ،بوال يعقوبيان
وألكسندر ماتوسيان اتصاال جماعيا
عبر تطبيقات التواصل على اخلليوي،
ع���رض���وا خ�ل�ال���ه ح��س��ب ب���ي���ان ص��در
«للواقعني املعيشي والصحي للعاصمة،
إثر انتشار فيروس «الكورونا» بشكل
م��ق��ل��ق ،ف��ي ك��ل ل��ب��ن��ان وف���ي العاصمة
أيضا ،وت��وزع��ت النقاشات وامل��ق��ررات
وفق التالي:
 املطالبة بفتح مجلس النواب ،بعداتخاذ كل االجراءات الصحية والوقائية
املطلوبة ،لعقد جلسة تشريعية طارئة
إلقرار مجموعة قوانني تواكب املرحلة
ال���راه���ن���ة ،وم��ن��ه��ا اق���ت���راح���ات تتعلق
بتمديد مهل تسديد الرسوم والضرائب
وس��ن��دات اإلس��ك��ان وج��م��ي��ع ال��ق��روض
املصرفية على انواعها ،وتعليق مهل
كل اجراءات املالحقة القانونية ،وأمور
أخرى ذات صلة ،كما ورفع القيود عن
البلديات لناحية السماح لها بتقدمي
املساعدات الضرورية ضمن نطاقها».
 وأك���د ال���ن���واب «اس��ت��م��رار تقدميك��ل امل��س��اع��دات ،ال��غ��ذائ��ي��ة والصحية
ل��ل��ع��ائ�لات االك���ث���ر ح���اج���ة ،معيشيا
وصحيا ،ولشريحة العاملني باليوم،
وهي الشريحة األكثر تضررا باالزمة،
س�����واء إف����رادي����ا أو ع��ب��ر اجل��م��ع��ي��ات
وامل��ؤس��س��ات وب��ل��دي��ة ب��ي��روت واحت��اد
العائالت البيروتية ،على أن يستمر
النواب الذي ب��ادروا من تلقاء انفسهم
الى تقدمي اخلدمات واملساعدات ،بذلك،
وتفعيل حمالتهم بالتزامن مع الذين لم
ي��ب��ادروا حتى الساعة ،ألن الكل مدعو
الى الوقوف بجانب أهل بيروت.
 -نشر الوعي وتدارك االمور والتعلم

نواب بيروت يتواصلون عبر الهاتف اخلليوي
م��ن جت���ارب ال���دول إن ال��ت��ي فشلت في
احتواء الوباء والتعلم من فشلها ،أو
م��ن تلك التي جنحت نسبيا ف��ي احلد
منه ،وأيضا لالطالع على جتربتها.
 تفعيل عمل بلدية بيروت بدءا منالتواصل معها وتسهيل عملها ودعمها
في أداء صالحياتها كاملة ،خصوصا
لناحية ضبط املخالفات لقرار التعبئة
العامة ،بالتنسيق مع محافظ العاصمة
املواكب لعمل البلدية بالتوازي.
 استمرار مراقبة عمل احلكومة فيادائها حول ادارة هذه االزم��ة واتخاذ
املواقف املناسبة عند كل استحقاق او
تصرف.
 املطالبة بفتح امل��ص��ارف ،ضمنإج�������راءات وق��ائ��ي��ة ص���ارم���ة ،ح��م��اي��ة
للعاملني فيها وللزبائن ،ملا من فتحها
م���ن ت��خ��ف��ي��ف ل�لاح��ت��ق��ان االج��ت��م��اع��ي،
وتسهيال ألم��ور ال��ن��اس ،األف���راد منهم
(امل����ودع��ي�ن امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ف��وائ��د
ودائ����ع����ه����م ،أم امل���وظ���ف�ي�ن امل��وط��ن�ين
ل��روات��ب��ه��م) أو امل��ؤس��س��ات والشركات

لغايات نشاطهم.
 االخ���ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار البضائعامل��وج��ودة ف��ي مرفأ ب��ي��روت ،وض��رورة
إخ��راج��ه��ا وع����دم ت��رت��ي��ب أع���ب���اء على
املستوردين ،خصوصا للبضائع التي
ال حت��ت��م��ل ظ����روف ال��ت��خ��زي��ن ،واأله���م
استثناء الشاحنات الداخلة الى املرفأ
واخل���ارج���ة م��ن��ه م��ن ش����روط التعبئة
العامة ،وتسهيل مرورها.
 ب��ع��د ت��ش��اور ع��ل��م��ي ،ت��ق��رر وض��عدراس�����ة ،ب��أس��رع وق���ت مم��ك��ن ،ملعرفة
احل��اج��ة احلقيقية للعاصمة لناحية
اس��ت��ي��ع��اب احل�����االت ،خ��ص��وص��ا بعد
ان دل����ت ك���ل االح����ص����اءات ع��ل��ى خط
تصاعدي.
وب���ع���د أن اك����د ال����ن����واب «ض�����رورة
اس��ت��م��رار ال��ت��واص��ل ال��دائ��م ،ول��و عبر
االجتماعات املماثلة» ،دع��وا زمالءهم
نواب بيروت الباقني الى مالقاتهم في
امل��ب��ادرة واملساهمة فيها واق��ت��راح ما
يجدونه مناسبا ،الن الظروف تستوجب
تضافر كل اجلهود».

فو�شيه يف ر�سالة �إىل فرن�سيي لبنان :احرتموا
�إجراءات احلكومة ملواجهة كورونا

وجه سفير فرنسا في لبنان برونو
فوشيه رسالة إلى اجلالية الفرنسية
في لبنان ،طلب فيها من اجلميع بذل
اجل��ه��ود واح���ت���رام اإلج������راءات التي
ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة اللبنانية ،ألننا
نعيش فترة استثنائية.
وج��اء في الرسالة« :إل��ى فرنسيي
ل��ب��ن��ان االع��������زاء ،ن��ع��ي��ش اآلن ف��ت��رة
استثنائية يطلب فيها من اجلميع بذل
اجل��ه��ود .اتخذت احلكومة اللبنانية
ي��وم األح��د  15آذار إج���راءات صارمة
لكنها بالنسبة إلينا ،مسؤولة ومالئمة
م���ن أج���ل م��ك��اف��ح��ة ان��ت��ش��ار ف��ي��روس
ك��ورون��ا .مت حظر التجول على كافة
األراض��ي ،باستثناء حاالت الضرورة
القصوى».
اض����اف :أع��ل��م أن ه���ذه اإلج����راءات
صعبة ،لكنني أطلب منكم احترامها
ألنها تشكل اليوم ال��رادع الوحيد ضد
االن��ت��ش��ار ال��س��ري��ع ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا
ال�����ذي ق���د ي���ف���وق ق������درات اخل���دم���ات
الصحية اللبنانية .أناشد مسؤولية
اجل��م��ي��ع ،ف��ردي��ا وج��م��اع��ي��ا ،ي��ج��ب أن
ت��ك��ون اجل��ال��ي��ة الفرنسية ف��ي لبنان
مثالية.
واشار فوشيه الى انه «في مواجهة
ه���ذه «احل����رب ال��ع��امل��ي��ة» ك��م��ا سماها

ال��رئ��ي��س م���اك���رون ،ع��ل��ي��ن��ا فرنسيني
ولبنانيني أن ن��ق��ف جنبا إل���ى جنب
ل�لان��ت��ص��ار .م���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ك��ان��ت
فرنسا أول دول��ة ترسل معدات طبية
ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن ف���ي���روس ك���ورون���ا إل��ى
لبنان في  9آذار ،وسنواصل الوقوف
إلى جانب أصدقائنا اللبنانيني بروح
الصداقة التي تربط بلدينا».
وق��������ال« :أود أي����ض����ا ت��ذك��ي��رك��م
بالتعليمات العامة البسيطة اليومية
لوقف إنتشار هذا الفيروس :فلنحترم
ال��س��ل��وك��ي��ات ال���ض���روري���ة حلمايتنا
وحماية األشخاص حولنا ،وإذا كان
لديكم أعراض مثل احلمى أو السعال
أو صعوبة التنفس ،أو إذا كنتم على
ات���ص���ال وث���ي���ق م���ع ش��خ��ص م��ص��اب
بالفيروس ،ابقوا في املنزل ،ال تذهبوا
إلى غرفة الطوارئ أو عيادة الطبيب،
ول��ك��ن ات��ص��ل��وا بطبيبكم أو باخلط
ال��س��اخ��ن ل����وزارة الصحة عبر الرقم
.»1214
وت���اب���ع« :ك���م���ا ت��ع��ل��م��ون ،ات��خ��ذت
فرنسا أي��ض��ا إج����راءات ص��ارم��ة جدا
مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ي��روس ع��ل��ى أراض��ي��ه��ا.
وبالتالي ،وكما أشار وزير اخلارجية،
يجب جتنب احل��رك��ة غير الضرورية
للمواطنني الفرنسيني الذين يعيشون

ف���ي اخل�����ارج خ��ل�ال األي�����ام ال��ث�لاث�ين
القادمة .يعد احلد من سفرنا الدولي
قدر اإلمكان أحد أفضل الطرق لوقف
انتشار الفيروس».
أي��ض��ا ،أي��ه��ا ال��ف��رن��س��ي��ون األع���زاء
القاطنون هنا في لبنان ،ال يسعني إال
أن أشجعكم على تقييد سفركم الدولي
قدر اإلمكان .ومع ذلك ،إذا شعر أحدكم
ب��ض��رورة ال��ع��ودة إل��ى فرنسا ،خاصة
إذا االم���ر يتعلق بحالتكم الصحية،
فيرجى إبالغ القنصلية العامة.
وتوجه فوشيه قائال« :بالنسبة إلى
الفرنسيني املتواجدين مؤقتا في لبنان
واملرغمني على البقاء بسبب تعليق
الرحالت اجلوية إل��ى فرنسا وإغ�لاق
م��ط��ار ب��ي��روت ،م��ن امل��ه��م أن يقوموا
ب��إب�لاغ القنصلية ال��ع��ام��ة .وإذا كان
لديكم أي أسئلة حول فيروس كورونا
مي��ك��ن��ك��م اإلت���ص���ال ب��ن��ا ع��ب��ر ال��ه��ات��ف
 420100/01ب�ين الساعة  8صباحا
و  6م��س��اء أو ع��ل��ى ،566388/03
خارج هذه الساعات .ومتابعتنا على
شبكاتنا االجتماعية على Facebook
و.Twitter
ف��ي م��واج��ه��ة ه���ذا ال���وب���اء ،دع��ون��ا
نكون منضبطني وقبل كل شيء ،دعونا
نقف معا! خلينا بل بيت!».

كل لبنان
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تداعيات �إطالق �سراح العميل الفاخوري ...مقتل ُم�ساعده احلايك يف املية ومية
هيثم زعيرت 11 :ر�صا�صة �أطلقها ُم�سلحان ..ات�صاالت ملنع اال�ستغالل والتوتري!

خرج العميل عامر إلياس الفاخوري ُمستفيد ًا من سقوط الزمن العشري
على تعامله مع العدو اإلسرائيلي وجرائم القتل والتعذيب ،التي مارسها
خالل انضمامه إلى «جيش لبنان اجلنوبي» العميل بأمرة العميل سعد
«معتقل اخليام».
حداد ثم العميل أنطوان حلد ،أثناء مسؤوليته في ُ
تطور هام،
لكن ما زال هذا امللف مفتوح على مصراعيه ،حيث سجل
ّ
مبقتل أنطوان يوسف احلايك (مواليد  ،)1969أحد أبرز العمالء الذين
«معتقل
كمساعدين للعميل الفاخوري ،خالل مسؤوليته في ُ
جرى تداولهم ُ
اخليام» ،خاص ًة ما ُعرف بـ «انتفاضة األسرى» يوم السبت في  26تشرين
الثاني/نوفمبر  ،1989وما تبع ذل��ك ،وإلقاء احلايك قنبلة دخانية بنا ًء
ألوام��ر العميل الفاخوري ،انفجرت أم��ام باب الغرفة رقم  ،7ما أ ّدى إلى
استشهاد بالل السلمان وإبراهيم أبو عز.
فقد عثر على جثة احلايك صباح يوم األحد املاضي ،في محل ميلكه في
بلدة املية ومية  -صيداُ ،مض ّرج ًا بدمائه.

شخصان أطلقا النار

وذكرت مصادر أمنية ُمطلعة على سير التحقيقات لـ «اللـواء» ،أن إطالق
النار وقع ُبعيد وصول احلايك إلى محله ،بني الثامنة والثامنة والنصف
صباح ًا ،حيث أطلقت  11رص��اص��ة 7 :منها أص��اب��ة ال���رأس و 4باجتاه
القلب ،ووسط احملل وهو يرتدي بيجاما رياضية حكلية اللون ،واكتشف
مقتله قرابة التاسعة والنصف من قبل أحد األشخاص الذين دخلوا إلى
احملل فوجدوه مضرج ًا بدمائه.
وأك��دت مصادر أمنية ،واسعة االط�لاع ،أن املظاريف التي عثر عليها
في مسرح احل��ادث ،أظهرت أنها تعود إلى ُمسدسني ،واح��د أطلقت منه
 8رص��اص��ات واألخ���ر  3رص��اص��ات ،م��ا ُيشير إل��ى أن ُمطلقي ال��ن��ار هما
شخصني.
وتأكد أن إطالق النار مت بكامت للصوت ،حيث الذ من قام بذلك من املكان.
وعملت ال��ق��وى األمنية على سحب تسجيالت كاميرات املُ��راق��ب��ة في
البلدة املُنتشرة عند مداخلها وطرقاتها ،ملُعاينة حركة الدخول واخلروج
قبل وقوع احلادث وبعده.
ونفت مصادر ُمطلعة أن يكون ملا جرى خلفيات بالسرقة ،ألن صندوق
احملل كان مفتوح ًاُ ،مرجحة بأن ذلك ُمتعلق بتصفية حسابات ،عما قام
به احلايك خالل دوره كشرطي في «ميليشيا العميل حلد» ُمعاون ًا للعميل
الفاخوري.
دون أن تغفل التحقيقات فرضية ،أن يكون هناك ط��رف ل��ه مصلحة
بإخفاء معلومات كان ميتلكها احلايك ،واخلشية بأن ُيدلي بها ُمجدد ًا إذا
استدعي إلى التحقيق وتطال بعض األشخاص ،سوا ًء من بقيوا في لبنان
أو عادوا الحق ًا أو هم في اخلارج ،ومنها ما ُيدين العميل الفاخوري.
وأشرف النائب العام اإلستنافي في اجلنوب القاضي رهيف رمضان
على سير التحقيقات ،التي يتواالها مغفر صيدا اجلديدة ،فيما تقوم األدلة
اجلنائية بوضع تقرير ُمفصل عن نوع السالح املُستخدم وطريقة القتل،
و»شعبة املعلومات» في قوى األمن الداخلي وتفريغ ُمحتوى الكاميرات
لرسم حركة املرور في محيط محل احلايك.
وانقسمت اآلراء بني من اعتبر أن ما ج��رى هو بفعل تقاعس الدولة
اللبنانية عن القيام بدورها ،واألحكام املُخفضة التي نالها العمالء.
وبني من رفض أن ُيبادر أي كان إلى القيام بدور أجهزة الدولة ،بعدما
خضع احلايك للقضاء الذي حكم عليه بالتعامل والقتل ،لكن أسقط هذه
اجلرائم بفعل مرور الزمن العشري.
وكان احلايك قد افتتح مح ً
ال وسط ساحة بلدة املية ومية قبل أقل من
شهر ،دون أن يضع ياخله كاميرات مراقبة ،وتوجه قرابة الثامنة من

أنطوان يوسف احلايك

صباح أمس األول (األحد) إلى محله لتسلم اخلبز كاملُعتاد.
وف��ي الفترة السابقة انتابته حالة م��ن اخل��وف والقلق ،خاصة بعد
توقيف العميل الفاخوري ،والتهديدات التي صدرت عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي وبعض وسائل اإلعالم لإلقتصاص منه.
جرت مراسم دفن احلايك يوم أمس (اإلثنني) بقداس أقيم في كنيسة
مبشاركة راعي أبرشية صيدا ودير
القديس مار جورجيس في املية ومية ُ
القمر لطائفة الروم امللكيني الكاثوليك املطران إيلي بشارة احلداد وراعي
أبرشية صيدا دير القمر لطائفة املوارنة املطران مارون العمار والكهنة،
واقتصرت املراسم على األهل.
وكانت جرت سلسة من االتصاالت كان محورها رئيس بلدية املية ومية
رفعات بوسابا ،للتأكيد على السير بالتحقيقات في هذا احلادث في إطاره
القضائي األمني ،وعدم حصول ردات فعل تفويت ًا للفرصة على املصطادين
باملياه العكرة.

بني «ميليشيا حلد» وقوى األمن

وك���ان احل��اي��ك ق��د التحق ب��ـ «ميليشيا العميل أن��ط��وان حل��د» ب�ين 1
كانون األول /ديسمبر  1986ولغاية العام  ،1989حيث حصل استشهاد
األسيرين السلمان وأبو عز.
وب� ّي��ن��ت التحقيقات أن���ه مب��وج��ب ك��ت��اب م��دي��ري��ة ُم��خ��اب��رات اجليش
اللبناني رق��م /1246م/م/د بتاريخ  9أي��ار /مايو  2002أن��ه «تطوع في
اجليش اللبناني خالل العام  1989بصفة جندي ،وكان رقمه العسكري
 8920126وملدة  7أشهر».
وب��ن العامني  1989و ،1991ك��ان ُيقيم في م��زار عني س��ع��ادة ،قبل أن
يلتحق بصفوف قوى األمن الداخلي ،حيث شاهده أحد األسرى املحُ ررين
في صيدا ،وجرى تقدمي شكوى ضده ،فصدر حكم عن «احملكمة العسكرية
الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وعضوية
املُستشار املدني القاضي فايز مطر ،واملُستشارين العسكرين :العقيد
الركن علي بحسون ،العقيد الركن إحسان أبو شقرا والعميد الركن إدمون
فاضل ،في اجللسة التي عقدتها بتاريخ  16تشرين الثاني/نوفمبر ،2001

مواقف تدين :ال يجوز �أن ننفذ العدالة بيدنا
ص��درت سلسلة م��ن امل��واق��ف بعد مقتل أنطوان
احلايك.

جعجع

{ فقد اعتبر رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية»
سمير ج��ع��ج��ع ،أن ذل���ك «ط��ع��ن��ة بالصميم للدولة
اللبنانية قبل أي ش��يء آخ��ر ،وك��أن هناك من يقول
ال نؤمن بهذه الدولة وال مبؤسساتها وال بقضائها
وال بأجهزتها األمنية ،بل نؤمن فقط بأنفسنا ومبا
تفعله أيدينا».
أضاف« :إنه ملن غير املقبول إطالقا أن يقدم فريق،
وك��م��ا ي��ب��دو م��ن م��ع��ال��م اجل��رمي��ة ب��أن��ه م��ن��ظ��م ،على
اغتيال املواطن أنطوان احلايك في وض��ح النهار،
ب��ال��رغ��م م��ن أن���ه ك���ان ق��د خ��ض��ع للقضاء اللبناني
والقوانني اللبنانية على أفضل ما ي��ك��ون» ،داعي ًا
«األج��ه��زة األمنية والقضائية املعنية ،أن تكشف
مالبسات هذه القضية من دون إبطاء ،إحقاقا للحق
أوال ،ومن أجل أن يبقى للمواطن اللبناني ثانيا احلد
األدنى من الثقة بوجود دولة في لبنان».

احلداد

{ من جهته ،تفقد راعي أبرشية صيدا ودير القمر
للروم الكاثوليك امل��ط��ران ايلي احل���داد ،بلدة املية

ومية بحضور رئيس البلدية رفعات بوسابا.
وقال املطران احلداد« :نطلب من القوى األمنية أن
تكشف الفاعلني ،إذ ال يليق أن نأخذ العدالة بيدنا،
هناك دول��ة حتكم وتنفذ ال��ع��دال��ة ،ويجب اال يكون
هناك فوضى في املجتمع .ال أدياننا وال حكومتنا
وال تقاليدنا تسمح بأن يأخذ كل واحد عدالته بيده،
هذه اسمها فوضى ،في الوقت الذي من كان يجب ان
يطال هرب ،وهناك أناس كثر ميكن أن تعيد الدولة
محاكمتهم أو أنها حاكمتهم سابقا».
وختم« :نطلب من الدولة أن تضع يدها على هذه
امللفات ،ال أن نكون نحن محل الدولة».

سعيد

فيما رأى النائب السابق فارس سعيد في تغريدة
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ع��ب��ر «ت��وي��ت��ر» ،أن «ف���ي ج��ي��ش لبنان
اجلنوبي عمالء شيعة ومسيحيني ع���ادوا مبظ ّلة
ال��ق��ان��ون واحمل��ك��م��ة العسكر ّية ومنهم م��ن انخرط
في ق��وى األم��ن مثل أن��ط��وان احلايك بعد توقيفه»،
س��ائ� ً
لا»:ه��ل ه��ي رس��ال��ة غليظة ال��ى املسيحيني في
اجلنوب؟ ،هل أحد يريد فتح ملف احلرب؟».
وتابع« ،نحن ك ّنا مع َطي صفحة احلرب وال نزال،
س ّلموا من قتل احلايك».

م�صادر ق�ضائية :قرار منع �سفر الفاخوري قانوين
ومنع �إخراجه عرب املعابر ال�شرعية
النبطية � -سامر وهبي:
ردت مصادر قضائية على اإلنتقادات التي طاولت
ّ
ق��رار قاضي األم���ور املستعجلة ف��ي النبطية أحمد
مزهر وال���ذي منع سفر العميل اإلسرائيلي عامر
الفاخوري خ��ارج األراض���ي اللبنانية ج��وا وبحرا
وب��را مل��دة شهرين ،والتي كانت قد وصفته بالقرار
الذي «ال قيمة قانونية له».
واعتبرت امل��ص��ادر القضائية أن ق��رار القاضي
م��زه��ر ج���اء مطابقا ل��ن��ص��وص ال��ق��ان��ون��ي��ة املرعية
اإلج������راء ال س��ي��م��ا ل��ن��اح��ي��ة ال��ص�لاح��ي��ة املكانية
والنوعية ،واستند إل��ى أحكام الفقرة الثانية من
امل��ادة  580من قانون أص��ول التحقيق احملاكمات
املدنية والى الشكوى املقدمة من األسرى احملررين
بوجه العميل الفار أم��ام قاضي األول في النبطية
بجرائم القتل والتعذيب م��ع ات��خ��اذ صفة اإلدعاء
لدواع
الشخصي وال��ت��ي نقلت الح��ق��ا إل��ى ب��ي��روت
ٍ
أمنية ،ولم يذكر قرار منع السفر القضية املعروضة
أمام القضاء العسكري من قريب أو بعيد.
تابعت امل��ص��ادر« :إن ق��رار منع السفر ه��و قرار

ي��ص��در اع��ت��ي��ادي��ا ع��ن ق��ض��اء العجلة ف��ي احلاالت
التي يتوفر فيها عنصر العجلة واخل��ط��ر الداهم
على احل��ق��وق سندا للمادة  579م��ن ق��ان��ون أصول
احمل��اك��م��ات املدنية وتقدير اخلطر يعود للقاضي
الناظر في احلاجة ألي إجراء آخر ،وهو أمر معروف
لدى كل القضاة ،وقد اعتبر مزهر ان خروج العميل
ف���اخ���وري م���ن األراض�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وه���و مالحق
باجلرائم املشار إليها أع�لاه أم��ام القضاء العدلي،
احلق العام سيع ّرض حقوق األسرى املدعني خلطر
داهم يستوجب اتخاذ التدبير املؤقت.
وختمت تلك املصادر بالقول« :لو كان قرار مزهر
مبنع سفر العميل فاخوري ال قيمة قانونية ل��ه ،ملا
ال��ت��زم األم���ن ال��ع��ام اللبناني بتنفيذه ب��ال��رغ��م من
الضغوط ومل��ا أرب��ك األميركيني إل��ى درج��ة دفعتهم
الى تهريب العميل املمنوع من السفر بطريقة غير
شرعية وعبر طائرة عسكرية ّ
حطت في سفارتهم في
عوكر ،وهو األمر الذي لم يتع ّرض له مهاجمو القرار
واحل��ري��ص��ون على األح��ك��ام القانونية بالرغم من
خرقه ملبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وهو
السيادة اإلقليمية للدولة اللبنانية على أرضها وفي
أجوائها».

«تيار امل�ستقبل» دعا لإعالن حال الطوارئ
أعلن تيار «املستقبل» في بيان ،أنه تابع «إجراءات
التعبئة التي اتخذها مجلس الوزراء ملواجهة وباء
الكورونا» ،معتبرا ان «ال ش��يء مينع احلكومة من
اعالن حالة الطوارئ ،وهذا االمر منصوص عنه في
الدستور ملواجهة الكوارث ،وال سيما ان ما يتعرض
له العالم اليوم ومنه لبنان هو كارثة» ،مشيرا الى
أن���ه «ب���ات م��ن ال���واض���ح ان ق���رار مجلس ال����وزراء
التعبئة العامة لم يؤد عمليا إلى النتائج املتوخاة
منه ،وبالتالي فإن اعالن حالة الطوارئ هي مسألة
طبيعية مل��واج��ه��ة وب���اء ال��ك��ورون��ا ب��ع��ي��دا ع��ن أي
حسابات سياسية وسلطوية».
وج����دد ال��ت��ي��ار «ال���دع���وة ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا رئيسه
الرئيس سعد احلريري منذ اكتشاف اصابة احلالة
االول��ى في لبنان ،الى تضافر جميع اجلهود لدعم
الفرق الطبية وتأمني مستلزمات العالج واجراء
الفحوصات».
وأش����اد مب��ا «ت��ق��وم ب��ه ال��ب��ل��دي��ات والفاعليات
واجلمعيات األهلية واملجتمع امل��دن��ي م��ن جهود
ج��ب��ارة لتوفير م��ق��وم��ات ال��ص��م��ود أله��ل��ن��ا ف��ي كل
املناطق» ،منوها بـ«املبادرات اإلعالمية واإلنسانية

 ...وجثة ُمضرجة بالدماء مبحله في املية ومية

ال���ت���ي ت���ق���وم ب���واج���ب وط���ن���ي م���س���ؤول ف���ي جمع
التبرعات دعما ملستشفى رفيق احلريري اجلامعي
واملستشفيات احل��ك��وم��ي��ات واخل��اص��ة وجمعية
الصليب األح��م��ر وال���دف���اع امل��دن��ي وك���ل م��ن يقوم
بجهود على صعيد مواجهة هذا الوباء».
وح � ّي��ا «ك��ل عناصر وض��ب��اط اجل��ي��ش اللبناني
وال���ق���وى األم��ن��ي��ة ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ون��ه ال���ي���وم من
ت��ض��ح��ي��ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم���ن ال���وط���ن الصحي،
والسهر على التزام املواطنني باحلجر املنزلي».
وكرر التيار باسمه وباسمه رئيسه «النداء الى
جميع اهلنا في كل لبنان بضرورة االلتزام بالبقاء
ف��ي ال��ب��ي��وت ،الن احل��ج��ر امل��ن��زل��ي ه��و خ��ط الدفاع
الوحيد واآلمن لتجنب االصابة بهذا الوباء واحلد
من انتشاره».
وك����ان األم��ي�ن ال��ع��ام ل��ـ«ت��ي��ار امل��س��ت��ق��ب��ل» أحمد
احل��ري��ري ،وج��ه عبر «ت��وي��ت��ر» ،«التحية للشرفاء،
ع��ن��اص��ر وض��ب��اط اجل��ي��ش وق���وى األم���ن الداخلي
الذين يسهرون على سالمة الوطن في كل احملن».
وأرفق تغريدته بهاشتاغ  #حظر جتول اجباري
ينقذنا  #خليك بالبيت.

برقم  ،2001/6409قضت باإلجماع بإسناد التهم إلى العريف الدركي
أنطوان يوسف احلايك بإقدامه في األراض��ي اللبنانية ،وبتاريخ لم مير
عليه الزمن على التجنيد في جيش العدو ،وعلى تعذيب املُعتقلني ،وعلى
قتل املُعتقلني إبراهيم أبو عزة وبالل السلمان عمد ًا برميه قنبلة دخانية
داخل زنزانتهم ،ونصت أن جرم القتل حصل عام  1989واملُالحقة متت
ع��ام  ،2000وي��ك��ون ق��د م � ّر ال��زم��ن  10س��ن��وات ب�ين ت��اري��خ اجل��رم وتاريخ
املُالحقة ،وبالتالي إسقاط دعوى احلق العام عنه جلهة املادة  549عقوبات
مبرور الزمن العشري.
وقررت احملكمة باإلجماع حكمه بـ«األشغال الشاقة ملدة  3سنوات جلهة
املادة  73عقوبات فقررتها األخيرة ،واألشغال الشاقة املُؤبدة جلهة املادة
 569عقوبات فقررتها الثانية ،وإنزالها تخفيف ًا لألشغال الشاقة ملدة 10
سنوات ،وإدغام هذين العقوبتني مع ًا بحيث نفذ بحق العقوبة األشد – أي
األشغال الشاقة ملدة  10سنوات  -وبإسقاط دعوى احلق العام عنه جلهة
املادة  549عقوبات ملرور الزمن العشري».
وف��ي ض��وء ق��رار «احملكمة العسكرية الدائمة» ج��رى متييز القضية،
حيث حكمت «محكمة التمييز العسكرية» برئاسة القاضي طربه رحمه
وعضوية املُستشارين :العميد الركن البحري ج��ورج معلوف ،العميد
الركن شارل الفرزلي ،العميد الركن أمني حطيط والعقيد بيار بيار حاكمه
بتاريخ  30كانون الثاني/يناير  ،2003وأص��درت القرار رقم 2003/13
ومخالفة العميد الركن حطيط رأي األكثرية  -وقضت
وقضى باألكثرية ُ -
بإسقاط الدعوى العامة عن املُتهم أنطوان يوسف احلايك جلهة اجلنايتني
املُستندينت إليه مبرور الزمن العشري وتعليق الرسوم ،وإطالق سراحه
بداع آخر.
فور ًا ما لم يكن موقوف ًا ٍ
وك��ان قاضي التحقيق األول في اجلنوب جوزيف سماحة قد أصدر
قرار ًا بتاريخ  27آذار /مارس  ،2001أعلن فيه سقوط دعوى احلق العام
مبرور الزمن العشري عم ً
ال باملادة  438أصول جزائية في دعوى اعتقال
أسرى وإدخالهم إلى «سجن اخليام».
بعد هذه األحكام تابع احلايك عمله في قوى األمن الداخلي إلى أن تقاعد
منذ فترة وهو برتبة ُمعاون.

ر�سالة املفتي دريان يف ذكرى الإ�سراء واملعراج
وج��ه مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
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الو َباء.»..
َأو َج ِان ِب ُمكَا َف َح ِة ال َّد ِاء َو َ
�ح� َّ�م� َ�ل َمسؤو ِل َّي َة
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اس
وع َو ِب َطالة ،فال َّن ُ
َو ُم َو َ
يه اليو َمِ ،منْ َف ْق ٍر َو ُج ٍ
ٌ
موا ُل َها ُم ْحت ََج َز ٌة َو َر ِ
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َو َ
ُقف ُل أبوا َب َها
اص ُة في َحا َل ِة ت ََرهُّ ٍل َوا ْنهِ َيار،
والشرِ ُ
اخل َّ
ِ
والع َّم ُ
صرفونَ ِمنْ َأ ْش َغا ِلهِ ْم ِب َس َب ِب
الواح َد ُة ِت ْل َو ا ُألخرىُ ،
ال ُي َ
ات في َشتَّى املَ َجاالت».
ا ِإل ْفالس ،وتنتش ُر ا َألز ََم ُ
العا ِّم
الع ِ
ودعا الى « ِإ ِ
فو َ
اح املَ ْس ُجونني ،بإصدارِ َ
طالق َس َر ِ
اج ُه َم ْ��أ َس��ا ًة في ِظ� ِّ�ل ِّ
الش ِ
تفشي َو َب� ِ
َّ
�اء فيروس
املَ ،وإال َس ُن َو ِ
كورونا».

قبالن يف الإ�سراء واملعراج:
امل�سجد احلرام والأق�صى تو�أمان

وج ��ه رئ �ي��س امل�ج�ل��س اإلس�لام��ي الشيعي األع �ل��ى الشيخ
ّ
عبد األم�ي��ر ق�ب�لان رس��ال��ة املبعث النبوي الشريف واإلس ��راء
واملعراج ه ّنأ فيها اللبنانيني عموما واملسلمني خصوصا في
هذه الذكرى ..وأكد أن إسراء النبي (صلى الله عليه وسلم) من
املسجد احل��رام إل��ى املسجد األقصى يحمل الداللة الواضحة
على أن هذين املسجدين توأمان في موضع التكرمي اإللهي..
وأن القدس اليوم كما املسجد األقصى وكل فلسطني مستهدفة
بهجمة تلمودية تريد تهويدها وتشريد أهلها ومسخ هويتها
العربية واإلسالمية ،وناشد املسلمني واملسيحيني بالوقوف
بوجه املشروع الصهيوني ال��ذي يحتضنه الرئيس األميركي
للمكون املسلم واملسيحي
بدعمه قيام دولة عنصرية ال وجود
ّ
فيها..
وطالب املواطنني واملقيمني في لبنان باتخاذ االحتياطات
امل�ش��ددة وال �ت��زام سبل الوقاية املطلوبة للحؤول دون تفشي
املرض ،مما يحتم عليهم االمتثال الى توجيهات الهيئة الوطنية
ملكافحة الكورونا والتعاون الكامل مع وزارة الصحة واجلهات
ونوه بقرار احلكومة اللبنانية بالتعويض
الطبية املختصةّ ..
عن املتضررين ومساعدة األس��ر الفقيرة ،وق��ال «إننا نشجب

بش ّدة كل اشكال االحتكار واالستغالل واجلشع التي تنافي
التعاليم الدينية والقيم االخالقية ،ونطالب احلكومة مبكافحة
االحتكار وجلم جشع املستغلني حلاجات الناس ،وضبط أسعار
السلع االستهالكية ومحاسبة كل مستغل ومحتكر ،وندعوها
الى اإلسراع في اطالق خطتها االقتصادية واالصالحية إلنقاذ
الوطن من تبعات سياسات االفقار واالفساد التي انتجت طبقة
من الفاسدين الناهبني للمال العام».
وتوجه بأسمى التبريكات الى كل األمهات على جهودهن
ّ
وتضحياتهن وال سيما أم��ه��ات ال��ش��ه��داء م��ن��ه��م ..ودعا
احلكومة الى اتخاذ إج��راءات سريعة حت ّد من االكتظاظ في
السجون ،وجت ّنب اصابتهم بالعدوى ،فتضع آلية إلطالق
س��راح احملكومني واملوقوفني الذين ال يشكلون خطر ًا على
وطنهم ومجتمعهم ،ريثما يتم إقرار قانون العفو العام ،كما
شجب إطالق سراح العميل عامر فاخوري الذي حفلت حياته
بجرائم القتل والتعذيب واخليانة ..وشجب بشدة القرصنة
األميركية ب��إخ��راج العميل امل��ذك��ور من السفارة األميركية
بطريقة معيبة تنافي األص��ول والقوانني الدولية وتنتهك
السيادة الوطنية.

املفتي قبالن :لدولة عادلة يف خدمة الإن�سان
ه ّنأ املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ
أحمد قبالن املسلمني عموم ًا واللبنانيني
موجه ًا
خصوص ًا بذكرى املبعث النبويّ ،
رسالة داعي ًا ال��ى «دول��ة عادلة وظيفتها
خ ��دم ��ة اإلن � �س� ��ان ،وض� �م ��ان مصاحله
املشروعة ،وهو ما أ ّك��ده املولى سبحانه
وت�ع��ال��ى فينا وه��و مطلوبنا ال �ي��وم ،أن
جن� ّي��ر ك��ل ش��يء م��ن أج��ل اإلنسان فإذا
حتولت السلطة امتياز ًا ذاتي ًا أو فرصة
ّ
للعائلة واألت��ب��اع وال�ص�ف�ق��ات ضاعت
السلطة وضاع مشروعها ،وضاع ناسها،

وهو ما عانينا منه طوي ًال في لبنان ،وما
زلنا .وعليه نؤكّد ونحن في هذه الذكرى
امل�ب��ارك��ة على ض ��رورة تنظيف وتعقيم
وتطهير السلطة من الفساد ،ومنعها من
كافة أشكال األنانية ،وإلزامها بإعادة
ت��أه �ي��ل ذات��ه��ا ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� ��ذي يفي
اإلنسان حقوقه ويحترم إنسانيته».
ودعا إلى «حماية ما تبقى من الدولة
وم��ن��ع ح �ي �ت��ان امل� ��ال م ��ن ن �ه��ش ونهب
ه��ذا الشعب ،وبخاصة الطبقة العاملة
واألكثر فقر ًا التي باتت بحاجة إلى عملية

ف�ضل اهلل :لعودة الغرب ِ
للق َيم
والتخ ّلي عن االنكفاء

رأى العلاّ مة السيد علي فضل الله أن فيروس الكورونا بات مي ّثل تهديد ًا حقيقي ًا
للبشرية كلها ،مؤكد ًا على ضرورة أن تتوقف الكثير من إدارات الدول عند هذا اخلطر
الداهم وتتخ ّلى عن سياساتها االنكفائية والعدوانية ،وأن تتح ّلى بشيء من التعامل
اإلنساني مع بقية الدول .وقال« :لقد ملسنا وملس العالم كله كيف أن هذا الفيروس القاتل
(كورونا) قد أشعر العالم كله ،مبا فيه الدول الكبرى بضعفها وعجزها عن املواجهة،
وكيف انعكس ذلك سلبا على اقتصادياتها ووضعها االجتماعي واملالي ورمبا ينعكس
على وضعها األمني في مرحلة الحقة عندما تشعر بعض الفئات بأن اجلوع قد يفسح
املجال لفوضى أمنية واجتماعية وعلى أكثر من صعيد».
أض��اف ..« :إننا في الوقت ال��ذي ن��رى فيه أن ه��ذا العالم مطالب في ه��ذه املرحلة
بالتخ ّلي عن أنانياته اخلاصة ،نحيي الدول التي سارعت إلى مد يد املساعدة لآلخرين
وندعو إلى مبادرات إنسانية حقيقية تدعم ال��دول التي تئن حتت وط��أة «الكورونا»
في الغرب والشرق وخصوصا إيطاليا ،وكذلك إي��ران التي ندعو لفك احلصار عنها
وخصوص ًا أنه يفاقم من أزمتها الصحية ،ومينعها من مواجهة هذا الفيروس كما
تتحمل ال��دول العربية واإلسالمية في هذا
ندعو لفك احلصار عن غزة واليمن ،وأن
ّ
املجال مسؤوليتها في التعاون واملؤزارة وأن تنطلق األمم املتحدة في مبادرات حقيقية
تتحمل فيها دول العالم مسؤولياتها ،ألننا نرى أن التهديد اجلديد بات يستدعي وحدة
ّ
إنسانية حقيقية ووقفة عاملية تعيد االعتبار لنظام القيم ال��ذي ك��ان يتهاوى حتت
سياسة الطمع والعدوان التي تطبع العالقات الدولية».

إنقاذ حقيقية من الكوارث املختلفة ،وفي
مقدمها هذا الوباء املستجد ال��ذي يه ّدد
ح �ي��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ج �م �ي �ع � ًا ،م��ا يفرض
على الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها
أن ت�ك��ون مستنفرة وم�ج�ن��دة ف��ي خدمة
الناس وتأمني كل مستلزمات املواجهة
ال �ص �ح �ي��ة واحل �ي��ات �ي��ة واالجتماعية
وحتويل الضرائب والرسوم لصالح من
يدفع ،وليس لصالح لصوص املال العام،
ومزاريب الهدر».
ولفت أن «على السلطة أن تستعيد
ال��دول��ة من ال��دوي�لات املصرفية واملالية
وج� �م ��اع ��ة ال� �ن� �ف ��وذ وال� �ن� �خ ��ب ،وجت ��ار
األزم���ات ،ال��ذي��ن نهبوا ال��دول��ة والناس
ألن منطق الدولة يعني مالحقة الفاسد
واس�ت��رداد امل��ال العام ،وحماية مشروع
الناس بسلطة عادلة ونظيفة وقوية».
�وج���ه م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذه املناسبة
وت�� ّ
ال�ع�ظ�ي�م��ة للبنانيني ب��ال �ق��ول« :عليكم
االلتزام بالتعليمات واإلرشادات والعزل
امل��ن��زل��ي وع � ��دم اخل�� ��روج إال للحاالت
الضرورية وألن املرحلة صعبة وكارثية،
إذا لم نتعاون وننضبط ونطبق ما يصدر
ع��ن وزارة الصحة وع��ن ك��ل املختصني
والباحثني ،فاملصيبة كبيرة والنتائج
مدمرة على كافة األصعدة».
ك� �م ��ا ط� ��ال� ��ب «احل � �ك� ��وم� ��ة ال� �ق� �ي ��ام
مبسؤولياتها وت��أم�ين احل��د األدن��ى من
مقومات الصمود للفقراء واحملتاجني،
وع �ل��ى ال �ق��ادري��ن م��ن أص �ح��اب األم ��وال
وامل �ص��ارف وال�ش��رك��ات أن يشاركوا في
ه��ذه امل�ع��رك��ة الوطنية ف��ي عملية إنقاذ
أنفسنا وإن�ق��اذ بلدنا ،فالوضع مخيف
وكارثي ،فلنتنادى جميع ًا ولنساهم إلى
ج��ان��ب ال��دول��ة ف��ي عملية إن�ق��اذ انفسنا
وبلدنا .»..
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احلج والنا�س راجعة»!
ُ«يطعمكم ّ

عبد الفتاح خطاب

منذ الستينات وهناك من «يمُ عمع» و« ُيط ّنش» املعلومات التي تؤكد
وجود النفط والغاز في أراضي لبنان وبحره.
ولألسف الشديد ..مات الدكتور غسان قانصوه عام  2005وفي قلبه
غصة وحرقة من فرط االستخفاف بدراساته وأبحاثه املوثقة.
ّ
بقي التستر حين ًا و«تناتش» حصص البلوكات النفطية حين ًا آخر،
إلى أن وصلنا إلى اليوم الذي انخفض فيه سعر برميل النفط إلى 20
دوالر ًا!
املهم أن الرئيس ع��ون أعلن ان «ه��ذا احللم حتقق من خ�لال «تكتل
التغيير واإلص�لاح» الذي ترأسته وال��وزارات التي توليناها وال سيما
وزارة الطاقة التي تس ّلمها الوزير باسيل وال��وزراء الذين تعاقبوا من
بعده» (يقصد تعاقب مستشاري وسكرتارية ولي العهد)!
كما قرر «الرئيس القوي» اصدار طابع تذكاري مبناسبة بدء أعمال
التنقيب عن النفط والغاز ،مستبق ًا النتائج ،وكأن احلفر بح ّد ذاته إجناز
يستحق التخليد! «والله يستر» أن يعمدوا إل��ى وض��ع ص��ورة جبران
باسيل على الطابع ،خصوص ًا بعد التمهيد الذي قام به الرئيس عون في
كلمته «التاريخية»!
السلطة تعي أن الوضع احلالي في موضوع الطاقة من املوارد
ليت ُ
التقليدية البترولية ينطبق عليه املثل الشعبي «اللي ض��رب ضرب..
واللي هرب هرب».
ونصيحة إلى العهد القوي :توجهوا إلى زراعة اللوبية فهي أجدى
ألن الكيلو بـ  14ألف ليرة!

يرجح ك ّفة
التناف�س االقت�صادي ّ
�صناعة �أمريكا للكورونا
يأتي مقالي ه��ذا في سياق موضوع فيروس الكورونا وه��و املقال
الثاني ال��ذي يلي مقال بني أميركا والصني ال وج��ود لرمانة بل لقلوب
مآلنة وغايتي من خط هذا املقال استكمال نشر أدل��ة جديدة يشعر كل
ترجح ك ّفة إنتاج واشنطن لفيروس ك��ورون��ا ألسباب
ق��ارئ لها بأنها ّ
اقتصادية بحتة تتعلق بالتنافس االقتصادي احلاد بينها وبني بكني.
وفي هذا اإلطار قال موقع اجلزائر «تامي» بتاريخ  18آذار  2020بأن من
مصلحة أميركا صناعة الفيروس ونشره في الصني ألن أميركا باتت
مربكة جراء التقارب الروسي  -الصيني وجراء خوفها من تنامي هذا
التقارب االقتصادي أكثر مما تتوقعه واشنطن والذي في حال تناميه
سيشكّ ل لها عب ًأ كبير ًا ،ألن األم��رة في تسيير ال��ق��رارات الدولية فيما
يتعلق مبناطق النزاع خصوص ًا واملناطق ذات األهمية االستراتيجية
اقليمي ًا وعاملي ًا ستغدو بهذا التقارب التحالف وهذا يعني عملي ًا نهاية
النفوذ العاملي ألميركا على الكتلة الدولية.
من هنا يبدو جل ّي ًا أن أميركا لها املصلحة الكبرى واليد الطولى
في ارهاق االقتصاد الصيني ما يرجح نشرها لفيروس الكورونا ،وما
تخوف واشنطن ظهر في إعالن الصني عن مباشرة مشروع
ضاعف من
ّ
احلزام وما يعرف بطريق احلرير وهو مشروع إن كتب له الوصول إلى
شاطئ أمانه وإبصار النور سوف يربط شرق الكرة األرضية بغربها
وسيحقق انفتاح ًا اقتصادي ًا رهيب ًا بالنسبة لبكني وسيجعل عالقتها
تقوى مع الدول املنضمة في كل من آسيا وأوروب��ا وأفريقيا ومن ضمن
ه��ذه ال��دول روسيا وإي���ران ،ل��ذا ف��إن عرقلة املسار الصيني ول��و مؤقت ًا
باضعافه لم يعد األسلوب التقليدي وفق واشنطن يجدي نفع ًا معه بل أن
ما يخرس صوته هي احلرب اجلرثومية.
أما األمر اآلخر الذي يود الكثيرون معرفته هو سبب انتشار الفيروس
بكثرة في إيطاليا بعد الصني .وهنا أود القول أن��ه في نيسان 2019
وبالتحديد في قمة احلرير اجل��دي��دة كانت ايطاليا ال��دول��ة األوروبية
الوحيدة التي انضمت من مجموعة السبع إلى املبادرة الصينية وسعت
لعقد اتفاقيات مع بكني األمر الذي أغضب واشنطن.
أم��ا امل��ع��ارض��ة األميركية للمشروع الصيني فقد جت ّلت بتصريح
الرئيس ترامب في الدورة  73من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عندما
دعى رؤساء الدول إلى محاربة الفكر الشيوعي واالشتراكي الذي تتب ّناه
وت��رع��اه ال��ص�ين ،ألن طريق احل��ري��ر ليست س��وى أداة لتوسيع ّ
تدخل
اجليش الصيني حتت عذر حماية مصالح بكني ،كما ان املشروع سيعزز
عالقاتها الدبلوماسية وسيمنحها مكاسب مع الدول الواقعة على خط
طريق احلرير كبريطانيا والهند وتركيا وبلجيكا وغيرها من الدول ،ما
سيضعف الوجود األميركي في املنطقة خاصة في احمليط الهادئ وهذا
كله سيهديها نقاط إضافية على حساب واشنطن.
إن واشنطن ترى في مشروع احلزام والطريق دعم ًا للنفوذ الروسي
إضافة إلى أن االستثمار الصيني في الدول الواقعة على خط مشروع
احل��زام والطريق بلغت  80مليار دوالر في العام  2018وأسست بكني
حوالي  82منطقة تبادل جت��اري ح��رة ،األم��ر ال��ذي أ ّدى إل��ى رف��ع حجم
املبادالت التجارية للدول الواقعة حول مشروع طريق احلرير مع الصني
إلى حوالي  5.5ترليون دوالر ،وهو مبلغ ميثل تقريب ًا حوالي  %28من
حجم االقتصاد األميركي سنوي ًا.
وإذا عدنا إلى تقرير نشرته مجلة «فورن أفيرز» بتاريخ 2019/11/5
نالحظ ارتفاع منسوب التوتر احلاد بني العمالقني إذ نقرأ أنه في أيلول
 2019وبعد صيف الهب باملشادات الكالمية الساخنة بني الطرفني قامت
إدارة ترامب بزيادة التعريفات اجلمركية على واردات صينية بقيمة
 125مليار دوالر أميركي ما ح��دى بالصني إل��ى ال��رد بفرض تعريفات
جمركية على واردات أميركية بقيمة  75مليار دوالر أميركي ،بينما
كانت الواليات املتحدة تستعد لفرض املزيد من التعريفات اجلمركية
في كانون األول .2019
لقد اعتقد الرئيس ترامب بأن تلك التعريفات ستكون كفيلة الخضاع
الصني وكسر هيبتها وشوكتها ،لكن األرق��ام كانت قد أش��ارت إل��ى أن
الواليات املتحدة ليست الطرف الفائز في احل��رب التجارية ،ورغ��م أن
النمو االقتصادي قد تباطئ لكن التعريفات اجلمركية ضربت املستهلك
األميركي بدرجة أكبر من نظيره الصيني.
قد يتراجع ترامب عن سياسة التدمير الذاتي التي يتبعها مع الصني
لكن التنافس الصيني األميركي يستمر إلى ما بعد فترته الرئاسية حيث
حتاول الكثير من التغطيات االعالمية تصوير األمر على أنه تصادم بني
شخصيتني األول��ى مزاجية ترامب في مواجهة الثانية عناد الرئيس
الصيني تشيجينغ واحلزب الشيوعي الصيني.
ويذكر أنه في العام  2018ارتفعت الصادرات الصينية إلى الواليات
املتحدة األميركية مبقدار  34مليار دوالر أميركي أي نسبة  %7عن العام
الفائت مقابل انخفاض صادرات واشنطن إلى الصني مبقدار  10مليار
دوالر أميركي أي نسبة .%8
ووف��ق � ًا ملسح أج��رت��ه الغرفة التجارية ف��ي شنغهاي ف��ي شهر أيار
 2018تبينّ أن هناك ما دون الـ  %6من األعمال التجارية األميركية التي
تخطط ملغادرة الصني والعودة إلى أميركا ،في حني قالت نسبة  %60من
الشركات األميركية أنها ّ
تفضل البقاء في الصني.
وباعتراف أميركي ضمني بأن لواشنطن املصلحة في نشر الكورونا
في الصني ،كتب موقع «بزنس انسايدر» بتاريخ  2020/1/30تقرير ًا
قالت فيه الكاتبة لينيت لوبيز أن انتشار الفيروس على االقتصاد
الصيني سيكون كبير ًا نظر ًا لتزامنه مع االحتفال برأس السنة القمرية
الصينية اجلديدة التي كان ينتظر أن ينفق خاللها املستهلكون الكثير
من امل��ال ،وقالت أن��ه كلما طالت م��دة الفشل في محاصرة انتشار هذا
الفيروس زاد الضغط على االقتصاد.
وي���رى م��ح��ل��ل��ون ف��ي ب��ن��ك س��وس��ي��ت��ه ج��ن��رال أن اس��ت��م��رار انتشار
الفيروس في الصني حتى شهر آذار قد ي��ؤ ّدي إل��ى خفض منو الناجت
احمللي االجمالي إل��ى أق��ل من  %6وأك��دوا أن الفيروس يعتبر الضربة
األخطر على االستهالك احمللي والقطاعات املتعلقة بالسياحة في جميع
أنحاء الصني ذلك أخ��ذ ًا بعني االعتبار الثقل ال��ذي اكتسبه االستهالك
ف��ي االقتصاد الصيني ،علما أن انتشار ال��ك��ورون��ا ف��ي مدينة ووهان
كان كارثي ًا إذ متثل املدينة وهي عاصمة اقليم هوبي ،مركز ًا صناعي ًا
مهم ًا في الصني يساهم بنحو  %4من الناجت احمللي االجمالي للبالد
وفي سياق امكانية التورط عينه قال شارلي جيان املتحدث باسم وزارة
اخلارجية الصينية في  15آذار  2020بأن مجلة nature medicine
األميركية أك��دت في بحث نشرته في أح��د أع��داده��ا في العام  2015أن
علماء من ال��والي��ات املتحدة متكنوا من احلصول على ن��وع جديد من
فيروس كورونا له تأثير خطير وحتى مميت على اإلنسان وأضاف جيان
أن جنود ًا أميركيني شاركوا في دورة األلعاب العسكرية األميركية التي
جرت في مدينة ووهان وقد تنافس فيها عشرة آالف عسكري من مختلف
أنحاء العالم في تشرين األول املاضي وهم الذين نقلوا الفيروس إلى
هذه املدينة حتى أن األمر وصل بالرئيس ترامب إلى استغالل املرض
وع��رض دواء ش� ٍ
�اف م��ن صنع أميركي على شريكة كيورفاك األملانية
ل�لأدوي��ة مقابل انتقالها إل��ى أميركا ،وال���دواء هو عبارة مصل ودواء
حصري ألميركا فقط وهذا العرض األميركي الزاخر باألرباح الطائلة
يثبت نظرية التآمر على الصني ،لكن اخلطوة اجلريئة أت��ت من وزير
الداخلية األملاني هورست ذي هوفر الذي أكد صحة العرض األميركي
وأضاف بجواب جبار يجب أن يعلم ترامب أن املانيا ليست للبيع ألنها
هي من تود انتاج لقاح ٍ
شاف ليكون في خدمة بلدان العالم كلها املوالية
واملعارضة ألميركا.
أما قنبلة موسم الكورونا أو زمن الكورونا فقد فجرها وزير خارجية
اسرائيل يسرائيل كاتس عندما قال لقناة  CH1االسرائيلية بتاريخ
 2020/3/18وه��ذه امل��رة خالف ًا للعادة وبعيد ًا عن االتهام للصني بأن
أميركا صنعت الكورونا لتصيب اي��ران به بعد مقتل جنودها في عني
األس��د ،لكن ولألسف فقد حت� ّ�ول الفيروس إلى جميع ال��دول وأصبحت
السيطرة عليه مستحيلة لذا يجب إعدام ترامب فور ًا على فعلته حسب
قول كاتس.

رميون مي�شال هنود
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كل لبنان
 159يوم ًا :الكورونا عدو مفرت�س ..وا إلجراءات حتتاج اىل دعم املعوزين وجتاوب كامل من املواطنني
كورونا 8 ..مثبتة جديدة وا إلجمايل  256حالة
الثالثاء  24آذار 2020م
املوافق  29رجب 1441هـ

اعلنت وزارة الصحة امس أنه حتى
تاريخ  23آذار  ،2020أصبح عدد احلاالت
املثبتة مخبريا في مستشفى احلريري
اجل��ام��ع��ي وم��خ��ت��ب��رات املستشفيات
اجلامعية املعتمدة  256حالة بزيادة 8
حاالت عن يوم أمس األول.
كما وردت  11حالة من مختبرات غير
معتمدة م��ن قبل ال����وزارة وه��ي حتتاج
إلعادة التأكيد في مستشفى احلريري.
ودع����ت ال������وزارة ال���ى ات��خ��اذ أقصى
درجات احليطة واحلذر في التعاطي مع
هذا امل��رض ،وتش ّدد ال��وزارة على جميع
احل��االت التي مت فحصها في مختبرات
خ��اص��ة غير معتمدة وج���اءت نتيجتها
إيجابية وال يعاني اكثرها من عوارض
مرضية ،التزام احلجر الصحي املنزلي
ال��ت��ام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو
نفيه.
وشددت على االلتزام باحلجر املنزلي
التام وبأن أي تهاون سيع ّرض صاحبه
للمالحقة القانونية واجلزائية.

تدابير في مرفأ بيروت

وأم��س عقد اجتماع في مكتب املدير
العام ملرفأ بيروت حسن قريطم التخاذ
ك��ل االح��ت��رازي��ة مل��واج��ه��ة خطر فيروس
«ك����ورون����ا» ،وذل����ك ف��ي س��ي��اق التدابير
واإلجراءات املتّخذة من إدارة واستثمار
املرفأ ،وضم االجتماع املدير العام للنقل
وممثلني ع��ن م��خ��اب��رات اجليش واألمن
ال���ع���ام ف���ي ح���رم امل���رف���أ ،ب��اإلض��اف��ة إلى
مسؤولة احلجر الصحي فيه وممثلني
عن اإلدارة.
واتُّ���خ���ذت ت��داب��ي��ر ف��وري��ة م��ن جانب
اإلدارة أه��م��ه��ا ط��ل��ب إدراج املوظفني
وال���ع���م���ال امل���وجل�ي�ن ب��ت��أم�ين شحنات
الغذاء وال��دواء والذين يثبت خلوهم من
أي إصابة ضمن الطواقم املسموح لها
بالتنقل ،خدم ًة النتظام العمل في املرفق
العام والستمرارية حركة الشحن.
ك���ذل���ك ،ال���ت���زم���ت ت���أم�ي�ن الكمامات
وم��س��ت��ل��زم��ات ال��وق��اي��ة ك��اف��ة م��ن كفوف
وموازين ح��رارة لفحص الداخلني ،على
أن يفرض على كل منهم وضع الكمامة.
وأكد قريطم أن «اإلدارة بصدد تعقيم
ك��ل مباني واملكاتب وك��ل امل��داخ��ل حيث
اجليش واألم���ن ال��ع��ام واجل��م��ارك وأمن
ال��دول��ة م��رة ك��ل أس��ب��وع�ين» ،مشيرا إلى
سيوجه إلى شركات الشحن
أن «تعميما
ّ
وتخليص البضائع باالمتناع عن تشغيل
أش���خ���اص م��ع��رض�ين أك��ث��ر م���ن غيرهم
لإلصابة ،وبالتحديد من تتعدى أعمارهم
الرابعة والستني واملصابني بأمراض
مزمنة واستبدالهم مبن هم أقل عرضة،
للقيام باألعمال املرفئية املطلوبة لضمان
استمرارية العمل».
وختم أن «عناصر األمن العام في نقطة
املرفأ ،سيتولون أخذ حرارة كل الداخلني
على أن يطلب من كل من يتبني أن حرارته
مرتفعة ال��ع��ودة ال��ى امل��ن��زل وم��ن ك��ل من
تظهر عليه ع���وارض مرضية إضافية،
ال��ذه��اب ال��ى مستشفى رفيق احلريري
اجل��ام��ع��ي مب��واك��ب��ة ال��ص��ل��ي��ب األحمر،
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وأن يترافق ذلك مع سحب الرخصة ملدة
أسبوعني وحلني التعافي».

الضمان ٥٨ :مليار ليرة
سلفات للمستشفيات
وديون الدولة

وبناء على املذكرة اإلعالمية رقم 499
تاريخ ( 2013/11/12متديد العمل بقرار
مجلس اإلدارة ب��إع��ط��اء املستشفيات
س����ل����ف����ات ع����ل����ى ح�����س�����اب م���ع���ام�ل�ات
االستشفاء).
وف���ي ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان
االج��ت��م��اع��ي أص���در امل��دي��ر ال��ع��ام محمد
كركي ق��رار ًا إعطاء سلفة للمستشفيات
ع��ن آذار  2020على ح��س��اب املعامالت
االستشفائية املتوجبة لكل منها وحددت
قيمة السلفة مببلغ إجمالي وقدره:
 /57 916 191 000/ل.ل.؛ موزّعة
بني املستشفيات وشملت  120مستشفى
واألطباء بحيث ينال كل منهم:
املستشفيات 47 578 535 000 :ل.ل.
األطباء 10 337 656 000 :ل.ل.
وحدد القرار آلية الدفع:
 تدفع السلفات مبوجب أوام��ر دفعتصدر عن املدير املالي وتقترن بتأشيرة
رئيس احملاسبة بعد التأكد أن املستشفى
س��دد موجباته املالية للصندوق حتى
تشرين الثاني ( 2019ضمنا) ،وذلك عن
طريق حتويل مصرفي إلى حساب كل من
املستشفى واللجنة الطبية داخله.
 أن يتعهد املستشفى مبوجب كتابخ��ط��ي ب��اس��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع املضمونني
وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ع��رف��ات امل���ق���ررة م���ن قبل
الصندوق.
 ت��س��دد ه��ذه السلفات امل��ع��ط��اة عنشهر آذار  2020في مهلة اقصاها نهاية
شباط  2021عن طريق اقتطاعها من قيمة
امل��ع��ام�لات ال��ت��ي تتوفر نظاميا شروط
دفعها لكل مستشفى.
وط��ال��ب ك��رك��ي ال��دول��ة ب��اإلس��راع في
املتوجبة عليها لصالح
تسديد ال��دي��ون
ّ
ال���ص���ن���دوق ،مت��ك��ي��ن�� ًا ل��ل��م��ؤس��س��ة من
الصحية
االستمرار في تأدية خدماتها
ّ
واالستشفائية للمضمونني في ظل هذه
ال��ظ��روف الصعبة ال سيما ف��ي ظ��ل عدم
ق���درة امل��ض��م��ون�ين ع��ل��ى حت ّ��م��ل األكالف
الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة من
دون حتصيلها من الصندوق.

دعوة لتعقيم محطات
احملروقات

من جهة ثانية ،دع��ت نقابة أصحاب
احمل����ط����ات واحمل�����روق�����ات للمساهمة
باحلرب على كورونا من خ�لال مكافحة
ان��ت��ش��اره ب��ش��ط��ف ارض احمل��ط��ة باملاء
والصابون ورش املضخات والتجهيزات
والواجهات في احملطة بسوائل التعقيم
يومي ًا وإلزام العمال على اتباع ارشادات
الوقاية من وضع الكمامة وغسل اليدين
دوري ًا وخاص ًة بعد تبادل االوراق النقدية
وعدم الدخول الى سيارات الزبائن وعدم
مل��س داخ��ل��ه��ا ،كما احمل��اف��ظ��ة على ابقاء
مسافة اقلها متر ون��ص��ف م��ع الزبائن

وعدم التواصل معهم من دون كمامة.

بعلبك

وم����ن ب��ع��ل��ب��ك ،أف�����اد ال��زم��ي��ل محمد
أب��و إس��ب��ر ع��ن تسيير اجل��ي��ش دوريات
ف��ي ش���وارع بعلبك واملنطقة للتأكد من
اإلقفال ومنع التجمعات وعدم التجول إال
للضرورة القصوى ،كما حلقت في أجواء
بعلبك وق��رى املنطقة مروحية للجيش
طلبت من املواطنني عبر مكبرات الصوت
التزام منازلهم.
وق��ام رئيس بلدية بعلبك ف��ؤاد بلوق
بجولة برفقة الشرطة البلدية ومؤازرة
اجل���ي���ش ع���ل���ى األس��������واق وال����ش����وارع
الرئيسية واألح��ي��اء الداخلية ومحيط
املدينة ملتابعة االج��راءات التي اتخذتها
البلدية .وطلب بلوق من «كل شخص يتم
ال��ت��واص��ل معه لطلب استئجار منزل،
مراجعة البلدية قبل اإليجار ،حتت طائلة
املالحقة القانونية».
وأك���د ع��ل��ى «ض����رورة االل���ت���زام التام
ب��االق��ف��ال وع���دم ال��ت��ذاك��ي بفتح محالت
عبر اب��واب خلفية ،أو في أوق��ات معينة،
ألن املتابعة ستكون على م��دار الساعة،
وامل���س���ؤول���ي���ة ه����ي أخ�ل�اق���ي���ة ودينية
وإنسانية قبل أن تكون قانونية ،وعدم
االل��ت��زام بالتعليمات وامل��ق��ررات يعرض
امل��خ��ال��ف للمساءلة وال��ع��ق��وب��ة ال��ت��ي قد
ت��ص��ل إل���ى س��ح��ب ال��ت��رخ��ي��ص وإقفال
احملل».
وب��دوره��ا واص��ل��ت املجالس البلدية
واالحت���������ادات ح���م�ل�ات رش ال���ش���وارع
واألحياء باملعقمات بالتعاون مع الدفاع
املدني واجلمعيات األهلية ،وطلبت من
األهالي عبر املنشورات ومكبرات الصوت
والرسائل النصية« ،التزام البيوت ،وعدم
استقبال قادمني من مناطق أخ��رى قبل
إب�لاغ البلدية الت��خ��اذ التدابير الالزمة
للتأكد من سالمتهم».
وت���ول���ت ف���رق م���ن ال��ه��ي��ئ��ة الصحية
اإلسالمية فحص ح��رارة زبائن محالت
بيع املواد الغذائية والتموينية ،وتعقيم
األيدي والتأكيد على ارتداء الكمامات.
وتف ّقد عضو جلنة الصحة النيابية
ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع��ل��ي امل���ق���داد القسم
اجلديد ال��ذي جهزه مستشفى دار األمل
اجلامعي في بعلبك ،في مبنى منفصل
عن املستشفى ،ملرضى الكورونا ،برفقة
م��س��ؤول منطقة ال��ب��ق��اع ف��ي ح���زب الله
الدكتور حسني النمر.
وق��ال امل��ق��داد« :ان قسم ال��ط��وارئ في
املستشفى له اهمية متعددة اجلوانب،
منها أن��ه منفصل ع��ن مبنى املستشفى
الرئيسي وال يعيق عمله ،وبالتالي إنه
مجهز ب��غ��رف��ة عمليات مخصصة فقط
مل��رض��ى ال��ك��ورون��ا م��ن��ع��زل��ة ومنفصلة،
وهذا أمر هام جد ًا ،ومت تزويد القسم بكل
التجهيزات التي تتوافق م��ع املستوى
العاملي على صعيد غرف العزل وأجهزة
التنفس والعناية الفائقة ،وهناك قسم
آخ��ر ل��ع��زل امل��رض��ى ال��ذي��ن ال يحتاجون
ألجهزة تنفس ،وهذا اإلجناز نتباهى به،
ونتمنى أن حتتذي كل مستشفيات لبنان

ال�سعودي بحث والبزري جهوزية القطاع
ال�صحي ال�صيداوي مُبواجهة «كورونا»
�صيدا � -سامر زعيرت:
أع���ل���ن رئ���ي���س ب���ل���دي���ة صيدا
املهندس محمد السعودي «أن بلدية
صيدا ستق ّدم مساعدات إنسانية
وإج��ت��م��اع��ي��ة ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار ليرة
لبنانية مبوافقة دي��وان احملاسبة
ملواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأن ه���ذه امل��وض��وع سيتم بحث
ماسة
آليته ال سيما وأن احلاجة
ّ
ملثل هذه املساعدات في ظل إقفال
امل���ؤس���س���ات وامل����راف����ق وإل���ت���زام
املواطنني ملنازلهم وبالتالي فقدان
عملهم وق��وت��ه��م ال��ي��وم��ي .وهذه
امل��س��اع��دات ال��ت��ي أق�� ّره��ا املجلس
ال��ب��ل��دي ه��ي أق���ل ال���واج���ب لنقف
مع أهلنا في صيدا ونحن نواجه
جميعا هذه احملنة التي نرجو الله
ّ
وجل أن تزول سريعا في لبنان
ع ّز
والعالم أجمع».
ت���داع���ي���ات وم���خ���اط���ر إنتشار
ف��ي��روس ك���ورون���ا ،ك���ان املوضوع
األس����اس ف��ي ل��ق��اءات ومتابعات
املهندس السعودي حيث عقد لقاء
مشترك مع الدكتور عبد الرحمن
ال���ب���زري ت��رك��ز ح���ول إستعراض
الواقع الصحي الراهن وجهوزية
القطاع الصحي وحتصني املجتمع
الصيداوي من تداعيات «كورونا».
وق����ال ال���ب���زري أن «ال��ل��ق��اء هو
لبحث االس��ت��ع��دادات الصيداوية
الصحية واالجتماعية الستيعاب
أزم�����ة ال���ك���ورون���ا ال���ت���ي تعصف
بالبالد بشكل عام وبالعالم ككل.
وصيدا معروف عنها أنها عاصمة
صحية وبالتالي يجب ان تكون
مستعدة ألي احتمال.
خ���ت���م م����ؤك����دا ب�����أن الرسالة
واض����ح����ة وت��ق��ت��ض��ي ب���اإلل���ت���زام
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وب���ع���دم اخل����روج
والتنقل والتهاون بهذا املوضوع،
ألن احلماية األساسية تبدأ فردية
ثم عائلية ثم مناطقية وفي األحياء
وصوال للمجتمع الصيداوي ككل.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال السعودي:
«بحثنا سويا في تطورات الوضع
ال���ص���ح���ي واإلس�����ت�����ع�����دادات في
ص��ي��دا ع��ل��ى م��س��ت��وى املستشفى
احلكومي واملستشفيات اخلاصة
أيضا ،وأهمية جهوزيتها من أجل
املواجهة .صحيح أننا في صيدا لم
تسجل فيها أية حالة كورونا ،ولكن
مع كل يوم نسمع إنتشار العدوى,
وعلينا كمجتمع صيداوي أن نكون
على قدر املواجهة واإلستعداد لكل
اإلحتماالت».
وأك��د على ض���رورة التشدد في
إن��ف��اذ م���ق���ررات م��ج��ل��س ال����وزراء
جلهة إلتزام املواطنني ملنازلهم الن
املوضوع هو ه ّم وطني ومسؤولية

بهذه اخلطوة الرائدة».
وق����ال ال��ن��م��ر« :ان ج��ان��ب التجهيز
احلاصل في مستشفى بعلبك احلكومي،
وأصبح ج��زء ًا من خطة اجلهوزية التي
نعمل عليها منذ فترة».
وش���رح م��دي��ر املستشفى ع��ل��ي عالم
مواصفات املبنى اجلديد ملعاجلة مرضى
ال��ك��ورون��ا ،ق��ائ ً
�لا« :ج��ه��زن��ا ق��س��م عناية
واستشفاء وقسم طوارئ ومختبر خاص
منفصل عن مبنى املستشفى الرئيسي،
لعالج املرضى بشكل عام وعزل املصابني
مب���رض ال���ك���ورون���ا ،ون���أم���ل أال نحتاج
ل��ه��ذا ال��ق��س��م ،ك��م��ا ج��ه��زن��ا ق��س��م�� ًا داخل
امل��ب��ن��ى إلق��ام��ة ج��ه��از ال��ت��م��ري��ض ،الذي
سيلتزم العاملون به مبزاولة عملهم ملدة
أسبوعني متواصلني ،ثم اعتماد احلجر
املنزلي ملدة  14يوم ًا قبل عودتهم مجدد ًا
ملزاولة عملهم اإلنساني».
وأش��ار إل��ى أن «ال��ق��درة االستيعابية
احلالية للقسم تبلغ  54س��ري��ر ًا ،وقابلة
ل��ل��ت��وس��ي��ع ف���ي ن��ف��س امل��ب��ن��ى بأقسام
أخ��رى ،وسيتم ي��وم غد افتتاح  14غرفة
إفرادية جهزناها بكامل املعدات وأجهزة
التنفس ،على أن تتم تهيئة وجتهيز باقي
الغرف خالل األيام القليلة املقبلة».
من جهة ثانية ،واصلت بلدية بعلبك
حملة رش م���واد التعقيم ف��ي الشوارع
الرئيسية واألحياء الداخلية في املدينة،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��دف��اع امل��دن��ي والهيئة
الصحية اإلسالمية.
وأك���د رئ��ي��س البلدية ف���ؤاد ب��ل��وق أن
«األمطار التي تساقطت أعاقت استكمال
احلملة التي انطلقت على نطاق واسع
مطلع األس��ب��وع امل��اض��ي ،ولكننا اليوم
وغد ًا سننجز بعون الله تعقيم كل أنحاء
امل��دي��ن��ة ،وسنتابع العمل بشكل دوري
لنتجاوز مع ًا هذه احملنة».

ميثاق تعاون بني الطبابة
العسكرية ونقابة األطباء

زار نقيب األطباء البروفسور شرف
أب��و ش��رف يرافقه عضو مجلس النقابة
ورئيس جلنة التحقيقات فيها الدكتور
م��روان الزغبي ف��رع الطبابة العسكرية
في قيادة اجليش والتقى رئيسها العميد
ال��رك��ن ج���ورج ب��وس��ف ورئ��ي��س الشرطة
العسكرية العميد الركن عماد العلم ،ومت
التوقيع على ميثاق تعاون بني الطرفني
ينظم عالقة اجليش اللبناني مع اجلسم
الطبي ،ويراعي احكام النظام العام في
اجليش من ناحية واحكام قانون اآلداب
الطبية م��ن ناحية ث��ان��ي��ة .وت��ن��ص ابرز
نقاطه على اآلتي:
 -1حضور طبيب منتدب من الطبابة
العسكرية في جلنة التحقيقات في نقابة
االطباء بصفة مشارك في حاالت التحقيق
في اخطاء املهنية  ،مع االستعانة بأطباء
اختصاصيني وج��ام��ع��ي�ين م��ن مختلف
امل��ؤس��س��ات االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة اجلامعية
 ،على ان ت��رف��ع اللجنة تقريرها خالل
 15يوما قابلة للتجديد  15يوما أخرى،
ال��ى مجلس النقابة ليحيله ب���دوره الى
ق��ي��ادة اجل��ي��ش – ال��ط��ب��اب��ة العسكرية

خ�ل�ال اس��ب��وع��ي�نن .وع��ل��ى ض���وء نتيجة
عمل اللجنة تتخذ قيادة اجليش االجراء
املناسب بحق الطبيب املتعاقد.
 -2تلتزم اللجان الطبية املنتخبة في
املستشفيات بتعليمات نقابة االطباء،
وتتعاون مع اجليش لتأمني حسن سير
العمل فيها.
 -2سيتم العمل بفصل اتعاب االطباء
ع��ن الفواتير االستشفائية وتسديدها
مباشرة الى حسابات األطباء عند توفر
االم��ك��ان��ات التقنية ال�لازم��ة ل��دى قيادة
اجليش  -الطبابة العسكرية.
ون��اق��ش املجتمعون اق��ت��راح تسديد
ات��ع��اب االط��ب��اء م��ن الطبابة العسكرية
ال���ى ال��ن��ق��اب��ة ،ل��ت��وزع��ه��ا ب���دوره���ا على
اللجان الطبية او على االطباء مباشرة.
وس��ي��ع��رض ه���ذا االق���ت���راح ع��ل��ى مجلس
النقابة لدراسته واتخاذ القرار املناسب
في شأنه.

طرابلس

وم�����ن ط���راب���ل���س ،أف�������ادت الزميلة
روع��ة الرفاعي أن حظر التجول الذاتي
وال�����ذي ت��رج��م ب��ت��داب��ي��ر وق��ائ��ي��ة أمنية
ات��خ��ذت��ه��ا ال��ق��وى ال��ع��س��ك��ري��ة واألمنية
في كل ال��ش��وارع واألم��اك��ن من أج��ل منع
ال��ت��ج��م��ع��ات وم��ن��ع س��ي��ر احل���اف�ل�ات من
باصات وفانات تنقل الركاب مع التأكيد
على املواطنني للبقاء في منازلهم وعدم
ال��ن��زول منها وذل��ك تخت طائلة توجيه
اإلن���ذار وم��ن ثم محضر الضبط وم��ن ثم
اللجوء الى القضاء وصوال الى احلبس
في حال لم يتم االلتزام.
ودف����ع احل��ظ��ر ال��ب��ع��ض إل���ى التزام
املنازل ومن املنتظر أن تظهر نتائج حظر
التجول ال��ذات��ي واالج����راءات الصارمة
وال��ت��داب��ي��ر األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة التي
ستتخذ علما بأن محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا قد أصدر قرارا باغالق محالت
السوبرماركت وكل احمل�لات التي كانت
مستثناة من التعبئة العامة عند الساعة
اخلامسة حيث ب��ات ال���دوام من الساعة
الثامنة صباحا وحتى اخلامسة مساء.
وع���ق���د أم�����س ف����ي ب���ل���دي���ة طرابلس
اجتماعا أمنيا ض��م ال��ى ج��ان��ب رئيس
بلدية طرابلس ال��دك��ت��ور ري���اض اليمق
وأعضاء املجلس األم�ين العام للمجلس
األع��ل��ى ل��ل��دف��اع ال��ل��واء محمود األسمر
وقائمقام زغرتا اميان الرافعي أمينة سر
إدارة جلنة الكوارث.
وأك��د اللواء األسمر أن اللقاء بهدف
اإلض��اءة على الضروريات للحفاظ على
اوالدنا وأهلنا ومجتمعنا  ،الوباء يحصد
أرواح كثيرة وال خالص منه اال من خالل
االلتزام بكل اإلج��راءات الوقائية والتي
سنبحثها اليوم.
وقال الدكتور اليمق لـ«اللواء» »:منذ
ي��وم ام��س ب��دأت اإلج���راءات بشكل جدي
طبعا في طرابلس لم يكن هناك التزام لكن
بعد ورود اخلبر عن اإلصابات وإمكانية
التفشي ب��ات ال بد من اتخاذ االجراءات
ال��ي��وم وك��ل ي��وم م��ع إمكانية التعويض
على املواطنني».

س ّيارات الدفاع املدني في بعلبك
وأض�����اف« :ب����� ْاذن ال��ل��ه سنبحث في
اج��ت��م��اع��ن��ا امل���وس���ع ال���ي���وم م���ع اللواء
األسمر التخاذ ق���رارات ملساعدة الناس
بعدما اتخذنا ال��ق��رار بإنشاء صندوق
خ��اص ملدينة طرابلس واحت���اد بلديات
ال��ف��ي��ح��اء اذا ل���زم األم���ر م��ن خ�ل�ال جمع
كون البلدية لوحدها غير قادرة
تبرعات ّ
على املواجهة».

البترون

وم��ن البترون أف��ادت الزميلة نالسي
جبرايل ي��ون��س ،أن ج��رد البترون أعلن
رئ��ي��س بلدية بشعله رش��ي��د جعجع عن
«ظ��ه��ور اصابتني بفيروس ك��ورون��ا في
البلدة هما ج.س .الذي يتلقى العالج في
مستشفى القديس ج��اوج��ي��وس وج.خ.
في مستشفى رفيق احلريري احلكومي
وحالهما مستقرة.
وأكد« :أن العدوى مستوردة من خارج
بشعله ومن خارج منطقة البترون أيضا
ب��اع��ت��ب��ار أن امل��ص��اب�ين ي��س��ك��ن��ان خارج
البلدة».
كما أعلنت بلدية دوما عن ظهور أول
حالة كورونا في البلدة ان املريض التقى
ع���ددا قليال م��ن ال��ب��ل��دة واح��ت��ك ب��ه��م في
مناسبات اجتماعية ولكن بشكل خجول
وهو قيد املراقبة واملتابعة طبيا من قبل
البلديةودعت «اجلميع االلتزام باحلجر
املنزلي وع��دم اخل��روج اال عند الضرورة
القصوى ،على أن يتولى شخص واحد
م��ن أف����راد ك��ل ع��ائ��ل��ة مهمة اخل����روج مع
اتخاذ االجراءات الوقائية كافة».
وأك�������دت أن���ه���ا «س���ت���ح���رر محاضر
ض��ب��ط ب��ح��ق ك���ل ش��خ��ص ي��خ��ال��ف وال
يلتزم ب��اإلج��راءات الوقائية وخصوصا
ارت���داء ال��ق��ف��ازات وامل��اس��ك» ،كما شددت
على «السماح بالدخول إلى البلدة فقط
للحاالت اإلنسانية لتأمني املواد الغذائية
واألدوية للصيدليات واحملروقات وزيارة
الطبيب وذلك ضمن الشروط الوقائية».
وات��خ��ذت دوم���ا ت��دب��ي��را ق��ض��ى مبنع
بائعي اخلبز املتجولني وحصر توزيع
اخل��ب��ز ف��ي ال��ب��ل��دة ب��ال��س��ي��د وس��ي��م حنا
شلهوب اب��ت��داء من اليوم الثالثاء ،كما
منعت التجمعات ع��ل��ى أن��واع��ه��ا وألي
سبب كان حتت طائلة املالحقة القانونية.
ولفت رئيس البلدية الدكتور أسد عيسى
إلى أن «العدوى هي مستوردة من خارج
البلدة ومن خارج منطقة البترون» ،وشدد

على «وجوب تنفيذ مضمون البيان حتت
طائلة احملاسبة ،مؤكدا «ع��دم التساهل
مع أي ك��ان ألن صحة أهلنا أولوية ولن
نسمح بالتساهل مبا يلحق الضرر بأي
شخص من ابناء بلدتنا».
وأش���ار إل��ى أن «عائلة امل��ص��اب تنفذ
حاليا احلجر املنزلي الوقائي في منزلها
في بيروت».
وفي وسط البترون جه رئيس بلدية
جران نداء الى اهل البلدة أعلمهم خالله
أن��ه اذا شعر اح��د ب��ع��وارض الكورونا،
االتصال بالبلدية وسوف يتم تأمني نقله
الى مستشفى هيكل – الكورة بالتعاون
مع الصليب االحمر اللبناني وبالتنسيق
م���ع خ��ل�� ّي��ة االزم�����ة ف���ي ق��ض��اء البترون
وب��ال��ت��واص��ل م��ع ال��دك��ت��ور ول��ي��د ح��رب.
على ان ستتكفل البلدية بكامل نفقات
الفحوصات الطبية.
كما ط��ال��ب ج��رد ت��ن��وري��ن  -حاريصا
امل��س��ؤول�ين ب��إع��ادة ال��ت��ي��ار الكهربائي
وإصالح األعطال.

زغرتا

وم����ن زغ���رت���ا أف�����اد ال���زم���ي���ل حسام
احلسن أن وزيرة العمل مليا ميني تف ّقدت
املستشفيات ف��ي قضاء زغ��رت��ا يرافقها
م��ن��دوب منظمة الصحة العاملية محمد
علي حامندي وعدد من االخصائيني الى
احملامي بطرس فرجنيه والدكتور ايلي
فرجنيه عن تيار املرده باالضافة الى عدد
من االطباء الزغرتاويني حيث جالت في
مركز الشمال االستشفائي واطلعت على
االحتياجات الالزمة ملواجهة الفيروس
وال���ق���درة االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة وق���د استقبلها
الدكتور سيزار باسيم وعدد من االطباء.
ك��م��ا ج���ال���ت ف���ي أق���س���ام مستشفى
سيدة زغرتا اجلامعي بحضور النائب
البطريركي املطران جوزاف نفاع ومدير
املستشفى املونسنيور اسطفان فرجنيه
واط��ل��ع��ت على التدابير امل��ت��خ��ذة وعلى
االحتياجات.
وباالطار نفسه تفقدت الوزيرة مركز
العائلة الطبي والتقت م��دي��ره الدكتور
قيصر معوض وع��دد من االطباء مطلعة
على جهوزية العمل واالحتياجات.
كما تفقدت والوفد املرافق مستشفى
يوسف الرهبان وعاينت ميدانيا إمكانية
اس��ت��خ��دام امل��س��ت��ش��ف��ى ك��م��رك��ز ملعاجلة
مرضى الكورونا.

كبيرة على كاهل اجلميع.
وكان السعودي تابع من مكتبه
بالقصر ال��ب��ل��دي ش��ؤون��ا صحية
ل��ه��ا ص��ل��ة مب���واج���ه���ة تداعيات
ومخاطر إنتتشار فيروس كورونا،
وق���د إس��ت��ق��ب��ل ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة وفدا
م��ن إدارة «م��رك��ز لبيب أب���و ظهر
ال��ط��ب��ي» ف��ي ص��ي��دا ض��م الدكتور
لبيب لبيب أبو ظهر ومعني لبيب
أب���و ظ��ه��ر وذل����ك ب��ح��ض��ور رئيس
جلنة الصحة والبيئة في املجلس
البلدي الدكتور حازم بديع وعضو
اللجنة ال��دك��ت��ور عبدالله كنعان،
ك��م��ا ح��ض��رت ج��ان��ب��ا م���ن اللقاء
رئيسة املصلحة اإلداري��ة واملالية
في البلدية زهرة الدرزي.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ب���دي���ع « :لقد
خ��ص��ص ال��ل��ق��اء ل��ب��ح��ث اجلهود
التنسيقية م��ع املستشفيات من
أج��ل اجلهوزية الطبية للتعاطي
م��ع ح���االت ع�لاج محتملة ملرضى
ك����ورون����ا ،وإدارة «م���رك���ز لبيب
الطبي» أبدت إستعدادها للتعاون
اإليجابي في ه��ذا املجال على أن
ت��ت��م ك��اف��ة األم���ور التنسيقية من
خالل مظلة البلدية ومبتابعة من
جلنة الصحة والبيئة فيها.
ه���ذا م���ن امل���ق���رر أن ي��ع��ق��د عند
ال���ت���اس���ع���ة م�����ن ص����ب����اح ال���ي���وم
(الثالثاء) إجتماع في بلدية صيدا

ب��ح��ض��ور م������دراء املستشفيات
ل��ل��ت��ب��اح��ث مب���وض���وع اجلهوزية
الصحية م��ع ت��زاي��د خطر إنتشار
«كورونا».
كما بحث املهندس السعودي
م�����ع وف������د «جت����م����ع امل���ؤس���س���ات
األهلية» شؤونا إجتماعية تتعلق
ب���أوض���اع وت���داع���ي���ات «ك���ورون���ا»
وم��ب��ادرات املؤسسات التطوعية
في ه��ذا املجال للحد من وق��ع هذه
التداعيات في صيدا ومنطقتتها.
وك������ان امل���ه���ن���دس السعودي
استقبل وف��د داخلية اجلنوب في
احل��زب التقدمي اإلشتراكي ضم:
وك��ي��ل ال��داخ��ل��ي��ة امل��ه��ن��دس حسن
ادري���س وع��ض��و وك��ال��ة الداخلية
باسم احلسنية ومفوض اإلعالم
السيد ع��دن��ان سليقا ،وتسلم من
ال���وف���د م��اك��ي��ن��ة ت��ع��ق��ي��م م���ع كافة
مستلزماتها.
إل���ى ذل���ك ،واص��ل��ت ف���رق بلدية
صيدا وفوج اإلطفاء وبتوجيهات
من رئيس البلدية املهندس محمد
السعودي أعمال ال��رش والتعقيم
في إطار مواجهة تداعيات فيروس
ك���ورون���ا وم��ن��ع إن���ت���ش���اره ،حيث
شملت احلمالت ش��وارع وأحياء
املدينة ،وأي��ض��ا مجمع األوزاعي
للنازحني والذي يقطنه نحو 1000
من النازحني.

�أنطوان حبيب:
ل�ست م�صاب ًا بـ «كورونا»

نفى رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس األسبق أنطوان حبيب اخلبر
املتداول على مواقع التواصل االجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا،
مؤكدا «أن ال أحد فوق رأسه خيمة ،وهذا الفيروس ميكن أن يصيب أي
عار من الصحة جملة وتفصيال وأنه مع عائلته
كان ،لكن خبر إصابتي ٍ
وأعضاء جمعية إمناء طرابلس وامليناء بصحة جيدة» ،وشكر كل من
إتصل لالطمئنان على صحته.

وم��ن ال��ن��اق��ورة ،أف���اد الزميل جمال
خليل «أظ��ه��رت الفحوصات أن جندي
حفظ س�لام تابع ل�لأمم املتحدة مصاب
بفيروس ك��ورون��ا ،حيث أت��ت النتيجة
ايجابية .وق��د ّ
مت ع��زل اجل��ن��دي بشكل
ك��ام��ل ف���ي م��س��ت��ش��ف��ى ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل في
ال��ن��اق��ورة ،واتُ��خ��ذت جميع اإلج���راءات
االحترازية ملنع انتشار الفيروس.
وك��ان جندي املصاب عاد من إجازة
ف��ي  15آذار  ،2020ووف��ق�� ًا إلجراءاتنا
الطبية املعتمدة واجل��دي��دة اخلاصة
بالعائدين من االجازاتّ ،
مت وضعه على
الفور في احلجر الصحي في مستشفى
اليونيفيل في الناقورة.
ي��ذك��ر أن امل��ري��ض ال ي��ع��ان��ي م��ن أي
عوارض وهو بصحة جيدة.
كذلك مت وض��ع أربعة جنود آخرين
ك���ان���وا ع��ل��ى ات���ص���ال م��ب��اش��ر م���ع هذه
احلالة املؤكدة في احلجر الصحي منذ
عودة جندي حفظ السالم من إجازته في
اخل���ارج .وق��د أت��ت نتيجة الفحوصات
سلبية لثالثة منهم (اي غير مصابني
بالفيروس) ،في حني أن نتيجة فحص
جندي حفظ السالم الرابع لم تظهر بعد.
وسيظل اجلنود األربعة في احلجر
الصحي وفقا ل�لإج��راءات املعتمدة في
اليونيفل.

النبطية

وم��ن النبطية ،أف���اد الزميل سامر
وهبي أن نقابة موظفي ومستخدمي
املستشفيات احلكومية في اجلنوب،
وج��ه��ت شكر ال��ى ال��رئ��ي��س نبيه بري
ع��ل��ى ج��ه��وده امل��س��ت��م��رة ووق��وف��ه إلى
جانب موظفي املستشفيات احلكومية،
ومب��ا جتلى ف��ي مستشفى نبيه بري
اجل��ام��ع��ي احل��ك��وم��ي ف���ي النبطية،
وب����ارك����وا مل��وظ��ف��ي��ه��ا ن��ي��ل��ه��م سلسلة
الرتب والرواتب «ونحن كنقابة متثل
 1200م��وظ��ف ،ن��ح��ث ون��ط��ال��ب إدارة
املستشفيات احلكومية (خ��اص��ة في
اجلنوب) والتي لم تطبق القانون رقم
 46حتى اليوم مبا خص سلسلة الرتب
وال��روات��ب العمل على تطبيقه ،ونقف
دائم ًا إلى جانب املوظفني لرفع الغنب
عنهم ،ون��ؤازره��م وندعمهم للوصول
إل���ى ح��ق��وق��ه��م ال��ت��ي ك��ف��ل��ه��ا القانون
واملراسيم التطبيقية».

موا�صلة ُمواجهة تداعيات فريو�س «كورونا» يف اجلنوب
�إغالق منافذ بلديات وتعقيم املناطق ولقاءات م�ستمرة

�صيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

السعودي ُمستقب ً
ال د .البزري

الناقورة

ب����دأت م��دي��ن��ة ص��ي��دا وق����رى شرقها
وق��ض��اءه��ا وأي���ض���ا م��ن��ط��ق��ة الزهراني
بتطبيق احل��ج��ز امل��ن��زل��ي ال��ذات��ي الذي
أعلنه رئيس احلكومة الدكتور حسان
دياب مدعوما بوحدات اجليش اللبناني
وعناصر قوى األمن الداخلي واملخابرات
وف��رع املعلومات وأم��ن الدولة لالشراف
ع��ل��ى تنفيذ ال��ق��رار وإل����زام م��ن ال يلتزم
ومنع التجمعات وص��وال الى الطلب من
املواطنني ال��ى ع��دم اخل���روج م��ن املنازل
اال للضرورة ،وقد عمدت بعض البلدات
الى اقفال معظم منافذها غير األساسية
واالبقاء على مدخل أو مدخلني رئيسيني
ك��ح��د أق���ص���ى ل��ض��ب��ط ح���رك���ة ال���دخ���ول
واخل������روج م��ن��ه��ا واخ��ض��اع��ه��ا لرقابة
ص��ح��ي��ة م���ش��� ّددة وأم��ل��ت ال��ب��ل��دي��ات من
امل��واط��ن�ين ال��ت��ع��اون معها ف��ي ال��رف��ع من
مستوى هذه اإلج��راءات الوقائية ،وعدم
ال��ت��راخ��ي ف��ي إج����راءات احل��ج��ر املنزلي
املتخذة على املستوى الفردي.
مشهد احل��ي��اة ف��ي أح��ي��اء وساحات
وش�������وارع م��دي��ن��ة ص���ي���دا وق����راه����ا بدا
�����ال م���ن احل���رك���ة م���ع مواصلة
ش��ب��ه خ ٍ
اق��ف��ال املؤسسات التربوية والتجارية
وال��ع��م��ال��ي��ة وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة الرسمية
واخلاصة حيث ظهر املشهد وكأنه فرض
ح��ظ��ر جت���وال غ��ي��ر معلن إال مم��ن خرج
ل��ش��راء بعض االح��ت��ي��اج��ات الضرورية
فيما تستمر عمليات التعقيم واحلمالت
التوعوية للمنازل واملواطنني.
أجرت النائب بهية احلريري اتصا ًال
هاتفي ًا برئيس ديوان احملاسبة القاضي
محمد ب��دران حيث تابعت معه موضوع
تسهيل وتسريع صرف مبلغ املليار ليرة
ال���ذي أق��� ّرت���ه ب��ل��دي��ة ص��ي��دا كمساعدات
إنسانية وإجتماعية ملواجهة تداعيات
فيروس كورونا.
وكانت النائب احلريري تابعت هذا
امل��وض��وع م��ع رئ��ي��س البلدية املهندس
محمد ال��س��ع��ودي ،حيث ج��رى التطرق
ايضا ال��ى واق��ع واحتياجات مستشفى
ص��ي��دا احل��ك��وم��ي ليستكمل جهوزيته
إلستقبال ح��االت الكورونا ،وك��ان تأكيد
على ان األولوية حالي ًا هي إلجناز جتهيز
ال��ط��اب��ق امل��خ��ص��ص ل��ه��ذه احل����االت في
املستشفى احلكومي.
وف��ي س��ي��اق متصل ،اطلعت النائب
احل����ري����ري م���ن رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة
«مستشفى ص��ي��دا احل��ك��وم��ي» الدكتور
احمد الصمدي على الترتيبات اجلارية
إلستكمال عملية التجهيز للمستشفى
والتي يفترض ان تتابع اليوم (الثالثاء)
م��ن قبل وف��د م��ن الهيئة العليا لإلغاثة
مكلف بهذه املهمة.
وال��ت��ق��ت ال��ن��ائ��ب احل��ري��ري بحضور
السعودي مدير ع��ام املستشفى التركي
للحروق الدكتور غسان دغمان.
وف�����ي ال����ش����أن احل���ي���ات���ي ،اتصلت

مواصلة تعقيم املناطق في قضاء صيدا
احلريري برئيس نقابة أصحاب االفران
في صيدا واجلنوب احلاج زكريا العربي
حيث اطلعت منه على سير عمل األفران
في هذه األزمة.

سعد وسوسان والبزري

وف���ي ال��س��ي��اق ،ش��� ّدد األم�ي�ن ال��ع��ام لـ
«التنظيم الشعبي ال��ن��اص��ري» النائب
الدكتور أسامة سعد على دور الدولة في
الرعاية االجتماعية ملواطنيها وتوفير
مقومات العيش ال��ك��رمي لهم ،باإلضافة
إل��ى دوره��ا في توفير الرعاية الصحية
والوقاية من انتشار وباء الكورونا.
وق����ال س��ع��د :ف���ي ظ���ل خ��ط��ر انتشار

وب��اء الكورونا ،وبسبب تطبيق احلجر
املنزلي على امل��واط��ن�ين ،يقع على كاهل
ال��دول��ة واج���ب ت��أم�ين م��ق��وم��ات العيش
ال��ك��رمي لهم وع���دم ت��رك ه��ذه املهمة على
عاتق مؤسسات املجتمع األهلي وحدها.
ف��دور ه��ذه املؤسسات يقوم على تقدمي
امل���س���اع���دة مل��ؤس��س��ات ال����دول����ة ،وليس
احللول مكانها .لذلك يتوجب على الدولة
ت��ق��دمي امل��س��اع��دة ل��ع��ائ�لات املياومني،
وال���ذي���ن ت��وق��ف��ت روات��ب��ه��م ،أو خسروا
مصادر رزقهم .كما يتوجب على وزارة
االقتصاد ،مبساعدة البلديات ،مراقبة
األسعار ومنع االحتكار ،فض ًال عن التيقن
من جودة السلع في األسواق .ويقع على

عاتق الدولة عموم ًا الوقوف إلى جانب
املواطنني وتأمني احتياجاتهم في هذه
الظروف االستثنائية.
وكان سعد قد زار مفتي صيدا الشيخ
س��ل��ي��م س���وس���ان .وج����رى خ��ل�ال اللقاء
البحث في االستعدادات ملواجهة الوباء
على صعيدي القطاع الصحي والوقاية
الصحية .كما جرى البحث في نشاطات
امل��ج��ت��م��ع األه���ل���ي ف���ي م���ج���ال الرعاية
االجتماعية.
وش��� ّدد املفتي س��وس��ان على ضرورة
ال���ت���س���ري���ع ف�����ي جت���ه���ي���ز املستشفى
احلكومي ،كما لفت إل��ى أهمية مشاركة
املجتمع األهلي على الصعيدين الصحي

حر�س بريوت �أخلى �سوق �صربا و�أقفله

عناصر فوج احلرس خالل إخالء سوق صبرا
صدر عن دائرة العالقات العامة في بلدية بيروت البيان
اآلت���ي« :بتوجيهات وزي��ر الداخلية والبلديات العميد
محمد فهمي وتنفيذا لقرار محافظ بيروت القاضي زياد
شبيب وبناء على ق��رار مجلس ال��وزراء بإعالن التعبئة
العامة ،أخلى ف��وج ح��رس بيروت اجل��زء التابع لبلدية

بيروت من سوق صبرا الشعبي وأقفله بشكل كامل لغاية
 29احل��ال��ي ،وذل��ك للمرة األول��ى منذ س��ن��وات ،وم��ا زالت
دوري���ات ف��وج احل��رس جت��وب املنطقة ومختلف شوارع
العاصمة ،ملنع التجمعات وإقفال املؤسسات واحملالت
ضمن نطاق بيروت».

واالجتماعي .وك��ان سعد قد استقبل في
مكتبه في صيدا عضو «اللجنة الوطنية
اللبنانية ل�لأم��راض السارية واملعدية»
الدكتور عبد الرحمن البزري .وجرى خالل
اللقاء تناول التدابير واالستعدادات على
ال��ص��ع��ي��د ال��ص��ح��ي .ومت ال��ت��أك��ي��د على
ضرورة التسريع في جتهيز جناح خاص
في مستشفى صيدا احلكومي للمصابني
احملتملني بفيروس الكورونا .كما جرى
ت��ن��اول إج�����راءات التعقيم وغ��ي��ره��ا من
إج��راءات الوقاية .ومت التنويه مبستوى
التزام املواطنني بتدبير احلجر املنزلي،
مع الدعوة إلى املزيد من االلتزام حرص ًا
على منع انتشار الوباء.
وأك���د ال��دك��ت��ور ال��ب��زري ع��ل��ى أهمية
جت���اوب امل��واط��ن�ين م��ع ت��داب��ي��ر الوقاية
الصحية من أجل احلد من انتشار الوباء.
كما ك��ان سعد ق��د عمل على االتصال
ب��وزي��ر الصحة الدكتور حمد حسن من
أج���ل ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��س��ري��ع بتجهيز
اجل��ن��اح اخل���اص ف��ي مستشفى صيدا
احلكومي للمصابني احملتملني بفيروس
كورونا.

لقاء ضو والبزري والصمدي

ودع��ا محافظ اجل��ن��وب منصور ضو
البلديات واملخاتير مساعدة األجهزة
األمنية على تطبيق قرار منع التجول.
وعقد ضو لقاء ثالثي عقد في مكتبه
في س��راي صيدا احلكومي مع الدكتور
عبد الرحمن ال��ب��زري ومدير «مستشفى
ص���ي���دا احل����ك����وم����ي» ال����دك����ت����ور أحمد
الصمدي أوض���اع اإلج����راءات الصحية
واالجتماعية املتخذة للحد من مخاطر
تفشي وباء كورونا ،على صعيد محافظة
لبنان اجلنوبي ال سيما في مدينة صيدا
واجل��������وار ،وض���ب���ط ح���رك���ة املواطنني
حلمايتهم م��ن ج��ه��ة ،وح��رك��ة النازحني
السوريني من جهة أخرى.
وق�����ال ال����ب����زري ف���ي ت��ص��ري��ح حول
مجريات اللقاء «لقاؤنا مع احملافظ ضو
ج���اء ف��ي إط����ار متابعته م��ع��ن��ا أوض���اع
اإلج��������راءات ال��ص��ح��ي��ة واالجتماعية
املتخذة للحد من مخاطر تفشي فيروس
الكورونا على صعيد محافظة اجلنوب
ال س��ي��م��ا ف���ي م��دي��ن��ة ص��ي��دا واجل�����وار،
والواقع الصحي واملعيشي الن املعاجلة
ال��ص��ح��ي��ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة ي��ج��ب أن متشي
بشكل متوازن حيث نتمكن من تطبيق كل
توصيات مجلس ال��وزراء ملنع التواصل
بني املواطنني حلني مرور الفترة احلرجة
ال��ت��ي ستضع لبنان ف��ي م��ص��اف الدول
التي تغلبت على الكورونا».
وختم البزري متمني ًا على «املواطنني
ع��دم اخل���روج م��ن منازلهم اال للحاالت
ال���ق���ص���وى ،وه����ذا رمب����ا ك����ان أح����د أهم
األس���ب���اب ال��ت��ي دع���ت م��ج��ل��س ال�����وزراء
لعدم إعالن حالة الطوارئ رغبة منه في
السماح للمواطنني ليتمكنوا من قضاء
احتياجاتهم».

كل لبنان
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«كورونا» الكارثة الأكرب يف قطاع الطريان منذ هجمات �أيلول ٢٠٠1
تعميمان للقا�ضي عويدات عن قرارات التوقيف
والإخالءات واال�ستجواب الإلكرتوين
رئي�س «امليدل �إي�ست» :م�ستمرون بدفع الرواتب رغم الأزمة والكورونا..
ذوالفقار قبي�سي:

الرحالت ت�ست أ�نف عندما تفتح مطارات العامل

ت��واج��ه ش��رك��ات الطيران ف��ي العالم بسبب القيود املفروضة عليها نتيجة أزم��ة الكورونا،
انخفاضا شديد ًا في العمليات أ ّدت الى خسائر في قدرتها إياها «بحوالي  ١٠٠مليار دوالر ما
اضطرها ال��ى طلب ال��دع��م م��ن حكوماتها س��واء بشكل ق��روض أو م��س��اع��دات مباشرة لضمان
السيولة ،أو التخفيف عنها بخفض الضرائب والرسوم ،ومنها طلب أكبر حتالف جوي بني ٣
شركات في الواليات املتحدة يضم  ٥٨شركة في العالم إلى الكونغرس ووزارة اخلزانة الدعم املالي
وذلك في كتاب وصف األزمة الناجتة عن الركود االقتصادي العاملي وعن أزمة الكورونا احلالية
بأنها «األسوأ منذ هجمات أيلول  .»٢٠٠١وهي األزمة التي يتواصل خاللها تسريح آالف الطيارين
واملوظفني والعمال في العالم أو اعطائهم اجازات طويلة األمد غير مدفوعة األجر.
لكن ماذا عن لبنان؟..
مع إقفال مطار بيروت الدولي وقبله التداعيات األمنية خالل احلراك الشعبي واألزمة النقدية
واالقتصادية ،وأخير ًا كارثة الكورونا احلالية ،تتك ّبد الشركة الوطنية «امليدل إيست» حوالي 1,5
مليون دوالر حسب تقديرات رئيس مجلس إدارة الشركة محمد احل��وت في حديث خالل نهاية
األسبوع الى الزميلة «وردة» على إذاع��ة الشرق ،طمأن خالله كل العاملني في الشركة بأنه رغم
األزمة الكبرى التي يعاني منها قطاع الطيران في كل بالد العالم ،فان «امليدل إيست» لن تتخلى
عن أي أحد منهم وسوف تدفع كامل الرواتب «ولو اضطر األمر كما قال الى استخدام آخر قرش
من احتياطيات الشركة التي يعمل فيها حوالي  ٥٠٠٠شخص عن  ٥٠٠٠عائلة ،والتي برغم احملنة
األمنية واملالية والوضع االقتصادي بلغت أرباح الشركة  ٩٧مليون دوالر عن العام  ،٢٠١٩وبلغ
اجمالي األرب��اح على مدى السنوات املاضية منذ توليه إدارة الشركة  1,3مليار دوالر ،وبعد أن
متكنت بدعم من مصرف لبنان من وقف اخلسائر املتراكمة بني  ١٩٨٣و ٢٠٠١بحوالي  ٧٥٠مليون

دوالر ،وصوال الى املزيد من حتديث أسطول الشركة بـ  ٩طائرات جديدة بفائدة  %3,8عن قروض
من مصرف  BOCو ،ICBCستتسلم الشركة منها الطائرة األول��ى في شهر أيار املقبل ثم باقي
الطائرات على التوالي اعتبار ًا من حزيران املقبل.
وعن موعد استئناف الرحالت بعد إعادة فتح املطار ،قال رئيس «امليدل إيست»« :ال يكفي فتح
املطار ما دامت كل مطارات العالم مقفلة بسبب الكورونا».
وحول ما يتداول بعد اجتاه احلكومة الى تأجيل دفع سندات اليوروبوندز ،وعن احتمال حجز
الدائنني األجانب على ممتلكات الدولة اللبنانية مبا فيها احتجاز طائرات امليدل إيست في مطارات
العالم ،قال رئيس «امليدل ايست»« :ان أي اجراء من هذا النوع هو غير قانوني ألن طيران الشرق
االوسط ليست مملوكة من الدولة بل هي شركة مساهمة ميلك البنك املركزي  %٩٩من أسهمها ..وقد
اجتمعت الى رئيس احلكومة الدكتور حسان دياب والى وزير املال الدكتور غازي وزني وتلقيت
منهما تاكيدات اضافية مطمئنة في املوضوع (علما سبق أن جرت محاولة قضائية ضد الدولة
اللبنانية في اخلارج للحجز على طائرة امليدل إيست وأبطلت ،ألن امللكية هي ملصرف لبنان وليس
للدولة اللبنانية)».
وحول احلملة التي يش ّنها البعض هذه األيام ،سواء جلهة أسعار تذاكر «امليدل إيست» أم جلهة
التسعير بالدوالر ،قال من حيث مستوى األسعار ال يجوز املقارنة بني أفضل وأج��ود اخلدمات
التي تقدمها «امليدل إيست» للمسافرين واخلدمات التي تقدمها شركات خدمات أقل .وحول نوع
عملة تسعير التذاكر واعتبار البعض ان موازنة  ٢٠٢٠تلزم التسعير بالليرة ،قال ان ذلك ينطبق
على املؤسسات احلكومية ،بينما «امليدل إيست» ليست مؤسسة حكومية بل شركة مساهمة تعمل
مبوجب قانون التجارة وتدفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم مبوجب هذا القانون .وأما
الذين يعتبرونها ملك الدولة فلعلهم يريدون أن تقع حتت احتمال احتجاز أي ممتلكات للدولة في
حال مقاضاتها بسبب تأجيل تسديد أي مستحقات للدائنني األجانب.

«املركزي» طلب من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
منح قرو�ض على م�س ؤ�وليتها باللرية أ�و الدوالر

ط��ل��ب ح��اك��م م��ص��رف ل��ب��ن��ان ري����اض س�لام��ة م���ن املصارف
واملؤسسات املالية أن متنح على مسؤوليتها قروض إستثنائية
بالليرة أو بالدوالر ،وجاء في القرار:
امل��ادة األول��ى :يضاف الى القرار األساسي رقم  6116تاريخ
 1996/3/7امل���ادة ال��راب��ع��ة عشرة مكرر التالي نصها :املادة
الرابعة عشرة مكرر:
أوال :على املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان أن
متنح ،على مسؤوليتها قروضا استثنائية بالليرة اللبنانية
أو ب��ال��دوالر األميركي لعمالئها الذين يستفيدون من قروض
بانواعها كافة ممنوحة سابقا من املصرف املعني أو املؤسسة
املالية املعنية ،مبا فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد
املدنية أو من تخفيض االحتياطي االلزامي مقابلها أو من احكام
امل��ادة التاسعة مكرر وامل���ادة العاشرة وامل���ادة احل��ادي��ة عشرة
وامل���ادة احل��ادي��ة عشرة م��ك��رر ،م��ن ال��ق��رار االس��اس��ي رق��م 6116
تاريه  1996/3/7والذين ال يستطيعون تسديد مستحقاتهم
لثالثة أشهر (آذار ونيسان وأيار  )2020بسبب األوضاع الراهنة
وذلك شرط:
 -١أن تكون القروض االستثنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ  -تسديد اقساط القروض املمنوحة سابقا والتي تستحق
االشهر الثالثة املشار إليها أعاله.
ب  -دفع رواتب املوظفني والعاملني لدى العمالء املعنيني او
تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خالل الفترة املشار اليها
اعاله وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.
 - 2أن تتاكد املصارف واملؤسسات املالية على مسؤوليتها
من حاجة العميل املعني لتغطية هذه املستحقات.
 - 3ان متنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف احملددة
لكل عميل.

 - 4اال يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي
بفائدة صفر باملئة (.)%0
 - 5ان يتم تسديد ه��ذه ال��ق��روض خ�لال م��دة خمس سنوات
بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا ملا هو محدد
في العقد املوقع بني املصرف املعني او املؤسسة املالية املعنية
والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ  2020/6/1او في اخر الشهر
ال��ذي يلي الشهر ال��ذي مت فيه منح القرض االستثنائي ،ايهما
ابعد.
 - 6ان تقوم املصارف او املؤسسات املالية املعنية بتسديد
الرواتب ،موضوع الفقرة (ب) من البند ( )1من املقطع «اوال» هذا،
مباشرة للموظفني ولعاملني لدى العمالء املعنيني وفقا جلداول
الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤالء العمالء.
ثانيا :يقوم مصرف لبنان مبنح املصارف واملؤسسات املالية
املعنية تسليفات بالدوالر االميركي بفائدة ( )%0صفر باملئة ملدة
خمس سنوات بقيمة القروض االستثنائية املمنوحة بالليرة
اللبنانية او بالدوالر االميركي وفقا الحكام هذه املادة فور تقدمي
الطلبات املستكملة الشروط.
ثالثا :بغية االستفادة من احكام ه��ذه امل��ادة على املصارف
وامل���ؤس���س���ات امل��ال��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ان ت���ق���دم ،اع��ت��ب��ارا م���ن تاريخ
 2020/3/26وخ�لال مهلة اقصاها  2020/5/31ال��ى مديرية
العمليات املالية ل��دى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية
ل��ل��ق��روض ال��ت��ي متنحها عمال ب��اح��ك��ام ه��ذه امل���ادة حت��دد فيها
املبالغ االجمالية املنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العمالء
املستفيدين وقيمة القروض املمنوحة لكل منهم وفقا لالمنوذج
املرفق.
رابعا :على املصارف واملؤسسات املالية املعنية ان حتتفظ
باملستندات كافة املتعلقة بالقروض التي متنحها عمال باحكام

�سالمة :هدف التعميم م�ساعدة اللبنانيني
يف هذه املرحلة ال�صعبة

أوضح حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة أن ال��ه��دف من
تعميم أم��س ه��و مساعدة اللبنانيني خ�لال املرحلة الصعبة
وحتى ال تضطر املؤسسات إلى إقفال أبوابها واالستغناء عن
موظفيها.
وأش��ار إل��ى ان «لبنان ع��اش  3صدمات في الفترة األخيرة،
األولى في تشرين مع إقفال املصارف والثانية مع التخلف عن
الدفع والثالثة بسبب «كورونا» ،مضيفا« :ما نبتغيه من التعميم
ه��و أن تتمكن امل��ؤس��س��ات م��ن دف���ع روات����ب امل��وظ��ف�ين وسداد
ديونها كما مساعدة كل من لديهم قروض مدعومة مثل السكن
أو الصناعيني أو غيرهم على تأجيل ديونهم املستحقة خالل
الـ 3أشهر املقبلة من خالل تقسيطها خلمس سنوات مع فائدة
صفر في املئة».
وأوض��ح ان كل اإلج��راءات التي اتخذت في األشهر األخيرة
ضمنت عدم حتويل ال��دوالر ال��ذي يخرج من مصرف لبنان إلى
خارج البالد ،ما أ ّدى الى مرونة في ظل اقتصاد مدولر.
ك��ذل��ك ،فقد ه�� ّن��أ س�لام��ة الـ mtvعلى امل��ب��ادرة ال��ت��ي قامت
بها جلمع األم���وال «وال��ت��ي ستستثمر بشكل مفيد لالقتصاد
وامل��ج��ت��م��ع» ،وف��ق ق��ول��ه ،مضيفا« :ن��ح��ن نفختر بالعمل الذي
أجنزته الـ »mtvواالمكانية متوفرة لصرف هذه األموال.

ترحيب الصناعيني

نوهت جمعية الصناعيني اللبنانيني برئاسة فادي
وأمس ّ
اجل��م�� ّي��ل بالتعميم ال��ص��ادر ع��ن ح��اك��م م��ص��رف لبنان رياض
واملوجه الى املصارف واملؤسسات املالية وأوعز بإعطاء
سالمة
ّ
قروض جديدة بفائدة صفر للمؤسسات التي ال تستطيع سداد
مستحقاتها عن أشهر آذار ونيسان وأيار.
واعتبرت ان��ه رغ��م ان ه��ذه امل��ب��ادرة التي أت��ت نتيجة أزمة
كورونا تشكل حال آنيا ،اال انها في الوقت نفسه تشكل متن ّفسا
مرحليا للقطاع الصناعي.
وأم��ل��ت ان ي��ت��م األخ���ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار األوض�����اع الصعبة
واملرهقة التي متر فيها مؤسساتنا منذ الفصل األخير من العام
 2019وحتى اليوم ما يجعلها حتتاج وبإحلاح ملرونة أكبر في
تطبيق هذه اإلج��راءات ال سيما لناحية التوسع باملهل الزمنية
خصوصا ان القطاع الصناعي يأتي ف��ي اخل��ط��وط األمامية
ملواجهة كورونا والركيزة األساسية لتخطي االزمة االقتصادية
واملالية وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
وناشدت احلكومة اتخاذ إج���راءات من شأنها تعليق دفع
مختلف املستحقات الى اجلهات الرسمية.

تو�ضيح من جمل�س الإمناء واالعمار ب�ش�أن قر�ضني
أص���در مجلس االمن����اء واالع���م���ار ال��ب��ي��ان اآلتي:
«تداولت بعض وسائل اإلعالم معلومات عن قرضني
م��ن البنك ال��دول��ي والبنك اإلس�لام��ي للتنمية ،لدعم
القطاع الصحي في لبنان ،وأوضح املجلس:
 -1إن القرض مع البنك الدولي بقيمة  /120/مليون
دوالر أميركي واملخصص بنسبة كبيرة لدعم أنظمة
الرعاية الصحية ف��ي م��راك��ز اخل��دم��ات الصحية ،هو
ب��إدارة مباشرة من وزارة الصحة العامة وليس هناك
دور ملجلس االمناء واالعمار في تنفيذ هذا املشروع.
 -2إن القرض مع البنك االسالمي للتنمية بقيمة
 /30/مليون دوالر واملخصص لتوريد جتهيزات
ضرورية للمستشفيات احلكومية ،هو بعهدة مجلس
االمناء واالعمار بالتنسيق مع وزارة الصحة».
كما أوضح املجلس بشأن القرض:
« -إن القانون العائد إلتفاقية التمويل مع البنك
االسالمي صدر عن املجلس النيابي آخر شهر تشرين
الثاني .2018
 جرى التوافق بني وزارة الصحة العامة واملجلسعلى أن تتولى ال��وزارة إع��داد مسودة دفتر الشروط

لتلزمي التجهيزات الطبية ال��ذي يتضمن الكميات
واملواصفات والتوزيع على املستشفيات.
 ب��ت��اري��خ  2019/12/2أرس��ل��ت وزارة الصحةالعامة مسودة دفتر الشروط الفنية ملناقصة شراء
التجهيزات الطبية الذي يتضمن نوعية التجهيزات
ومواصفاتها وكيفية توزيعها على املستشفيات
احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة .وه���ذه ال��ت��ج��ه��ي��زات ت��ع��ود ألقسام
ال��ط��وارئ والعمليات والتعقيم واملختبرات وبنوك
ال������دم .وه����ي جت���ه���ي���زات حت��ت��اج��ه��ا املستشفيات
احل��ك��وم��ي��ة ،ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن م���وض���وع كورونا
احلالي.
 إن دفتر الشروط هو قيد املراجعة حاليا وسيطلقاملجلس مناقصة لشراء التجهيزات بعد أن يحصل
على موافقة البنك االسالمي.
 إن مجلس االمن���اء واالع��م��ار ت��واص��ل م��ع البنكاالس�لام��ي م��ؤخ��را ،وال���ذي أب���دى اس��ت��ع��داده لتلبية
طلب اجلانب اللبناني ألعطاء االولوية للتجهيزات
املرتبطة مبعاجلة مرضى كورونا واختصار إجراءات
التلزمي بشكل استثنائي لهذا القسم من التجهيزات».

نفي و�صول طائرة �شحن من �إيران
أصدرت املديرية العامة للطيران املدني بيان ًا حول ما
ورد في بعض وسائل اإلع�لام عن وص��ول طائرة شحن
من إيران على متنها ركاب مصابون بكورونا ،وانه جرى
نقلهم إلى إحدى املستشفيات ،وأوض��ح البيان :انه لم
حتط أي طائرة إيرانية في مطار رفيق احلريري الدولي
 بيروت منذ يوم  2020/3/11ال��ذي وصلت فيه آخرطائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة  IRAN AIRرقمها
 IR661قادمة من طهران ،وعلى متنها طالب لبنانيون.
وأضاف البيان :ان الشركة اخلطوط اجلوية القطرية
تقدمت بطلب الى املديرية العامة للطيران املدني حسب
األص��ول لتسيير رحلتي شحن ج��وي ما ب�ين ،مطارات
الدوحة  -طهران  -بيروت  -الدوحة على الشكل التالي:
الرحلة األول��ى :الدوحة  -طهران  -بيروت بتاريخ
 2020/3/13رقم الرحلة  QR8590حيث حطت الطائرة

التابعة للشركة في مطار رفيق احلريري الدولي على
متنها بريد سياسي ،باإلضافة الى كرسي طبي متحرك
.WHEEL CHAIR
بيروت  -الدوحة بتاريخ  2020/3/13حيث أقلعت
الطائرة محملة باملواشي وذل��ك بعد موافقة سلطات
الطيران املدني القطري على احلمولة.
الرحلة الثانية :الدوحة  -طهران  -بيروت بتاريخ
 2020/3/20رق���م ال��رح��ل��ة  QR8320ح��ي��ث حطت
ال��ط��ائ��رة ال��ت��اب��ع��ة للشركة ف��ي م��ط��ار رف��ي��ق احلريري
الدولي على متنها جثمان من دولة كندا ،باإلضافة الى
بريد سياسي.
بيروت  -الدوحة بتاريخ  2020/3/21حيث أقلعت
الطائرة محملة باملواشي وذل��ك بعد موافقة سلطات
الطيران املدني القطري على احلمولة.

ه��ذه امل��ادة ميكن للجنة الرقابة على امل��ص��ارف االط�لاع عليها
في أي وقت كان على ان تشمل هذه املستندات عقود القروض
املوقعة مع العمالء وجداول التسديد.
خامسا :بغية احتساب قيمة التسليفات التي مينحها مصرف
لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض املنوح للعميل
بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب
املصرف املعني او املؤسسة املالية املعنية.
سادسا :يتم تسديد التسليفات التي مينحها مصرف لبنان
للمصارف واملؤسسات املعنية خالل مدة استحقاق القروض
التي متنحها هذه االخيرة وفقا الحكام هذه املادة وذلك بدفعات
شهربة تستحق اول دفعة منها في اخر الشهر الذي يلي الشهر
الذس صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ .2020/6/1
سابعا :يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية مسؤولية صحة
وحسن تنفيذ هذه املادة ويتعرض املصرف املعني او املؤسسة
املالية املعنية الى تسديد قيمة التسليفات املمنوحة من مصرف
لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة الحكام هذه املادة
وال��ى دف��ع تعويض مبثابة بند ج��زائ��ي م��ق��داره  %15م��ن قيمة
القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان ال
ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات املذكورة مقابل هذا القرض
لفترة توازي املدة التي مت االستفادة فيها من تسليفات مصرف
لبنان كل ذلك من دون املس بالعقوبات االدارية املنصوص عليها
في املادة  208من قانون النقد والتسليف.
ثامنا :تقوم جلنة الرقابة على املصارف بالتأكد من حسن
تنفيذ أحكام هذه امل��ادة ،سيما التحقق من املستندات املتعلقة
بهذه القروض.
املادة الثانية :يعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الثالثة :ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 :BLOOMBERGمفاو�ضات
«اليوروبوندز» �أين؟ ومع من؟

كتب املحرر االقت�صادي:

قال موقع «بلومبرغ» أمس ان احلكومة اللبنانية ستبدأ جولة مفاوضات
مع الدائنني األجانب في  27آذار احلالي ،إلعادة هيكلة سندات «اليوروبوندز»
بـ 30مليار دوالر ،رغم الصعوبات املالية املستجدة في مواجهة وباء الكورونا،
وذل��ك دون أي معلومات ح��ول املكان ال��ذي ستنعقد فيه املفاوضات وم��ع أي
جهات بالتحديد ،وم��ا إذا ك��ان الدائنون األجانب سيحضرون شخصي ًا أم
سيرسلون وكالء عنهم؟!
وأش����ار امل��وق��ف إل���ى ان احل��ك��وم��ة اللبنانية ك�� ّل��ف��ت م��س��ت��ش��اره��ا املالي
 LAZARD LTDللتحضير ل��ه��ذه امل��ف��اوض��ات دون إع��ط��اء أي تفاصيل
إضافية.

وزارة العمل تنفي �إجازة
تخفي�ض الأجور
ن��ف��ت وزارة ال��ع��م��ل ان��ه��ا ت��ن��وي ت��ق��دمي اق��ت��راح يجيز ت��ع��دي��ل عقود
العمل وتخفيض األج��ور حماية للعمال واألج��راء من تداعيات األزمات
املتالحقة.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان إن «وزي����رة ال��ع��م��ل واحل��ك��وم��ة مجتمعة ،ت��ض��ع في
أولو ّياتها دراس��ة املقترحات ووض��ع احللول العلمية لتجنيب العمال
تداعيات األزمة االقتصادية واملالية والوبائية املستج ّدة نتيجة انتشار
وبشكل
فيروس الكورونا والتي تلقي بثقلها على كافة قطاعات اإلنتاج
ٍ
خ��اص على العمال الذين يعانون الكثير من الصعوبات للحفاظ على
وظائفهم وتأمني لقمة عيشهم ال س ّيما املياومني منهم وأصحاب الدخل
األدنى».

«العمايل العام» :لإن�شاء �صندوق
ت�ضامن وطني
رأى «االحتاد العمالي العام» ضرورة «إنشاء صندوق تضامن وطني
من قبل الدولة وتديره هيئة مستقلة شفافة وموثوقة على أن تكون هيئة
إغاثة للفئات التي فقدت أي أجر أو دخل وحتتاج لتأمني لقمة العيش
وال��دواء واحلاجات األساسية في امل��دن واألري��اف من عمال عاطلني عن
العمل انقطعت رواتبهم أو فقراء معدمني أو عائالت لديها أطفال ومسنني
أو مرضى مزمنني .على أن تنشىء هذه الهيئة فروعا لها في احملافظات
واألقضية».
واقترح االحت��اد أن تكون «مصادر هذا الصندوق االنقاذي ثالثة:
األموال املخصصة للعائالت األكثر فقرا وهي  500مليون دوالر ،قسم
من األموال التي كانت مخصصة لسندات اليوروبوند ،جزء من األموال
التي ستجمع من صندوق التبرعات ال��ذي أطلقته احلكومة في آخر
اجتماع لها».

تعاونية املوظفني :حت ّدد و�سائل
�إر�سال م�ستندات طلبات اال�ست�شفاء
أص��درت املديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تعميما رقمه 2020/3
جاء فيه« :عطفا على تعاميمها السابقة ،وال سيما التعميم رقم  2020/2تاريخ
 ،2020/3/16وحرصا على سالمة العاملني فيها واملستفيدين من تقدمياتها،
وتطبيقا لقرار مجلس ال���وزراء رق��م  1تاريخ  2020/3/15القاضي بإعالن
التعبئة العامة وإستثناء تعاونية موظفي ال��دول��ة من االق��ف��ال ،مبا يرتبط
باملوافقات االستشفائية والصحية والصيدالنية واملخبرية ،ومتاشيا مع قرار
منع التجول وحصره باحلاالت الضرورية ،تطلب املديرية العامة لتعاونية
موظفي الدولة من املستشفيات املتعاقدة معها مواكبتها مشكورة ،من خالل
إرس��ال املستندات كافة ،الى التعاونية ،عبر الفاكس او الـ  Whatsappأو
البريد االلكتروني ليصار الى إعطاء املوافقة املطلوبة ،وفقا النظمة التعاونية،
وابالغ املستشفى بناء على منطقة وجود املستشفى وفرع التعاونية.

أص��در النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات
تعميمني إلى األجهزة املختصة ،األول طلب فيه تسهيل تقدمي
طلبات إخ�لاء سبيل املوقوفني ،والثاني يتعلق بالتوقيف
االحتياطي واالستجواب االلكتروني ،وذلك بسبب الظروف
التي متر بها البالد وتوقف العمل في قصور العدل بسبب
توقف العمل في قصور العدل.
جاء في التعميم األول:
نظرا للظروف الصحية التي متر بها البالد ،وفي ضوء
وجوب تخفيف االكتظاظ بني املواطنني.
وفي سبيل تسهيل تقدمي طلبات إخالء السبيل وتخفيف
االكتظاظ في السجون.
وع��ط��ف��ا ع��ل��ى ت��ع��م��ي��م��ن��ا ب��ت��اري��خ  2020/3/16الرقم
/65ص.2020/
ومب��ا أن��ه ج��رى إن��ش��اء مركز ات��ص��ال  call centerعلى
الرقم  04548395بالتعاون مع نقابة احملامني في بيروت،
بحيث يتم تلقي طلبات اخالء السبيل من قبل املوقوفني من
أماكن توقيفهم عبر الهاتف ثم تعبئة استمارة خاصة في
املركز ،يتم املصادقة عليها وفق األصول ،وبعدها يصار إلى
ارس��ال االستمارة من قبل املركز إل��ى القاضي املعني الذي
يتخذ القرار املناسب ،ثم يتم إعادة القرار إلى املركز ليصار
بعدها إلى مركز التوقيف للتنفيذ.
لذلك،
للتفضل بالعمل على تسهيل طلبات إخالء السبيل وفق
اآللية املذكورة ،وفي حال ورود القرار باستجابة طلب اخالء
السبيل العمل على تنفيذه وفقا لألصول.
وجاء في التعميم الثاني:
ع��ط��ف��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��م��ي��م ال���رق���م /65ص 2020/تاريخ
 2020/3/16والتعميم ال��رق��م /65ص  2020مكرر تاريخ
 ،2020/3/19ون��ظ��را حل��ال��ة ال��ب�لاد ال��راه��ن��ة وح��رص��ا من
اجلميع على عدم تفشي وباء كورونا للتخفيف من االكتظاظ
داخل السجون والنظارات ،يرجى منكم ما يلي:
 - 1ن��ص��ت امل�����ادة  107م���ن ق���ان���ون أص����ول احملاكمات
اجلزائية ،على أن��ه إذا تعذر استجواب املدعى عليه «يأمر
النائب العام بإطالق سراحه في احلال إذا استمر احتجازه
أكثر من  24ساعة ،دون أن يحضر إلى النائب العام» .ومبا أنه
يتعذر سوق املوقوفني ،نظرا للتدابير املتخذة في البالد ،ومبا
أن العمل في قصور العدل متوقفا ،لذلك يطلب إليكم إعمال

أحكام املادة  107من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،في
حال تعذر استجواب املشتبه به ،وذلك في اجلرائم البسيطة.
كما يطلب اليكم عدم اللجوء إلى التوقيف اال في احلاالت
القصوى.
 2ـ اللجوء إلى االستجواب االلكتروني عمال بكتاب معالي
وزيرة العدل ،املرفق ربطا متى دعت احلاجة ملن استطاع اليه
سبيال ،وذلك وفقا لآللية التالية ،واآللية التي يراها القاضي
مناسبة.
أ  -يحلف عنصر ق��وى األم��ن اليمني القانونية ،ويكلف
بكتابة احملضر بتواجد املنوي استجوابه.
ب  -يوقع املستجوب على محضر التحقيق أو يبصمه،
فيرسل احمل��ض��ر إل��ى ال��ق��اض��ي ورق��ي��ا وف��ي ح��ال ت��ع��ذر ذلك
الكترونيا ،فيوقعه القاضي وميهره بختمه ،وفي هذه احلالة
يؤشر عليه أن��ه نسخة الكترونية إل��ى حني وروده احملضر
األساسي ،فيوقعه وميهره ويرفقه ربطا بالنسخة.
ت  -ترسل م��ذك��رة ال��ت��رك أو م��ذك��رة التوقيف بالطريقة
نفسها بحسب ال��ق��ان��ون ،فتنفذ وي��ع��اد إش��ع��ار التنفيذ إلى
القاضي.
 - 3عدم املباشرة بتحقيق أولي أو قضائي إال في حاالت
الضرورة القصوى.
 - 4في ما خص الغرامات والرسوم املقررة ،تودع املوظف
املعني أو أي شخص مسؤول باألمانة ولقاء إشعار باالستالم
على أن تدفع فيما بعد في املالية.
ويبلغ هذان التعميمان إلى كل من:
 وزارة العدل وزارة الداخلية والبلديات الرئيس األول حملكمة التمييز الرؤساء األول حملاكم االستئناف في جميع احملافظات النيابات العامة االستئنافية والنيابة العامة املاليةومفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
 قضاة التحقيق األول وقاضي التحقيق العسكري األول نقابة احملامني في بيروت ونقابة احملامني في الشمال قيادة اجليش اللبناني املديرية العام لقوى األمن الداخلي املديرية العامة لألمن العام املديرية العامة ألمن الدولة -املديرية العامة للجمارك.

القا�ضية متى وامل�ستحيل املمنوع
ا�ستجوابات و�إطالق �سراح عرب «الوات�ساب»

طرابل�س  -ح�سام احل�سن:

أطلقت قاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلني
متى س���راح أرب��ع��ة موقوفني بعد االس��ت��م��اع إليهم عبر
«واتساب» في مبادرة متّ ت بالتنسيق مع نقيب محامي
طرابلس والشمال محمد املراد.
وف��ي التفاصيل ،فإنه وبسبب انتشار وب��اء كورونا
ت��و ّل��ت ال��رئ��ي��س��ة م��ت��ى إج����راء التحقيقات واستجواب
امل��وق��وف�ين ب��ع��د ت��ع�� ّذر نقلهم وس��وق��ه��م إل���ى محكمتها
فاستمعت الى املوقوفني وهما (خ.خ ).و(م.ع ).بحضور
وكيلهما القانوني ،من خالل تطبيق الواتساب (video
 )callفي مكان توقيفهما في مخفر وادي خالد.
وذل���ك ف��ي س��اب��ق��ة ه��ي األول����ى م��ن ن��وع��ه��ا ف��ي تاريخ
القضاء اللبناني حيث قررت  -وبعد التحقيق معهما -
االستعاضة عن توقيفهما لقاء كفالة مالية مقدارها مئة
أل��ف ل.ل .لكل منهما واط�لاق سراحهما وذل��ك مبوافقة
النيابة العامة االستئنافية في الشمال بشخص احملامي
العام القاضي غسان باسيل.
قاضية من بالدي ال تعرف املستحيل خلاّ قة باجتراح
احل��ل��ول ،ه��ي م��ث��ال للقاضي كما ه��ي م��ث��ال لإلنسانية،
ومثال لكيفية أن تكون مسؤو ًال ،ليست املرة األولى التي
تن ُفذ القاضية متى الى رح��اب العدالة من دروب معبدة
باإلبتكار املكلل باحلكمة.
وكانت القاضية متى حكمت على ثالثة شبان متهمني
بإهانة السيدة م��رمي ال��ع��ذراء بحفظ قسم من س��ورة آل
عمران في القرآن ،كشرط إلطالق سراحهم.
وخالل نظرها في قضية ثالثة شبان مسلمني موقوفني
بتهمة إهانة السيدة العذراء قررت قاضية متى ،الطلب
من املتهمني حفظ قسم من س��ورة آل عمران ،وذل��ك «لكي
يتعلموا التسامح بني األدي��ان ومحبة املسلمني للسيدة

قرارات �إخالء ال�سبيل
واال�ستجواب
الإلكرتوين �شما ًال
ب���دأت محكمة ج��ن��اي��ات ال��ش��م��ال ،برئاسة
مبساع من نقيب احملامني
القاضي داني شبلي،
ٍ
في طرابلس والشمال محمد املراد ،وبالتعاون
مع جلنة السجون في النقابة ،بإصدار قرارات
إخ�ل�اء سبيل املتهمني ب���دون ك��ف��ال��ة ،وإحالة
ال���ق���رارات على القلم لتنفيذها وف��ق اآلليات
اجلديدة التي اعتمدها القضاء ،بالتعاون مع
نقابة احملامني في طرابلس.
ف��ق��د ج��ه��زت جل��ن��ة ال��س��ج��ون ف���ي النقابة
برئاسة النقيب املراد ،ومقررها محمد صبلوح،
وأعضائها 170 ،طلب تخلية سبيل ،مت تقدمي
 130منها للجهات املختصة ،ومت املوافقة خالل
أقل من  24ساعة على  7طلبات من دون كفالة.
ه����ذا وت��ت��اب��ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي
الطلبات الـ 40املتبقية ،يوم اإلثنني املقبل ،على
أن يصار حتى يوم األربعاء املقبل الى إصدار
جميع القرارات املتعلقة بإخالء سبيل املوقوفني
إحتياطيا من قبل اجلهات القضائية املختصة
في الشمال.
الى ذلك ،أجنزت دائرة التحقيق في الشمال
برئاسة قاضية التحقيق األول سمرندا نصار،
كل التجهيزات الالزمة لالستجواب اإللكتروني
عبر اإلنترنت ،وذلك من خالل املكتبة اإللكترونية
التي انشئت قبل سنة.وينتظر بدء العمل بهذه
التقنية خالل األي��ام القليلة املقبلة ،وهي متثل
احل��ل شبه ال��وح��ي��د ف��ي زم��ن ال��ك��ورون��ا ،وذلك
حفاظا على حقوق املوقوفني احتياطا جلهة
استجوابهم أو اخالء سبيلهم.

القاضية جوسلني متى
العذراء ،خالف ًا لألفكار البشعة التي يزرعها املتطرفون
في أذهانهم».
وب��ع��د أن ت��أك��دت القاضية م��ن حفظ ال��ش��ب��ان لآليات
القرآنية أطلقت سراحهم عوض ًا عن سجنهم.

مبادرات م�ضيئة
املطلوب ا�ستكمالها
مبادرة الرئيسة جوسلني متى قاضي التحقيق فى الشمال بإخالء
سبيل أربعة مساجني بعد استجوابهم عبر «الوتساب» ،والتجاوب
السريع من الرئيس غسان باسيل النائب العام في الشمال تستحقان
منا أكثر من حتية خصوصا للرئيسة متى ،وملواقفها اجلريئة في
احقاق احل��ق بالسرعة القصوى مما ح�� ّرك فينا السؤال عن مصير
العدد األكبر من املساجني في سجون لبنان ،والذين لم تفتح ملفاتهم
وهم بانتظار احملاكمات املؤجلة ،ويقال ان أحدا لم يستمع الى إفادة
البعض منهم.
���دي في
ول��ع ّ��ل ه��ذه اخل��ط��وة امل��س��وؤل��ة ت��ك��ون ح��اف��زا للبحث اجل ّ
مصير سجناء ال يزالون من دون محاكمة ،حتت حجج ومبررات لم
تعد مقبولة في ظل هذه الظروف القاسية التي نعاني منها في لبنان
وكل بقاع العالم ،وال سيما ان الوباء ال سمح الله لن يو ّفر أحدا ،قبل أن
يتوفر له العالج.
وت��أت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة الكرمية ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يقوم فيه اجليش
اللبناني مشكورا ،رغم املشاغل واالنشغال في مهام حرجة ،مببادرته
االنسانية بايصال مساعدات غذائية للعائالت اللبنانية احملتاجة في
حي التبانة الشعبي في عاصمة الشمال التي ترزح مبعظم أحيائها
حتت خط الفقر.
ففي ضوء هذه املبادرات املضيئة في القضاء واجليش واجلسم
الطبي ف��ي مستشفى احل��ري��ري احلكومي وال��ع��دي��د م��ن اجلمعيات
األهلية فاننا نناشد الدولة اللبنانية مجتمعة الى املبادرة الفورية
بالتنسيق مع اجلهات املعنية إلصدار مراسيم العفو العام املدروس
ع��ن أب��ن��ائ��ت��ا واخ��وان��ن��ا األب���ري���اء م��ن امل��س��اج�ين ،وال���ذي���ن انقضت
محكوميتهم ،أو لم جترِ محاكمتهم بعد ،آملني أن تتكاتف اجلهود مع
كل هيئات املجتمع املدني لإلسراع في إغالق هذا امللف وإيصاله الى
حتسسا باملسوؤلية امللقاة على عاتقنا جميعا وعدم اشعار
بر األمان
ّ
املظلوم ان هناك صيفا وشتاء حتت سقف وطن واحد.

في�صل درنيقة

«التقدمي» :الظروف الطارئة ت�ستدعي قرار ًا بالعفو
ن��وه��ت م��ف��وض��ي��ة ال��ع��دل وال��ت��ش��ري��ع ف��ي احلزب
ّ
التقدمي االشتراكي «بقرارات مجلس القضاء األعلى
لناحية االج��راءت التي سيتم اعتمادها في ما يتعلق
ب��اخ�لاءات السبيل ف��ي دع���اوى احل��ق ال��ع��ام العالقة
أم���ام ال��ق��ض��اء ،وال��ت��ي تلقفتها نقابتا احمل��ام�ين في
بيروت وطرابلس وعمدتا على الفور الى تشكيل غرفة
عمليات الستقبال طلبات اخ�ل�اء السبيل بواسطة
البريد اإللكتروني ال��ى القضاة املعنيني للبت فيها
وتخلية سبيل املوقوفني ،ما يخفف ول��و نسبيا من
أعداد السجناء املوقوفني».
وطالبت «القضاة في كافة احملاكم تطبيق قانون
أص���ول احمل��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة جل��ه��ة ف��ت��رة التوقيف
االحتياطي ،وفي احلاالت التي تخرج عن منطوق مدة
التوقيف االحتياطي أن يتم امل��ب��ادرة لتوسيع دائرة
اخ�ل�اءات السبيل لتشمل السجناء غير احملكومني،
آخذين بعني االعتبار الظروف القاهرة التي مي ّر بها
الوطن ،والتي تبرر تخلية السبيل ،علم ًا أن القانون

أوج��د آلية تضمن مثول ه��ؤالء السجناء أمامها بعد
انقضاء ه��ذه الظروف الطارئة ،ومنها اختيار محل
إق��ام��ة إلب�لاغ��ه��م ،م��ع منع سفرهم خ���ارج األراض���ي،
فاحلفاظ على حياة املواطنني من األولويات التي يجب
أن تكون متصدرة لكل ق��رار يحفظ سالمة االنسان
وكرامته».
ورأت ان «الظروف الطارئة تستدعي بحثا وقرار ًا
جدي ًا بشأن قانون عفو وفق ًا ألسباب موجبة بعيدا عن
َاي مصالح فئوية ومذهبية بل حسب معايير قانونية
واجتماعية عامة».
كما دعت املجلس النيابي «للقيام بدوره التشريعي
وال��رق��اب��ي واالن��ع��ق��اد ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الطارئة عبر
جلسات «  »onlineمتكن نواب األمة القيام بدورهم
الوطني م��ع ضمان سالمتهم» ،مشيرة «إن املرحلة
الراهنة هي مرحلة دقيقة وصعبة ،وقد تكون طويلة
األمد ما يرتب على اجلميع التكافل والتضامن للخروج
منها بأقل خسائر ممكنة .حمى الله لبنان وشعبه».

كل لبنان � -إعالنات ر�سمية

الثالثاء  24آذار 2020م
املوافق  29رجب 1441هـ

تربية

احلريري تابعت «التعليم عن ُبعد» و«الأمن الإجتماعي الإقت�صادي»

�صيدا – �سامر زعيرت:

دع����ت ال���ن���ائ���ب ب��ه��ي��ة احل���ري���ري
ّ
مصغر ف��ي مجدليون
ال��ى اج��ت��م��اع
خصص ملوضوع األم��ن االجتماعي
ّ
اإلقتصادي في مدينة صيدا واجلوار
ض��م��ن إط����ار م��ت��اب��ع��ت��ه��ا لتداعيات
تفشي فيروس ك��ورون��ا وانعكاسها
ع��ل��ى ال��وض��ع املعيشي للمواطنني
عشية دخول التعبئة العامة واإلقفال
ملعظم املؤسسات والقطاعات العاملة
اسبوعه الثاني والتعليم عن ُبعد.
وش�������ارك ف����ي االج���ت���م���اع األول
م��ف��ت��ي ص���ي���دا وأق��ض��ي��ت��ه��ا الشيخ
سليم سوسان ورئيس بلدية صيدا
املهندس محمد السعودي ورئيس
«جمعية جت��ار صيدا وضواحيها»
علي الشريف بحضور منسق «تيار
املستقبل» في صيدا أمني احلريري
وامل��ه��ن��دس يوسف النقيب وشفيق
احلريري وعدنان الزيباوي.
وج���رى خ�ل�ال االج��ت��م��اع البحث
ف��ي س��ب��ل التخفيف م��ن وط���أة هذه
األزمة على الناس ال سيما مع توقف
العمل في معظم املصالح التي تشكّ ل
مصدر عيش يومي لكثير من ا ُألسر،

إعالنات رسمية
إعــالم تبليــغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة
الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم في اجلدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة
الكائن في بيروت – شارع بشارة اخلوري – مبنى فيعاني – الطابق األول لتبلغ
البريد املذكور جت��اه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ نشر هذا
االع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاص ً
ال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علم ًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني:
http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون
960
971
2006

النائب احلريري خالل اللقاء مع مدراء املدارس في صيدا
ومع تزايد نسبة العائالت املهمشة
والفقيرة .ومت التطرق لبعض األفكار
وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ي��ج��ري التحضير
إلط�لاق��ه��ا على صعيد امل��دي��ن��ة بهذا
اخلصوص.
وعقدت النائب احلريري اجتماعا
أخ�����ر م����ع ب���ع���ض م�������دراء امل������دارس

ال���رس���م���ي���ة واخل����اص����ة ف����ي صيدا
خصص للتشاور حول مدى جتاوب
ال��ط�لاب واأله��ال��ي م��ع فكرة التعليم
عن ُبعد «أون الين» خالل فترة إغالق
املدارس بسبب أزمة الكورونا ،حيث
ج���رى تقييم أول���ي لعملية تطبيق
ه��ذه التجربة على م��دى األسبوعني

األخيرين وتبادل بعض األفكار حول
اعتماد آليات أكثر فعالية للتواصل
مع الطالب عن ُبعد.
ومت االتفاق على متابعة املوضوع
ب���ال���ت���واص���ل م����ع م�������دراء امل������دارس
وبالتنسيق م��ع اجل��ه��ات التربوية
املختصة.

الفيزياء «بطلة» �أ ّول حلقة من التع ّلم عن ُبعد
على تلفزيون لبنان

زينة �أرزوين:

«فيروس كورونا لن يقف عائقا أم��ام استمرار
تع ّلم أوالدن���ا» ،حتت ه��ذا الشعار إنطلقت احللقة
التجريبية األولى من سلسلة حلقات التع ّلم عن ُبعد
عبر هواء تلفزيون لبنان.
ه��ذه اخلطوة ج��اءت تطبيق ًا للتعاميم الثالثة
ال��ت��ي أص���دره���ا وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م طارق
املجذوب ،املتع ّلقة أو ًال مبسارات ّ
البث (التلفزيوني
تطوع
واملنصات اإللكترونية والوسائل التقليدية)ّ ،
ّ
معلمني من التعليم الرسمي واخل��اص لتسجيل
حصص تعليمية ثاني ًا ،وأخير ًا ،حتديد الدروس
املنجزة قبل التوقف القسري في صفوف الشهادة
املتوسطة وشهادة الثانوية العامة.
احل��ل��ق��ة التجريبية األول����ى ،ك��ان��ت مخصصة
لتالمذة الصف الثالث ثانوي علوم احلياة ،وكانت
املادة املصورة سلف ًا( ،فيزياء -إنكليزي).
وق���د ط��ل��ب��ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة م��ن ط�ل�اب تلك
امل��رح��ل��ة متابعة احللقة التجريبية وإرس���ال
مقترحاتهم عبر هذا الرابطhttps://forms. :
 ،gle/8UdxzeTobEN83XNaلتقييم تلك

احللقة وتطويرها.
ومت���ن���ت ع��ل��ى أه����ل ال������رأي «م����ن املؤسسات
حِّ
واالت����ادات
التعليمية ،وال��ن��ق��اب��ات وال���رواب���ط،
ال��ط�لاب�� ّي��ة ،وجل���ان األه����ل ،واألس���ات���ذة ،ووسائل
اإلع�ل�ام واإلع�لام��يِّ�ين وغ��ي��ره��م ،أ ّال َي ِ
��ض�� ّن��وا علينا
مبالحظاتهم أو تصويباتهم حتّى نرتفع جميع ًا
ُ
ٌ
قليل
ب��ه��ذا العمل إل��ى م���دار رِ ض���ا ال��ن��اس ،ف��امل��رء
بنفسه كثي ٌر بأخيه.
ّ
البث التلفزيوني،
الهدف من اعتماد أسلوب
ه��و إي��ص��ال احمل��ت��وى التعليمي ألك��ب��ر ع���دد من
ممكن من الطالب ،خصوص ًا الذين ال تتو ّفر لديهم
خدمة اإلنترنت ،واملساهمة في ع��دم ضياع العام
الدراسي.
هذه التجربة لن تقتصر فقط على تلفزيون لبنان،
ّ
البث الحق ًا عبر التلفزيونات
فمن املرجح أن يتم
اخلاصة ،بفعل التعاون القائم بني وزارتي التربية
واإلع�ل�ام إلجن��اح ه��ذه اخل��ط��وة ،وق��د ج��رى جتهيز
استديوهات خاصة لتصوير احلصص التعليمية.
املهمة حتم ًا لن تكون سهلة في ظل كثرة املواد
التعليمية واحمل���اور املطلوبة حتى نهاية العام

رابطة «الأ�سا�سي» :لت�أمني �إنرتنت
جماين للطالب والأ�ساتذة
أكدت رابطة معلمي التعليم األساسي الرسمي في لبنان،
ف��ي ب��ي��ان ،ان «م��ا يحصل م��ن انتشار ل��وب��اء ال��ك��ورون��ا والذي
عجزت عن مكافحته كبرى الدول في العالم ،يستدعي التكاتف
وتشابك األيدي والتكافل اإلجتماعي واإلنساني ،فلبنان اليوم
بحاجة الى بنيه».
ودع��ت «ال��زم�لاء والزميالت إل��ى مد يد العون واملساهمة
ولو باجلزء اليسير في دعم املستشفيات احلكومية أو التبرع
ملصلحة جلنة مكافحة الوباء التي أنشأتها وزارة الصحة أو
تقدمي املساعدة العينية للمحتاجني املتعففني وال سيما ذوي
القربى منهم ،وكل في نطاقه اجلغرافي».
كما دع��ت «احلكومة ال��ى تشديد املراقبة على األس��ع��ار ال
سيما تلك التي تشكّل احتياجات املرحلة وتشكّل عبئا على
الناس يضاف الى أعباء احلياة ،وإلى تأمني االنترنت السريع
واملجاني للطالب واملعلمني ملواكبة عملية التعليم عن ُبعد».

ال���دراس���ي ،فكانت م��ن��اش��دة م��ن ط�لاب الشهادات
الرسمية للتخفيف م��ن البرنامج ال��دراس��ي ،كي
يصار إلى إج��راء االمتحانات في ظل األزم��ة التي
متر بها البالد.
أول املتقدمني بإقتراحاتهم لتطوير حلقات
التعليم عند ُبعد كان النائبإدكار طرابلسي ،حيث
أعلن مكتبه اإلعالمي أنه أنشأ «شبكة من مديرين
وأس��ات��ذة فيزياء من اثنتي عشرة مدرسة خاصة
وأختصاصيني في التربية والتعليم عن ُبعد وفريق
عمل تلفزيون ل��ب��ن��ان ،راق��ب��ت احللقة التجريبية
ونوعية البث».
وأث��ن��ى  على «ج��ه��ود وزارة التربية والتعليم
العالي في إطالق احلصص التعليمية عبر شاشة
تلفزيون لبنان والتي برهنت جناحها في احلصة
التجريبية املتلفزة في مادة الفيزياء».
وأع���ل���ن أن���ه «مت ت���زوي���د وزي����ر ال��ت��رب��ي��ةطارق
املجذوب بتقري ر مفصل يحدد املالحظات العملية
حول التجربة األولى التي اعتبرت ناجحة» ،واطلع
من رئيسة املركز التربوي الدكتورةندى عويجان
عن حتضيرات التلفزيون التربوي في هذا املجال.

متعاقدو «الأ�سا�سي» و«الثانوي» :اال�ستمرار
بالتعليم عن ُبعد حتى �صدور �آلية �إحت�ساب ال�ساعات

��وج��ه��ت جل��ن��ة امل��ت��ع��اق��دي��ن ف���ي التعليم
ت ّ
الرسمي األساسي وحراك املتعاقدين الثانوي
ف���ي ب��ي��ان ال����ى «ال����زم��ل�اء امل��ت��ع��اق��دي��ن بعدم
االنصات الى كالم أو بيانات أو تفسيرات أو
تكهنات ،يعمد البعض من خاللها الى تضليل
املتعاقدين في ما خص باحتساب ساعاتهم
ال��ت��ي ي��درس��ون��ه��ا ع��ن ُب��ع��د .خ��اص��ة ان��ه صدر
تعميم ب��ه��ذا اخل��ص��وص ع��ن وزي���ر التربية
والتعليم العالي ط��ارق امل��ج��ذوب ،وث��م متّ ت
املوافقة عليه من مجلس ال���وزارء ال��ذي يضم
الوزراء كافة ومن بينهم وزير املال».
وط��ل��ب ال��ب��ي��ان م��ن امل��ت��ع��اق��دي��ن التجاوب
واالستمرار في العمل تبع ًا لتوجيهات الوزارة

وإدارة املدرسة والثانوية في التعليم عن ُبعد،
حل�ين ص���دور ق���رار آل��ي��ة اح��ت��س��اب الساعات
م��ن ق��ب��ل ال�����وزراء املختصني وال��ت��ي ستكون
منصفة حتترم ساعات املتعاقد األسبوعية.
وينبغي على ال��زم�لاء املتعاقدين االحتفاظ
بالتحضير اليومي ،مع ذك��ر وسائل الشرح،
والية التواصل مع الطالب ،ومتابعة الطالب
واإلجابة على اسئلتهم واستفساراتهم.
وج ّددت اللجنة الدعوة الى مديري املدارس
بـ «ع��دم ظلم أي متعاقد يقوم بواجباته جتاه
ط�ل�اب���ه وع�����دم االج���ت���ه���اد مل���ا ي���ض��� ّر بحقوق
املتعاقدين املعترف بها من قبل وزارة التربية
ومجلس الوزراء».

بلديات

مهمتها جمع املوارد الب�شرية وتوزيع امل�ساعدات
�شبيب �ش ّكل  9جلان لتوفري �سبل مواجهة «كورونا»

كتب يون�س ال�سيد

بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور
حسان دي��اب املتعلق مب��وض��وع إع�لان التعبئة
ال��ع��ام��ة مل��واج��ه��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا وب��ن��اء على
التعميم الصادر عن وزي��ر الداخلية والبلديات
تاريخ  ،2020/3/19أصدر محافظ مدينة بيروت
ال��ق��اض��ي زي���اد شبيب ق�����رار ًا ش��كّ ��ل مب��وج��ب��ه 9
جل��ان على مستوى أحياء بيروت تضم أعضاء
م��ن املجلس ال��ب��ل��دي وأط��ب��اء م��ن بلدية بيروت
ومخاتير األحياء البيروتية ،مهمتها التنسيق
مع اجلمعيات األهلية والكشفية والصحية ومع
ممثلي املجتمع امل��دن��ي واأله��ل��ي الناشطني في
مناطقها (بعد تقدمي ل��وائ��ح تتضمن أسمائهم
واع��داد العاملني معهم ومدى جهوزيتهم) وذلك
لزوم املساعدة في:
< تقييم املوارد البشرية العاملة أو املتطوعة
لديها ،وامل����وارد الفنية واللوجستية واملادية
املتوفرة.
< حت��دي��د ال��ع��ائ�لات األك��ث��ر ف��ق��ر ًا احملتاجة
للمساعدة إلدراجها في برنامج التكفل الشهري
وتلك التي تضررت من ج ّراء فيروس كورونا.
< توزيع املساعدات العينية واملواد الغذائية
والصحية (فور تو ّفرها) للعائالت التي ّ
مت حتديد
مساعدتها.

< ت��أم�ين ال��ت��واص��ل ال��س��ري��ع ب�ين املواطنني
واألجهزة الرسمية.
< ت��ن��ظ��ي��م ح��م�لات ت��وع��وي��ة ل��رف��ع مستوى
اجلهوزية وتقليص اإلصابات من فيروس كورونا
املستجد.
< تأمني مساعدة طبية عبر تقدمي إستشارة
طبية هاتفية وعند احلاجة يتم إج��راء معاينة
طبية ميدانية.
< ت��أم�ين توصيل احل��اج��ي��ات م��ن م��اء شرب
وطعام أو دواء.
< نقل املرضى واملصابني إلى املستشفى عند
االقتضاء.
< تعميم االرش���ادات والتوجيهات الصادرة
ع��ن اجل��ه��ات الرسمية وال��ق��رارات ال��ص��ادرة عن
احملافظ باخلصوص.
< اإلب�لاغ عن أي��ة حالة قد يشتبه بإصابتها
بفيروس كورونا.
< اإلب�لاغ عن أية مؤسسات أو أية جتمعات
تخالف إعالن التعبئة العامة الصادر عن مجلس
الوزراء لواجهة انتشار فيروس الكورونا.
< ال��ت��ع��اون م��ع الصليب األح��م��ر اللبناني
وامل��ؤس��س��ات اإلنسانية األخ���رى إلجن���از املهام
املطلوبة.
تكلف كل من هذه اللجان فورا املباشرة بتشكيل

ّ
للتدخل السريع يضم باإلضافة إلى
فريق بلدي
أع��ض��اء ال��ل��ج��ان م��ت��ط��وع�ين اخ��ت��ص��اص��ي�ين من
املجتمع املدني واجلمعيات احمللية وعنصرين
م��ن ف���وج ح���رس م��دي��ن��ة ب��ي��روت وع��ن��ص��ري��ن من
فوج إطفاء مدينة بيروت (بعد حتديدهم حسب
األص��ول املرعية االج��راء بالتنسيق مع األطباء
املوجودين ضمنها) ،وعلى أن يتم تدريب الفريق
احملدد أعاله من قبل الطبيب املوجود في اللجنة
وجل��ن��ة ال��ك��ورون��ا املشكلة مب��وج��ب ال��ق��رار رقم
/913ب تاريخ  2020/3/13ووزارة الصحة حول
نقل احلاالت املصابني إلى املستشفيات أو مراكز
احلجر الصحي وذل��ك بالتعاون والتنسيق مع
الصليب األحمر اللبناني.
تكلف كل من هذه اللجان فور ًا املباشرة بالعمل
على جتهيز املتطوعني الذين تقدموا لتقدمي الدعم
واملساعدة اإلنسانية للعائالت واألهالي امللتزمني
منازلهم ف��ي حالة التعبئة العامة ،للتمكن من
ال��وص��ول إل��ى ال��ن��واة األص��غ��ر ف��ي ك��ل ش��ارع إذا
أمكن لتسهيل التواصل عن قرب مع املواطنني.
يتم ال��ت��واص��ل والتنسيق ب�ين ه��ذه اللجان
امل��ذك��ورة أع�لاه واللجان املركزية امل��وج��ودة في
محافظة مدينة بيروت عبر أعضاء املجلس البلدي
املوجودين ضمنها لتأمني أفضل السبل اآليلة
ملواجهة فيروس الكورونا واحلد من انتشاره.

اللجان املقررة
رقم
اللجنة

املناطق

1

رأس بيروت  +ميناء احلصن

2

املصيطبة

3

املزرعة

4
5
6

االشرفية
الرميل
املدور

7

عني املريسة

8
9

الصيفي  +املرفأ
الباشورة  +زقاق البالط

أعضاء اللجنة
أعضاء املجلس البلدي
خليل شقير
بالل املصري
مغير سنجابة +
محمد سعيد فتحة
أنطوان سرياني
يسرى الصيداني +
عبدالله درويش
جوزيف طرابلسي
راغب حداد
إيلي أندريا
إلياس يحشوشي
سليمان جابر
آرام ماليان
جوزيف روفايل
رامي الغاوي +
هدى األسطة
ماتيلدا اخلوري
سحاق كيشيشيان
كبريال فرنيني
عدنان عميرات
فادي شحرور

األطباء
خالد عبد الله

املخاتير
مخاتير احلي

محمد سبليني

مخاتير احلي

محمد زهر الدين

مخاتير احلي

إلياس فرح
جوزيف حرفوش
إيلي ربيز

مخاتير احلي
مخاتير احلي
مخاتير احلي

مهى شرف الدين

مخاتير احلي

منير منصور
محيي الدين جلول

مخاتير احلي
مخاتير احلي

جتدر اإلشارة إلى أن القرار تضمن إدراج اسم عضو مجلس بلدية بيروت هدى األسطة والتي سبق أن ق ّدمت استقالتها في وقت سابق.

AL-LIWAA Mardi 24/3/2020

شركة موركس هولدنغ ش.م.ل
شركة بامكو ش.م.م
شركة ديار ش.م.م
شركة مبكو العاملية هولدنغ
2588
ش.م.ل
بيزنس اند فايننس هولدنغ
2682
ش.م.ل
بيزنس اند فايننس هولدنغ
2682
ش.م.ل
تكنوتيم للهندسة واملقاوالت
2729
والتجارة
شركة مكداشي اخوان ش.م.م 2949
شركة سيريوس هولدنغ ش.م.ل 3081
شركة جورجنفست هولدنغ
3548
ش.م.ل
الشركة الهندسية املتحدة
3998
ش.م.ل
شركة غروبكس هولدنغ ش.م.ل 4204
اخلطوط اجلوية عبر املتوسط
5432
ش.م.ل
شركة التنمية السياحية ش.م.ل 5555
شركة رويال ريزيدانس ش.م.ل 5720
فرست ناشيونال هولدنغ
6006
ش.م.ل ( قابضة )
شركة ام بي اس انترناسيونال
6028
ش.م.ل هولدنغ
شركة ام بي اس انترناسيونال
6028
ش.م.ل هولدنغ
ميدل ايست انترتامينت
اندريكرياشن  -ميد(اوف شور) 6462
ش.م.ل
ميدل ايست انترتامينت
اندريكرياشن  -ميد(اوف شور) 6462
ش.م.ل
35365
يحي منير خطاب
39770
خليل متري قصعة
44052
سرمد توفيق شيبوب
52310
روالن اديب مدلج
55139
عبد الرحمن محمد نابلسي
59890
مي منير مراش حداد
63664
فيكتور مجيد سعد
كونستراكشن اند اندستريال
64348
سبالي
64845
ميرنا مرغريت فيليب خليفة
64857
جيزال انطوان خليفة
64860
مايا انطوان خليغة
64863
ليلى صليبا خليفة
64870
جوزيان فيليب خليفة
65030
شركة خليفة العقارية
ماري قره بت كيلجيان /
65129
ميناسيان
69544
ماهر رفيق مروش
70259
ورثة كلير اسكندر شقير
76923
عالء الدين محمود الغالي
املستثمرون املتحدون هولدنغ
80481
ش.م.ل (قابضة)
82737
غسان حسني دمشق
85490
عارف وجيه جارودي
86973
امنيتكس ترايدينغ ش.م.ل
86973
امنيتكس ترايدينغ ش.م.ل
87977
فوزي مصطفى بيدس
89670
رينيه جان تويني
90177
حبيب حنا حوا
93203
مازن فؤاد الفرا
شركة نولدج فيو  -لبنان ش.م.ل 94196
فيكتوري ترايدنغ اند
94368
كونراكتينغ اوف شور
فيكتوري ترايدنغ اند
94368
كونراكتينغ اوف شور
94594
C. R. K
94966
رجا نسيب سلمان
95453
خليل عبد احلميد جارودي
96538
محمد علي حسني مكتبي
100930
سيمد هولدنغ ش.م.ل.
شركة احمد احللبي وشريكه
101155
للصيرفه
101162
عبد املجيد سليم دمج
101347
شركة تسرا للتجارة العامة
105253
تريز مطانيوس عواد
106435
حسني خليل شحرور
106477
ايليا ابراهيم الشويري
123388
عياد احمد عاصي
135577
متري حليم قربان
136088
فيليب جوزف فضل الله
136459
فردي نلسن اخلوري
140836
ابراهيم علي اورفه لي
جورج عرموني واوالده ش.م.م 150405
151043
ساب فور
اورابيا اكزيكوتيف ليمتد
162725
ش.م.م
الشركة املتحدة للتجارة
182169
والتصدير  -يونيكو
182171
احمد رضا شحادة عباس
182172
محمود عباس عباس
يونايتد ستات افريكان ش.م.ل
185228
(بوسان) اوف شور
يونايتد ستات افريكان ش.م.ل
185228
(بوسان) اوف شور
188938
انترداك ش.م.م.
192003
ثمار هولدنغ ش.م.ل
192003
ثمار هولدنغ ش.م.ل
بروفايننس ش.م .ل PROF I
209359
NANCE S.A.L
222537
جوانا محمود شاتيال
223946
سمير اميل ابو سمره
ACTION PLUS S.A.L
225683
HOLDING
ACTION PLUS S.A.L
225683
HOLDING
227816
كاتر تاينمنت ش.م.ل
230533
مي سعيد عسيران
سوسن بشير الطيب شهير
239182
ابوالطيور
247447
الياس جوزف رحمة
249088
فردان  5000ش.م.ل
الشركة العامة ملنتوجات لبنان 249557
251134
تك ماستر اجننيرنغ ش.م.ل
PRISMA CIRCLE OFF251257
SHORE S.A.L
259359
روبني قره بت قيومجيان
264240
ام جي اي وشركاهم ش.م.م
كيفورك نيكوغوص قوالجيان 268318
INKRIPT S.A.L
281789
HOLDING
INKRIPT S.A.L
281789
HOLDING
مينا اسوسيتس ش.م.ل(.اوف
291457
شور)
مينا اسوسيتس ش.م.ل(.اوف
291457
شور)
294402
علي حسن حمادة
شركة الرميلة لالمناء العقاري
294655
ش.م.ل.
298586
نت فارما ش.م.ل
بانيلز اند بروفايلز
ش.م.م301087 Panels & Profiles.
sarl
ستريت باركينغ نتورك ش.م.ل314782 .
316135
سهاك غرافور ش.م.م
شركة مؤسسة داالتي ونهرا
ش.م.م

RR209746563LB
RR209750982LB
RR209751033LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2020/1/22 2020/1/7
2020/1/23 2020/1/7
2020/1/21 2020/1/8
تاريخ اللصق

2020/1/4 RR209748706LB

2020/1/23

2020/1/7 RR209748697LB

2020/1/23

2020/1/7 RR197793731LB

2020/1/22

2020/1/8 RR209748683LB

2020/1/21

2020/1/7 RR197796110LB
2020/1/7 RR209746532LB

2020/1/21
2020/1/22

2020/1/7 RR209746529LB

2020/1/23

2020/1/8 RR197794215LB

2020/1/22

2020/1/8 RR197793714LB

2020/1/22

2020/1/3 RR209750554LB

2020/1/23

2020/1/8 RR197794198LB
2020/1/8 RR197794184LB

2020/1/21
2020/1/21

2020/1/8 RR209746444LB

2020/1/21

2020/1/7 RR197794175LB

2020/1/21

2020/1/7 RR197793688LB

2020/1/21

2020/1/8 RR197793665LB

2020/1/22

2020/1/8 RR197794153LB

2020/1/22

2020/1/7
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/7
2020/1/8

2020/1/25
2020/1/22
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/22
2020/1/23

2020/1/7 RR197791188LB

2020/1/21

2020/1/7
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/7

2020/1/22
2020/1/23
2020/1/23
2020/1/23
2020/1/22
2020/1/23

2020/1/7 RR209745585LB

2020/1/22

2020/1/7 RR197796273LB
2020/1/8 RR209745673LB
2020/1/7 RR209745656LB

2020/1/22
2020/1/24
2020/1/21

2020/1/7 RR209749661LB

2020/1/21

2020/1/8
2020/1/8
2020/1/2
2020/1/2
2020/1/8
2020/1/4
2020/1/8
2020/1/7
2020/1/7

2020/1/21
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/24
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/22

2020/1/7 RR209745418LB

2020/1/21

2020/1/7 RR209746400LB

2020/1/22

2020/1/8
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/8

2020/1/21
2020/1/21
2020/1/21
2020/1/22
2020/1/21

2020/1/7 RR209749729LB

2020/1/21

2020/1/7
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/8
2020/1/4
2020/1/7
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/8
2020/1/7

2020/1/21
2020/1/22
2020/1/22
2020/1/22
2020/1/24
2020/1/22
2020/1/24
2020/1/22
2020/1/24
2020/1/22
2020/1/24
2020/1/24

2020/1/4 RR209750506LB

2020/1/23

2020/1/8 RR209751118LB

2020/1/21

2020/1/8 RR209751170LB
2020/1/8 RR209751135LB

2020/1/21
2020/1/21

2020/1/8 RR197793626LB

2020/1/22

2020/1/8 RR209746740LB

2020/1/22

2020/1/7 RR197796313LB
2020/1/7 RR197793612LB
2020/1/7 RR209746719LB

2020/1/23
2020/1/22
2020/1/22

2020/1/7 RR197792753LB

2020/1/22

2020/1/8 RR209750792LB
2020/1/7 RR209749556LB

2020/1/21
2020/1/22

2020/1/7 RR209749777LB

2020/1/23

2020/1/7 RR197793590LB

2020/1/22

2020/1/7 RR209749763LB
2020/1/8 RR197792705LB

2020/1/23
2020/1/21

2020/1/8 RR197791038LB

2020/1/22

2020/1/8
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/4

2020/1/22
2020/1/23
2020/1/21
2020/1/23

2020/1/7 RR209749825LB

2020/1/21

2020/1/7 RR209750347LB
2020/1/4 RR197794860LB
2020/1/7 RR197792815LB

2020/1/23
2020/1/27
2020/1/22

2020/1/7 RR197793569LB

2020/1/21

2020/1/7 RR209749919LB

2020/1/21

2020/1/7 RR209749882LB

2020/1/21

2020/1/7 RR197793541LB

2020/1/21

2020/1/8 RR209750660LB

2020/1/21

2020/1/7 RR197796171LB

2020/1/22

2020/1/7 RR209746311LB

2020/1/22

2020/1/7 RR197792722LB

2020/1/22

2020/1/7 RR197796432LB
2020/1/7 RR209750829LB

2020/1/22
2020/1/23

2020/1/8 RR209746308LB 353055

2020/1/22

RR197794388LB
RR209745761LB
RR209751095LB
RR209749542LB
RR209745735LB
RR209745713LB
RR209745599LB

RR209750625LB
RR209750642LB
RR209750599LB
RR209750585LB
RR209750571LB
RR209750545LB

RR209760145LB
RR209745545LB
RR209745523LB
RR209746413LB
RR209750761LB
RR209751308LB
RR197796295LB
RR209749692LB
RR209745421LB

RR197796344LB
RR197796225LB
RR209750381LB
RR209750259LB
RR209745395LB

RR209749701LB
RR209750395LB
RR209750568LB
RR209746625LB
RR209746617LB
RR197793073LB
RR209751299LB
RR209746696LB
RR209746682LB
RR209750934LB
RR209746679LB
RR209749485LB

RR209749834LB
RR209749595LB
RR209746325LB
RR197794856LB

409469
412911
480203
485081

RR197793847LB
RR209751325LB
RR209756340LB
RR197796208LB

ميرا ابراهيم نحولي
نبيل جبرائيل بازرجي
نبيل جان خوري
وليد محمد شحاده
الطاقة االعالنية -سينرجي
RR197793467LB 491161
هولدنغ ش.م.ل
محمد مازن محمد زهير شربجي RR197794811LB 543365
RR209750452LB 555458
هيثم رشيد دريان
RR197793042LB 559636
ابراهيم درويش الكبي
ميدل ايست موتورسبورتس
RR197792838LB 561678
ماجنمنت ش.م.ل
RR197793935LB 562962
احمد عبد الرسول بدران
RR197791925LB 565911
هشام محمد الطويل
RR209746299LB 584215
كارلوتشي هولدنغ ش.م.ل
RR197794017LB 682870
يورينوم هولدنغ ش.م.ل
RR197794025LB 740042
عقار ش.م.م
RR197793440LB 740042
عقار ش.م.م
شركة هوم انترناسيونال
RR197793436LB 750811
ش.م.ل -اوف شور
شركة جي اف اي سي
RR197791015LB 754472
انشورنس غروب ش.م.م
شركة بي.اس.الب.ش.م.ل
RR209746285LB 781164
اوف شور
كابريكورب الدولية اوف شور
ش.م.ل او س.ي-ش.م.ل (اوف RR209746395LB 848544
شور)
RR197794048LB 856599
ماريو نعيم باسيل
بريستافرما ش.م.ل (اوف شور) RR197794051LB 951630
بريستافرما ش.م.ل (اوف شور) RR197793422LB 951630
جيوستي اندبارتنرز هولدينغ
RR197794065LB 951641
ش.م.ل
جيوستي اندبارتنرز هولدينغ
RR197793419LB 951641
ش.م.ل
RR209750611LB 956580
سامر يوسف وهبي املصري
بي اند سي ش.م.ل  -اوف شور RR197794082LB 978644
بي اند سي ش.م.ل  -اوف شور RR197793396LB 978644
RR197793379LB 1017294
كاميغا  -هولدنغ (ش.م.ل)
شركة دوما -عبد القادر هندم
RR197792807LB 1055803
وشركاه-توصية بسيطة
RR197791735LB 1074743
باربو ش.م.م
صوالجني جروب اوف
RR197791214LB 1099023
كومبانيز ش.م.م
ال سي بي انشورنس بروكردج
RR197793351LB 1112049
هاوس ش.م.ل
شركة الهندسة والتقنيات
RR209745466LB 1156865
والبرمجة ش.م.ل اوف شور
شركة الهندسة والتقنيات
RR209746197LB 1156865
والبرمجة ش.م.ل اوف شور
RR209745452LB 1180476
كمال حسني عطار
سانتشوري فانس هولدنغ
RR209746170LB 1211877
ش.م.ل
RR209746166LB 1234558
وادي هيلز هولدينغ ش.م.ل
وورلد ترايد كونسبت ش.م.ل
RR209746081LB 1245729
اوف شور
وورلد ترايد كونسبت ش.م.ل
RR209745378LB 1245729
اوف شور
تامايا شيبينغ ش.م.ل اوف
RR209745364LB 1255719
شور
كواليس ترايدنغ اوف شور
RR209746271LB 1255732
ش.م.ل
كواليس ترايدنغ اوف شور
RR209745355LB 1255732
ش.م.ل
شركة سيف هوم تكنولوجي
RR209751254LB 1259505
ل.ل.سي.ش.م.م
سي سي غروب هولدنغ ش.م.ل
RR209745347LB 1270990
SISI group holding sal
سي سي غروب هولدنغ ش.م.ل
RR209746268LB 1270990
SISI group holding sal
شركة ماديتارينيني انفستمنت
RR209745333LB 1323033
غروب ش.م.ل(اوف شور)
شركة ماديتارينيني انفستمنت
RR209746095LB 1323033
غروب ش.م.ل(اوف شور)
RR209749644LB 1330386
مي مصطفى حمود
RR197791055LB 1334809
مايل ش.م.ل
RR197792824LB 1378171
الباريال ارجنتينا ش.م.م
ار.جي.سي.الين ش.م.ل (اوف
RR209746055LB 1393072
شور)
RR209746237LB 1413533
ج.أ.غ.هولدنغ ش.م.ل
RR209745228LB 1421969
وسيم سليمان حسيكي
RR209745214LB 1423545
دستينترز ش.م.م
RR209746064LB 1423545
دستينترز ش.م.م
ناتاليز ايجنسي ش.م.ل(اوف
RR209746223LB 1432909
شور)
RR197794842LB 1482018
ليبانو ميكا ش.م.م
التطوير الصناعي والتجاري
RR209748309LB 1482653
ش.م.ل اوف شور
التطوير الصناعي والتجاري
RR209745293LB 1482653
ش.م.ل اوف شور
RR209745262LB 1508588
رميا احمد الزين
ريل استيت انترناشونال
RR209748312LB 1534455
ش.م.ل (اوف شور)
اكسبيديشتر انترناشيونال -ا
RR209746149LB 1558881
م س ش.م.ل اوف شور
اكسبيديشتر انترناشيونال -ا
RR209745143LB 1558881
م س ش.م.ل اوف شور
RR209745165LB 1566198
BATC S.A.R.L
RR209745191LB 1587693
مايلدرد هولدنغ ش.م.ل
RR209746135LB 1587693
مايلدرد هولدنغ ش.م.ل
بزنيس دوت اوف شور ش.م.ل RR209745979LB 1643013
بزنيس دوت اوف شور ش.م.ل RR209745130LB 1643013
بيلد تك ش.م.ل مقاولون عامون
RR209749471LB 1653154
وادارة بناء
RR209748666LB 1659881
شركة اي كيو جي ش.م.ل
RR209745126LB 1669422
شركة كوتون كاندي ش.م.م
نورا ليسنينغ & ديفولومبنت
RR209745951LB 1676129
ش.م.ل هولدنغ
ترياد انترناشونال ش.م.ل
RR209748652LB 1716402
اوف شور
RR209750903LB 1716426
رمزي جالل فرشوخ
RR209750925LB 1716434
هاني جالل فرشوخ
RR209750917LB 1716441
محمد جالل فرشوخ
سيفا غروب اوف شور ش.م.ل RR209748635LB 1723214
شركة الساحة انترناشونال
RR197796463LB 1738805
غروب اوف شور ش.م.ل
شركة الساحة انترناشونال
RR209748621LB 1738805
غروب اوف شور ش.م.ل
اتوك اويل سرفسيز ش.م.ل
RR209748618LB 1761686
اوف شور
RR197781375LB 1765065
ايرولي التجارية ش.م.ل
تريستار اينرجي ش م ل اوف
RR209748595LB 1788738
شور
شركة عيد لالستثمار والتطوير
RR209750466LB 1801657
ش.م.ل
شركة اوه !هابي دايز ش.م.م RR197791231LB 1809306
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وفيات

زوجة الفقيد مي حلبي
اوالده جميل زوج��ت��ه ك��اري��ن تامر
وعائلتهما
كرمي
ه��ن��ا زوج�����ة ط���ون���ي ري���ش���ار كرم
وعائلتهما
رلى زوجة نقوال خالط وعائلتهما
شقيقاه جبران وعائلته
رفيق وعائلته
شقيقتاه ندى كرم وعائلتها
عائلة املرحومة نيفا الزاخم
شقيق زوجته غسان حلبي وعائلته
وان��س��ب��اؤه��م ف��ي ال��وط��ن واملهجر
ي��ن��ع��ون مب��زي��د م���ن احل����زن واالس����ى
فقيدهم الغالي املرحوم

املهندس الدكتور
نزيه جميل طالب

بسبب األوض����اع ال��راه��ن��ة ،عائلة
الفقيد تعتذر عن قيام مراسم التعازي،
راج��ي��ة ال��ل��ه أن ال يصيبكم مكروه،
وت��ش��ك��ر ال��ع��ائ��ل��ة ك��ل م��ن سيشاركها
الصالة من منزله بدل احلضور.
----------------

ول�����داه ان���ط���وان (رئ���ي���س بلدية
طليا) زوجته ندى شفيق القسيس
وعائلتهما
الياس زوجته ماريا ادوار يزبك
وعائلتهما
ابنته عفاف زوج��ة رمي��ون عزيز
معكرون وعائلتهما
ينعون فقيدهم الغالي املأسوف
عليه

عزيز راجي ابي حيدر

زوجته املرحومة ادما مخايل
خوري
بسبب الظروف الراهنة وحفاظ ًا
على سالمة اجلميع نعتذر عن تقبل
التعازي على أن ُيقام قداس وجناز
لراحة نفسه عندما تسمح الظروف.
يتم تقبل ال��ت��ع��ازي على األرقام
التالية:
أنطوان 03/617770
الياس 03/871997
عفاف 71/525787
----------------

عربيات ودوليات  -تتمات

الثالثاء  24اذار 2020م
املوافق  29رجب 1441هـ

بومبيو :كذب خامنئي ب�ش�أن كورونا
ع ّر�ض �شعبه والعامل خلطر عظيم

ق����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة األميركي
مايك بومبيو ،أم��س ،على «تويتر» ،إن
«ال��ف��ب��رك��ات اإلي��ران��ي��ة ع��رض��ت شعوب
العالم خلطر عظيم» ف��ي إش���ارة لتكتم
ط���ه���ران ع��ل��ى ح��ج��م ان��ت��ش��ار فيروس
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ف��ي ال��ب�لاد مضيفا
أن «ن��ظ��ام إي����ران ي��واص��ل ال��ك��ذب على
شعبه بشأن ع��دد اإلص��اب��ات والوفيات
بكورونا».
وش ّدد بومبيو على أن «كذب خامنئي
ب��ش��أن «ف��ي��روس ووه����ان» وض���ع حياة
الناس في خطر» .موضحا ب��أن املرشد
اإلي��ران��ي علي خامنئي رف��ض عروض
امل��س��اع��دة األم��ي��رك��ي��ة ب���دع���اوى نظرية
املؤامرة.
وك����ان����ت امل���ت���ح���دث���ة ب���إس���م وزارة
اخلارجية األميركية مورغان أورتيغاس
ر ّدت ف��ي وق��ت سابق ب��ش� ّدة على تكرار
املرشد اإليراني علي خامنئي للمزاعم
ال��ق��ائ��ل��ة إن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة أنشأت
فيروس كورونا الذي أشارت إليه باسم
«فيروس ووهان».
وق��ال��ت أوت��ي��غ��اس ع��ب��ر «ت��وي��ت��ر» إن
«نظريات املؤامرة حول فيروس ووهان
ال��ت��ي ي��روج��ه��ا خ��ام��ن��ئ��ي ض����ارة وغير
مسؤولة وخاطئة .»%100
وأضافت« :إذا كان ما يسمى باملرشد
األع��ل��ى ق���ائ��� ًدا ح��ق��ي��ق� ًي��ا ،ف��س��وف يعيد
املليارات من صناديقه املخفية واملعفاة
م���ن ال��ض��رائ��ب إل���ى ال��ش��ع��ب اإليراني
للتعامل مع تفشي الفيروس».
وكان خامنئي قد رفض في خطاب له
ع��رض ال��والي��ات املتحدة للمساعدة في
التعامل مع جائحة كورونا في إيران،
مب��ا ف��ي ذل���ك إرس����ال األدوي�����ة ملكافحة
تفشي امل��رض .وق��ال للواليات املتحدة:
«استخدموا ما لديكم ملرضاكم».
وق����ال خ��ام��ن��ئ��ي أي��ض��ا إن إي�����ران ال
ميكن أن تثق بالواليات املتحدة ألنها

ميكن أن تعطي أدوي��ة «تنشر الفيروس
أو تتسبب في بقائه» ،وزع��م أن «جزءا
من الفيروس مت إن��ش��اؤه ليتناسب مع
جينات اإليرانيني».
م���ن ج��ه��ت��ه ك���� ّرر ال��رئ��ي��س اإليراني
حسن روحاني ،أمس القول إنه ينبغي
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة رف���ع ال��ع��ق��وب��ات إذا
كانت تريد مساعدة إي��ران في احتواء
الفيروس.
وق��ال روحاني في خطاب تلفزيوني
«ال��زع��م��اء األم��ي��رك��ي��ون ي��ك��ذب��ون ...إذا
كانوا يريدون مساعدة إيران ،فما عليهم
سوى رفع العقوبات ...عندها سنتمكن
من التعامل مع تفشي فيروس كورونا».
وقال وزير اخلارجية اإليراني محمد
جواد ظريف في تغريدة أمس «الواليات
املتحدة ال تنصت .تعرقل املعركة العاملية
ضد كوفيد .19-احلل الوحيد هو حتدي
ال��ع��ق��اب األم��ري��ك��ي اجل��م��اع��ي .ضرورة
أخالقية وعملية».
ف���ي غ���ض���ون ذل����ك ذك�����رت صحيفة
«نيويورك تاميز» األميركية أن نقاشا
ح�����ادا ان���دل���ع داخ�����ل ال��ب��ي��ت األبيض
اخلميس امل��اض��ي ،بني الرئيس ترامب
وكبار مستشاريه حول إذا كان ينبغي
على ال��والي��ات املتحدة تصعيد العمل
العسكري ضد إيران التي دمرها الوباء.
وحثت إحدى املجموعات ،مبا في ذلك
وزي��ر اخلارجية مايك بومبيو وروبرت
سي أوب��راي��ن ،مستشار األم��ن القومي،
على رد صارم على الهجمات الصاروخية
التي أسفرت عن مقتل جنديني أميركيني
في قاعدة شمال بغداد ،بحجة أن اتخاذ
إج����راءات ص��ارم��ة أث��ن��اء ان��ش��غ��ال قادة
إيران في محاربة الفيروس التاجي الذي
يعصف بالبالد قد يدفعهم أخ��ي��ر ًا إلى
مفاوضات مباشرة.
ل��ك��ن وزي�����ر ال����دف����اع م�����ارك إسبر
واجل��ن��رال م���ارك ميلي ،رئ��ي��س هيئة

األرك����ان املشتركة ت��راج��ع��ا ،وق���اال إن
البنتاغون ووك��االت املخابرات ليس
لديها دليل واض��ح على أن الهجمات
ال��ت��ى شنتها امليليشيات الشيعية
ق��د أم���رت ب��ه��ا إي����ران وح����ذرت م��ن أن
ردا واس��ع النطاق ق��د يجر الواليات
املتحدة إل��ى ح��رب أوس��ع م��ع إيران،
ومتزيق العالقات املتوترة بالفعل مع
العراق.
وأضافت «نيويورك تاميز» أن :هذا
االجتماع هو حملة عن الرياح املتقاطعة
التي تعصف بسياسة إدارة ترامب
جتاه إيران ووكالئها في العراق بعد
أق��ل من ثالثة أشهر من ات��خ��اذه أمرا
بقتل قائد فيلق القدس اإليراني قاسم
سليماني ال��ذي ك��ان يخطط لعمليات
في أنحاء الشرق األوسط.
وأش��ا تقرير الصحيفة االميركية
إلى أن أحد األهداف الرئيسية حلملة
«الضغط األقصى» التي تقوم بها إدارة
ت��رام��ب ل��ف��رض ع��ق��وب��ات اقتصادية
هو شل االقتصاد اإليراني لدرجة أن
احلكومة ستوافق على التفاوض على
اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
وه��ن��اك ات��ف��اق واس���ع ال��ن��ط��اق بني
ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين األميركيني على أن
إيران بقيادتها التي دمرها الفيروس
التاجي ،في موقف ضعيف.
وق��د أك���دت وك���االت االستخبارات
األميركية التقارير العامة التي تفيد
بأن الوباء قد أدى إلى انقسام خطير
في املستويات العليا في إيران.
وق��د تضرر ال��ق��ادة اإلي��ران��ي��ون من
ال��ف��ي��روس ال��ت��اج��ي أك��ث��ر م��ن أي بلد
آخ��ر تقريب ًا ،وك��ان��وا يخفون عدوى
الفيروس عن زمالئهم ،وفق ًا لتقارير
استخباراتية  -مما يزيد من انعدام
الثقة واالنقسامات في احلكومة.
(وكاالت)

وا�شنطن تدر�س حتالف ًا نفطي ًا مع ال�سعودية

أب���ل���غ وزي������ر ال���ط���اق���ة األميركي
للتلفزيون دان برويليت أمس أن إقامة
حت��ال��ف نفطي ب�ين ال��والي��ات املتحدة
والسعودية ،أكبر منتج في أوب��ك ،هو
أح��د «األف��ك��ار العديدة العديدة» التي
يتداولها صناع السياسات األميركيني
ل��ك��ن م��ن غ��ي��ر امل��ؤك��د أن ي��ت��ح� ّ�ول إلى
مقترح رسمي.
وقال الوزير دان برويليت «ال أعرف
ما ال��ذي َس ُيقدم بصورة رسمية ...في
إطار عملية السياسات العامة» .وقال
إن ق��رارا لم يتخذ بشأن «أي شيء من
ذلك القبيل».
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال
أوردت اجلمعة املاضي أن مسؤولني
من وزارة الطاقة يسعون إلقناع إدارة
ترامب للضغط على السعودية من أجل
االنسحاب من منظمة البلدان املصدرة
للبترول والعمل مع الواليات املتحدة
من أجل جلب االستقرار إلى األسعار.
وت��راج��ع��ت أس��ع��ار النفط أك��ث��ر من
النصف في األسبوعني األخيرين مع
ش��نّ السعودية وروسيا ح��رب أسعار
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تعصف فيه جائحة
فيروس كورونا بالطلب.
واخل��ام األميركي مت ت��داول��ه بنحو
 22دوالرا للبرميل أمس ،بعد أن هوى

 29باملئة األس��ب��وع امل��اض��ي ف��ي أشد
تراجعاته منذ اندالع حرب اخلليج بني
الواليات املتحدة والعراق في .1991
وق��ال مصدر مطلع على النقاشات
اجلارية داخ��ل وزارة الطاقة لرويترز
أم��س إن أولئك املسؤولني منخرطون
ع��ن ك��ث��ب ف��ي م��ح��ادث��ات ب�ين ال����وزراة
وال��ب��ي��ت األب���ي���ض ب��خ��ص��وص سبل
إشاعة االستقرار في أسواق الطاقة.
وم�����ن امل���ت���وق���ع أن ت���رس���ل إدارة
ت��رام��ب قريبا ممثل طاقة خاصا إلى
السعودية من وزارة الطاقة األميركية
حيث سيقضي أشهرا على األقل هناك
لتطوير احملادثات بني البلدين.
وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في
العالم ،ق��ادت السعودية لفترة طويلة
جهود أوب��ك لتحقيق استقرار أسعار
اخلام.
وأبلغ برويليت تلفزيون بلومبرج
أن إدارة ترامب ستشرع عند نقطة ما
في جهد دبلوماسي بخصوص أسواق
النفط.
وق��ال إن��ه سيعمل على ذل��ك املسار
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة مايك
بومبيو ومسؤولني آخرين.
من جهته قال مسؤول روسي كبير
إن روسيا لم تسع قط إل��ى انخفاض

حاد في أسعار النفط أو إنهاء التعاون
م���ع أوب������ك ،وإن دول اخل��ل��ي��ج هي
املسؤولة عن األزمة في أسواق اخلام
العاملية.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ت���اس ل�لأن��ب��اء عن
أندريه بيلوسوف النائب األول لرئيس
الوزراء الروسي قوله في وقت متأخر
السبت «ل��م تسع روس��ي��ا ق��ط إلطالق
ش���رارة ان��خ��ف��اض ف��ي أس��ع��ار النفط.
شركاؤنا العرب هم من بادروا بذلك».
وأضاف «حتى شركات النفط التي
كانت مهتمة سابقا على أسواقها ،لم
تتخذ موقفا يقضي ب��ض��رورة إنهاء
اتفاق أوبك».
وأك���د بيلوسوف م��ج��ددا أن بالده
اقترحت متديد القيود القائمة لثالثة
أش��ه��ر أخ���رى على األق���ل ورمب���ا حتى
نهاية  .2020ونقلت ت��اس عنه قوله
«لكن شركاءنا العرب ات��خ��ذوا موقفا
مغايرا».
وذك���رت وك��ال��ة انترفاكس لألنباء
األح����د ن��ق�لا ع���ن م��ص��دري��ن أن وزير
الطاقة ال��روس��ي ألكسندر نوفاك دعا
إل���ى اج��ت��م��اع م��ع ش��رك��ات ال��ن��ف��ط في
 23م��ارس آذار ملناقشة وضع أسواق
النفط العاملية.
(رويترز)

مباحثات �أمريكية � -أفغانية يف كابول
لوقف النار و�إطالق �سراح املعتقلني

بومبيو وغني خالل اجتماعهما في كابول (أ ف ب)
التقى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األميركي
م��اي��ك بومبيو أم��س ال��رئ��ي��س محمد
أش�����رف غ��ن��ي ف���ي ك����اب����ول ،وناقشا
عملية ال��س�لام واخل��ط��وات املتعلقة
بها والتوافق اإلقليمي بشأنها ،كما
ناقشا الوضع السياسي واألمني في
أفغانستان.
وكان بومبيو قد وصل إلى العاصمة
األفغانية في زي��ارة غير معلنة جاءت
بعد محادثات عبر الفيديو أمس األول
بني احلكومة األفغانية وحركة طالبان
برعاية قطرية.
وهذه الزيارة هي األول��ى لبومبيو
بعد توقيع اتفاق السالم نهاية الشهر
املاضي في الدوحة.
ومن املتوقع أن يلتقي مع عبد الله
عبد ال��ل��ه  -ال���ذي ي��ق��ول إن��ه الرئيس
الشرعي للبالد بعد انتخابات متنازع
على نتيجتها  -في أيلول املقبل.
وع���رق���ل م���وق���ف غ��ن��ي وع���ب���د الله
تشكيل فريق تفاوض لتمثيل احلكومة
األف��غ��ان��ي��ة ف��ي م��ح��ادث��ات م��زم��ع��ة مع

طالبان.
وق��ال مسؤول كبير في اخلارجية
األم���ي���رك���ي���ة إن ال���غ���رض م���ن زي����ارة
بومبيو هو محاولة التوسط في حل
بني الرجلني.
من جهته ،قال املتحدث بإسم املكتب
السياسي حلركة طالبان سهيل شاهني
في تغريدتني على تويتر إن فريقا فنيا
من احلركة أجرى محادثات مع فريق
م��ن احلكومة األفغانية عبر الفيديو
ب��ح��ض��ور وف���دي���ن أم��ي��رك��ي وقطري
ملناقشة إطالق سراح املعتقلني.
وأض�����اف ش���اه�ي�ن أن احمل���ادث���ات
ت���رك���زت ف��ق��ط ع��ل��ى إط��ل��اق متبادل
ل��ل��س��ج��ن��اء ،وس��ي��ج��ري ال��ت��ع��ام��ل مع
ق��ض��اي��ا أخ�����رى خ��ل�ال املفاوضات
األفغانية.
وأجرت احلكومة األفغانية وحركة
طالبان أول محادثات فنية مباشرة عبر
سكايب بسبب تفشي فيروس كورونا،
ون���اق���ش ال��ط��رف��ان ق���وائ���م املعتقلني
والتحقق منها واملواقع املتفق عليها

إلطالق سراحهم ونقلهم إليها.
وك��ان املبعوث األم��ي��رك��ي اخلاص
إل��ى أفغانستان زمل��اي خليل زاد أكد
في تغريدات عبر حسابه في تويتر أن
ال��والي��ات املتحدة وقطر سهلتا أمس
االول أول محادثات عبر الفيديو بني
احل��ك��وم��ة األف��غ��ان��ي��ة وط��ال��ب��ان بشأن
إطالق سراح سجناء.
وق���ال زمل���اي خليل زاد إن جميع
األط��راف أعربت عن التزامها بخفض
ال���ع���ن���ف ،وامل����ف����اوض����ات األفغانية
الداخلية ،وال��وق��ف الشامل والدائم
إلط�لاق ال��ن��ار ،مضيفا أن��ه مت االتفاق
أي��ض��ا على عقد ل��ق��اء آخ��ر للمتابعة
خالل اليومني املقبلني.
وأك�������د امل���ب���ع���وث األم����ي����رك����ي أن
احملادثات التي امتدت ساعتني كانت
مهمة وج���ادة ومفصلة ،مشيرا إلى
أن اجلميع ي���درك أن تهديد فيروس
ك��ورون��ا يجعل إط�لاق السجناء أكثر
إحلاحا.
(أ ف ب – رويترز)

م�صر :وفاة لواء ٍ
ثان باجلي�ش جراء كورونا
ق����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون امل���ص���ري أمس
إن ل��واء ثانيا باجليش توفي جراء
إص��اب��ت��ه ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا ،وذلك
بعد ي��وم م��ن إع�ل�ان وف���اة ل���واء آخر
باملرض.
وق�����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون «اس���ت���م���رارا
لتضحيات أبنائها حلماية الوطن
ف��ق��دت ال��ق��وات املسلحة فجر اليوم
اللواء أركان حرب شفيع عبد احلليم
الذي وافته املنية نتيجة اشتراكه في
أعمال مواجهة فيروس كورونا».

وأش���ارت تقارير إعالمية إل��ى أن
عبد احلليم كان يشغل منصب مدير
إدارة امل��ش��روع��ات ال��ك��ب��رى بالهيئة
الهندسية التابعة للقوات املسلحة.
وك����ان م��ص��در ع��س��ك��ري ووسائل
إع�لام رسمية ذك��روا األح��د أن اللواء
أرك�����ان ح����رب خ���ال���د ش��ل��ت��وت ،أحد
ق���ي���ادات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ه��ن��دس��ي��ة ،توفي
«نتيجة إص��اب��ت��ه ب��ف��ي��روس كورونا
خ�ل�ال اش��ت��راك��ه ف��ي أع��م��ال مكافحة
انتشار املرض بالبالد».

وق��ال��ت وزارة ال��ص��ح��ة ف��ي بيان
مساء األح��د إنها سجلت  33إصابة
جديدة باملرض وأربع وفيات ليرتفع
إجمالي عدد اإلصابات إلى  327حالة
من بينهم  ١٤حالة وفاة.
من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء
الشرق األوس��ط الرسمية أن البرملان
امل���ص���ري ق����رر ت��أج��ي��ل ان���ع���ق���اد أي
جلسات حتى  12نيسان للمساعدة
في كبح انتشار فيروس كورونا.
(رويترز)
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�صار الوقت

(تتمة املنشور ص)1

سقوط نصف الدولة املتب ّقي ق� ّدم له أول من أمس برنامج
«ص��ار الوقت» على شاشة الـ  ،MTVبإطالقه حملة تبرعات
لتعزيز القدرات الطبية ملواجهة أزمة كورونا .إندفع اللبنانيون
إلنقاذ لبنان ،وشرطهم األساس عدم إشراك أجهزة الدولة في
إدارة أموالهم وتقدمياتهم العين ّية ،مبا يعني رفضهم التام ّ
لكل
ما ميتّ لنصف الدولة املتب ّقي بصلة .هم يدركون أ ّنها اقترضت
أموالهم من املصارف ونهبتها ،وهي التي تدفعهم اليوم ملواجهة
املصارف ،وهي التي تريد االستمرار بالضغط لسلب ما تب ّقى
من مدخراتهم دون أن متتلك اجلرأة والقدرة على وقف الفساد.
تبعة األزمة املالية كانت
املصارف التي ُيلقي السياسيون عليها ِ
أول من بادر الى دعم املؤسسات الصح ّية احلكومية .بدورهم
الصناعيون الذين لم يستطع نصف الدولة حماية منتجاتهم في
وجه التهريب املنظم ،وكذلك التجار الذين يتعرضون ملضاربة
البضائع امله ّربة من املعابر الشرعية وغير الشرعية كانوا في
طليعة املتبرعني لتعقيم السجون واملنازل وتقدمي احلصص
الغذائية واألس ّرة وسيارات اإلسعاف وسواها.
انكفأ سياسيو الصف األول ورم��وزه��م ع��ن أي شكل من
أشكال املساهمة في التبرعات ،وعلى العكس من ذلك ش ّنت
مجموعة م��ن األب���واق حملة عنيفة على املتبرعني دون أي
حساب لكرامة اللبنانيني اخلائفني واملدركني لضعف دولتهم
وارتباكها .وح��ده رئيس احل��زب التقدمي اإلشتراكي وليد
جنبالط امتلك اجل��رأة األدب� ّي��ة وب��ادر ال��ى املساهمة بعد أن
أخذ على عاتقه حتصني اجلبل وراشيا وحاصبيا ،متجاوز ًا
جغرافية زعامته باتجّ اه الصليب األحمر الدولي ومستشفى
رفيق احلريري اجلامعي .شجاعة جنبالط التي جعلته سابق ًا
يطوي أكثر من صفحة مؤملة من عودة املهجرين الى مصاحلة
متحم ً
ال املسؤولية ومعترف ًا بأنه
اجلبل مع البطريرك صفير
ّ
جزء من سلطة سياسية يجب أن تحُ اسب ،دفعته هذه املرة
للدعوة الى وقف ّ
كل املزايدات السياسية واإلنضمام وتغليب
حماية لبنان على ك� ّ�ل ش��أن آخ���ر .ان��دف��اع��ة جنبالط قوبلت
بإحجام املستفيدين من مليارات وزارة الطاقة التي شكّلت
أكثر من  %45من الدين العام أو من الته ّرب الضريبي وتس ّيب
احلدود ،أو من شركاء صفقات وزارة اإلتصاالت عن املشاركة
في التقدميات.
االنهيار في نصف الدولة املتب ّقي كان في ما أدلى به وزير

«حرب مهل» بني الدولة والكورونا
(تتمة املنشور ص)1

صعيد ،ال سيما اكتشاف العالج امل�لائ��م ،األم��ر ال��ذي دف��ع باألمني
ال �ع��ام ملنظمة الصحة العاملية ت �ي��دروس اده��ان��وم جيريسوس إلى
أول إصابة بالكورونا ،ان وتيرة انتشار
اإلع�لان مع م��رور  100على ّ
جائحة كورونا (كوفيد  )19تتسارع مع تسجيل ما يزيد على  300ألف
حالة إصابة حتى اآلن في أنحاء العالم ..بوتيرة غير مسبوقة إذ ارتفع
العدد الى  100.000في األيام القليلة املاضية (اربعة ايام) ،محذر ًا من
أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعالج مرض ( )COVID 19قد
يعطي أم ًال زائف ًا.
اما في لبنان ،وعلى األرض ،سجلت أمس  19حالة جديدة بفيروس
كورونا ،ليصبح العدد  267حالة مثبتة بالفحص املخبري ،في وقت
يسجل فيه الرئيس نبيه ب� ّري عتب ًا بسبب عدم إع�لان حالة الطوارئ
وسط معلومات ان هذا اخليار ال ب ّد منه إذا ما تفاقم الوضع ،ووصلت
حالة التفشي الفيروسي إل��ى املرحلة الرابعة ،إل��ى ما بعد اخلامس
عشر من نيسان املقبل ،وس��ط وض��ع نقدي ومالي غير م� ٍ
�ؤات إذ قارب
سعر صرف الدوالر  2820ليرة لبنانية ،متجاوز ًا السقوف املعقولة أو
املقبولة..
واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان استمرار تطبيق
اخلطط العسكرية من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا سيساعد
على تقدمي صورة اوضح عن تطور املرحلة املقبلة
وقالت امل�ص��ادر ل�ـ«ال�ل��واء» ان ما ينفذ اليوم هو قريب ج��دا ال��ى ما
يعرف بحالة ط��وارئ جلهة ما تقوم به القوى األمنية وحظر التجول
الشخصي معلنة ان املسؤولية باتت تقع على األف��راد لكن االجراءات
املشددة متواصلة واملراقبة حاصلة على ان املطلوب هو قيام البلديات
واجلهات احمللية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس األكبر
يكمن في موضوع النازحني السوريني ومخيمات الالجئني.
وأك��دت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعالن حالة
الطوارئ في ظل الوضع الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ
لها طابع عسكري امني ألحداث امنية معينة تتصل بتخريب او غير ذلك
في حني ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه احلالة للمساهمة
في االجراءات التي تتخذ.
واوضحت ان اجراءات اجليش واألجهزة األمنية على الطرقات هي
نوع من حظر التجول من دون ان يكون احلظر باملعنى الدقيق للكلمة
ألن حالة الطوارئ تستدعي قيام امور ليست في وقتها في ظل الوضع
ال��راه��ن في حني ان التعبئة العامة تتضمن مشاركة اكثر من جميع
الناس وتضامنهم.
اي ان هناك حاالت في حال مت اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة
وقد ت��ؤدي الى عرقلة احلياة العامة في حني ان التعبئة العامة تضم
الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس مع بعضهاواستنفارهم
عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف احلالية
الصحية.
كما انه ميكن للدولة ان تتخذ اجراءات على صعيد وضع حد للتجول
ومصادرة املستلزمات اذا كانت هناك حاجة للدولة الى النفط والطب
واالستشفاء فضال عن وجود جهوزية على مستوى كل الناس في حني
انه في حالة الطوارئ تقتصر على االجراءات العسكرية ومنع التجول.
ولفتت الى ان حالة التعبئة تشمل اكثر بكثير مما تشمله حالة الطوارئ.
وقالت ان اعالن حالة الطوارئ في مفهوم الناس يعني منع التجول في
حني انها تستدعي مستلزمات اخرى ال داعي لها اآلن ألن هناك حاجة
لبقاء مؤسسات تعمل كاملؤسسات الصحية واالستشفائية والغدائية
واألجتماعية واإلنسانية ومحال.
وق��ال��ت ان ال �ط��وارئ تتصل ب��وض��ع ام�ن��ي معني ي�ه��دد ام��ن الدولة
وسالمتها في حني ان ال�ط��وارئ الصحية تتصل بسالمة كل انسان
مبا فيها الدولة في حني انه في حالة الطوارئ يجب اتخاذ اجراءات
عسكرية مئة باملئة في حني ان الوضع حاليا ليس كذلك ألن ثمة حاجة
الى تضامن اجتماعي مع كل املواطنني لكي يكونوا في حالة التعبئة.

مجلس الوزراء

وس ��ط ذل ��ك ،يعقد مجلس ال � ��وزراء ج�ل�س��ة ،ع�ن��د االول� ��ى م��ن بعد
ظهراليوم الثالثاء في السرايا احلكومية لدرس جدول اعمال يتضمن
البنود االتية:
 -1استكمال البحث مبشروع القانون املعجل الرامي الى تنظيم
ووض��ع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات واخلدمات
املصرفية(.ومن ضمنها كابيتال كونترول)
 -2البحث في االوضاع االقتصادية واالجتماعية ،في ضوء التدابير
املتخذة بسبب اعالن التعبئة العامة (ملواجهة فيروس كورونا).
 -3استكمال البحث في الوضعني املالي والنقدي.
وقد استمرت خالل اليومني املاضيني ،االتصاالت بني ومع املعنيني
بامللف املالي والنقدي ،وبخاصة ح��ول املفاوضات مع حملة سندات
الدين ،والتحضير ملشروع قانون «كابيتال كونترول» ،الذي تستكمل
احلكومة مناقشته اليوم ،والذي اعلن رئيس املجلس النيابي نبيه بري
رفضه له.
وق��ال الرئيس ب��ري حاسم ًا حسبما نقل عنه ام��س االول «موقع
مستقبل ويب» ،رد ًا على سؤال حول موقفه من مشروع قانون «كابيتال
كونترول»« :هذا املوضوع غير وارد عندي ألنه مخالف للدستور ويسيء
للمودعني».
وتشيرمصادر رسمية الى اختالف في وجهات النظر بني الوزراء
حول بعض مواد مشروع «كابيتال كونترول» ،ال سيما جلهة االقتطاع
من ايداعات املودعني ،علم ًا انه يطال اجراءات اخرى ال تتعلق باملودعني
بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي واملصرفي ،بهدف معاجلة
الوضع املالي للدولة وملصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على
املشروع رسمي ًا تسمية «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على
بعض العمليات واخلدمات املصرفية».
وحسب املصادر النيابية املنتظرة لالطالع على الصيغة النهائية
للمشروع ،فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع املصرفي والنقدي،
حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام ،لتخفيف اخلسائر
ق��در االم�ك��ان ،وه��ذا يعني وج��ود خطة شاملة كاملة لتنظيم اخلدمات
املصرفية والوضع املالي والنقدي.
لكن املصادرالنيابية تقول لـ«اللواء» ان املشروع س ُيحال في نهاية
املطاف الى املجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة
احلجر الصحي ،وان كتلة التنمية والتحرير لن متشي باملشروع ،بينما
ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديالت فيه.
وفي السياق ،يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات
ال �ي��وروب��ون��دز بالعمالت األجنبية وف��ق م��ا أعلنت وزارة امل ��ال ،اما
احمل��ادث��ات مع الدائنني ف��إن احلكومة تعتزم اج��راءه��ا في أس��رع وقت

الصحة األسبق غسان حاصباني ح��ول ق��روض وتقدميات
للمستشفيات احلكومية بقيمة  150مليون دوالر 30 ،مليون ًا
منها ق � ّدم��ت م��ن ال��ب��ن��ك اإلس�لام��ي لتجهيز وت��ط��وي��ر غرف
الطوارئ وغرف العناية املركّزة كان من املفترض أن تُصرف
خصصت  36مليون
خالل العام  ،2019و 120مليون دوالر ّ
دوالر منها لزيادة قدرات املستشفيات على إجراء الفحوصات
اخلارجية مب��ا يتوافق م��ع تطبيق البطاقة الصحية ،و84
مليون دوالر لتطوير وإنشاء مراكز الرعاية الصحية املنتشرة
على ك� ّ�ل األراض���ي اللبنانية .امل��ذه��ل ف��ي امل��وض��وع أنّ وزير
الصحة السابق جميل جبق املنتمي حلزب الله لم يلتزم قرار
مجمدة ألن ال��وزي��ر يرفض
مجلس ال���وزراء وبقيت األم���وال
ّ
االل��ت��زام بشروط اجلهات املانحة وه��ي إلزامية وج��ود جهة
مستق ّلة للرقابة واش��ت��راط اجلهة املانحة إن��ف��اق  7ماليني
دوالر على البن ّية التحتية املعلوماتية للمستشفيات .غياب
املصلحة الوطنية في ق��رارات وزارة الصحة لم يقتصر على
ما ق ّدمه الوزير حاصباني ،فالوزير احلالي بدوره وألسباب
مجهولة ،ال يسمح بدخول آالف فحوصات الكورونا السريعة
للمباشرة باستخدامها علم ًا أنّ هذه الفحوصات تستخدم
في أكثر من بلد متطور وحائزة على مواصفات إدارة الغذاء
والدواء(.)FDA
املشهد ال��ذي ق� ّدم��ه «ص��ار ال��وق��ت» جعله أكبر م��ن عنوان
ملساحة رأي تق ّدمها محطة تلفزيونية ،إ ّن��ه مشهد لتخ ّلي
�رم��ت��ه عما تب ّقى م��ن ال��دول��ة ،وم� ّ
�ؤش��ر الستحالة
املجتمع ب� ّ
وتنوع ُنخبها.
استمرارها بعد أن افتقدت عمقها واقتصادها
ّ
ترتق العالقات بني مواطنيها ال��ى مستوى
نصف دول��ة لم
ِ
القانون بل استمرت تعيش على روابط عائلية وأهل ّية وإرث
سياسي يقتات من ب��داوة ،يستحضرها في ّ
كل حني ،قضت
على أي إمكانية لنشوء عالقات مواطنة وقيام مؤسسات.
ما تب ّقى هو دول��ة الوقت املستقطع ما بني إع�لان إنهيار
طبقة سياسية مترهلة صار وقت رحيلها ،وقد فقدت بريقها
وسئم اللبنانيون ّ
كل عناوينها حتى املقدسة ،وما بني انطالق
مسار ملء الفراغ وتكوين سلطة جديدة سيح ّدد لبنانيو «صار
الوقت» شكلها ودورها.
العميد الركن خالد حمادة
Twitter: @KMHamade
khaledhamade@rfcs-lb.org
وعليه ف��إن وزارة امل��ال تخطط الج��راء تبيان للمستثمرين في  27من
شهر آذار احل��ال��ي وق��د ّ
مت إع�ط��اء توجيهات إل��ى االس�ت�ش��اري املالي
( )LAZARDليباشر بالترتيبات تسهي ًال لهذه احملادثات.
وعلى جبهة األسعار ،سجل في اليومني املاضيني ارتفاع خطير في
األسعار ،ال سيما أسعار اخلضار والفواكهة الشتوية كاحلمضيات
وامل��وز وغيرها ،في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة االقتصاد ،أو حتى
مصلحة حماية املستهلك ،التي غابت بصورة كلية عن األسواق وتركت
حبل األسعار على غاربه.
وعلى صعيد مكافحة انتشار ال �ك��ورون��ا ،سيتطرق املجلس الى
مناقشة ج��دوى اإلج��راءات التي اتخذت ،وم��ا ميكن ان يترتب عليها،
جلهة املضي ب��إج��راءات إضافية ،فض ًال عن بحث إمكانية التعويض
على الذين توقفت أعمالهم ،ويعيشون من اج��ر يومي ،أو املوظفني
واملستخدمني ،الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر..
وك��ان الرئيس حسان دي��اب أعلن في عطلة نهاية األسبوع ،انه في
ض��وء ع��دم ال�ت��زام املواطنني ب��االج��راءات والتدابير املتخذة ،في غير
منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم املخاطر ..قرر :التأكيد على قيادة
اجليش اللبناني واملديريات العامة لألجهزة األمنية التش ّدد في تطبيق
البنود التي توجب إبقاء املواطنني في منازلهم وعدم اخلروج اال عند
احلاجة القصوى ..وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق امل��ادة األول��ى من
املرسوم رقم  ،2020/6198ووضعه موضع التنفيذ..

التقرير اليومي

األول تضمن تقرير وزارة الصحة عن حركة احلاالت املثبتة
وأمس ّ
باالصابة بفايروس كورونا ،وجاء فيه ان احلاالت املثبتة في مستشفى
احلريري اجلامعي ومختبرات املستشفيات املعتمدة  256بزيادة 8
حاالت.
ثم عاد عدد احلاالت إلى االرتفاع إلى .267
والبارز ،إعالن الوزيرة السابقة مي شدياق ،في بيان نشرته أمس
انه بعد عودتها من العاصمة الفرنسية األسبوع املاضي ،ظهرت عليها
بعض االعراض املشابهة العراض كورونا ،مما استدعى الزامي فور ًا
باحلجر املنزلي ،وبعد الفحوصات تأكد «إصابتي بالفيروس».
وك��ان��ت وح��دات م��ن اجليش اللبناني وال�ق��وى األمنية ،فض ًال عن
ال�ط��واف��ات تدخلت حلمل اللبنانيني على ال�ت��زام منازلهم فض ًال عن
احملالت وحوانيت بيع األغذية وبسطات اخلضار والفواكه..
واجته فريق من اجلهات املكلفة مبواجهة انتشار الفيروس ،جلهة
تعقيم مخيمات النازحني السوريني من قبل عناصر األمن العام.

� 15ألف وفاة بكورونا وغوتريي�ش
(تتمة املنشور ص)1

بياناتها في مطلع األسبوع.
في الواليات املتحدة دعت سلطات نيويورك التي باتت بؤرة وباء
كورونا املستجد في الواليات املتحدة والتي قارنها مسؤول فدرالي
بايطاليا أمس الرئيس األميركي الى فرض اجراءات عزل إلزامية على
املستوى الوطني وأن يأمر القطاع اخلاص بصنع أقنعة واقية وأجهزة
تنفس بشكل عاجل.
وأصبحت أكبر مدينة أميركية ،العاصمة االقتصادية للبالد،
التي تعد  8,6ماليني نسمة واملعروفة باكتظاظها ،تعد صباح أمس
أكثر من  12ألف حالة ،اي ثلث احلاالت املسجلة تقريبا في الواليات
املتحدة.
ووالي��ة نيويورك تعد أكثر من  20,800اصابة أي أكثر من نصف
احلاالت املسجلة في الواليات املتحدة مع  157وفاة.
وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بالسيو أمس إن على احلكومة
الفدرالية ان تصدر اوامر مثل امر «البقاء في املنازل» في كاليفورنيا
واجراءات مشابهة يتم تطبيقها في نيويورك ،في جميع أنحاء البالد.
وأضاف «يجب أن نتخذ هذه االجراءات املشددة».
من جهته قال جيروم آدامز املسؤول الفدرالي لقطاع الصحة العامة
«لألسف ،نرى ان نيويورك تقترب من وضع ايطاليا» معربا عن أسفه
النه ال يتم االلتزام بدقة بالتوصيات الفدرالية التي تنص على العزل،
غير امللزم ،والتي اتخذت األسبوع املاضي ملدة  15يوما.

وال يزال الرئيس دونالد ترامب يتصدى لفرض مثل تلك االجراءات
وعبر عن قلقه ازاء تداعياتها على االقتصاد رغم ان حوالى أميركي من
أصل ثالثة يفترض أنهم باتوا في العزل.
وكتب في تغريدة على تويتر «ال ميكن أن نسمح بأن يكون العالج
أسوأ من املشكلة نفسها .في نهاية فترة الـ 15يوما سنتخذ قرارا بشأن
الطريق الذي نريد أن نسلكه».
وأعلن الرئيس الذي كان قلل من أهمية الوباء في بادىء األمر ،أنه
سيتخذ ق��رارا عند انتهاء مهلة ال �ـ 15يوما التي حددتها التوصيات
الفدرالية.
في السعودية دخل منع التجول اجلزئي حيز التنفيذ ،مساء أمس.
وكان خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز أصدر
أمر ًا مبنع التجول من الـ  7مساء حتى الـ  6صباح ًا.
وج��اء في األم��ر أن منع التجول اجلزئي سيبدأ تطبيقه من مساء
اليوم (أمس).
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية ،أمس أن من يخالف أحكام منع
التجول سيتعرض لعقوبتي الغرامة والسجن.
وأوضحت الداخلية أن غرامة قدرها  10آالف ريال ستحرر بحق من
يخالف منع التجول ،وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار.
وأضافت أن من يكرر مخالفة منع التجول للمرة الثالثة س ُيسجن
مدة ال تزيد عن  20يوم ًا.
ف��ي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان أم��س ،ع��ن ارت�ف��اع عدد
احلاالت التي حتولت نتائج حتاليلها معمل ًيا من إيجابية إلى سلبية
لـفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-إلى  96حالة.
وف��ي فلسطني احملتلة ،يعتزم األس��رى بسجون االح�ت�لال القيام
بخطوات احتجاجية للمطالبة بإجراءات صحية حتميهم من فيروس
كورونا املستجد (كوفيد.)19-
وأك��دت هيئة ش��ؤون األس��رى واحمل��رري��ن التابعة ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،أمس أن املعتقلني الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية
سيشرعون الثالثاء ،بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون ،لعدم
اتخاذها تدابير صحية ملواجهة الفيروس.
وتتمثل اخلطوات  -بحسب بيان الهيئة  -بإغالق األقسام ،وإرجاع
وجبات الطعام في مختلف املعتقالت.
وأوض ��ح البيان أن ه��ذه اخل �ط��وات تأتي ردا على ق��رار مصلحة
السجون سحب  140صنفا من متجر األسرى (الكانتني) ،بينها مواد
تعقيم خاصة مبواجهة الفيروس.
وتعتقل إسرائيل في سجونها آالف األسرى الفلسطينيني ،منهم 43
امرأة ،و 180طف ًال ،و 700مريض.
ف��ي االث �ن��اء أع�ل��ن امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة الصحة العاملية للمنظمة
تيدروس ادانوم غيبريسوس ،أمس ،أن التباعد االجتماعي والبقاء في
املنزل إج��راءات دفاعية ضد جائحة كورونا ،لكن علينا الهجوم على
الفيروس عبر فحص كل املشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في
احلجر.
وقال إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع ،حيث مت اإلبالغ اآلن
عن أكثر من  300ألف حالة إصابة بكورونا تقريبا ،ولكن العالم «قادر
على تغيير مسار الوباء».
وكشف أن��ه سيتحدث مع ق��ادة مجموعة العشرين ه��ذا األسبوع،
وسيطلب منهم العمل سويا لزيادة إنتاج معدات الوقاية.
وطالب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية مبنح األولوية للطواقم
الطبية حتى ال ميوت الكثير من الناس.
وأشار إلى أن «استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعالج فيروس
كورونا قد يعطي أمال زائفا».
من جهته ،وج��ه االم�ين العام ل�لامم املتحدة انطونيو غوتيريش
امس دعوة الى «وقف فوري الطالق النار في جميع انحاء العالم بهدف
حماية من يواجهون خطر التعرض خلسائر مدمرة بسبب فيروس
كوفيد.»19-
وق��ال غوتيريش في كلمة مقتضبة في مقر االمم املتحدة ان «من
يدفع أبهظ األث�م��ان لهذه ال�ن��زاع��ات (ف��ي العالم) ه��م األك�ث��ر ضعف ًا -
النساء واألطفال ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واملهمشون واملشردون.
وهم يواجهون أيضا خطر التعرض خلسائر مدمرة بسبب فيروس
كوفيد.»19-
وسجلت أول إصابة بكوفيد 19-في سوريا التي تشهد حربا منذ
 10سنوات وح��االت أخ��رى في جمهورية الكونغو الدميوقراطية أو
أفغانستان.
ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة
في ال��دول التي تشهد نزاعات والتي غالبا ما تكون فقيرة وأنظمتها
الصحية ضعيفة.
وقال غوتيريش «لقد حان الوقت لوقف النزاعات املسلحة والتركيز
معا على املعركة احلقيقية في حياتنا».
وأض��اف «وأق ��ول ل�لأط��راف املتحاربة :ات��رك��وا األع �م��ال العدائية
وأخرسوا البنادق وأخمدوا املدافع وأوقفوا الغارات اجلوية».
وتابع «هذا األمر حاسم األهمية من أجل املساعدة على إنشاء ممرات
إليصال املساعدات املنقذة للحياة».
وقال ايضا «ضعوا حدا ملرض احلرب ،وحاربوا املرض الذي يعصف
بعاملنا .ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان .اآلن».
وبعد ال�ن��داء ال��ذي وجهه غوتيريش األس�ب��وع املاضي للتضامن
مع الدول الفقيرة والضعيفة تفاديا لـ«ماليني» الضحايا ،تعتزم األمم
املتحدة ان تنشر غدا األربعاء خطة إنسانية عاملية ملواجهة الوباء مع
إنشاء صندوق مخصص ملكافحته دوليا بقيمة ملياري دوالر.
وق��ال غوتيريش إن املفوضية العليا لالجئني واملنظمة الدولية
للهجرة تعمل على وضع «خطة» مع الدول املضيفة «تفاديا للعنف» في
املخيمات حيث يختلط الجئون مع نازحني و»للحد من وقع» الفيروس.
وأوضح ان «هذه التدابير سيشملها النداء الذي سيوجه األربعاء
لطلب ملياري دوالر للسماح لنا بالرد بالطريقة املناسبة على األوضاع
الدراماتيكية».
وأك ��د أن��ه بعث ب��رس��ال��ة إل��ى ق ��ادة مجموعة العشرين للمطالبة
بـ«تنسيق أكبر للقضاء على ال��وب��اء» والتحقق من أن ال��رد ال يكون
مقتصرا على الدول املتطورة بل أيضا أن يكون هناك «دعم أكبر للدول
النامية».
واوض��ح غوتيريش ان الهدف مختلف عما كان عليه خالل األزمة
االقتصادية عام « 2008ألن علينا احلفاظ على استمرارية مجتمعات في
ظروف صعبة للغاية النها أزمة إنسانية».
(وكاالت)

وا�شنطن تعرتف بت�صنيع

(تتمة املنشور ص)1

«غير أن عملية النقل لم تكن آمنة؛ مما أدى إل��ى انتشار السالح
البيولوجي»؛ ما يعد اعتراف ًا بأن كورونا سالح ُمص ّنع أميركي ًا.
وال تُعرف بعد تداعيات مثل ذلك االعتراف من قبل حكومة الواليات
املتحدة األميركية مبسؤوليتها عن تصنيع الفيروس الذي حصد إلى
اآلن أرواح اآلالف في شتى دول العالم ،باإلضافة إلى مئات اآلالف من
اإلصابات تنتظر املوت وتعيش حجر ًا صحي ًا مرعب ًا في مستشفيات
العالم.

النظام يعلن أ�ول إ��صابة بكورونا

�شويغو يف دم�شق لوقف نار «دائم» يف �إدلب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس أن الوزير سيرغي شويغو بحث
مع الرئيس السوري بشار األسد سبل ضمان وقف إطالق نار دائم في
منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا.
كما بحث شويغو مع األس��د تقدمي روسيا ملساعدات إنسانية إلى
سوريا ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافي بدعم من مختصني روس
ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.
وأفادت الوزارة في بيان أصدرته أمس ،بأن شويغو «قام بزيارة عمل
إلى سوريا بتوجيه من الرئيس الروسي ،فالدميير بوتني» ،دون اإلشارة
إلى موعدها الدقيق.
وذكر البيان أن شويغو أجرى في دمشق محادثات مع األسد ،شملت
«مناقشة مسائل ضمان نظام وقف مستدام لألعمال القتالية في منطقة
إدل��ب خلفض التصعيد ،وإرس��اء االستقرار في باقي أراض��ي سوريا،
وكذلك جوانب مختلفة للتعاون العسكري التقني (بني البلدين) في إطار
مكافحة التنظيمات اإلرهابية الدولية بشكل مشترك».
وتابعت ال��وزارة« :كما مت التطرق إلى قضايا املساعدة اإلنسانية
الروسية لسكان سوريا ،الذين يعانون من العقوبات املفروضة من
قبل الدول الغربية ،إضافة إلى موضوع إنعاش القدرات االقتصادية
للجمهورية مبساعدة اخلبراء الروس».
وأف��ادت ال��وزارة بأن أمن حتليق طائرة شويغو في املجال اجلوي
السوري ضمنته مقاتالت من طراز «سو 35-إس» تابعة للقوات اجلوية
الفضائية الروسية.
وكانت دمشق قد سجلت أمس االول أول إصابة بفيروس كورونا
املستجد ،وف��ق ما أعلنت وزارة الصحة السورية ،تزامن ًا مع اتخاذ
السلطات في األسبوع األخير إجراءات وقائية مشددة لتالفي انتشاره.
وأف��اد وزي��ر الصحة ن��زار يازجي في تصريح للتلفزيون الرسمي
السوري عن «تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص
قادم من خارج البالد» ،وهو في العشرين من عمره تقريب ًا ،موضح ًا أ ّنه
«مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل معها».

وات�خ��ذت احلكومة السورية خ�لال األسبوعني املاضيني سلسلة
تضمنت إغالق
إج ��راءات وصفتها باالحترازية ملواجهة الفيروس،
ّ
امل��دارس واجلامعات واحلدائق العامة واملقاهي واملطاعم واملسارح
ودور السينما وصاالت األفراح والصاالت الرياضية واألسواق ودور
العبادة.
وشمل قرار اإلغالق املؤسسات الرسمية وتقليل عدد املوظفني فيها.
وفي سياق اإلجراءات أيض ًا ،أعلنت دمشق االول إيقاف كل وسائل
النقل اجل�م��اع��ي ال�ع��ام واخل ��اص داخ��ل امل��دن وال�ن�ق��ل اجل�م��اع��ي بني
احملافظات السورية بدء ًا من اليوم.
كما مت تأجيل موعد االنتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر
املقبل وتعليق كل األنشطة الرياضية.
وأثار نفي السلطات السورية وجود حاالت على أراضيها شكوك ًا،
خصوص ًا على مواقع التواصل االجتماعي ،ال سيما مع تسجيل الدول
امل�ج��اورة لسوريا كلبنان وال�ع��راق واألردن وتركيا ،إصابات وحتى
وفيات بالفيروس.
ويثير احتمال تفشي الفيروس في سوريا ،بعد تسع سنوات من
احلرب املدمرة التي استنزفت القطاعات كافة ،قلق ًا كبير ًا خصوص ًا في
املناطق اخلارجة عن سيطرة القوات احلكومية ،في إدلب (شمال غرب)
ومناطق سيطرة القوات الكردية (شمال شرق).
وتضم املنطقتان عدد ًا كبير ًا من املخيمات املكتظة بالنازحني ،الذين
يعيشون في ظروف إنسانية سيئة وال تتوفر لديهم أبسط اخلدمات من
مياه نظيفة وشبكات صرف صحي.
وح ّذر هيدين هالدورسون متح ّدثا باسم منظمة الصحة العاملية في
تركيا لوكالة فرانس برس في وقت سابق من أنه «ال ميكن للنظام الصحي
ّ
الهش أن يكون قادر ًا على اكتشاف ومعاجلة» اإلصابة بالفيروس الذي
وضع ما يزيد عن  900مليون شخص في احلجر املنزلي بعد إصابة
أكثر من  300ألف شخص في العالم ،وأودى بحياة أكثر من  13ألف ًا.
(وكاالت)

ريا�ضة
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الريا�ضيون اللبنانيون ي�سددون أ�هداف ًا إ�ن�سانية مبرمى أ�زمة كورونا

كتب و�سيم �صربا:

مببادرة طيبة والفتة تستحق التقدير بظل الظروف الصعبة التي
يعيشها ال��وط��ن كما مختلف اص��ق��اع امل��ع��م��ورة ،تصدى املسؤولون
الرياضيون لواجب انساني متثل مبساهمتهم طوعي ًا بالـ«تلتون»
التلفزيوني الذي خصصته قناة «املر» بهدف تضافر اجلهود ملكافحة
فيروس كورونا املستجد «كوفيد  ،»19في اطار حمالت تبرعات شعبية
موجهة للمستشفيات احلكومية كما فرق االغاثة.
رئيس نادي النجمة أسعد صقال ،اعلن عن تبرعه مببلغ  75مليون
ليرة لبنانية ،لصالح مستشفى املقاصد اخليرية االسالمية ،في وقت
تبرع نبيل بدر رئيس ن��ادي األنصار املستقيل مببلغ  37مليون لدعم
جلهود احلكومة اللبنانية صحيا.
كما تبرع رجل األعمال شريف وهبي رئيس مشروع نادي انتر ميالن
االيطالي في لبنان ورئيس ن��ادي التضامن ص��ور سابقا ب��ـ 15مليون
ليرة لصالح مستشفى صور احلكومي ،الذي اشار عبر «اللواء» إلى ان
مبادرته ما كانت اال خطوة رمزية لتحفيز نظرائه الرياضيني لتوفير
الدعم البناء وطن االرز في هذا الظرف العصيب ،ام ًال ان تنجلي غمامته
بأسرع وقت ،وان مين الله على العالم باألمن والطمأنينة والسالم.

ب��دوره ،ساهم نائب رئيس ن��ادي النجمة معتز زريقة ب��ـ 40مليونا
ايض ًا لصالح مستشفيات في بيروت وعكار ،بينما تبرع رئيس نادي
البرج السابق عدنان ياسني ب��ـ 200ماكينة تعقيم ،بينما تبرع رئيس
نادي التضامن صور السابق محمد مديحلي مببلغ  300مليون ليرة.
رئيس االحتاد اللبناني لكرة السلة أكرم احللبي تبرع بـ 50مليون
ليرة ،ولفت عبر «اللواء» إلى ان اخلطوة تأتي متاشي ًا مع مبادرة االلتزام
الذي وضعه على نفسه وهو وضع كل اإلمكانيات ،حتت تصرف الدولة،
وأض��اف «يجب علينا التكاتف جميعا ونسيان املناكفات السياسية،
نحن أم��ام وب���اء ،يجب علينا مواجهته جميعا بيد واح���دة» ،وطالب
جماهير كرة السلة بشكل خاص وجماهير لبنان بصفة عامة ،بضرورة
البقاء في منازلهم والتقيد بقرارات وزارتي الصحة والشباب والرياضة
وقرار اجلمهورية اللبنانية بالتعبئة العامة.
هذا ومببادرة رديفة يفترض التوقف عندها ،أج��رت رئيسة جلنة
املرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين اتصاال بوزيرة الشباب
والرياضة فارتينيه اوهانيان ،ومت البحث في ضرورة ان «تطلق الوزارة
برنامجا رياضيا ،بالتنسيق مع وزارة االعالم ووسائل االعالم ،بهدف
احلفاظ على الصحة اجلسدية والنفسية للمواطنني من مختلف االعمار،
خالل فترة احلجر املنزلي ،وذلك استكماال لبرنامج التعليم عن بعد ،الذي

اطلقته وزارة التربية على ان يستهدف البرنامج الرياضي عبر شاشات
التلفزيون ،كل شرائح املجتمع من أطفال وعجزة ونساء ورجال».
ومت االتفاق على متابعة هذا املوضوع خالل االي��ام القليلة املقبلة
مع مختلف املعنيني ،وخصوصا الكادر البشري الرياضي في لبنان من
مدربني والعبني وناشطني.
وتوجهت النائب عز الدين الى الرياضيني في لبنان ودعتهم الى
التطوع وتقدمي االفكار واجلهود في هذه الفترة احلساسة التي متر
بها البالد ،انطالقا من دورهم الكبير في املجتمع وقدرتهم على التأثير
في مختلف فئات املجتمع ،وخصوصا االطفال والشباب .واعتبرت ان
«االباء واالمهات امام فرصة جلعل النشاط الرياضي جزءا من يوميات
االسرة اللبنانية ومن الثقافة املجتمعية».
وف��ي السياق ،نشرت اوهانيان عبر تويتر الفيديو ال��ذي أنتجته
الوزارة ويتضمن دعوة منها كما لعدة ابطال رياضيني لبقاء اللبنانيني
مبنازلهم ،وأرفقته مبا يلي:
هذا الفيديو هو عمل تقدمه ال��وزارة ،كي تساهم في شكل متواضع
بتأدية واجبها في خدمة املجتمع اللبناني بخضم هذه األزمة العاملية
التي نعيشها واملتمثلة بوباء كورونا (شكر خاص الى املخرج جيلبير
التطوعي املبدع).
عبود وتوفيق نعيم لعملهم
ّ

حتدي «خليك بالبيت» :أ��سين�سيو يقود ريال للتتويج ببطولة الليغا

�أوملبياد طوكيو لن يفلت من خطر كورونا

أسينسيو متوج ًا بالبطولة االفتراضية وصور نشرها مودريتش لزلزال كرواتيا ..وفي اإلطار راشفورد مع والدته
يتابع جن��وم ك��رة القدم يومياتهم مع حتدي
«خليك بالبيت» ،حيث يواصل العديد منهم بث
سلسلة من الصور واشرطة الفيديو عبر مواقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،م���ن م��ك��ان ت��واج��ده��م
ف��ي منازلهم ،وي���روون عبرها جت��ارب��ه��م ،وهنا
احملصلة اليومية:
توج ماركو أسينسيو ،جنم ريال مدريد ،بشكل
غير متوقع بطال للدوري اإلسباني في لعبة (فيفا
 )20اإللكترونية على جهاز «بالي ستيشن».
وم���ع ت��وق��ف أغ��ل��ب امل��س��اب��ق��ات ال��ري��اض��ي��ة
البارزة حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا
املستجد «كوفيد  ،»19انتقل بعض الالعبني إلى
األلعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت وأقيمت هذه
املسابقة برعاية رابطة ال��دوري اإلسباني لكرة
القدم.
وش���اه���د أك��ث��ر م���ن  170أل����ف ش��خ��ص ف��وز
أسينسيو ،ال��ذي كان يلعب بفريق ري��ال مدريد،
على أيتور روبيال العب ليغانيس بنتيجة (-4
 )1في النهائي بعدما أقيمت املنافسات في عطلة

األسبوع مبشاركة  18ناديا بالدوري اإلسباني
«الليغا».
ول��م يتم السماح لبرشلونة وري��ال مايوركا
باملشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديني
بعقد رعاية مع شركة كونامي ،صاحبة لعبة (برو
إيفولوشن سوكر) ،التي تعد املنافس األساسي
للعبة (فيفا .)20
وأذيعت البطولة على التلفزيون اإلسباني
كما اهتمت الصحف اإلسبانية مثل ماركا وآس
باملنافسات عن طريق إذاعة مباشرة للمواجهة
إلى جانب تقارير عديدة للمباريات.
وج��ذب��ت البطولة تبرعات قيمتها أك��ث��ر من
 140ألف يورو ( 150ألف دوالر) ملكافحة فيروس
كورونا الذي قتل اآلالف حول العالم.
هذا واعتذر كليان مبابي عن املشاركة بلعبة
فيفا بعد ال��دع��وة ال��ت��ي تلقاها مل��ش��ارك��ة بعض
النجوم ،حيث علق عبر «تويتر» قائال« :آسف
لكنني لم آخ��ذ «فيفا» معي ،وه��ذا كل ش��يء ،إنه
بديلي اآلن فلوريان ثاوفني».

وف��ي سياق اخ��ر ،نشر ه��اري ماغواير العب
ن��ادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي ص��ورة عبر
«تويتر» ملجموعة من ال��ورود مصحوبة بكلمات
حب مبناسبة عيد األم ،وعلق الالعب قائال «عيد
أم سعيد لكل من يهمك االهتمام واألمهات القوية
واملذهلة ،أمتنى لكم جميعا ي��وم عظيم في ظل
هذه الظروف».
بدوره ،نشر زميله ماركوس راشفورد صورة
باملوقع عينه أثناء التوقيع لناديه في وقت سابق
برفقة والدته احتفاال بعيد األم ،حيث علق قائال:
إل��ى صخرتنا ،لكل ع��ن��اق ،ك��ل ض��ح��ك ،ك��ل جزء
من التشجيع ،كل جزء من اإلمي��ان ،كل تضحية،
عيد أم سعيد ،نحن نحبك ،شكرا لك على كل ما
تفعله».
وح����رص ت��ي��ر شتيغن ح����ارس م��رم��ى ن��ادي
برشلونة اإلسباني على توجيه الشكر للجماهير
التي التزمت بالتعليمات الطبية خ�لال الفترة
السابقة ،حيث علق احلارس عبر «تويتر» قائال:
«شكرا لكم جميعا على األسئلة ،لنقم بذلك مرة

�أنفانتينو يتوقع الأ�سو�أ والكرة الإ�سبانية
باحلجر حتى �إ�شعار �آخر!

الكرة االسبانية ستبقى رهن تطورات تفشي فيروس كورونا املستجد
ط��ال��ب ال��س��وي��س��ري جياني إنفانتينو،
رئيس االحت��اد الدولي لكرة القدم ،اجلميع
«ب��االس��ت��ع��داد ل�لأس��وأ» ،لكنه أص��ر على أن
«فيفا» سيبذل قصارى جهده للمساعدة ،في
مكافحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد «كوفيد
 ،»19مشي ًرا إل��ى أن��ه «ي��ج��ب علينا جميعا
التضحية في سبيل ذلك».
وتسبب الفيروس ،في تعليق نشاط كرة
ال��ق��دم ف��ي جميع أن��ح��اء العالم ،حيث يقوم
«ف��ي��ف��ا» ب��دراس��ة كيفية م��س��اع��دة املنظمات
الرياضية التي تعاني اقتصاد ًيا.
ل��ك��ن رئ��ي��س «ف��ي��ف��ا» زع����م أن����ه ال ت��وج��د
ضمانات بشأن موعد استئناف نشاط كرة
القدم.
وقال إنفانتينو لصحيفة «الغازيتا ديللو
س��ب��ورت»« :الصحة تأتي أوال ،ثم كل شيء
آخر يأتي في وقت الحق ،نأمل في األفضل،
ولكن أيضا علينا االستعداد لألسوأ».
وت���اب���ع :ب����دون ذع����ر ،ل��ن��ب��ق��ى واض��ح�ين
سنلعب مرة أخرى عندما نتمكن من القيام
ب���ذل���ك دون ت��ع��ري��ض ص��ح��ة أي شخص
للخطر.
وواص��ل إنفانتينو حديثه« :االحت���ادات
ومسؤولو روابط الدوريات جاهزون ملتابعة
ت��وص��ي��ات احل���ك���وم���ات وم��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة
العاملية .أشكر األطباء واملمرضات وجميع
الذين يخاطرون بحياتهم إلنقاذ اآلخرين.
إنهم أبطال».
وأش��ار إنفانتينو ،إل��ى أن «فيفا» ميكنه
امل��س��اع��دة ب��ع��دة ط����رق ،وك��ي��ف ي��ت��ع��اون��ون
بالفعل مع االحتادات املختلفة ،مثل االحتاد
األوروبي لكرة القدم.
وأضاف« :أظهرنا روح التعاون والتضامن
م��ع أوروب���ا وأميركا اجلنوبية واآلن دعنا

نفكر في أجندة مباريات املنتخبات الوطنية،
حول التعديالت املؤقتة فيها ،وتعويضات
للوائح بشأن حالة الالعبني واالنتقاالت.
وت��اب��ع« :ن��ح��ن ب��ح��اج��ة حل��م��اي��ة العقود
وتكييف فترات التسجيل .وم��ع ذل��ك هناك
حاجة إل��ى ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر .لكن ليس لدينا
خيار .علينا جميعا أن نقدم تضحيات».
وأك����د إن��ف��ان��ت��ي��ن��و أن «ف��ي��ف��ا» اس��ت��خ��دم
مدخراته ألزمة داخلية محتملة ملساعدة عالم
ك��رة ال��ق��دم ،مشي ًرا إل��ى أن االحت���اد الدولي
دائما للمساعدة.
مستعد ً
وق���ال رئ��ي��س «ف��ي��ف��ا» :بكل تأكيد بفضل
وضعنا املالي املتني ميكننا اقتراح تدابير
تضامن تقدر ب��ـ 10ماليني دوال ،لصندوق
منظمة الصحة العاملية .ثم إنشاء صندوق
عاملي ملساعدة كرة القدم.
وتابع« :بفضل السنوات األربع املاضية،
يتمتع (فيفا) بصحة ممتازة ولديه امل��وارد
للقيام ب��ذل��ك .امل��دخ��رات ه��ي ملساعدة فيفا
أثناء األزم��ة ،لكن ه��ذه أزم��ة بالنسبة لعالم
ك��رة ال��ق��دم ،وي��ب��دو م��ن ال��واض��ح أن��ه يتعني
علينا القيام بكل ما في وسعنا».
وأش�����ار إن��ف��ان��ت��ي��ن��و إل���ى أن���ه «ف���ي ه��ذه
األنواع من احلاالت ،تكون الصحة على رأس
األولويات ويلزم اتخاذ تدابير استثنائية.
ه���ذا ب��ب��س��اط��ة م���ا ف��ع��ل��ت��ه .أن���ا دائ���م���ا على
استعداد ملساعدة احملتاجني .ال��ي��وم ،إنها
أوروب��ا وأميركا اجلنوبية ،وغ�� ًدا قد يكون
ه��ن��اك آخ�����رون .ه���ذا م��ا أخ��ب��رت ب��ه رئيس
االحت����اد األوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم ،ألكسندر
شيفيرين ،عبر الهاتف».
وأك���د رئ��ي��س «ف��ي��ف��ا أن االحت����اد ال��دول��ي
اض��ط��ر إل���ى ت��أج��ي��ل ك���أس ال��ع��ال��م ل�لأن��دي��ة،
إلفساح املجال إلقامة بطولة كأس أمم أوروبا

عام .»2021
وأضاف« :سنقرر قري ًبا ما إذا كنا سنلعب
النسخة األول���ى ف��ي ع��ام  ،2021أو ف��ي عام
 2022أو على األق���ل ف��ي ع��ام  .2023ولكن
دعونا ال ننسى شي ًئا واح��� ًدا ،ك��أس العالم
لألندية وك��أس العالم هي املصدر الوحيد
للدخل لغالبية االحتادات».
وتابع« :بدونها ،في أكثر من  100دولة ،لن
تكون هناك أي بطوالت أو قطاعات شبابية
أو ك��رة ق��دم نسائية أو م�لاع��ب .إن تأجيل
ك��أس العالم لألندية سيفقد «فيفا» وجميع
االحت����ادات مئات امل�لاي�ين .لدينا الوسائل
للتعامل مع هذه اخلسائر».
وأضاف« :لكن احللول في التقومي الدولي
يجب أن تأخذ في االعتبار مصالح جميع
أص��ح��اب املصلحة .إن��ه��ا مسؤولية فيفا.
سنتحدث ع��ن ذل��ك م��ع االحت���ادات واألن��دي��ة
والالعبني».
ه��ذا وأع��ل��ن��ت راب��ط��ة ال����دوري اإلسباني
واالحت���اد احمللي لكرة ال��ق��دم متديد تعليق
مباريات دوري��ي الدرجتني األول��ى والثانية
حتى إشعار آخر.
وجاء في بيان مشترك للرابطة واالحتاد
«ق����ررت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة تعليق امل��ن��اف��س��ات
االحترافية لكرة القدم حتى تقرر السلطات
احلكومية في إسبانيا ( )...ان��ه من املمكن
استئنافها من دون أي خطر على الصحة».
وأضاف البيان «يتوجه االحتاد االسباني
ورابطة ال��دوري بالشكر الكبير لألشخاص
الذين يركزون جهودهم على تأمني اخلدمات
األساسية للشعب االسباني ،ونريد ان نتذكر
ب��أص��دق املشاعر األش��خ��اص ال��ذي��ن توفوا
ون��وج��ه حت��ي��ة ح���ارة ال���ى ع��ال��م ك���رة ال��ق��دم
والعائالت التي فقدت أرواحا عزيزة».

أخ���رى ب��وق��ت م��ا ،اآلن أمت��ن��ى لكم ك��ل السالمة
والصحة اجل��ي��دة ،يرجى اح��ت��رام التوجيهات
والبقاء في املنزل ،معا نستطيع وسوف نتغلب
على كورونا».
ام��ا لوكا مودريتش الع��ب ن��ادي ري��ال مدريد
اإلس���ب���ان���ي ف��ن��ش��ر ص����ورا ع��ب��ر «إن��س��ت��اغ��رام»
للزلزال الذي ضرب كرواتيا ،وعلق قائ ً
ال «متسك
بزغرب».
ون��ش��ر ج��ورج��ي��ن��ي��و ف��ي��ن��ال��دوم الع���ب ن���ادي
ليفربول ص���ورة ل��ه عبر «ت��وي��ت��ر» داخ���ل حمام
ال��س��ب��اح��ة ،وع��ل��ق ال�لاع��ب ق��ائ�لا« :أن���ا ال أسبح
كثي ًرا ،لكنني بدأت استمتع به هذه األيام».
ام��ا ت��وب��ي ألدرفيريلد الع��ب ن���ادي توتنهام
ف��ن��ش��ر ف��ي��دي��و ل���ه ع��ب��ر «ت���وي���ت���ر» ط��ل��ب خ�لال��ه
اجلماهير مبساعدة اجلهات املسؤولة حملاربة
فيروس كورونا ،حيث علق قائال «من يستطيع
املساعدة ،الرجاء املساعدة معا ،ميكننا اخلروج
من هذا الوقت الصعب أقوى من أي وقت مضى،
كن آمنا للجميع».

�صباح الريا�ضة
ال «�أوملبياد»
فوق ر�ؤو�س اجلماجم!
م��ن منزله ال��واق��ع ف��ي املنطقة احل��م��راء في
فيجيفانو ( 30كلم عن ميالنو) ،يحكي جياني
م��ي��رل��و رئ���ي���س االحت������اد ال����دول����ي ل��ل��ص��ح��اف��ة
الرياضية عن يومياته الصعبة في ظل اجتياح
وباء كورونا إلقليم لومبارديا الثري في شمال
ايطاليا .يصف ميرلو أوضاع املدينة باملأساوية
الصامتة ،التي ال يخرقها سوى أصوات سيارات
اإلسعاف املتنقلة لنقل املصابني أو املوتى بسبب
هذا الوباء.
ال يعيش ميرلو ،سندباد اإلع�ل�ام الرياضي
ال��دول��ي ،حياة ع��ادي��ة ،وه��و يتابع عن كثب كل
التقارير ال����واردة م��ن ط��وك��ي��و ،ب��أن ثمة إرادة
بتأجيل اتخاذ أي ق��رار بإقامة أو تأجيل دورة
األلعاب األوملبية.
وب��اء ك��ورون��ا ،ال��ذي ف��رض على األوروب��ي�ين
ترحيل بطولة «ي��ورو  »2020ال��ى صيف العام
امل��ق��ب��ل ،ل��م مي��زق حتى اآلن أح�ل�ام اليابانيني
ب��اس��ت��ض��اف��ة «األومل���ب���ي���اد» ال����ذي ت��ق��در الكلفة
االجمالية الستضافته بنحو  1,35تريليون ين
وهو ما يعادل  12,6مليار دوالر.
يتمسك اليابانيون ب��األم��ل .األم��ر ال يتعلق
باجلانب العاطفي الحتضان األومل��ب��ي��اد بقدر
م��ا ُينتظر أن يكون التأثير سلب ًيا على قطاع
ال��س��ي��اح��ة ال��ي��اب��ان��ي ف��ض�لا ع���ن االس��ت��ه�لاك
اإلجمالي ،حيث يتوقع أن يأتي  600ألف شخص
أجنبي ال��ى ال��ب�لاد ملتابعة األل��ع��اب األوملبية.
أرق��ام مخيفة ب��دأت تظهر ،إذ يقر اخل��ب��راء بأن
إلغاء احل��دث الرياضي األكبر عامل ًيا ،سيحرم
اليابان من  240مليار ين ما يعادل  2,28مليار
دوالر املقدر أن ينفقها املشجعون األجانب الذين
سيحضرون األلعاب.
لكن اخلوف من االستضافة صار أمرا واقع ًا
بعدما تصاعدت األص���وات املطالبة بالتأجيل
حتدي ًدا من النجوم األوملبيني الذين يفتقدون الى
أبسط مقومات التحضير اجليد في ظل الشلل
التام للمرافق العامة واحلياة الرياضية.
ل��ك��ن ،ووس���ط ل��غ��ة األرق����ام ال��ت��ي تطفو على
السطح ،ثمة ج��وان��ب إنسانية ب���دأت تتسلل،
وتطرح أسئلة وجدانية عن إقامة أكبر جتمع
رياضي في العالم على مسافة أشهر أو رمبا أيام
من كارثة مأساوية  -مستمرة  -حلت بالبشرية
وأدت حتى كتابة السطور الى وفاة ما يناهز 13
ألف إنسان بسبب هذا الوباء.
«األوملبياد» ،عبارة ارتبطت بالفرح واالحتفال
والتتويج وحتطيم األرق���ام القياسية ،فضال
عن إرث كبير ينتج عن تالقي الثقافات واألديان
واألعراق املختلفة حتت راية بيضاء تترابط فيها
خمس دوائر متثل قارات العالم اخلمس تأكيد ًا
على أهداف األلعاب األوملبية النبيلة التي تدعو
لتوحد العالم وتناسي الضغائن واألحقاد.
حسن اخلتام:
أي أومل��ب��ي��اد ه��ذا ال���ذي سيقام ف��وق رؤوس
اجلماجم!

با�سم الروا�س

اع���ت���رف رئ��ي��س وزراء ال��ي��اب��ان
ش��ي��ن��زو اب���ي ب���أن ت��أج��ي��ل االل��ع��اب
االومل��ب��ي��ة ف��ي ط��وك��ي��و ص��ي��ف 2020
ق��د يصبح حتميا اذا ادى فيروس
كورونا املستجد الى استحالة اقامة
االلعاب بشكل آمن.
وأك�����د اب����ي ف���ي ج��ل��س��ة ل��ل��ب��رمل��ان
الياباني االثنني تصميم ب�لاده على
اق��ام��ة االل��ع��اب «لكن اذا اصبح ذلك
ص��ع��ب��ا ،آخ��ذي��ن وض���ع ال��ري��اض��ي�ين
كأولوية ،ف��ان ق��رار التأجيل يصبح
حتميا».
وش��دد اب��ي على ان «اإلل��غ��اء ليس
خيارا» ليؤكد بالتالي موقف اللجنة
االوملبية الدولية االحد التي اعترفت
للمرة االول��ى بانها تبحث التأجيل
وليس الغاء االلعاب االوملبية على ان
تتخذ قرارها في غضون  4اسابيع.
وه����ي امل����رة االول�����ى ال��ت��ي ي��دل��ي
فيها مسؤول ياباني رفيع املستوى
ب��ت��ص��ري��ح��ات رس��م��ي��ة ع��ن امكانية
ت��أج��ي��ل االل���ع���اب امل���ق���ررة اص�ل�ا في

طوكيو من  24متوز الى التاسع من
آب املقبلني ،الى موعد الحق.
واكتسبت دع��وات التأجيل زخم ًا
في اليومني املاضيني ،وانتقلت من
الرياضيني بصفة فردية الى احتادات
م��ن دول ع���دة ،ب��ذري��ع��ة تفشي وب��اء
«كوفيد »19-الذي أودى بأكثر من 13
أل��ف شخص ،وف��رض قيودا واسعة
على حركة التنقل والسفر حول العالم
تؤثر على استعدادات الرياضيني.
وأت��ت ه��ذه ال��دع��وات في ظل شلل
شبه كامل فرضه الفيروس على عالم
ال��ري��اض��ة ،وت��أج��ي��ل م��واع��ي��د مهمة
مقررة في الصيف أبرزها نهائيات
ك��أس أوروب���ا وبطولة كوبا أميركا
األميركية اجلنوبية لكرة القدم.
وكانت كندا اعلنت رسميا بانها
ل��ن ترسل رياضييها للمشاركة في
االلعاب.
واصدرت اللجنة االوملبية الكندية
بيانا أكدت فيه «ان اللجنتني االوملبية
وال��ب��ارامل��ب��ي��ة ومب��س��ان��دة م���ن قبل

ري��اض��ي��ي��ه��ا ،منظماتها الرياضية
وحكومة كندا ،اتخذت القرار الصعب
بعدم ارسال فرقها للمشاركة بااللعاب
االومل��ب��ي��ة واالل��ع��اب ال��ب��ارامل��ب��ي��ة في
صيف عام .»2020
واض��اف��ت «ت��ط��ال��ب اللجنتني من
ال��ل��ج��ن��ت�ين االومل��ب��ي��ة وال��ب��ارامل��ب��ي��ة
ال��دول��ي��ت�ين وم����ن م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة
العاملية تأجيل االلعاب ملدة عام».
وباتت كندا اول دولة تعلن رسميا
ع���دم ارس����ال رياضييها للمشاركة
بالعاب طوكيو ليزداد الضغط على
اللجنة االومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة واللجنة
امل���ن���ظ���م���ة احمل���ل���ي���ة الت����خ����اذ ق����رار
التأجيل.
وبعد ان اص��رت اللجنة االوملبية
الدولية بان االمور تسير على ما يرام
القامة االل��ع��اب في موعدها احمل��دد،
شأنها في ذلك شأن اللجنة االوملبية
احمل���ل���ي���ة ،ف���ان���ه���ا رض���خ���ت االح����د
ل��ل��ض��غ��وط امل���ت���زاي���دة ب��ش��أن مطلب
تأجيل دورة األلعاب وليس اإللغاء.

طاهر ي�ؤكد �أن تراكم الأزمات خذل الأن�صار

اك���د ش��ف��ي��ق ط��اه��ر ،ن��ائ��ب رئيس
األنصار ،إن استقالة رئيس النادي،
ن��ب��ي��ل ب�����در ،ج���دي���ة ب��س��ب��ب األزم����ة
االقتصادية العاملية.
ورأى ط����اه����ر ،ف����ي ت��ص��ري��ح��ات
لقناة « »otvاللبنانية ،أن رفع سقف
ال��ق��ي��م��ة امل���ادي���ة ل�لاع��ب�ين احمل��ل��ي�ين
خ�لال السنوات األخ��ي��رة ،ك��ان سببه
االستثمار لالرتقاء مبستوى الكرة
في لبنان.
واض�����اف« :ف���ي ه���ذا امل��وس��م ك��ان
األن���ص���ار ج���اه���زا ل��ل��م��ن��اف��س��ة ،على
ك��ل األل��ق��اب احمل��ل��ي��ة وال��ق��اري��ة ،لكن
األزم��ة التي حلقت بالكرة اللبنانية
مثلت ص��دم��ة ..االحت���اد اللبناني ال
يتطور كما يتطور األنصار والنجمة
والعهد».
وأش���ار« :ميزانية األن��ص��ار فاقت
املليوني دوالر لهذا املوسم ،حيث كان

شفيق طاهر
الهدف هو الفوز بلقب كأس االحتاد
اآلس���ي���وي .س��ن��ج��ل��س م���ع ال�لاع��ب�ين
ون���ص���ارح���ه���م ب���ال���وض���ع اجل���دي���د،
ونوفر املال املرصود للموسم املقبل،

> يوفنتوس يطمئن على العبيه ..حيث حسم النادي
االيطالي موقف العبيه من اإلصابة بفيروس «كورونا»
املستجد «كوفيد  ،»19بعدما أثبتت الفحوصات أن 3
العبني منه أصيبوا وهم دانييلي روغاني ،الفرنسي
بليز ماتويدي ،وأخي ًرا األرجنتيني باولو ديباال ،الذي
تأكدت إصابته بالفيروس إلى جانب خطيبته ،وقالت
شبكة «سكاي سبورتس» إن إدارة يوفنتوس أجرت
فحوصات على جميع العبيها فأثبتت أن اجلميع غير
م��ص��اب ب��ال��ع��دوى ،م��ن جهته نشر البلجيكي م��روان
فياليني العب نادي وشاندوند لونينغ الصينى صورة
له عبر موقع «تويتر»
ديباال ثالث العب من يوفنتوس
م����ن داخ�������ل احل��ج��ر
يصاب بكورونا
الصحي حيث أعلن
إصابته بالفيروس.
> ت����وف����ي ال���رئ���ي���س
ال���س���اب���ق ل���ن���ادي ري���ال
مدريد االسباني لورنزو
س����ان����ز ع�����ن  76ع���ام���ا
ب��ع��د اص��اب��ت��ه بفيروس
كورونا املستجد ،ورأس
س���ان���ز ،امل���ال���ك ال��س��اب��ق
ل��ن��ادي م��ل��ق��ة ،ري����ال م��دري��د
بني  1995و 2000وفي واليته
احرز لقب دوري ابطال اوروبا
ع��ام��ي  1998و 2000بعد
ص��ي��ام دام ط��وي�لا منذ
ع��ام  ،1966قبل حلول
فلورنتينو بيريز بدال
منه.
كما تعرض رئيس
ال�����ن�����ادي ال���س���اب���ق
ف���ي���رن���ان���دو م��ارت��ن
أل��ف��اري��ز ل�لإص��اب��ة
ب��ال��ف��ي��روس وه��و
بحالة حرجة.
> ك�����ش�����ف
ت���ق���ري���ر روس�����ي
ب��������أن االحت��������اد
األوروب�������ي ل��ك��رة
ال���ق���دم ق���د يتخذ
ق�����������رار ًا ب��ت��م��دي��د
م��ن��اف��س��ات امل��وس��م
ال���ري���اض���ي اجل����اري
حتى  31م��ن شهر آب
امل���ق���ب���ل ،وذل�����ك ب��ه��دف
إف����س����اح امل����ج����ال ام����ام

وس��ن��ع��ت��م��د ب��ش��ك��ل أس����اس����ي ع��ل��ى
إيرادات املعلنني أو امللعب».
وأس��ت��درك ط��اه��ر« :ل��م تكن لدينا
نية االستغناء عن أحد ،ومن املتوقع
أن ن��ب��دأ االج��ت��م��اع��ات م��ع الالعبني
غدا االثنني ..ن��ادي األنصار مشروع
م��س��ت��م��ر ،ح��ت��ى ب��ع��د اس��ت��ق��ال��ة نبيل
بدر».
نائب رئيس ن��ادي األنصار كشف
عن التقدم في وقت سابق بطلب إلى
محافظ بيروت القاضي زياد شبيب،
لالستثمار في ملعب بيروت البلدي،
حيث يعتبر املتنفس ورئ���ة منطقة
الطريق اجلديدة.
وخ��ت��م ط��اه��ر« :راس��ل��ن��ا االحت���اد
اآلسيوي لكرة القدم ،ويبدو أن املوسم
الكروي انتهى بالنسبة للبنان ،حيث
لن تعود البطولة اآلسيوية قبل آب
املقبل».

االحتادات األهلية إلنهاء مسابقاتها احمللية ،وبحسب
صحيفة «سبور اكسبريس» ،فإن االحت��اد القاري بات
امام ثالثة خيارات إلنهاء منافسات املوسم الرياضي
اجل����اري ،االول :مت��دي��د امل��وس��م ل��غ��اي��ة ال��ث�لاث�ين من
شهر يونيو املقبل ،ولكن ه��ذا اخليار س��وف يصطدم
باستحالة ع���ودة املنافسات ف��ي االس��ب��وع األول من
شهر نيسان بسبب عدم جاهزية الالعبني من الناحية
البدنية وحاجتهم الى فترة إعدادية ،من دون إغفال بأن
بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي سوف
تسببان ضغط ًا على الروزنامة الرياضية ،خاصة ان
املسابقتني القاريتني ال ت��زاالن في أدواره��م��ا املبكرة،
وال��ث��ان��ي :متديد اجل���دول الزمني للموسم الرياضي
اجل��اري حتى نهاية شهر متوز املقبل ،وذل��ك في حال
مت استئناف املنافسات احمللية ،والتأكد من استحالة
استكمال املنافسات ف��ي الثالثني م��ن شهر حزيران
املقبل ،والثالث وهو األس��وأ ،ويتمثل بتمديد املوسم
لغاية  31من شهر آب املقبل وذلك بهدف منح األندية
فترة كافية الستكمال مسابقاتها احمللية والقارية،
ح��ي��ث س��ي��ؤدي ذل���ك إل���ى ت��داخ��ل امل��وس��م اجل����اري مع
املوسم املقبل وتأجيل بداية موسم (،)2021-2020
فض ً
ال عن وضعية االنتقاالت الصيفية التي حتتاج الى
إيقاف البطوالت إلمتامها ،خاصة في ظل تواجد عدد
كبير من الالعبني في نهاية عقودهم إضافة الى
االس��ت��ح��ق��اق��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بتصفيات
ك��أس العالم  2022بقطر التي قد
تعرف أيض ًا تعدي ً
ال في نظامها
م���ن اج����ل ت��ق��ل��ي��ص فترتها
الزمنية.
> ان����ض����م س��ب��اق
ج��ائ��زة أذرب��ي��ج��ان
ال���ك���ب���رى ض��م��ن
بطولة العالم
ل���ل���ف���ورم���وال
واحد والذي
كان مقررا في
ح��زي��ران ،الى
الئحة السباقات
ال��ت��ي مت تأجيلها
ب����س����ب����ب ف�����ي�����روس
ك������ورون������ا امل���س���ت���ج���د،
م���ا ي��ؤخ��ر ب��ش��ك��ل إض��اف��ي
ان��ط�لاق امل���وس���م ،ب��ع��د إع�لان
إلغاء سباقي أستراليا (االفتتاحي
للموسم) وم��ون��اك��و ،وإرج����اء جوائز
البحرين وفيتنام وال��ص�ين وهولندا
وإسبانيا ،بسبب وباء «كوفيد.»19-
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أقوال مأثورة

دعاء

«ما دمت في صالة فأنت تقرع باب امللك ومن يقرع باب
امللك يفتح له.»...

قونا في ديننا واع ّنا على قضاء ديننا واجعل يقيننا بك
«اللهم ّ
يقينا من كل شر ،وإمياننا بك يهدينا إلى كل خير ،واجعل ورجاءنا
فيك حفظا لنا من كل ضر.»..

عثمان بن مسعود

الثالثاء  24آذار 2020م  -املوافق  29رجب 1441هـ

بإشراف املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء

الرجاء احرتام
هذه ال�صفحة الحتوائها
على �آيات قر�آنية

امل�ؤ ّ�شر العاملي للفتوى ير�صد فتاوى الكورونا:
�أكرث من ن�صف الفتاوى غري ر�سمي ..وبع�ضها يدعو للهلع والي�أ�س..؟!

حتقيق ًا للجملة الشهيرة التي تقول «إن الفتوى صناعة ثقيلة تتأ ّثر بكل ما يحيط بها من
مؤثرات» ،تفاعل املؤشر العاملي للفتوى ( ،)GFIالتابع ل��دار اإلفتاء املصرية واألمانة العامة
لدور وهيئات اإلفتاء في العالم ،مع االنتشار املتتابع لـ «فيروس كورونا -كوفيد  »19املستجد
حول العالم والذي صنّفت وزارة الصحة العاملية انتشاره بالوباء العاملي ،مشير ًا إلى أن الفتاوى
الواردة حول الفيروس من كافة أنحاء العالم ،سواء الصادرة من هيئات رسمية أو غيرها ،جاءت
بنسبة ( )%10من جملة الفتاوى الصادرة منذ بداية العام 2020م.
ّ
وأوضح املؤشر أن فتاوى «كورونا» الصادرة من مؤسسات رسمية شكلت ما نسبته (،)%40
فيما جاءت الفتاوى غير الرسمية بنسبة ()%60؛ ما يؤكد استغالل ذلك احلدث من قبل عنصرين:
األول هو التنظيمات املتطرفة واجلماعات اإلرهابية لتنفيذ بعض أفكارها التي ُمنعت من تنفيذها
خالل الفترة املاضية ،عبر ما يس ّمى بـ «حروب اجليل اخلامس» والتي تستهدف إشاعة الفوضى
ونشر الرعب والذعر والتشكيك في مؤسسات الوطن وقياداته.
والعنصر الثاني استغالل أصحاب النفوس املريضة انتشار ذلك الوباء الحتكار بعض العقاقير
الطبية ،واملواد التي تساعد في الوقاية من هذا الفيروس ،لتو ّقع اإلقبال عليها في األيام املقبلة،

وكذلك التسارع في شراء كميات هائلة من االحتياجات الغذائية خوف ًا من نفادها؛ مما يؤ ّدي
الرتفاع أسعارها وغالئها ،وهذا ما نهى عنه الشرع الشريف من حرمة االحتكار لقول النبي
صلى الله عليه وسلم« :احملتكر ملعون واجلالب مرزوق».
ولفت مؤشر الفتوى إلى ضرورة تبنّي املؤسسة الدينية دور التوعية واإلرشاد مشير ًا إلى تذكير
هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف إلى أهمية االلتزام بأمور ثالثة للمساعدة على القضاء على
هذا الفيروس وهي:
األول :وجوب رفع األذان لكل صالة باملساجد ،في حالة إيقاف اجلمعة واجلماعات ،ويجوز أن
ُينادِ ي املؤذن مع كل أذان( :صلوا في بيوتكم).
الثاني :ألهل كل بيت يعيشون مع ًا أدا ُء الصالة مع بعضهم بعض ًا في جماعة؛ إذ ال يلزم أن
تكون اجلماعة في مسجد حتى إعالن زوال حالة اخلطر بإذن الله وفرجه.
الثالث :يجب شرع ًا على جميع املواطنني االلتزام بالتعليمات واإلرشادات الصادرة عن اجلهات
الصحية للح ِّد من انتشار الفيروس والقضاء عليه ،واستقاء املعلومات من املصادر الرسمية
املختصة ،وجتنُّب ترويج الشائعات التي تُر ِّو ُع الناس ،وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم.
احلج أو مناسك العمرة هذا الوقت بسبب انتشار الفيروس ،ومن
أبرزها هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف ودار اإلفتاء املصرية
ومجلس اإلفتاء الشرعي باإلمارات ،واألوق��اف املصرية ،بل ذهبت
بعض الفتاوى إلى أن من نوى العمرة وفوجئ بقرار السعودية مبنع
التأشيرات وإلغاء احلجوزات بسبب الفيروس فقد نال ثواب العمرة
كاملة ،كما أكدت الفتاوى أن اإلبالغ عن املصابني باألوبئة واجب
شرعي وترك مصافحتهم ضرورة.
وفي الشأن االقتصادي كان لهذه املؤسسات الرسمية وعلى رأسها
هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف ودار اإلفتاء املصرية واألمانة
العامة ل��دور وهيئات اإلفتاء في العالم ال��دور األب��رز في التحذير
مما يرتكبه بعض التجار من حبس السلع الضرورية واألساسية
ومواد الوقاية الطبية عن الناس ،واستغالل الظروف الراهنة بقصد
االحتكار ورفع األسعار ،حيث أكدتا أن استغالل الظروف لتحقيق
مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا
وخيانة لألمانة ،وأن جميع أحكام الفتاوى الرسمية جاءت داعية
إلى أهمية احلفاظ على النفس واعتناء اإلسالم بصحة اإلنسان ،أ ّيا
كان دينه أو مذهبه أو ملته.

داعش وفتاوى الشماتة

وكشف املؤشر أن تنظيم داعش وباقي التنظيمات اإلرهابية لم
تترك مجاال إال واستغلته لدعم فكرة اجلهاد ومحاولة كسب تأييد
الشباب وجتنيدهم ،فقد نشرت مقاالت افتتاحية في العددين ()220
و( )223من صحيفة النبأ التابعة للتنظيم اإلرهابي بعنوان« :إن
َّ
و«ضل من تدعون إال إياه» أظهر التنظيم خاللهما
بطش ربك لشديد»،
الشماتة من انتشار الفيروس ،خاصة في الصني وإيران.
حيث وصف التنظيم «الصني» بـ «الكافرة  -احلكومة املتجبرة»،
وأص��در فتوى بأنهم مستحقون للعذاب في الدنيا واآلخ���رة وأن
التشفي في مصائبهم أمر محمود شرع ًا حتى لو انتقل للمسلمني.
كما دعم املقال فكرة اجلهاد مؤكد ًا أنه اختبار إلميان قلوب املسلمني
ّ
تفشي هذا
ف��ي مواجهة ال��ك��ف��ار ،كما أب��دى فرحته وس��ع��ادت��ه م��ن
الفيروس مبدينة «قم» اإليرانية الشيعية ،ووصف أهلها بـ «السفهاء
واملشركني».
ولفت املؤشر إلى ما نشرته وثيقة استخباراتية حديثة لوزارة
الداخلية العراقية ج��اء فيها« :إن تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي يسعى
إلى جتنيد عناصره املصابني بفيروس كورونا ،ونشرهم في عموم
محافظات العراق ،ال سيما في احملافظات اجلنوبية واملزارات الدينية
الشيعية واستخدام هؤالء املصابني كقنبلة بيولوجية بشرية».
وحتلي ً
ال مل��ا سبق ،أوض��ح امل��ؤش��ر أن استخدام تنظيم داعش
اإلرهابي لعناصره لنشر الفيروس يعكس ما يعانيه قادة التنظيم
م��ن الضعف ف��ي األسلحة واألف����راد؛ م��ا جعلهم يلجأون ألساليب
تعويضية ّ
متكنهم من املواجهة واالستمرار ومواصلة الظهور على
الساحة ،كما تكشف عن عقلية معقدة وعقيمة تصطدم بالشرع التي
تدّعي الدفاع عنه وذلك بقبولها إصابة األبرياء من املسلمني وغيرهم
بهذا الفيروس ،مخالفني بذلك أحكام الشرع الشريف التي جاءت
ّ
وجل{ :وال تفسدوا في األرض
حلفظ اإلنسان واألكوان ،يقول الله ع ّز
بعد إصالحها}.

احلج والعمرة والصالة أبرز موضوعات الفتاوى
الرسمية

كذلك رص��د مؤشر اإلفتاء الفتاوى الرسمية اخلاصة بفيروس

مؤشر الفتوى العاملي

التوصيات

كورونا ،موضحا أنها متحورت حول عدة محاور رئيسية ،جاء على
رأسها حكم إلغاء احلج والعمرة بنسبة ( ،)%30وأحكام إلغاء صالة
اجلمعة والعبادات اجلماعية بنسبة ( ،)%20وحكم الصالة املوحدة
«صالة احلاجة» و«صالة اخلوف» والدعاء ملواجهة الفيروس بنسبة
( ،)%19وحكم اإلب�لاغ عن املصابني باألوبئة ومصافحتهم بنسبة
( ،)%17وحكم احتكار السلع ورفع أسعارها بسبب الفيروس بنسبة
( ،)%11وفتاوى قدمية ُمعاد نشرها حول حكم إع��دام احليوانات
املصابة بالفيروس بنسبة (.)%3
حيث خلص املؤشر إلى أن ( )%69من إجمالي هذه الفتاوى تدور في
باب العبادات ،والذي يعكس حرص املؤسسات الرسمية على إعطاء
األهمية لوقاية املصلني واملعتمرين ولغيرهم من اإلصابة بالفيروس،
باعتبار أن هذه العبادات جماعية قد تع ّرض الناس لإلصابة لذا
جاءت الفتاوى الصادرة بجواز أو وجوب االمتناع عن أداء شعائر

وأوصى املؤشر العاملي للفتوى في نهاية تقريره بعدم اخلوف
والهلع الشديد من االبتالءات التي قد تصيب املسلم؛ بل عليه أن
يتح ّلى بحسن الظن بخالقه سبحانه ،وأن يبتهل إلى الله وهو موقن
باإلجابة أنه سبحانه وتعالى سينجينا من هذا البالء ،آخذا بأسباب
العالج والوقاية والسالمة الصحية املتبعة لدى اجلهات املعنية،
فهذا من باب اإلحسان ،لقوله سبحانه وتعالى{ :وَ لاَ ُت ْلقُوا ِب َأيْدِ يكُ مْ إلى
ال ِْس ِننيَ}.
التَّهْ لُكَ ِة وَ أَحْ ِسنُوا أن ال َّل َه يُحِ ُّب مْحُ
كما طالب مؤشر الفتوى دور وهيئات اإلفتاء في العالم بضرورة
اخلروج باألحكام الشرعية الصحيحة حول ما يستجد من مثل تلك
االبتالءات واألوبئة ،ودحض الشائعات واآلراء املتطرفة التي تصدر
من قِ بل اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية لتفكيك الشعوب وإثارة
ّ
وحث املواطنني على ضرورة توخي احلذر حول
الرعب واخل��وف،
نقل املعلومات والفتاوى املضللة والشائعات املتداولة ،ال سيما عبر
وسائل التواصل االجتماعي.

حتذيرات من ا�ستغالل ال�صهاينة لكورونا للت�ضييق على ا أل�سرى

ح ّذر عدد من املهتمني بشؤون األس��رى ،من استغالل حكومة االحتالل
وإدارات السجون حالة االنشغال بفيروس «ك��ورون��ا» ،النتزاع إجنازات
األسرى وممارسة التضييق عليهم ،بحجة محاربة الفيروس.
وبحسب ما نشر املركز الفلسطيني لإلعالم فقد رأى الباحث بشؤون
األسرى تامر سباعنة أن االحتالل سيجد من «كورونا» فرصة ملمارسة املزيد
من العقوبات حتت ذريعة مكافحة الفيروس ،مضيف ًا« :االحتالل يستغل كل
فرصة للتضييق على األس��رى ،وهذه أفضل فرصة في ظل انشغال العالم
بكورونا».
وأوضح« :وجد احملتل فرصة سانحة من أجل سحب إجنازات األسرى؛
حيث أوق��ف إدخ��ال عشرات األصناف للـ «كانتينا» ،باإلضافة إلى تأخير
الدواء ،ومن ثم منع أو تقليل الفورات ،ووقف زيارات األهالي ،مح ّذرا من
خطورة اختالط األسرى بالسجانني الذين رمبا يحملون الفيروس ،ما ميكن
أن يترتب عليه من معاناة كبيرة لهم ،وأكد على أن «األس��رى في سجون
حت��رك جاد وسريع حلماية األسرى
االحتالل في خطر حقيقي ،ومطلوب ّ
وتوفير كل ما يلزم لوقايتهم من األمراض».

حديث اليوم

الأم ...هي العيد يف كل يوم
واملتتبع آلي��ات��ه ,يجد أسلوبه
ال �ق��ارئ للقرآن ال �ك��رمي,
ّ
الشيق في منتهى البساطة والبالغة في آن معا وبخاصة
ّ
عندما يدلل على أمر ما ويدعو إليه فتجد اآليات القرآنية
تشير ألمر تارة تلميحا ,وتارة أخرى تصريحا ,وطورا آخر
تأكيدا وتشديدا.
بر الوالدين,
به
واعتنى
القرآن
إليه
أشار
ومن ضمن ما
ّ
ينتبه الى قول الله ع ّز وجلّ { :وقضى ربك اال
ومن فاته أن ّ
تعبدوا اال إ ّياه وبالوالدين احسانا} ...سوف لن يفوته قول
الله تعالى في آية أخرى{ :ووصينا اإلنسان بوالديه}...
انهما وصية الله لإلنسان ,ليس للمسلم وال املسيحي
وال اليهودي ،انها وصية لإلنسان ،وصية إنسانية جمعاء,
فاإلحسان الى الوالدين من مقتضى اإلنسانية الصحيحة
املجردة وهي على أقل تقدير مقابلة اإلحسان باإلحسان,
ّ
فمن اإلنسانية انك إذا حييت بتحية أن حتيي بأحسن منها
فحيوا بأحسن منها
أو تر ّدها كما هي «وإذا حييتم بتحية ّ
أو ر ّدوها»..
ومن عومل باإلحسان عليه أن يعامل مبثل ما عومل به
«وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان» ،وهل يوجد إحسان
أعظم وأكبر من إحسان الوالدين لولدهما؟؟
بر الوالدين هو امتحان لألوالد في مادة االحسان,
ان ّ
وم��ن رس��ب في ه��ذا االمتحان فهو ع��اق لوالديه ,وعقوق
الوالدين هو دمار في الدنيا واآلخرة ,وهو من الكبائر ,وفي
مرتبة واحدة مع الشرك والكفر.
ان ع�ق��وق ال��وال��دي��ن ه��و ع�ق��وق ل�لإن�س��ان�ي��ة ,ه��و إنكار
للمعروف ,ومقابلة احلسنة بالسيئة ،هو أعلى مرتبة في
مراتب اللؤم ،وان من مارس العقوق وتنكّر لوالديه وهما
أق��رب الناس إليه ال يستحق ال��وث��وق ب��ه ،وم��ن ك��ان عاقا
ألبيه وأمه ال يستحق صداقتك وصحبتك ,فمن خان أقرب
الناس إليه جاهز ألن يخونك في أي حلظة من مسيرتكما
عق والديه وال أمان ملن خان االحسان
معا ,فال ثقة مبن ّ
الذي جاءه من أبويه.
وفي املقابل فان ممارسة بر الوالدين هو قيمة أخالقية
يتوجه قول الله تعالى في
عالية ومتعة نفسية ال حدود لهاّ ,
أف وال تنهرهما وقل لهما
القرآن الكرمي{ :وال تقل لهما ّ

قوال كرميا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا}.

يسمى بعيد األم وهو يوم في السنة ,فهو تكرمي
أما ما ّ
في مقام العقوق ,ووف��اء في مقام اخليانة ,ف��األم كل يوم
حية في
عيدها ...في كل ساعة لها عيد ...يجب أن تبقى ّ
ذاكرتنا ,في كل شهيق وزفير يخرج من بني أضلعنا ,هي
أساس كياننا وهي مع األب سبب وجودنا.
ف�ع��ذرا واع �ت��ذارا م��ن ك��ل أم تذكّرها أبناؤها يوما في
جياشة
السنة ,وجاءوا بالهدية يق ّدمونها مقرونة بعواطف ّ
كاذبة.
ان كل يوم تشرق فيه الشمس هو عيد الوالدين .وان
كل نبض في عروق األبناء هو نبض من أحشاء األم التي
حملت وهن ًا على وهن وعانت آالم الوضع وسهرت الليالي
وذاقت مرارة العيش لكي حتمي وليدها من املرض والبرد
واحلر واجلوع حتى أصبح شابا وشابة قوي بنيان اجلسم
والعقل.
عيد األم هو عيد اإلنسانية املؤمنة بإنسانيتها على مدار
األيام وليس يوما واحدا في السنة.

ال�شيخ عبا�س حممد العرب

�صفحات الأزهر الإلكرتونية تطلق
حمالت توعية للوقاية من كورونا

االحتالل يستغل الفرصة

أما الكاتب واملختص في الشأن الصهيوني ،عزام أبو العدس توقع أيضا
أن تستغل حكومة االحتالل الفرصة ملمارسة مزيد من اإلجراءات التعسفية
بحق األسرى .وتابع« :السياسة اإلسرائيلية تستهدف األسرى بشكل منظم،
والعقيدة املوجودة لدى الشاباك ودوائ��ر األم��ن في إسرائيل هي حتويل
السجن إلى حالة عقاب رادع» .وأردف« :لذلك رأينا خالل السنوات املاضية
وحتديدا منذ  2011تشديدا على األسرى ،وحتطيم إجنازاتهم ال سيما في
ظل الصمت الفلسطيني الشعبي والرسمي ،فإسرائيل تستغل هذه احلالة
لفرض الكثير من العقوبات على األسرى».
من جانبه ،يرى األسير احملرر أنس عواد ،أنّ االحتالل والعقلية اإلجرامية
للسجانني وإدارات السجون ،ستجد من كورونا فرصة لالنتقام من األسرى
من خالل انتزاع حقوقهم وحرمانهم من أبسط مقومات احلياة وصو ًال إلى
ممارسة العقوبات .وأضاف« :هناك أكثر من  150أسير ًا في عوفر ال يوجد
لديهم مالبس ،باإلضافة إلى سياسة منع زيارة األسرى بحجة الوقاية من
فيروس كورونا ،كما أ ّنه قد يصل احلال إلى منع جلوس األسرى مع بعضهم
البعض لذات السبب».
ويقول احمل��رر ع��واد« :االح��ت�لال يستغل ك��ورون��ا ملمارسة العزل بحق
مسمى احلجر ،األمر الذي سيع ّقد من حياة األسرى
بعض األس��رى حتت
ّ
وواقعهم» .وختم بالقول« :إدارة سجون االحتالل سحبت مؤخر ًا  140صنف ًا
من «كانتينا» األسرى ،بينها مواد تنظيف تستخدم في الوقاية من فيروس
كورونا» .وكان العديد من الشخصيات واملؤسسات املهتمة باألسرى أطلقت
مؤخرا حتذيرات من مخاطر استفراد إدارات السجون باألسرى ،والتقصير
في توفير الظروف املالئمة لهم من احلماية والعالج في مواجهة فيروس
«كورونا».

AL-LIWAA Mardi 24/3/2020

أسرى فلسطينيون

الجئو الروهينجا واخلوف من كورونا

«ن���ق���ص امل���ع���ل���وم���ات ي��ث��ي��ر امل����خ����اوف بني
الروهينجا» ...حتت هذا العنوان نشرت إذاعة
«صوت أميركا» تقريرا حول مخاوف الالجئني
الروهينجا املقيمني في مخيم «كوكس بازار» في
بنغالديش من انتشار فيروس كورونا.
وقالت اإلذاعة في تقرير نشرته على موقعها
اإللكتروني :إن «كوكس بازار موطن ألكبر مخيم
لالجئني الروهينجا ،حيث يضم نحو مليون
شخص ،ولكن بدون اتصال باإلنترنت ،ونقص
في املعلومات األساسية عن فيروس كورونا»،
مشيرة إل��ى أن الكثير من السكان ليس لديهم
تصور كامل حول التهديد الذي ميثله الفيروس.
ّ
وأوضحت اإلذاعة أن املعلومات التي يحصل

عليها املقيمون في املخيم تكون من خالل ما يتم
تناقله عبر األفواه ،في ظل غياب وسائل االتصال
احلديثة عن املخيم.
ونقلت اإلذاع��ة عن إحدى السيدات املقيمات
في املعسكر والتي كانت حتمل طفلها الرضيع
ق��ول��ه��ا« :ل��ق��د س��م��ع��ت أن م���ن ي��ص��اب بعدوى
الفيروس يبدأ في النباح مثل الكلب ،وتتساقط
القطرات من فمه».
وق���ال ش��خ��ص آخ���ر ف��ي امل��خ��ي��م ،ل��م توضح
اإلذاع��ة اسمه :إنه ال يذكر اسم الفيروس لكنه
يعلم أن��ه انتشر في العديد من ال��دول األخرى
وتسبب في وفاة أشخاص ،مشيرا إلى أنه يعلم
ضرورة غسل اليديني للوقاية منه.

وقال الدكتور ماهبوبور رحمن الطبيب الذي
يعمل ف��ي امل��خ��ي��م« :ح��ت��ى اآلن ال ت��وج��د لدينا
إصابات محلية مؤكدة ،ولذلك ال توجد إمكانية
إلصابة أي شخص من الروهينجا بالفيروس
حاليا».
م��ن جانبه ،ق��ال الدكتور كمال حسني الذي
يراقب األوضاع الصحية في املخيم« :لقد ع ّلمنا
العاملني في نظام الصحة باملخيم كيف يفحصون
حالتهم الصحية وال يستعينون بعمال من خارج
املخيم».
وقالت الصحيفة إن السلطات احمللية حتاول
معاجلة قضية نقص املعلومات بتعليم أفراد
الروهينجا كيف يحمون أنفسهم من العدوى.

أطلقت الصفحات الرسمية ل�لأزه��ر ال��ش��ري��ف على مواقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،ف��اي��س��ب��وك ،ت��وي��ت��ر ،ان��س��ت��غ��رام ،حملة
توعوية للتعريف بفيروس «كورونا املستجد -كوفيد  ،»١٩وسبل
الوقاية ،وكافة اإلج���راءات االحترازية واالحتياطات الواجبة
حلماية النفس واآلخرين من مخاطره ،وذلك من منظور شرعي
وتوعوي.
تهدف احلملة ،التي انطلقت على فايسبوك وتويتر وانستغرام،
إلى تزويد أفراد املجتمع بكافة املعلومات والرسائل التوعوية،
واإلرشادات الالزمة ،للقيام بدورهم في مكافحة فيروس كورونا،
وتوضيح أع���راض اإلص��اب��ة ،وط��رق انتقال ال��ع��دوى ،وكيفية
التعقيم ،وع��رض التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة
الصحة العاملية ملتابعي صفحات التواصل االجتماعي باألزهر،
فض ً
ال عن تزويد املتابعني بأدعية ورسائل من الهدى النبوي في
التعامل مع األمراض واألوبئة.
وتتضمن احلملة مجموعة من التصميمات ومقاطع الفيديو،
مبسطة ،بهدف توعية
واالنفوغراف وملفات معلوماتية ،بطريقة
ّ
وتثقيف رواد الصفحات بكل ما يحتاجون إليه من معلومات
طبية وتوعوية ودينية تخص التعامل مع األوبئة واألمراض،
وتوضح كافة التدابير الوقائية البسيطة التي ميكن أن تساعد
على منع انتشار الفيروس.
تأتي هذه احلملة؛ في إطار استراتيجية األزهر الشريف ،التي
يتب ّناها انطالق ًا من مسؤوليته الدينية ،ودوره الدعوي واإلنساني،
في تعميق املشاركة املجتمعية ،ونشر الوعي الصحي والديني،
والتأكيد على أهمية تالحم اجلميع مع مؤسسات الدولة للحفاظ
على الوطن وصحة املواطنني ومواجهة هذا الوباء العاملي.

و يسألونك في الدين

غ�سيل ودفن من مات بكورونا

القنوت يف ال�صالة

ّ
وجل؟
جميع الصلوات املكتوبات ،أو االقتصار واستغالل الظروف الراهنة بقصد االحتكار ع ّز

عليه في صالة الفجر ،والله أعلم.

* ما حكم القنوت في الصالة لصرف
* كيف يغسل ويك ّفن من مات بفيروس
فيروس كورونا؟
كورونا؟

منري زين  -بريوت

 األص����ل أن امل��ي��ت امل��س��ل��م يغسل غسالشرعيا ويك ّفن ويص ّلى عليه ويدفن ،إال إذا
ثبت طب ّيا أن املتوفى مبرض ما يتعذر غسله؛
لكونه مظنة حصول العدوى ،فيلجأ حينئذ إلى
التيمم بدال من الغسل ،فإن تع ّذر هو اآلخر ولم
ميكن ارتكابه للعدوى ُت ِرك وسقطت املطالبة
به شرع ًا ،ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن
من التكفني والصالة والدفن ،والله أعلم.

مواقيت الصالة

مازن العلي  -بريوت
 ي��ج��وز ش��رع�� ًا ال��ق��ن��وت ف��ي الصالةلصرف م��رض وف��ي��روس ك��ورون��ا؛ لِ كونه
نازل ًة من النوازل ،ومصيبة من املصائب
ح َّلت بكثير م��ن ب��ل��دان ال��ع��ال��م ،والدعاء
عام ًا
ب��ص��رف امل����رض وال����وب����اء ي��ك��ون
ّ
للمسلمني وغ��ي��ر املسلمني ،ف��ي الصالة
��ارج��ه��ا ،كما يجوز القنوت لذلك في
وخ َ

الفجر 06:د � 4س

احتكار ال�سلع
* م��ا قولكم مل��ن يحتكر وي��رف��ع أسعار
السلع الضرورية في أزمة كورونا؟

عادل فتح اهلل  -بريوت
 ال يجوز شرع ًا ما يرتكبه بعض التجارمن حبس السلع الضرورية واألساسية
وم������واد ال���وق���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة ع���ن الناس،

ال�شروق 37 :د � 5س

الظهر 44:د � 11س

ورف��ع األس��ع��ار ،لتحقيق مكاسب مادية،
فهذا الفعل حرام شرع ًا وخيانة لألمانة،
فالشريعة اإلسالمية ح ّرمت االحتكار بكل
ص��وره وأشكاله ،يقول تعالى ...{ :وَ َال
ْض مُفْ ِسدِ ينَ } ،وتوعّ د النبي
تَعْ ثَوْ ا ِف��ي ا َألر ِ
صلى الله عليه وآله وسلم احملتكر بقوله:
��ل فِ ي َ
«م��نْ د َ
َخ َ
سلِ مِ َ
ني
َ
س َع ِ
ار المْ ُ ْ
��ي ٍء مِ نْ َأ ْ
ش ْ
لِ ُي ْغلِ َي ُه عَ َل ْي ِه ْم َف ِإ َّن َحق ًا عَ َلى اللهِ َأنْ َي ْقذِ َف ُه
فِ ي ُم ْع َظ ٍم مِ نَ ال َّنار» والله أعلم.

التوبة اخلال�صة
* كيف تكون التوبة اخلالصة ل ّله

الع�صر 13 :د � 3س

رامي �سامل  -بريوت

 إن ال��ل��ه تعالى ق��د أم��ر ع��ب��اده بالتوبةفقال{ :وتوبوا إلى الله جميع ًا أيها املؤمنون لعلكم
تفلحون} ومن لم يتب فهو ظالم لقوله تعالى
{وم��ن لم يتب فأولئك هم الظاملون} فاإلصرار
على املعصية معصية وان التوبة واجبة من
ك��ل ذن��ب والتوبة تكون ب��االق�لاع ع��ن الذنب
والندم عليه واالستغفار منه والعزم على انه
ال يعود إليه وإذا كانت املعصية متعلقة بحق
آدمي وجب ردّه إليه فيطلب عفوه وان كان قد
اغتابه وي��رد عليه ماله ان كان قد أخ��ذه منه
بغير حق وهكذا فإن عجز عن رد احلقوق إلى
أهلها استغفر لهم وتصدّق بأموالهم التي في
يده نيابة عنهم والله أعلم.

املغرب 56:د � 5س

الع�شاء 13:د � 7س

فتاوي شرعية
بإشراف  :نخبة
من العلماء

الثالثاء  24آذار 2020م
املوافق  29رجب 1441هـ

زوم

�شا�شات لبنان مطف�أة
بالكامل حتى �إ�شعار �آخر...
حصل االقفال أخير ًا..
كورونا اآلن ،وال��ث��ورة التي انطلقت في  17تشرين
األول /أكتوبر املنصرم قبلها ،ما لم تستطعه احلرب
على لبنان بني عامي  1975و ،1990إستطاعه سببان
قويان حتما إقفال صاالت السينما عندنا ،وما يخفّف
من غلواء هذا القرار أن دو ًال عديدة في العالم فرضت
مثل هذا القرار منع ًا من انتشار فيروس «كورونا» الذي
حت ّول الى طاعون فتّاك على مستوى العالم.
املشكلة ليست كبيرة حمل ّبي السينما فهناك أكثر من
بديل ،ويبدو ان الـظروف دائما ما تخدم الشركة العمالقة
اجلديدة والثابتة الى اآلن من دون تراجع نتفليكس التي
باشرت ف��ور ًا جذب اجلمهور إليها بعد إعالن اإلقفال
العاملي ،وأش��ارت الى أنها ستعرض الشريط اجلديد
للنجم م��ارك والبرغ ()Spencer Confidential
إخ��راج بيتر بيرغ ،مع ونستون دي��وك ،آالن أرك��ن ،في
أح��داث ت��دور في بوسطن وحتقيقات في مقتل ضابط
بوليس ف��ي املنطقة ،مب��ا يعني أن نتفليكس نقلت لنا
الشاشة الكبيرة بجديدها الى منازلنا من خالل شريط
إنتاج العام .2020
وإذا ك��ان منتجو الشريط  25من جيمس بوند «ال
فضلوا تأجيل إفتتاحه الى تشرين الثاني/
وقت للموت» ّ
نوفمبر املقبل ،بد ًال من نيسان /ابريل املقبل تفادي ًا ألي
صدمة في السوق توقع خسائر ضخمة بينما املتوقع
فضلت املغامرة
أرباح كبيرة ،فإن شركات أخرى كبيرة ّ
باالفتتاحات في املواعيد احملددة سابق ًا ،وهو ما جعل
«ديزني» تدفع بـ ( )Mulanالى الصاالت العاملية في
 27آذار /م��ارس اجل���اري ،وإلتزمت ش��رك��ات أخرى
مبواكبة بدء املوسم الصيفي لألفالم الضخمة (موالن
تك ّلف  200مليون دوالر) مثل يونيفرسال التي تق ّدم
فيلمني :األرملة السوداء (سكارليت جوهانسن) ،سريع
وغاضب (ف��ان دي���زل) ،وتعرض بارامونت جديد توم
ك���روز ،اجل���زء ال��ث��ان��ي م��ن ش��ري��ط« :ت���وب غ���ان» ،وهذا
ما فعلته وارن��ر ب��راذرز ،مع إنتاجاتها املختلفة ،تاركة
املجال ض ّيق ًا أمام أي تعديل وفق التط ّورات امليدانية
لألوضاع مع وباء كورونا.
والقضية بشأن االقفال طالت املهرجانات العاملية،
وأولها مهرجان كان السينمائي الذي ح ّدد موعد دورته
ماض في
الـ  73بني  12و 23أي��ار /مايو املقبل ،وهو
ٍ
ذلك ،ولم تصدر أي إشارة تفيد بوجود رغبة في تعديل
امل��وع��د ،أو إل��غ��اء امل��ه��رج��ان ،ب��ل وصلتنا برقيات من
إدارة املهرجان تفيد بأن املدير العام ورئيس املهرجان
سيعقدان مؤمتر ًا صحفي ًا في  16نيسان /ابريل املقبل
إلع�لان أسماء األف�لام املتسابقة بحضور رئيس جلنة
حتكيم هذه الدورة املخرج األميركي سبايك لي.
ف��ي ال��وق��ت عينه تعيش إدارت���ا مهرجاني :البندقية
وتورونتو حيرة كبيرة ،ملواجهة هذا الواقع ،ولم تقررا
بعد ما إذا كانتا ستمضيان في ترتيبات عقد املهرجانني
أو إعالن االعتذار واإللغاء.
ونحن في لبنان نأسف للحظ الذي واجه شريط «يربوا
أجلته الثورة من
بعزكن» للمخرج ديفيد أوري��ان الذي ّ
تشرين األول /اكتوبر املاضي ،الى  26آذار /مارس
مسمى،
اجل��اري ،وفيما الصاالت مقفلة الى أجل غير
ّ
فال أحد يعرف مصير إفتتاحه وموعده ،بعدما رفض
منتجاه (آيزك فهد ،وسام حلود) املغامرة بعرضه في
هذه األوضاع ألنهما سيصابان واحلال هذه بانتكاسة
في االيرادات.
والكالم يسري على شريط جديد آخر للمخرج إيلي
ف .حبيب بعنوان ( )Fake Bookبطولة بديع أبو
شقرا ،عبدو شاهني مع آخرين ،وهو كان مدرج ًا على
برمجة الصاالت في األسابيع القليلة املقبلة.

حممد حجازي

مهرجان «اجلونة»
من دون جمهور...

« »Contagionلـ «�سوديربريغ» تنب�أ بـ «كورونا» عام 112011
�سينما  -مدنيات

AL-LIWAA Mardi 24/3/2020

حدث
ّ
كاتب ال�سيناريو �إعترب ما ح�صل �صدفة ..لكن الواقع مفاج�أة...

ال ن��ق��اش ب���أن «ك����ورون����ا» يحكم
العالم حالي ًا.
ن��ع��م ه���ذا ال��ف��ي��روس ال���ذي قارب
ع����دد م���وت���اه اخل��م��س��ة آالف حول
العالم في ثالثة أشهر ،ما زال يتم ّدد
ويه ّدد ،وكان الفت ًا معرفة أن شريط ًا
ص���وره امل��خ��رج ستيفن
سينمائي ًا
ّ
س��ودي��رب��ي��رغ ع���ام  2011بعنوان:
( )Contagionأتى على ذكر رديف
لهذا الفيروس وإسمه« :أم .أي في
 »1يصيب س ّيدة أميركية تدعى بيت
امينوف (غوينيث بالتراو) من خالل
مالمسة مواطن من هونغ كونغ يعمل
طاهي ًا ،وكان تعامل مع خنزير مذبوح
وملسه ،لكنه ك��ان أصيب بالفيروس
من خفاش ،مبا يعني أن العنصرين
اللذين م ّيزا كورونا عاملي ًا ،أن مصدر
ال��ف��ي��روس ال��ص�ين ،وان السبب هو
نقله م��ن احل��ي��وان إل��ى اإلن��س��ان في
منطقة «ووه��ان» الصينية ،يعني أن
الفيلم ك��ان س ّباق ًا ف��ي اإلش���ارة إلى
الفيروس.
امل��ف��ارق��ة أن ن��ص ال��ش��ري��ط الذي
كتبه سكوت بيرنز بعدما إستشار
خبراء في علم الفيروسات واألوبئة،
ك��ت��ب ن��ص�� ًا ت���و ّق���ع ف��ي��ه س��ق��وط 26
م��ل��ي��ون ش��خ��ص ح����ول ال��ع��ال��م في
شهر واحد ،وهو حتدث عن عمليات
عزل للمصابني في أكثر من منطقة،
متناو ًال تكساس كمنطقة جرى عزلها
ع��ن ال��ع��ال��م مل��ن��ع ان��ت��ش��ار الفيروس
بسرعة كبيرة.
ي��ت��ف��ق ال��ف��ي��ل��م م���ع ال���واق���ع الذي
نعيشه جلهة املخاطر احمل ّدقة بالبشر
من ج ّراء اإلصابة به ،فهناك رؤساء
ج��م��ه��وري��ة ووزراء ومسؤولون
حكوميون أصابهم الفيروس ،لكن
في واق��ع األم��ر اليوم ف��ان املصابني
خاضوا الـ  176ألف ًا بينما الضحايا
منهم إقتربوا من اخلمسة آالف حتى
حلظة كتابة هذا النص.
ك����ات����ب ال���س���ي���ن���اري���و «ب���ي���رن���ز»
أش���ار ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي نشرته
«ن��ي��وري��وك ت��امي��ز» إل��ى أن هناك من
يتهمه بالضلوع مع جهة دولية في
ب��دء ال��ك�لام ع��ن ال��ف��ي��روس للقول إن
أميركا سبق وتناولت هذا املوضوع
سينمائي ًا ،وي��ق��ول أح���د املصادر:
إن��ت��ظ��روا ف���إن ال��ع��ق��ار ال��ع�لاج��ي لـ

بالتراو أول مصابة بالفيروس في الفيلم

وينسليت من منظمة الصحة العاملية ..مصابة
«ك���ورون���ا» س��ي��أت��ي م��ن أم��ي��رك��ا في
نهاية امل��ط��اف ،وق���ال« :إن��ه��ا مج ّرد
ص��دف��ة غير م��ق��ص��ودة أن أك��ت��ب عن
موضوع سيحصل الحق ًا».
الشريط ومدته  106دقائق تك ّلف

ملصق الفيلم ...الدهشة

إنتاجه  60مليون دوالر وجنى في
ت��س��ع س��ن��وات م��ا ي��زي��د ق��ل��ي ً
�لا على
 136مليون ًا ،وص ّ��ورت مشاهده بني
(س��ان فرنسيسكو ،امل��غ��رب ،وهونغ
كونغ) ولعب األدوار الرئيسية فيه

مدنيات

حملة الأمن العام لتعقيم خميمات النازحني طالب لبنانيون يطالبون احلكومة ب�إجالئهم من �إيطاليا

عناصر األمن العام خالل تعقيم مخيمات النازحني السوريني
صدر عن املديرية العامة لألمن العام البيان اآلتي« :استكما ًال
لعملية تعقيم مخيمات النازحني السوريني بهدف الوقاية من
تفشي وب��اء ك��ورون��ا ،قامت دوري��ات من املديرية العامة لألمن
العام  -دائرة األمن القومي  -في مناطق الشمال والبقاع وجبل
لبنان واجل��ن��وب بالتنسيق م��ع البلديات وم��ش��ارك��ة ع��دد من
اجلمعيات األهلية باالشراف على تعقيم  72مخيم ًا للنازحني
السوريني واملخيمات الزراعية توزعوا على الشكل التالي:
ال��ب��ق��اع :ق��ب إل��ي��اس  35مخيما ،النبي شيت  ٤مخيمات،
سرعني  ٤مخيمات ،اخلضر  ٤مخيمات ،الهرمل وال��ك��واخ ٨
مخيمات.
جبل لبنان :عانوت مخيم واحد .وعكار :تلمعيان ومحيطها

 ٦مخيمات .اجلنوب :صيدا مخيم واحد (مخيم االوزاع��ي أكبر
جتمع للنازحني في اجلنوب) ،الزهراني – الصرفند  4مخيمات،
الوزاني مخيم واح��د ،سردا مخيم واح��د ،العمرا مخيم واحد،
املاري مخيم واحد ،ريحانة بري مخيم واحد ،وادي خنسا مخيم
واحد.
كما أعطى عناصر األمن العام التوجيهات الالزمة للمشرفني
على املخيمات بضرورة التق ّيد باملقررات الصادرة عن مجلس
الوزراء واالرشادات الصحية املتعلقة بالوقاية من وباء كورونا،
وستستكمل املديرية العامة لألمن العام اإلش��راف على تعقيم
مخيمات النازحني السوريني في كافة املناطق اللبنانية بعد ان
القت هذه اخلطوة ترحيب ًا كبير ًا من املواطنني والنازحني.

�إطالق تطبيق «�سالمتي» بتمويل
من «البلمند» وال�سفارة ال�سويدية

ساويروس
رجل األعمال «جنيب ساويروس» طرح إقامة ال��دورة املقبلة من مهرجان
اجلونة السينمائي في أيلول /سبتمبر املقبل من دون جمهور أسوة بالدوري
املمتاز لكرة القدم التي تقام منذ سنوات من دون حضور جماهيري.
وك��ان��ت إدارة امل��ه��رج��ان دع��ت م��ن عندهم أف�ل�ام إلرس��ال��ه��ا إل��ى اللجان
املتخصصة ملشاهدتها وبرمجتها.

حذر

بيان...

مت ّنت نقابة املهن التمثيلية في مصر في بيان لها على جميع املنتجني
والق ّيمني على تصوير األع��م��ال للشاشتني تأجيل مشاهد املجاميع قدر
املستطاع ،وعدم السفر بأعداد كبيرة إلى مناطق بعيدة ،والتشديد على تعقيم
أماكن التصوير وجميع العاملني.

أوب

«فرتية»...

الشريط التونسي «فترية» أول إخراج لـ وليد الطايع منحه مهرجان األقصر
للسينما األفريقية  ،9جائزة جلنة التحكيم مع تنويه يقول :براعة أداء املمثلني في
وصف احلياة اليومية .وما أبرزه الفيلم من تناقضات يعيشها املجتمع التونسي
املعاصر واألسلوب الذي ّ
مت إعتماده إلبراز هذه الصورة .يريد الشريط أن يقول
ان شيئ ًا لم يتب ّدل في تونس منذ أيام نظام بن علي والنظام احلالي.

مجموعة م��ن األس��م��اء النجومية:
غ��وي��ن��ي��ث ب���ال���ت���راو ،م����ات دام�����ون،
كايت وينسليت ،دانيا ستروكوس،
لورانس فيشبورن ،ج��ود الو ،جون
ه��اوك��س ،ج��وزي ه��و ،ت��ن ي��و شوي،

غريفني كني ،يوشياكي كوباياشي.
وم���ن ق���ال ب��ع��د ه���ذا إن السينما
ليست مبدعة ،أليست هي من ق ّدمت
يتحول عنوان
«حرب النجوم» قبل أن
ّ
الفيلم ،إلى تسمية تطلق على صراع

اجل��ب��اري��ن ع��ل��ى ال��ف��ض��اء ،وكثيرة
هي النماذج التي تعطي هوليوود
أسبقية في وضع أسس رؤيا خاصة
تشتغل عليها م��ط��اب��خ السياسة،
ومختبرات املخابرات.

أطلق أم��س تطبيق «سالمتي» بتمويل من جامعة البلمند
وال��س��ف��ارة ال��س��وي��دي��ة ،ف��ي إط���ار م��ب��ادرة م��ن جتمع السلطات
احمللية السويدية في لبنان « »SKL Internationalبالشراكة
مع مركز نظم املعلومات اجلغرافية « »GISفي كلية الهندسة في
البلمند.
وأش�����ار ب��ي��ان ل��ل��ج��ام��ع��ة ال���ى ان «ال��ت��ط��ب��ي��ق ي��ع��ت��م��د على
تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية واملسح امليداني جلمع
املعلومات الصحية لسكان إحت���اد بلديات ال��دري��ب األوسط
وإحت��اد بلديات ج��رد القيطع في ع��ك��ار» ،الفتا ال��ى ان «الهدف
األس��اس��ي م��ن ه���ذا التطبيق ،إن��ش��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات تساعد
السلطات احمللية وجل��ان ال��ط��وارئ» ،معلنة ان��ه «سيستخدم
التطبيق من املمرضات واألطباء املتطوعني لبناء قاعدة بيانات
ش��ام��ل��ة تتيح ال��ف��رز األول����ي ال��س��ري��ع حل���االت COVID-19
احملتملة ،وحتديد املناطق واألشخاص األكثر عرضة لالصابة.
والهدف من هذا العمل ،احتواء انتشار الوباء وتعزيز استعداد
السلطات احمللية وحتسني قدرتها لالستجابة لألزمة».
وأضاف« :وفي هذا اإلطار ،سيشارك في هذا العمل مهندسون
ذوو خبرة في تكنولوجيا نظم « »GISكانوا قد تدربوا على هذه

�إقفال م�ؤ�س�سة يف حارة
حريك بال�شمع الأحمر
بعد توجيه عدد من االنذارات الى
أحد املقاهي في شارع الشيخ راغب
حرب التي ميتلكها «ق .ز» في منطقة
حارة حريك لعدم التزامها بالشروط
الصحية ومعايير السالمة العامة
اخل��اص��ة بفترة ال��ط��وارئ الصحية
التي كانت قد أعلنت من قبل مجلس
ال����وزراء ،توجهت دوري���ة م��ن مفرزة
ال���ش���رط���ة ف���ي ب��ل��دي��ة ح�����ارة حريك
واحتاد بلديات الضاحية اجلنوبية
مب��ؤازرة من قوى األمن الداخلي مع
دوري���ة مل��خ��اب��رات اجل��ي��ش اللبناني
وق��ام��ت ب��إغ�لاق امل��ؤس��س��ة بالشمع
األحمر.

األعمال في إطار التعاون بني جامعة البلمند ونقابة املهندسني
في طرابلس والشمال» .ولفت الى أن «هذا العمل يأتي في سياق
إلتزام اجلامعة مع شركائها باخلدمة املجتمعية ،ال سيما في
املناطق األكثر حاجة إلى تطوير مقدرات االدارات احمللية فيها.
وتسعى اجلامعة حاليا لتطوير عدد من احللول والتطبيقات
التي تعتمد نظم « ،»GISبهدف املساهمة في اجلهود الوطنية
ملواجهة وباء .»COVID-19
وأش��ار نائب رئيس اجلامعة للعالقات الدولية والشؤون
احمللية عميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود ،الى أن «هذه
املشاريع تنبع من مسؤولية اجلامعة املجتمعية ،ال سيما في
الوقت العصيب ال��ذي مير به لبنان والعالم في مواجهة خطر
وب��اء ك��ورون��ا احمل���دق» ،موضحا أن «مختلف اجلهود في هذا
االط��ار تنطلق من توجيهات رئيس اجلامعة الدكتور إلياس
وراق الذي يترأس خلية األزم��ة التي أنشأتها اجلامعة لتعنى
مبختلف أوج���ه أزم���ة ك��ورون��ا وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا ع��ل��ى اجلامعة
واملجتمع والوطن» ،مؤكدا أن «واج��ب اإلنسان مساعدة أخيه
اإلنسان .ومن هنا نسعى كجامعة إلى وضع قدراتنا في خدمة
مجتمعنا ووطننا».

رد ًا على الطلبة اللبنانيني في إيطاليا ،كتبت وزيرة اإلعالم
منال عبد الصمد على حسابها عبر «تويتر»« :قمت بنقل معاناة
الطلبة اللبنانيني ف��ي إيطاليا ل��ل��وزراء املعنيني ،وسأتابع
املوضوع شخصي ًا اليوم خالل اجتماع مجلس ال��وزراء حول
أبنائنا العالقني في ال��دول التي اجتاحها ك��ورون��ا .أدع��و لهم
بالصحة أينما كانوا وأمتنى عليهم البقاء داخل أماكن إقامتهم.
املوضوع #مش_مزحة».
وجهوا رسالة إلى وزيرة
وكان الطلبة اللبنانيون في إيطاليا ّ
االعالم لتحملها الى احلكومة اللبنانية.
وج��اء في الرسالة التي أرسلها محمد كمال بإسم الطلبة:
لنوجه عبر مكتب الوكالة في روما رسالة إلى
«نغتنم الفرصة
ّ
وزي��رة اإلع�لام واملسؤولني في لبنان كافة شارحني األوضاع
الصعبة التي يعيشها الطالب اللبنانيون في إيطاليا ،فالكثير
منهم يعاني م��ن ظ���روف معيشية قاسية وال ميلكون القدرة
حتى على ش��راء بعض احلاجيات األساسية .وارت��ف��اع نسبة
اإلصابات والوفيات بشكل هستيري في شمال إيطاليا ،حيث
يوجد العدد األكبر من التجمع الطالبي ،خلق حالة ذعر وخوف
لدى البعض خاصة الفئات العمرية الشابة وحالتهم النفسية
تسوء يوم ًا بعد يوم».
وأض���اف���ت ال��رس��ال��ة« :ل���ذا ق��� ّررن���ا كمجموعة م��ن املقيمني
اللبنانيني ف��ي ه���ذه امل���دن تشيكل خلية ط����وارئ بالتنسيق
املباشر مع السفارة والقنصلية اللبنانية في روم��ا وميالنو
ملتابعة أوض��اع اللبنانيني والسعي ملعاجلة املشاكل املادية،
واللوجستية والنفسية ق��در املستطاع .وبفضل فاعل خير،

«النقابي امل�ستقل» :خلطة
طوارئ �إقت�صادية -
�إجتماعية وتربوية
دع��ا التيار النقابي املستقل ف��ي بيان
أص��دره ال��ى استنفار كل طاقات املجتمع
وكفاءاته وال��ى التكافل ،مطالب ًا السلطة
ب��خ��ط��ة اق��ت��ص��ادي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ت��ؤم��ن ما
يلي :وقف استيفاء اإليجارات والقروض
واالش���ت���راك���ات ،ت��أم�ين ح��ص��ص غذائية
للمحتاجني وضبط أسعار مواد التعقيم،
ض��ب��ط أس���ع���ار امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وردع
املتالعبني باألسعار من أجل الربح السريع
رغ��م أوج���اع ال��ن��اس ،ت��أم�ين أم��اك��ن كافية
للحجر ال��ص��ح��ي وت��ع��زي��ز املستشفيات
في كل املناطق بتعاون البلديات؛ وكذلك
تأمني الكشف املجاني والرعاية الصحية
املجانية للجميع ،والعمل على تصنيع
محلي ألجهزة التنفس ،الكف عن ترهيب
األه����ل وال��ت�لام��ي��ذ ب��وض��ع ع�ل�ام���ات على
التعليم عن ُبعد في حني أن نصف تالميذنا
يفتقرون ال��ى األدوات املناسبة وحتويله
ال��ى متابعة ع��ن ُب��ع��د على أن ُيعمل على
م���ش���روع ال��ت��ع��ل��م ع���ن ُب��ع��د وف���ق األص���ول
األكادميية مستقبال.
ودان ال��ت��ي��ار النقابي املستقل سلوك
«ح��ي��ت��ان امل���ال وال��س��ي��اس��ة ال��ذي��ن مي ّنون
على الشعب مبالليم تبرعاتهم ،ويطالبهم
بإعادة عشرات مليارات الدوالرات املنهوبة
الستخدامها ف��ي امل��ع��رك��ة امل��ص��ي��ري��ة ضد
الوباء».

«جت ّمع اللجان» :ملواجهة
«كورونا» بامل�ساعدات

«م� ّؤ�س�سة ف�ضل اهلل» توزيع
م�ساعدات يف بعلبك

ح ّيا «جتمع اللجان والروابط الشعبية» غالبية اللبنانيني واملقيمني على
جتاوبهم مع دع��وة رئيس احلكومة إلى احلجر املنزلي الطوعي وال��ذي يع ّبر
ع��ن ت��زاي��د ال��وع��ي مبخاطر ال��وب��اء أخلبيث...كما دع��ا اجلميع دون إستثناء
إلى االلتزام الكامل بكل ما يصدر من توجيهات وارش��ادات من وزارة الصحة
واجلهات املعنية ،ودعا احلكومة إلى الترجمة السريعة لشعار «تكامل الدولة
واملجتمع واملواطن» إلى برنامج عمل يومي تشرف عليه هيئة وطنية عليا تضم
ممثلني عن الوزارات واألجهزة واملنظمات املعنية باإلضافة إلى هيئات املجتمع
األهلي التي تقوم بأعمال مشكورة في مواجهة ميدانية لهذه اجلانحة اخلطيرة،
وإطالق برنامج املساعدات اإلنسانية واالجتماعية لكل الفئات الفقيرة ولكل
املجموعات املتضررة من االقفال العام كالسواقني والباعة الصغار واملتجولني
واحلرفيني ووض��ع حد سريع للفلتان املريع في األس��ع��ار ..كما لوضع خطة
عاجلة ملساعدة املؤسسات املتعثرة ،خصوصا انها عانت ما عانته من وطأة
األزمة االقتصادية واملالية والنقدية التي تواجهها البالد.»..

قام مكتب اخلدمات االجتماع ّية في
«مؤسسة السيد فضل الله» في منطقة
ّ
البقاع ،بتوزيع أكثر من  1300حصة
غذائية على ع��وائ��ل األي��ت��ام والفقراء
واحملتاجني في منطقة بعلبك الهرمل.
املؤسسة أن مختلف فروع
وأكّ ��دت
ّ
م��ك��ات��ب��ه��ا ت��ق��وم ب��واج��ب��ه��ا اإلنساني
واألخ�لاق��ي والصحي من خ�لال تقدمي
املساعدات للعائالت احملتاجة.
وذل���ك إمي��ان�� ًا منها ب��ال��وق��وف إلى
جانب العائالت احملتاجة والفقيرة في
هذه الظروف الصعبة ،وبتوجيهات من
العلاّ مة الس ّيد علي فضل الله.

توجه لنا عبر السفارة مشكور ًا جد ًا ،قام مبساعدة كل من طلب
ّ
العون للتمكن من االستمرار لبعض الوقت ،غير ان الوضع ميكن
أن يزداد سوءا في اي وقت ويصبح العبء غير محمول».
وت��اب��ع��ت« :ب��اس��م��ي وب��إس��م ال��ط�لاب ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،نطالب
السلطات املعنية في لبنان أن تالحق أوضاعنا بشكل متواصل،
وتعالج املشاكل التي يعاني منها الطالب اللبناني ،خاصة أن
أزم��ة فيروس «ك��ورون��ا» في إيطاليا متجهة نحو األس��وأ ،ومن
املتوقع استمرار ازدي��اد ح��دة وتيرتها ألشهر حسب املصادر
اإليطالية .لذلك ،نطالب بتأمني طائرة إجالء للبنانيني الراغبني
بالعودة الى لبنان ومتضية احلجر الصحي هناك ،مع األخذ في
االعتبار اإلج��راءات الطبية الالزمة واإلجبارية التي اعتمدتها
ال��دول األخ���رى ،وم��ع يقيننا التام ب��ض��رورة ع��دم املساعدة في
انتشار امل��رض ،ولكن هذا يجب ان يتوفر مع ظ��روف تتيح لنا
ذلك».
وأكملت الرسالة« :قامت السفارة اللبنانية مشكورة بحل
جزء كبير من األزمة املصرفية التي يعاني منها الطالب بالنسبة
لسحب األموال ،إال اننا نطالب برفع كافة القيود التي فرضتها
البنوك اللبنانية على التحويالت املصرفية إلى اخلارج والتي
تضرر منها بشكل كبير الطالب في إيطاليا خاصة مع فقدان
الكثير منهم أعمالهم املترافقة مع دراستهم اجلامعية بسبب
إعالن حالة الطوارئ في البالد».
وختمت« :نتمى منكم األخ��ذ في االعتبار النداء املوجه ألن
ال��وض��ع ميكن ان يتحول ال��ى ك��ارث��ي وال يحتمل أي تأجيل،
فالكثير من الطالب حتت وطأة اجلوع ،اإلفالس والعزلة».

عون للأمهات� :إطلبي من �أوالدك
مهما كربوا �إلتزام املنزل

توجهت عقيلة رئيس اجلمهورية ناديا الشامي ع��ون باملعايدة الى
ّ
جميع األمهات اللبنانيات مبناسبة عيد األمهات ،مح ّيية دورهنّ احملوري
في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم ،نتيجة تفشي وباء
الكورونا.
األمهات اللبنانيات بالنداء للطلب الى أبنائهنّ إلتزام املنزل،
ودع��ت ّ
«فيساعدون على حصر اخلطر وابعاده عن أههلم وأبنائهم وأحبائهم»،
توجهت بالنداء الى اجلميع من أجل «مزيد من التضامن وااللتزام
فإ ّنها
ّ
للحد من اخلسائر».
دونته على «تويتر» حيث كتبت« :لطاملا ِ
كنت الكتف
كالم عون جاء عبر ما ّ
يوجه.»..
الذي يسند ،والقلب الذي يحمي ،والعقل الذي ّ
وأض��اف��ت« :ف��ي ع��ي ِ
��دك ووس��ط ك��ل اخلطر احمل��� ّدق بوطننا ومجتمعنا
وعائالتنا ،فإنّ دورك محوري وجوهري .اطلبي من أوالدك ،مهما كبروا،
ال��ت��زام امل��ن��زل ،فبهذا ي��س��اع��دون على حصر اخلطر واب��ع��اده ع��ن أههلم
وأبنائهم وأحبائهم».
وختمت بالقول« :بتضامننا والتزامنا نح ّد من اخلسائر ،ونساعد في
التغ ّلب على وباء كورونا».

ت�أجيل معر�ض الكتاب الـ46
أعلن رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري عن تأجيل معرض
الكتاب الـ  46الذي كان سيقام في قاعات الرابطة.
وأوض���ح ف��ي بيان أن��ه «ن��ظ��را ال��ى ال��ظ��روف االقتصادية واالجتماعية
والصحية التي تعصف بلبنان من أقصاه الى أقصاه ،وجتاوبا مع مقررات
مجلس الوزراء وحماية لصحة املواطنني ،تعلن الرابطة الثقافية عن تأجيل
معرض الكتاب ال���ـ ،46وسيقام ه��ذا العام استثنائيا في قاعات الرابطة
الثقافية  -طرابلس  -شارع الثقافة».
وخ��ت��م« :ع��س��ى أن ي��ك��ون ال��ل��ه ق��د أراح��ن��ا م��ن ه��ذا ال��وب��اء املتفشي في
العالم بأجمعه وأن تكون األوض��اع االقتصادية واملالية واالجتماعية لدى
حتسنت ،وال يسعني إال أن أشكر كل من أكد مشاركته ودعمه
اللبنانيني قد
ّ
للمعرض هذا العام على رغم كل الظروف الصعبة التي تعصف بالبالد».

ختم م�صنع بال�شمع الأحمر يف البقاع
صدر عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة
البالغ التالي« :ح��وال��ي الساعة  11.00من تاريخ  ،2020/3/23وأثناء
قيام دورية من مخفر النبي شيت في وحدة الدرك اإلقليمي مبراقبة احملال
واملؤسسات التجارية للتأكّ د من التزامها ب��اإلج��راءات الوقائية للح ّد من
انتشار فيروس كورونا ،تنفيذ ًا لقرار مجلس الوزراء بالتعبئة العامة ،جرى
ضبط أحد املصانع ،ال يتق ّيد مالكه بهذه اإلجراءات ،بل يقوم بتشغيل /31/
عام ً
ال من اجلنسيتني السورية والبنغالدشية.
ُختم املعمل بالشمع األحمر ،بعد تنظيم محضر ضبط بحق املالك ،كما
جرى التنسيق مع املعنيني في وزارة الصحة إلج��راء الكشف ال�لازم على
العمال ،ملعرفة ما إذا كان أحد منهم مصاب ًا بفيروس كورونا ،وذلك بنا ًء على
ّ
إشارة القضاء املختص».

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري
املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

حكايات الناس

تكتبها اليوم :ليلى بديع

حمى اهلل اجلي�ش اللبناين
القلق يسود العالم ..يسود ال��دول الفقيرة كما ال��دول الغنية ..الدول
الغنية خائفة على اقتصادياتها كما على حياة شعبها ..والتبرعات فيها
للعالج على قدم وس��اق ،وكذلك للذين انقطعت ارزاقهم بسبب كورونا..
بينما في وطننا لبنان ..وجدنا ان اجليش حارس الوطن ..حيث تعيش
أسر العسكريني بنصف رات��ب إلى جانب تخفيف وجبات الغذاء ،ورغم
ذلك تبرعوا بعشرين ألف دوالر من رواتبهم إلى مستشفى رفيق احلريري
احلكومي الذي تعالج فيه احلاالت الصعبة من كورونا ..ماذا اقول لكم يا
حماة الوطن الساهرون على أمن املواطن غير دعاء أدعو لكم على الدوام:
حماكم الله قيادة وأف��رادا ..وأنعش الله احلال لتستلموا رواتبكم كاملة
وفوقها عالوات وعالوات ..ال أحد يستحق أكثر منكم الدعاء فع ً
ال..
يبقى السؤال امللح على البال إلى امليلياردرية الذين نهبوا املال العام
وتك ّدست نهوباتهم في املصارف اخلارجية ..ملاذا واحدكم ال يستغني عن
مليار أو مليارين لنجدة املرضى اللبنانيني والشعب الذي يئن من جوعه؟..
مل��اذا لم نسمع اصواتكم؟ ..فرحتكم بوصول وب��اء كورونا حتى تصمت
الثورة ضدكم وضد ما اكتنزمتوه من أموال ..مع ان هذه األموال كان يجب
ان تسد العجز ..وأن تبني املستشفيات وتؤهلها وترفع الظلم عن املواطن
الذي ال أحد يدري كيف يقتات..
بالله عليكم ،إذا كنتم تعتقدون بوجود الله ..كيف تتذوقون ما لذ وطاب
ومن أوصلكم إلى كراسيكم باالختيار أو التهويل جائع ..ال يستطيع إطعام
اسرته وال شراء الدواء..
تب ًا لكم من طبقة فاسدة رمبا لم تتعظ مما حصل مع امللك قارون ..وطبع ًا
هناك فئة كبيرة منكم من املسلمني ..هل حتملون القرآن وتقرأون ..وهل
تعلمون ماذا تقول سورة «املتدثر»؟ لو قرأمت هذه السورة ملا كنتم على ما
أنتم عليه اآلن وخلفتم من غضب الله ..عودوا إلى الله واتعظوا جميع ًا..
ف��األدي��ان السماوية وح��ت��ى الوضعية ف��ي آس��ي��ا حت��ض على التكافل..
أتتذكرون ماذا فعل الرئيس الصيني في بداية الوباء ،زار املسلمني وطلب
منهم الصالة وقراءة القرآن لرفع الوباء ..نعم انكم وباء لبنان؟!

ميريام سكاف

طارق دملج

رئيس قسم االخراج

محمود غندور

{

يعلن عنه في حينه.
****
{ ت �ع �ق��د ع �ن��د ال���واح���دة م ��ن ظهر
اليوم الثالثاء جلسة ملجلس الوزراء
في السراي احلكومي للبحث في أمور
نقدية ،مصرفية ،اقتصادية واجتماعية،
في ضوء التدابير املتخذة بسبب إعالن
التعبئة العامة.
****
{ التيار الوطني احلر ُيطلق حملة
تعقيم ينظمها فريق االستجابة من امام
مكتب التيار ف��ي مدينة البترون عند
العاشرة من صباح اليوم (الثالثاء)،
وت�ش�م��ل مختلف م�ن��اط��ق ج�ب��ل لبنان
كمرحلة أول��ى على أن يستمر العمل
لست ساعات يومي ًا.
****

حركة المطار
في شل احلركة اجلوية والتنقل بني معظم دول العالم.
{ وكانت حركة مطار رفيق احلريري الدولي في بيروت
سجلت
في مثل هذا اليوم من العام املاضي ّ 2019/3/24
 165ح��رك��ة ط��ي��ران و 20512راك��ب � ًا ،ت��وزّع��ت على الشكل
التالي:
حركة الطائرات :هبوط  81رحلة ،إقالع  84رحلة.
حركة ال��رك��اب :وص��ول 9365 :راك��ب� ًا ،م��غ��ادرة11146 :
راكبا ،وترانزيت :راكب واحد.

�سبب م�شاكل باجلهاز اله�ضمي
كورونا ُي ّ
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نقطة و سطر

التربعات الوطنية
وحبل الإنقاذ للبنانيني!

ت���ب��� ّرع ع����دد م���ن الفنانني
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ض��م��ن مبادرة
«صحتك بالدني» التي أطلقها
ب��رن��ام��ج «ص���ار ال��وق��ت» على
«أم ت��ي ف���ي» ،ول��وح��ظ غياب
سياسي شبه كامل عن احلملة
ثان وغير
ألنهم رمبا في عالم ٍ
معنيني بفعل اخلير أو ليس
من عادتهم هكذا أمور.
وأك���دت الفنانة إليسا أن
ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ت��ي أطلقتها
«أم ت��ي ف���ي» تشعرها بفخر
بلبنانيتها بعدما أشعرها
أن������اس آخ��������رون باخلجل،
مضيفة أن «م���ا ن���راه اليوم
ي��ؤك��د ع��ل��ى وج���ود أشخاص
ي���ت���ح��� ّل���ون ب���ه���ذا ال����ق����در من
اإلن��س��ان��ي��ة ،وه����ذه األفعال
ستعود عليهم باخلير».
ورفضت إليسا ذك��ر املبلغ
الذي تب ّرعت به لك ّنها ح ّددت
���وزع على
ب��أن��ه��ا ت��ري��ده أن ي� ّ
شكل حصص غذائية لعائالت
محتاجة ،على أن يذهب جزء
منه لصالح الصليب األحمر
اللبناني.
ب���دوره���ا ،رف��ض��ت الفنانة
م��اي��ا دي���اب ذك���ر امل��ب��ل��غ الذي
س��ت��ت��ب��رع ب���ه ع��ل��ى ال���ه���واء،
وسيذهب على شكل حصص
غ��ذائ��ي��ة أي���ض��� ًا ،و ُيخصص
ج���زء م��ن��ه ل��ص��ال��ح الصليب
األحمر اللبناني .وانتقدت
دي���اب ع��دم إع�ل�ان احلكومة
حالة الطوارئ قائلة «بلكي
اجل��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي استلم
وتغيرت املعايير» ،مضيفة أن «ما نشهده اليوم على هذه املساعدات
يجعلنا في خانة ال��دول احملترمة ال��ق��ادرة على معاجلة شعبها من
مصيبة ك��ورون��ا» .وتابعت« :انتظرنا كثير ًا لتقدير اجلسم الطبي،
وهذا اجلسم هو الذي يحمينا».
الفنان رامي عياش قرر التب ّرع أيض ًا لوزارة الصحة ووضع املبلغ
في تصرف الوزارة لتوزيعه .كما وضع رقم جمعية «عياش الطفولة»
في خدمة اجلميع لتأمني كمامات لألطفال يتم توصيلها إلى املنازل
على رقم هاتف .832028/03
الفنانة نانسي عجرم تب ّرعت مببلغ عشرة آالف دوالر أميركي
لصالح مستشفى رفيق احلريري ومبلغ عشرة آالف دوالر أميركي آخر

إليسا ...الس ّباقة في فعل اخلير
لصالح الصليب األحمر اللبناني.
الفنانة هيفا وهبي قررت التبرع بعشرة ماليني ليرة لبنانية إلى
مستشفى رفيق احلريري وعشرة ماليني أخرى إلى الصليب األحمر
اللبناني.
ال��س��وب��ران��و تانيا قسيس تبرعت بعشرة م�لاي�ين ل��ي��رة لبنانية
للصليب االحمر اللبناني.
صاحب شركة «الص ّباح أخوان» املنتج صادق الص ّباح تب ّرع مببلغ
عشرة ماليني ليرة لبنانية إلى الصليب األحمر اللبناني ومبلغ خمسة
عشر مليون ليرة لبنانية إلى مستشفى رفيق احلريري.
ومن جهتها ،تبرعت الفنانة ميريام فارس مببلغ ،لم ترغب باالفصاح
عنه ،الى الصليب األحمر اللبناني.

الك�شف عن حقيقة �إ�صابة املتعافني من «كورونا» بالعقم
التشاور حول إصابة اجلهاز الهضمي
وجد بحث جديد أن السعال وضيق
التنفس وارتفاع حرارة اجلسد ،ليست
األع��راض الوحيدة التي تثير االشتباه
ب��أن شخصا أصيب بفيروس كورونا،
وأن���ه رمب��ا ينبغي االل��ت��ف��ات إل��ى أمور
أخ���رى .فمشاكل ف��ي اجل��ه��از الهضمي
مثل اإلس��ه��ال ،التقيؤ وف��ق��دان الشهية
قد تكون مؤشرا ملرض كوفيد –  19الذي
يسببه فيروس كورونا.
واستند البحث إلى  ٢٠٤مرضى في
مدينة ووه��ان ،التي كانت بؤرة انتشار
الفيروس في الصني .واكتشف البحث
أن  ٩٩مريضا ،ويشكلون  ٤٨.٥باملئة من
املشاركني فيه ،وصلوا إل��ى املستشفى
بعدما ع��ان��وا ب��األس��اس م��ن مشكلة في
اجلهاز الهضمي .وغالبيتهم لم يعانوا
م��ن م���رض س��اب��ق مي��ك��ن أن ي��ؤث��ر على
اجلهاز الهضمي.

واألع������راض األس��اس��ي��ة ال��ت��ي أبلغ
عنها ه��ؤالء املرضى لدى وصولهم إلى
املستشفى بسبب مشاكل ف��ي اجلهاز
ال��ه��ض��م��ي ،ك��ان��ت ف��ق��دان ال��ش��ه��ي��ة (٨٣
ب��امل��ئ��ة) واإلس���ه���ال ( ٢٩ب��امل��ئ��ة) .وأبلغ
٠،٨٠ب��امل��ئ��ة ع��ن تقيؤ و ٠،٤ب��امل��ئ��ة عن
أل��م بالبطن .ومعظم امل��رض��ى أصيبوا
بصعوبات بالتنفس – سعال ج��اف أو
ضيق تنفس – إل��ى ج��ان��ب مشاكل في
الهضم ،لكن  ٧من املشاركني في البحث
ل��م ي��ع��ان��وا م��ن ص��ع��وب��ات بالتنفس أو
أع��راض أخرى بتاتا ،باستثناء مشاكل
في اجلهاز الهضمي.
وأج���رى البحث باحثون صينيون،
كما أن البحث خضع لنقد باحثني زمالء
و ُنشر قبل عدة أيام في مجلة American
 .Journal of Gastroenterologyوشمل
البحث  ١٠٧رج��ال و ٩٤ام���رأة ،ومعدل

أع��م��اره��م  ٥٥ع��ام��ا .وت��ب�ين م��ن فحص
جميع املشاركني أنهم إيجابيون ملرض
كوفيد –  ،19بني  ١٨كانون الثاني و٢٨
شباط املاضيني .وذكر الباحثون أن «بني
 ١٠٥م��رض��ى ل��م يتحدثوا ع��ن أعراض
متعلقة ب��اجل��ه��از الهضمي ،ع��ان��ى ٨٥
م��ن ص��ع��وب��ات ف��ي ال��ت��ن��ف��س .ول���م يبلغ
العشرون اآلخرون عن مشاكل في الهضم
وال ع��ن ص��ع��وب��ات بالتنفس على أنها
معاناتهم األساسية» .وتبني من البحث
أيضا أن شدة مشاكل الهضم تعالت مع
تقدم املرض وازدياد خطورته.
ووج��د الباحثون أن امل��رض��ى بدون
أع������راض ف���ي اجل���ه���از ال��ه��ض��م��ي كان
احتمال شفائهم من امل��رض والتسريح
من املستشفى أعلى من املرضى الذين
عانوا من أعراض في اجلهاز الهضمي.
وعندما توقف جمع املعطيات لصالح
البحث ،في آذار احلالي ،كان قد تسرح
من املستشفى قرابة ثلث ( ٣٤،٣باملئة)
م��ن امل��رض��ى ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن مشاكل
الهضم .وفي الوقت نفسه ،بلغت نسبة
املعافني املسرحني م��ن املستشفى بني
أولئك الذين عانوا من مشاكل الهضم ٦٠
باملئة ،أي الضعف تقريبا.
وكتب الباحثون في استنتاجاتهم
أن����ه «وج���دن���ا أن األع������راض املتعلقة
باجلهاز الهضمي ه��ي املعاناة األكثر
ان���ت���ش���ارا ب�ي�ن م���رض���ى ك��وف��ي��د – .19
ويتوقع أن يواجه ه��ؤالء املرضى الذي
عانوا من ه��ذه األع���راض فترة مرضية
أطول وأسوأ».
(وكاالت)
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غاب السياسيون عن حملة اخلير فحل الفنانون مكانهم
جوزف جبرا

{ خلود وتار قاسم رئيسة جلنة
«أم�ه��ات لبنان» ،أطلقت حملة ،حملت
اس��م «أج �ل��س ف��ي ب�ي�ت��ي» حت��ت شعار
احلماية من «فايروس ك��ورون��ا» ،الذي
يدخل إلى بيوتنا حتت طاقية االخفاء،
داع�ي��ة السيدات واألس��ر إل��ى االلتزام
ببيوتهم حفاظ ًا على حياتهم وحياتنا،
وحياة أقرب ال ّناس إلينا.
****
{ أسمى بلولي ديراني رئيسة
جمعية إعانة الطفل املعوق في صيدا،
وبعد عودتها من الواليات املتحدة،
أع��ل��ن��ت ع���ن ت��أج��ي��ل اف��ت��ت��اح املركز
اجلديد الذي انتقلت إليه اجلمعية،
محمد
الكائن في دوار ايليا  -بناية
ّ
السعودي ،الذي كان مقرر ًا في شهر
آذار ،في عيد الطفل ،إلى موعد آخر

ُيعتبر مطار رفيق احلريري الدولي في بيروت داعم ًا
اساسي ًا للخزينة اللبنانية ،ومن أهم الركائز التي يعتمد
عليها االقتصاد اللبناني وذل��ك من خ�لال تأمني املداخيل
املالية التي تغذي هذه اخلزينة ،وإن توقف املطار في هذه
املرحلة عن العمل وحتى التاسع والعشرين من اجلاري
بنا ًء لقرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء ،تبقى
اآلمال معلقة على عودة األمور إلى طبيعتها بعد انتهاء أزمة
فيروس كورونا في لبنان والعالم والتي كان لها اليد الطولى
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تقليل اإلصابات
باأليام املقبلة
يخفف إحتماالت
املرحلة الرابعة

هي وهو

{ ال�ع�م�ي��د م�ح� ّ�م��د ف�ه�م��ي وزير
ال��داخ�ل�ي��ة وال �ب �ل��دي��ات استقبل أمس
ف��ي مكتبه ب��ال��وزارة رئ�ي��س اجلامعة
اللبنانية األميركية جوزف جبرا.
****
{ ميريام سكاف رئيسة «الكتلة
الشعبية» ،دع��ت إل��ى إن�ش��اء صندوق
لدعم العائالت التي تعيش حتت خط
الفقر بشكل ع��اج��ل ،ملساعدتها على
الصمود في منازلها.
****
{ يسرى صيداني بلعة عضو
مجلس بلدية بيروت تعيش مع زوجها
الدكتور عصام بلعة فرحة والدة
حفيدتهما الن��ا ال �ت��ي أب �ص��رت النور
مؤخر ًا.
****
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يسرى صيداني بلعة

املدير العام

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

التوزيع

مع اجتياح فيروس (كورونا) املستجد ملساحات
واسعة حول العالم ،وفرضه على الكثير من دول
العالم احلجر الصحي الشامل ،وحظر التجول
وإغ�لاق احل��دود ،وإث��ارة رعب املاليني من البشر،
خرجت الكثير من الدراسات الطبية والتصريحات
الصحفية واملعلومات الصحية ،لتشوش عقل
اجلمهور ،فيحتار ما بني صحيحها وخطئها.
م��ن أب���رز م��ا مت تناقله عبر م��واق��ع التواصل
االجتماعي ،خبر ُنسب ل��وزارة الصحة الصينية،
ب��أن معظم ال��ذي��ن تعافوا م��ن ف��ي��روس (كورونا)
أصابهم عقم تام ،باإلضافة ملعلومات غير دقيقة،
ومعلومة أخ���رى تفيد ب��أن ال��رج��ال أك��ث��ر عرضة
لإلصابة بالفيروس من النساء.
وحثت مجموعة من األطباء املختصني حقيقة
تلك املعلومات ،والوضع الصحي ملن يخرج من

(احلجر الصحي) بعد إصابته بفيروس (كورونا).

كورونا يسبب العقم التام

ن��ف��ت إح����دى ال��ص��ف��ح��ات امل��خ��ت��ص��ة مبجابهة
الشائعات ،حقيقة إصابة املتعافني من (كورونا)
بالعقم التام ،مشيرة إلى أن مقا ًال نشر على موقع
(حكومة هوبي) الصينية ،يتحدث عن احتمالية
ت��ع��رض مصابي ف��ي��روس (ك��ورون��ا -كوفيد )19
املتعافني من الرجال إلى انخفاض في اخلصوبة،
بعد ذلك قام املوقع بحذف املقال ،بعد ساعات من
نشره.
وقال الدكتور نبيل زواه��رة ،رئيس قسم الطب
الوقائي في مديرية صحة بيت حل��م :اخلبر غير
صحيح ،تلك املعلومات ال ع�لاق��ة لها باحلقيقة
نهائي ًا ،وتندرج حتت بند اإلشاعات الكثيرة ،التي
نسمعها باآلونة األخيرة حول فيروسات (كورونا)

اإلصابة بالعقم

ومضاعفاته.
وأضاف زواهرة« :املرض له ثالثة شهور فقط،
وأي مضاعفات للمرض م��ن الصعب اكتشافها
اآلن ،ممكن أن تُكتشف بعد  ٦شهور أو سنة ،ولكن
حالي ًا وفي هذا الوقت القصير مستحيل».
وأوض��ح ،أن إع�لان شفاء املريض بـ(كورونا)
يتم بعد فحصه ثالثة فحوصات متتالية ،الفحص
األول بعد أسبوع من الشفاء ،إن كانت النتيجة
(سلبية)ُ ،يفحص مرة أخ��رى بعد  ٤٨ساعة ،وإن
كانت النتيجة (سلبية) ،و ُيفحص للمرة الثالثة
بعد  ٤٨ساعة ،وإن كانت (سلبية) نكون قد حصلنا
على ثالث فحوصات ،تثبت أن الشخص قد ُشفي.
وكشف املختص في األوبئة ،أن هناك وبنسبة
ضئيلة ج��د ًا ،من َيظهر الفحص (إيجابي) أي أن
الشخص أصيب م��رة أخ��رى ب��ـ(ك��ورون��ا) ،وبذلك
يحجر مرة أخرى ملدة  ١٤يوم ًا ،وبعد ذلك ُيفحص
ُ
الفحص األخير ،متمم ًا« :هناك نسبة قليلة جد ًا
ب��ع��د ث�لاث��ة ف��ح��وص��ات ،ي��ع��ود ل��ه��م امل����رض مرة
أخرى».
وق��ال الدكتور ماهر ملحم ،رئيس قسم الطب
الوقائي باخلليل :من املبكر احلديث عن أعراض
ومضاعفات فيروس (كورونا) ،وقد تكتشف بعد
أشهر.
وأك���د ملحم ،أن أغ��ل��ب امل��رض��ى ح��ول العالم،
ممن أعلن عن شفائهم من فيروس (كورونا) ،هم
ساملون لغاية هذه اللحظة ،مردف ًا« :لم يخرجوا
من فترة طويلة حتى يتم متابعتهم واكتشاف أي
مضاعفات ما بعد التشافي من املرض ،من املبكر
احلديث عن املضاعفات اآلن».
وأفاد تقرير ملوقع (بلومبيرغ) أنه «من الناحية
الطبية البحتة ،فيروس (كورونا) املستجد يصيب
ال��رج��ال أك��ث��ر م��ن ال��ن��س��اء ،ففي حتليل حلوالي
 ٤٥٠٠حالة في الصني ،كان معدل الوفيات %٢،٨
للرجال ،مقارنة ب���ـ %١،٧للنساء ،وشكّ ل الرجال
أغلبية طفيفة من املصابني بنسبة  ٥١باملئة حالي ًا
فنحن في منتصف األزمة».
(وكاالت)

في أيام الض ّراء يشعر اللبناني
حتمل مسؤولية
بأنه ُمجبر على
ّ
وأعباء حياته اليومية ،على عكس
ما هو حاصل في بقية دول العالم،
حيث تتولى الدولة مسؤولية رعاية
شؤون رعاياها ،وتأمني احلاجات
واخل��دم��ات ال��ض��روري��ة الستمرار
حياتهم في أصعب الظروف.
ف��ي محنة ال��ك��ورون��ا ظهر فصل
ج���دي���د م���ن م���ع���ان���اة اللبنانيني
م��ع دول��ت��ه��م ال��ق��اص��رة ع��ن تأمني
مستلزمات م��واج��ه��ة ه��ذا الوباء
الفتّاك ،ال��ذي حصد حياة عشرات
اآلالف ف��ي ال��ع��ال��م ،وي��ه��دد سالمة
آالف ال��ع��ائ�لات ف��ي لبنان ،بسبب
ع��ج��ز ال���دول���ة ع��ن ت��أم�ين حاجات
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة أو ًال،
ومتكينها م��ن استقبال املصابني
ب��ه��ذا ال��وب��اء ال���غ��� ّدار ،والتقصير
ف��ي تلبية ص��رخ��ات املستشفيات
اخلاصة في اإلف��راج عن أموالهم،
الس��ت��ي��راد امل��ع��دات والتجهيزات
الطبية الالزمة ،استعداد ًا لتوفير
املعاجلة للمصابني.
وجاءت حملة التبرعات الوطنية،
التي قادتها بجدارة محطة ،MTV
لتؤكد م��رة أخ��رى حجم التضامن
الشامل ب�ين اللبنانيني ،املقيمني
وامل��ن��ت��ش��ري��ن ،وكشفت ف��ي الوقت
نفسه ع��ن واق��ع م��ؤس��ف ،يتلخص
بالظاهرتني التاليتني:
األول�����ى :اس��ت��ع��داد اللبنانيني
للدعم واملساعدة بكثير من احملبة
وال���ع���ط���اء ،ع��ن��دم��ا ي���ش���ع���رون أن
اخلطر يداهم بلدهم ومجتمعهم،
وأن ال���واج���ب ي��دع��وه��م للتكاتف
والتضامن فيما بينهم ،إلدراكهم
امل��زم��ن ل��واق��ع ال��دول��ة املتهاوية،
وال��ذي يجمع بني العجز واإلهمال
املتمادي ،الذي سرعان ما يفتضح
عند أبسط أزمة يتعرض لها البلد.
الثانية :عدم ثقة اللبناني ،املقيم
وامل��غ��ت��رب ،ب��امل��س��ؤول�ين املعنيني
بالتصدي لهذه األزمة غير املسبوقة
بتاريخ لبنان ،في ظل روائح الفساد
التي حتوم حول معظم السياسيني،
وغياب الشفافية ومعايير احلوكمة
ف��ي ال��ت��ص��رف ب���أم���وال التبرعات
وامل��س��اع��دات ق��ي��اس� ًا على جتارب
سابقة ،منها على سبيل امل��ث��ال ال
احلصر« :احلساب الوطني جلمع
ال��ت��ب��رع��ات إلص��ل�اح الكهرباء»،
وصندوق حتسني أحوال السجون
ب��ع��د ال��ت��م��رد ال��ش��ه��ي��ر ال����ذي قاده
ال��س��ج��ن��اء اإلس�لام��ي��ون ف��ي سجن
رومية.
ولعل إشراك شخصيات موثوقة
م���ن امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي م��ث��ل نقيب
احملامني ملحم خلف ،ومدير شركة
«أرن���س���ت أن���د ي��ون��غ» ال��ع��امل��ي��ة في
لبنان رم��زي عكاري ،والبروفسور
ن��ص��ري دي����اب ،م��ع رئ��ي��س مجلس
إدارة احمل���ط���ة م��ي��ش��ال امل�����ر ،في
اللجنة املشرفة على جمع وتوزيع
ال��ت��ب��رع��ات ،ع��زز مشاعر الثقة من
جهة ،وكان مبثابة رسالة واضحة
من القائمني على احلملة ،بجدية
وشفافية املعايير التي ستُعتمد
في إيصال األموال إلى املؤسسات
واجلهات املعنية.
وي��ب��ق��ى ال����س����ؤال :ل���و كانت
ات����ص����االت وج���ه���ود م��ي��ش��ال املر
وم���ارس���ي���ل غ����امن ج����رت بعباءة
رسمية ،هل كانت لتستطيع بلوغ
أرقام املليارات التي حققتها؟
إن��ه��ا امل����ب����ادرة ال���ف���ردي���ة التي
حتولت إلى حبل إنقاذ لكل لبناني
َّ
في األزمات!

«نون»...

قبل  40عام ًا
1983/3/24

إسرائيل تطلب إدارة ذاتية
في اجلنوب

سيطرت أج���واء م��ن التشاؤم على
صعيد املفاوضات اجلارية النسحاب
ال���ق���وات االس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن األراض����ي
اللبنانية ،وذل���ك بعد سلسلة شروط
جديدة وضعتها حكومة مناحيم بيغن
أبرزها أن أفضل حل لتسوية اخلالفات
ح��ول الترتيبات األمنية ه��ي تشكيل
«إدارة ذات���ي���ة» ف��ي اجل��ن��وب بقيادة
لبنانية حتظى مبباركة إسرائيل....
إلخ.

قبل  25عام ًا

1995/3/24

تواصل املعارك بني اجليش
التركي والثوار األكراد

ت���واص���ل���ت امل����ع����ارك ب�ي�ن اجليش
ال��ت��رك��ي وال���ث���وار األك�����راد ف��ي شمال
ال��ع��راق وق��ص��ف��ت مدفعية وطائرات
حربية تركية املواقع الكردية في الوقت
الذي بدأ فيه حلفاء أنقرة األوروبيون
ي��ت��م��ل��م��ل��ون م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة العسكرية
التركية ....إلخ.

قبل  15عام ًا
2005/3/24

قمة اجلزائر تعتمد
ّ
مبادرة السالم العربية

اختتمت القمة العربية السابعة
ع��ش��رة أع��م��ال��ه��ا أم���س وس���ط أج���واء
إيجابية وهادئة ،وأقرت أعمالها أمس
وسط أج��واء إيجابية وهادئة وأق ّرت
تفعيل مبادرة السالم العربي ي ...إلخ.

