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الزيارة «السرية» لنائب امريكية اىل سوريا

هوية خاطفي ريشا مكشوفة لدى اجليش والقوى األمنية واتصاالت الطالق سراحه أمريكا تدخل
الرياشي يؤكد بلوغ ملف االعالميني املتعاقدين خواتيمه السعيدة! عهد ترامب ...األسد يف صلب سياسات االدارة
اجلديدة؟
والعامل قلق

فتحت اجللسة التشريعية
األوىل جمللس النواب ضمن
العقد االستثنائي احلالي
قمقم االبعاد االجتماعية
واملطلبية ألزمات تراكمت
طوي ًال بفعل تهميش متماد
من جهة واشتباك دائم
بني وجهي االنفاق املالي
الرمسي واملتطلبات احليوية
املطلبية من جهة أخرى.
وبدا انعكاس هذا االشتباك
واضحًا يف انعقاد اجللسة
التشريعية يف يومها الثاني
أمس االول على وقع
سلسلة اعتصامات متالحقة
لفئتني معنيتني بالبنود مسرية للجنة الدفاع عن املستأجرين يف وسط بريوت مساء أمس احتجاجاً على تعديالت قانون االيجارات( .ناصر طرابلسي)
تعقيدًا
زاده
املدرجة على جدول أعمال يف وزارة االعالم وقدامى امللفني اخلاصني بهاتني مزمن
ان الفئتني يتسمان برتاكم وتهميشًا االنقطاع الطويل
علمًا
اجللسة وهما املتعاقدون املستأجرين،
يف النشاط التشريعي
جمللس النواب .واذا كانت
انطالقة اجمللس جمددًا

موسكو تدعو «اإلدارة األمريكية اجلديدة» إىل آستانة

وجهت موسكو أمس االول
دعوة إىل واشنطن عشية
تسلم الرئيس املنتخب
مقاليد
ترامب
دونالد
احلكم ،حلضور مفاوضات
آستانة االثنني املقبل،

مبشاركة ممثلي احلكومة
السورية وفصائل معارضة
يتوقع أن تركز على تثبيت
وقف النار يف سورية
وتوسيعه ،حبضور مبعوث
األمم املتحدة ستيفان

دي ميستورا ،يف وقت
أعلن عن هدنة يف وادي
بردى بني دمشق وحدود
تضمنت عددًا من
لبنان
ّ
البنود بينها إخراج عناصر
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بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..

صب دونالد ترامب
ُن ّ
امس رئيسًا للواليات
املتحدة ،يف واشنطن
خُ
فيها
اتذت
اليت
تدابري أمن استثنائية،
حتسبًا ألي طارئ ،ال
سيما أن مئات اآلالف
ّ
تدفقوا إىل العاصمة،
الرئيس
مؤيدي
من
ّ
ومعارضيه
املنتخب،
كانوا يستعدون لتنظيم
تظاهرات احتجاج ضخمة.
يف وقت يراقب العامل
اليت
القرارات
بقلق
ميكن ان يتخذها يف
عهده .وسيدخل ترامب
البيت األبيض ،بعدما
استطالعات
أسقط
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«أنفقنا تريليونات على
حروب تغيري األنظمة فيما
الناس يف بالدنا يعانون
نقصًا حادًا يف املوارد
وحاجة ماسة».
ليست املرة األوىل تعلن
الدميوقراطية
النائبة
موقفًا
غابارد
تولسي
معارضًا للتدخل االمريكي
يف اخلارج ،ويف سوريا

حتديدًا ،حتى أنها اعتربت
دعم إدارة الرئيس باراك
أوباما للمعارضة دعمًا
للجماعات االرهابية يف
سوريا ،إال أن تغريدتها
الواردة أعاله تكتسب
أهمية إضافية كونها جاءت
خالل زيارتها «السرية:
لسوريا واليت التقت فيها

التتمة صفحة 31

 Granny Flatلالجيار
لالجيار  Granny Flatحبالة ممتازة
تتألف من غرفة نوم واسعة مع خزانة

باحلائط وصالون مع غرفة سفرة وغريهما
لالتصال0413222622 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights

Y

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Training & Education.
Certificate IV Training and Assessment
Suite
3
/
235
Pitt
St,
Merrylands NSW 2160
Advanced Diploma of Management
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Marketing
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Tourism
Y
Y

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعــالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة
وصدق يف املعاملة

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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لبنانيات

الرياشي :ملف متعاقدي االعالم يتجه اىل خواتيمه
السعيدة قبل نهاية الشهر
قال وزير االعالم ملحم الرياشي
يف تصريح اىل «تلفزيون
لبنان»« :التقينا وزير املال
والنائب حسن فضل اهلل مع
الرئيس نبيه بري ،واملناقشات
ما زالت مستمرة ،ومن املمكن
ان نصل اىل نتيجة اليوم (امس
االول) وفصل متعاقدي وزارة
االعالم عن باقي املتعاقدين.
يرتيث
احلريري
والرئيس
لدراسة بعض االرقام خالل
 10ايام وهذا املوضوع سيبت
نهائيا فإما املتعاقدون كلهم
بشكل كامل او وزارة االعالم
وحدها».
اضاف« :اريد ان اطمئن متعاقدي
وزارة االعالم ان ملفهم يتجه اىل
خواتيمه السعيدة إما مساء اليوم
او قبل نهاية هذا الشهر».
وكان املتعاقدون يف وزارة
االعالم قد وجهوا نداء اخريا
للنواب هذه الليلة :حنن
املتعاقدين مع وزارة االعالم
املعتصمني امام مدخل جملس

خالل االعتصام

النواب نناشدكم حضرة السادة
النواب للمرة االخرية هذه الليلة
ان تلتفتوا الينا بعدما اجربمتونا
على النزول اىل الشارع ومقاطعة
اخبار اجللستني التشريعيتني
وعدم بث االخبار منذ الصباح.
اننا نطالبكم بإعادة إثارة
املوضوع يف اجللسة واملطالبة
بإقرار مشروعنا فورا يف اجللسة
املنعقدة حاليا والسيما انكم
اعرتفتم انه حق مكتسب لنا

وال يكلف الدولة اي اعباء مالية
اضافية وليس هناك اي مربر
الي تأخري.
وبدأ متعاقدو وزارة اإلعالم
اعتصامهم مساء امس االول
اخلميس ،عند مدخل جملس
النواب ،قبالة بناية «العازرية»،
للمطالبة بإدراج ملفهم على
جدول أعمال اجللسة التشريعية
جمللس النواب ،املنعقدة حاليا
يف ساحة النجمة.

Under the Patronage of
His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay
Maronite Bishop of Australia
The President and Members
Of the Maronite Catholic Society Inc.

قال وزير املال علي حسن
خليل أمام املتعاقدين مع
وزارة االعالم املعتصمني أمام
جملس النواب« :حنن مسؤولون
وواجباتنا ان نعمل لتثبيت
مستقبل هذه الشرحية من
اللبنانيني ،وكل كالم آخر غري
مقبول».
أضاف« :لنكن واقعيني ،فقد
جاء املشروع بصيغة وحتول اىل
صيغة اخرى .ما حصل امس
(االربعاء) ان احدا مل يستطع
ان يعطي جوابا حول اثر هذا
املشروع ليس فقط ماليا
بل على كل الوضع الوظيفي
العام اذا طال كل الوزارات
واالدارات .عندما قدم املشروع
لتثبيت املتعاقدين يف االعالم
كانت معامله واضحة ،وكما هو
معلوم هناك  532موظفا وبعد
انتهاء خدمة البعض اصبحوا
 516أو أقل .حنن مع املشروع
ولسنا بعيدين عنه».
وتابع« :لتكونوا على بينة ،ما
حصل امس أن املشروع مل
يرفض امنا طلب إعادة دراسة
كلفته وأثره على نظام التقاعد
وليس على الناحية املادية
فقط .واجباتنا أن ندفع املال،
وال يوهمنكم أحد غري ذلك .يف

الوزير خليل
نظام التقاعد يتقاضى املوظف
راتبه ،وأوالده من بعده واوالد
اوالده ،وما حصل انه حصل
نوع من التفاهم بأن يفصل
االعالميون عن الباقني ويعاجل
موضوعهم بشكل سريع .حنن
نعمل على هذا املوضوع ،وأتينا
بتقرير عن هذا االمر لرئيس
احلكومة ورئيس جملس والنواب،
واعتقد ان اجلو اجيابي .رئيس
اجمللس وعد انه مبجرد وصول
رئيس احلكومة سيتحدث معه
يف هذا املوضوع».
اىل
«بالنسبة
وأردف:

االعالميني ،فيمكن التوصل
يف موضوعهم اىل تسوية اليوم
(امس االول) ،والباقون حتى
ال يقال ان ليس لديهم احلق،
يدرس ملفهم كي ينصفوا
بشكل كامل وحقوقهم كحقوق
االعالميني .وكل املعطيات
اجيابية».
وختم« :سيمر املوضوع وهو
متفق عليه بني كل الكتل
النيابية ،فإذا فصل االعالم
وسيفصل ،اعتقد انه سيمر
اليوم .الباقون حيتاجون اىل
مدة شهر لدراسة موضوعهم».

زعيرت ملتعاقدي االعالم :حنن مع كل مطلب حمق وقانوني باملطلق

Warmly invite you
To
The Annual Dinner
Celebrating the Feast Day of St Maroun
&
The 30 Year Jubilee of the Maronite Catholic Society
In Dedication to the Service of the Church and Community
Of the Maronite Eparchy of Australia.
With Special Guest
Mr Antoine Klimos
President of the Maronite League of Lebanon
On
Thursday 9th February 2017
8.00 pm
At
Dalton House Darling Island Wharf
Darling Island Wharf - 48 Pirrama Rd, Pyrmont Point NSW 2009
)Tickets are $150 per person ($1500 for a table of 10
Includes: Mezza and Dinner, Beverages & Entertainment.
We look forward to your presence with us.
For booking please call:
0412 334 443
0411 330 204
0404 243 650
0407 783 088
0413 115 510
P.O. Box: 687, Strathfield NSW 2135
mcsaustralia@hotmail.com

خليل ملتعاقدي االعالم املعتصمني :موضوعكم متفق عليه
وإذا فصل عن الباقني فسيمر اليوم (امس االول)

Anthony:
		 Laudy:
		 Rabah:
		 Anne:
Bakhos
		 Mail:
Email:

اعلن وزير الزراعة غازي زعيرت،
يف تصريح له امام متعاقدي
وزارة االعالم املعتصمني امام
جملس النواب« ،ان اجراءاتنا
معتادة ،وجملس النواب ودولة
الرئيس نبيه بري مع مجيع
اللبنانيني وخصوصا االعالميني.
كلفتين كتلة «التنمية والتحرير»
ان ألتقي بكم ،يف املبدأ حنن
مع كل مطلب حمق وقانوني
توجيهات
هذه
باملطلق،
وتعليمات الرئيس بري كرئيس
للمجلس ولكتلته وما ميثل يف
اجمللس».
وقال« :يبدو ان اقرتاح القانون
يشمل اكثر من االعالميني.
وحتى اكون واضحا ومنطقيا،
فان هناك امجاعا من قبل
الكتل السياسية على انصافكم
واعطائكم حقكم .اريد ان اوضح
أمرا مهما ،كالم وزير املالية فسر
وكأنه ليس مع املشروع النه
مكلف .كال ،بالنسبة لالعالميني
ليس مكلفا وكان هذا واضحا،
لكن اشراك بقية املتعاقدين يف
االدارات كلها هو املكلف».
واكد ان ما سيتم التحدث عنه
يف اجمللس اليوم (امس االول)
هو موضوع الفصل .واذا كان
وضع املتعاقدين االخرين يتالءم
مع وضع االعالميني فان واجبنا
ان ننصفهم ونعطيهم حقهم».
وقال« :عندما طلب رئيس
احلكومة اسرتداد املشروع،
فليس على اساس رفضه بل
لدرسه وان يكون واضحا،
واليوم سنتحدث مع الرئيس
احلريري بذلك».
اضاف« :ال اناقش قانونيا،
انا مقتنع ومجيع الكتل مقتنعة
ايضا.
وردت مديرة «الوكالة الوطنية

لالعالم» لور سليمان بالقول:
«حنن سننتظر حتى اقرار

املشروع وسيتوقف العمل يف
الوكالة اىل حني اقراره».

وديع اخلازن :إلنصاف املتعاقدين يف
وزارة اإلعالم لكي ينعموا بالتقدميات
اليت يتمتع بها سائر املوظفني
رأى رئيس اجمللس العام
املاروني ،الوزير السابق وديع
اخلازن انه «آن األوان ،بعد
عشرين عاما وأكثر ،إلنصاف
املتعاقدين يف وزارة اإلعالم
لكي ينعموا بالتقدميات اليت
يتمتع بها سائر املوظفني،
قدموا تضحيات يف
علما أنهم ّ
ً
هذا السبيل تفوق عمل أقرانهم
يف هذا القطاع .وإذا كان
وزير اإلعالم ملحم الرياشي قد

طالب احلكومة واجمللس النيابي
بتصحيح هذا الوضع اجملحف
ّ
حبقهم ،فهو أدرى بشعاب هذا
العمل ومشقاته».
وناشد احلكومة ورئيسها سعد
احلريري بـ»أن يولي هذا امللف
ما يستحقه من إهتمام إنساني
وقانوني على هذا الصعيد،
السيما يف عهد جديد ينظر
بإجيابية كبرية إىل القضايا
احملقة يف الدولة».

عباس هاشم ملتعاقدي االعالم:

مطلبكم حق وال يكلف اخلزينة

اكد النائب عباس هاشم ،امام
متعاقدي وزارة االعالم« ،ان
مطلبكم حمق وال يكلف اخلزينة،
وبالتالي فان احلجج واالعذار
اليت تتضمن عدم قدرة اخلزينة
على كل هذه النفقات حجج
واهية وال متت اىل احلقيقة
بصلة .الكل يعلم ان عدم
انصاف هؤالء املتعاقدين الذين
تعاقدوا استنادا لشروط التعاقد
الوظيفي الرمسي حسب القوانني
املرعية االجراء ظلم ،وبالتالي
جيب تأمني تقاعدهم بشكل

مريح وآمن».
وقال»:هذه من واجبات الدولة
الراعية للمجتمع املدني ان
تنصف من تعاقدوا معها على
اساس القوانني املرعية االجراء،
وعملية انصافهم وتثبيتهم
وتأمني رواتب تقاعدية هلم
انطالقا من مبدأ استعادة املبالغ
اليت استوفاها الضمان االجتماعي
او سددت اليه هو مطلب حق،
وجيب على كل مواطن شريف ان
يلتزم بعملية التضامن مع هذه
الشرحية من املواطنني».
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لبنانيات

ظريف يكشف عن جناح إيراني سعودي بانتخابات الرئاسة ..و «نقزة رمسية» من احملكمة الدولية كنعان وفضل اهلل ورمحة طالبوا احلريري بالعودة
اىل االقرتاح األصلي ملتعاقدي وزارة االعالم

عون واحلريري يؤكدان إجراء اإلنتخابات وجدل
وزاري حول مؤمتر باريس

كتبت صحيفة «اللواء» تقول:
تأكيدان رمسيان يتعلقان
وإجراء
االنتخاب
بقانون
االنتخابات النيابية ،تزامنًا
األول
مع اليوم التشريعي
ّ
يف العقد االستثنائي الذي
توزع على جلستني صباحية
ومسائية ،اسفرتا عن إقرار ما
ال يقل عن  34اقرتاح ومشروع
«الطيف»
لكن
قانون،
االنتخابي ظلل املناقشات اليت
مل ختل من مفاجآت أبرزها
ما كشفه النائب يف كتلة
الوفاء للمقاومة علي عمار،
حول أمساء األشخاص الذين
اعتربهم متورطني يف ملف
االنرتنت غري الشرعي ،ووصف
بعضهم بأنه «أقوى من الدولة
والقضاء وسائر االجهزة».
وتساءل رئيس الكتائب النائب
سامي اجلميل عن اسباب عدم
ادراج قانون االنتخاب على
جدول أعمال اجللسة؟
األول جاء على لسان
التأكيد
ّ
الرئيس سعد احلريري يف
جلسة جملس الوزراء اليت
فصلت بني جلسيت جملس
النواب ودامت ساعة ونصف
الساعة ،حيث قال من دون
أي لبس «اؤكد أن اولويات
عملنا يف احلكومة هي اجراء
االنتخابات النيابية ،ولن يكون
على جدول اعمالنا ،ال حتت
الطاولة وال فوقها ،اي نوايا
او رغبة يف التمديد للمجلس
النيابي .كل القوى السياسية
املتمثلة يف احلكومة معنية
برتمجة هذا التوجه ،مبثل ما
هي معنية بالتوافق على إنتاج
قانون جديد لالنتخابات ،يعتمد
املعايري املوحدة اليت تضمن
عدالة التمثيل».
والتأكيد الثاني ،جاء على لسان
الرئيس ميشال عون وبنفس
العبارات تقريبًا لدى اجتماعه
بوفد «اللقاء الدميوقراطي»،
إذ كشف العضو يف اللقاء
هواجس
العريضي
غازي
الطائفة الدرزية ،اليت من
أصل مثانية نواب ميثلونها يف
الربملان هناك  4ال ينتخبهم
أبناء الطائفة ،داعيًا إىل االخذ
بعني االعتبار منطقة الشوف
حبلمكم»
و»خذونا
وعاليه
وفقًا حلسابات الطوائف .واكد
العريضي ان هذه االمانة
وضعت بني يدي الرئيس
و»مسعنا كالمًا حريصًا على
الوقوف عند هذه املسألة
وإجياد املعاجلات اجلدية هلا».
وكشفت مصادر وفد «اللقاء
الدميوقراطي» لـ»اللواء» أن
للرئيس عون وجهة نظر من
قانون االنتخاب عبرّ عنها لكنه
استمع إىل الوفد كحكم.
وردًا على أجواء سادت
طوال النهار ،قالت هذه
املصادر« :ان ال انسحاب
ال من جملس النواب وال من
الوزارة» ،موضحة أن «ال رغبة
بالتصعيد» ،وأن موقف النائب
وليد جنبالط الذي توجه إىل

باريس أمس ،القى تفهمًا من
تيار «املستقبل» و «القوات
ّ
اللبنانية».
ويف املعلومات ،أن الرئيس
عون استمع من الوفد اجلنبالطي
اىل وجهة نظره من موضوع
االنتخاب ،والذي استفاض
النائب العريضي يف شرحه،
من دون أن خيرج عن إطار
املوقف الذي أعلنه يف تصرحيه
بعد اللقاء ،فيما شرح الرئيس
عون للوفد حيثيات املوقف
الذي أعلنه من النسبية امام
السلك الدبلوماسي العربي
واالجنيب ،ثم حصل نقاش،
طلب خالله الرئيس عون من
الوفد متابعة اتصاالته ،مشريًا
اىل ان ما يعنيه هو اجراء
االنتخابات يف موعدها ومن
دون متديد للمجلس النيابي
احلالي ،الفتًا إىل أن هناك
امكانية لألخذ والعطاء حتت
هذا السقف ،وبالنتيجة ،فان
قانون االنتخاب حيتاج اىل
توافق وطين بني كل الفرقاء
السياسيني.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون
الرئيس عون طرح أي حل
أو خمرج للهواجس اليت عبرّ
عنها الوفد اجلنبالطي بصراحة
ووضوح وجبرأة ،حبسب تعبري
العريضي.
وعلمت «اللواء» أن االنشغال
بانعقاد اجللسة التشريعية حال
دون استكمال جولة الوفد على
باقي املسؤولني ،مؤكدة أن
الربوتوكول يقضي أن تكون
احملطة الثانية له لدى رئيس
بري ،اما حمطته
اجمللس نبيه ّ
الثالثة فلدى رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،على
ان تعقبهما جوالت على باقي
القيادات السياسية.
كما ُعلم أن النائب وائل
أبو فاعور هو املكلف باجراء
املواعيد
حول
االتصاالت
املقبلة للوفد.
رد على
وكان الوزير أبو فاعور ّ
سؤال لـ»اللواء» حول ما إذا
كان اللقاء مع الرئيس عون
أمس (االربعاء) مطمئنًا ،قائ ًال:
«نعم كان مطمئنًا».

جلسات التشريع والحكومة

وإذا كان القاسم املشرتك
بني اجللستني التشريعيتني
وجلسة احلكومة هو قانون
االنتخاب واهلموم اليومية ،مبا
يف ذلك الشؤون املناطقية
والسياسية اليت تقاطعت
حوهلا املداخالت واملناقشات،
فإن ما ستخرج به اجللسة
وامللفات
اليوم
النيابية
املرتاكمة امام اجللسة املقبلة
جمللس الوزراء ،واليت كشف
وزير اإلعالم ملحم رياشي انها
ستعقد األربعاء املقبل يف
قصر بعبدا ،مستبعدًا ان يكون
على جدول أعماهلا أية تعيينات
أمنية أو غريها.
ومن املواضيع اليت ميكن ان
تطرح على هذه اجللسة بت

النظام املالي هليئة إدارة
قطاع النفط ،والذي تأجل على
مدى ثالثة جلسات ،والذي من
املفرتض ان يكون حاضرًا
فيها الوزيران علي حسن خليل
وسيزار أبي خليل.
كما سيحضر يف اجللسة
أيضًا ملف النفايات يف ضوء
اإلجراءات اليت اختذت يف
املطار من قبل وزارة االشغال
واإلدارات املعنية.
ومل يستبعد مصدر وزاري ان
يطرح مشروع قانون املوازنة
امام جملس الوزراء ،فض ًال عن
البحث يف مشاريع القوانني
االنتخابية.
اما اجللسة التشريعية اليت
عقدها اجمللس على جولتني
واليت
ومسائية،
صباحية
أعادت احليوية التشريعية إىل
جملس النواب ،فقد متيزت
بهدوء قل نظريه ،عسكت
مناخًا بأن «شهر العسل»
السياسي الذي أنتج انتخاب
وتأليف
اجلمهورية
رئيس
احلكومة اجلديدة ،ما زال
ساري املفعول ،حيث غابت
املناكفات ،وبقيت احلكومة يف
منأى عن االنتقادات وافسح
يف اجملال امام ان تكون
اجللستان منتجتني ،حيث ّ
مت
إقرار ما يقارب من نصف بنود
جدول األعمال الذي يتضمن
 73بندًا ،على ان ُي ّ
شكل البحث
ببقية املواضيع واالقرتاحات
ومشاريع القوانني اليوم.
أقرت اهليئة
ويف احملصلة،
ّ
العامة يف اجلولة الصباحية 19
مشروع قانون وأعادت اثنني
إىل احلكومة ،واحالت واحدًا
إىل اللجان املشرتكة ،وكان
الفتًا يف اجلولة املسائية
إقرار اقرتاح يرمي إىل تثبيت
الفي أستاذ تعليم ثانوي يف
املدارس الرمسية ،على خلفية
انتخابية واضحة ،يف حني
ارجأت البت يف اقرتاح القانون
الرامي إىل افادة املتعاقدين
يف اإلدارات العامة من نظام
التقاعد وتقدميات تعاونية
موظفي الدولة ،حيث طلب
رئيس احلكومة مهلة شهر
لدرسه كونه يرتتب عليه أعباء
مالية ،وأيده يف ذلك وزير
املال علي حسن خليل ،الذي
لفت إىل ان الكلفة املالية
غري معروفة ،لكن النائب نوار
الساحلي خالفه يف الرأي،
يف حني أعلن رئيس جلنة
املال النائب إبراهيم كنعان
توقع ان يعاد درس االقرتاح
النيابي يف جلسة اليوم (امس
االول) ،يف حني ّ
أكد وزير
اإلعالم ان تأجيل املوضوع ال
يعين اسقاطه.
وبذلك يكون قد بقي على
جدول أعمال اجللسة اليوم 38
اقرتاح قانون من بينهم تعديل
قانون اإلجيارات.

قلق وترقب

ويف ظل هذه الورشة احلكومية

والدبلوماسية،
والتشريعية
ومتابعة التطورات املتعلقة
وأزمات
السورية
باحلرب
املنطقة األخرى ،يف ظل
ما أعلن عنه وزير اخلارجية
اإليراني حممد جواد ظريف
يف دافوس من ان اململكة
العربية السعودية وإيران جيب
ان تعمال معًا إلنهاء الصراعات
واألوضاع املأساوية يف كل
من سوريا واليمن والبحرين
وغريها من الدول ،كاشفًا
عن ان الدولتني «متكنتا من
وقف عرقلة عملية االنتخابات
الرئاسية يف لبنان ،وحققتا
جناحًا».
توقفت األوساط السياسية
أول نوع من النقاشات
عند ّ
السياسية املتباعدة ،على خلفية
املوقف من مؤمتر باريس حول
القضية الفلسطينية ،ومداخلة
الرئيس احلريري الداعمة حلل
الدولتني ،واعرتاض الوزراء
علي قانصو (احلزب القومي)
وحممد فنيش وحسني احلاج
ّ
حسن (حزب اهلل) ،فض ًال عن
املطالبة بوضع قانون االنتخاب
على جدول أعمال جلسة جملس
الوزراء املقبلة.
واسرتعى انتباه هذه األوساط
ما اشارت إليه حمطة O.T.V
يف نشرتها املسائية أمس،
عن «مناورة خارجية» امسها
اخلاصة
الدولية
«احملكمة
بلبنان» ..إذ «صدر تقرير عن
السيد حسن
احملكمة يذكر اسم
ّ
نصر اهلل ،كما أسم احلاج وفيق
صفا ضمن سرد واستحضار
مستغربني ،يف توقيت مشبوه
على خلفية مريبة يعيدان إىل
الذاكرة صورة املؤامرة اخلبيثة
مرة
اليت اسقطها اللبنانيون ّ
وسيسقطونها كل مرة».
ومل يعرف ما هو التقرير
ومتى صدر ،وما إذا كانت
جهة رمسية ما تسلمت نسخة
عنه ،لكن العودة إىل اجللسة
األخرية للمحكمة اليت استكملت
فيها االستماع إىل خبري
االتصاالت واحملقق يف مكتب
املدعي العام غاري بالت
بصفته شاهدًا ،واليت عقدت
أمس يف  ،2017/1/18وردت
أكثر من إشارة إىل احلاج صفا
حيث ّ
أكد بالت ان رقم هاتف
ً
مرعي الذي أجرى اتصاال يف
 24أيلول كان هاتفه هو الذي
اتصل منه بصفا.
والحظ الشاهد انه بني
أول إىل
الفرتة  18تشرين ّ
حلول  14شباط  ،2005كانت
هناك شبكة هواتف تعمل يف
املنطقة ،وبينها اتصال بني
هاتف وفيق صفا وسليم
عياش ،من دون ان يحُ ّدد
متى حصل هذا االتصال.
جتدر اإلشارة إىل ان رئيسة
القاضية
الدولية
احملكمة
ايفانا هريدليكوفا زارت قصر
بعبدا قبل يومني ،حيث طالبها
الرئيس عون اإلسراع باصدار
االحكام احقاقًا للعدالة.

اجتمع النواب ابراهيم كنعان
وحسن فضل اهلل وإميل رمحة
مع رئيس احلكومة سعد احلريري،
وناقشوا معه إقرتاح قانون
املتعاقدين مع وزارة االعالم
مطالبني «بالعودة اىل االقرتاح
األصلي كما أقرته جلنتا االعالم
واالتصاالت واملال واملوازنة،
وحفظ حق املتعاقدين االخرين مع
االدارات العامة» ،ووعد الرئيس
احلريري بدرس الكلفة.
وكان النائب فضل اهلل اجتمع مع
رئيس جملس النواب نبيه بري
وحبث معه يف املوضوع نفسه.
وأفيد مندوب «الوكالة الوطنية
للالعالم» ،ان خلوة تعقد يف
هذه االثناء بني رئيس احلكومة

سعد احلريري ورئيس جلنة املال
واملوازنة النيابية النائب ابراهيم
كنعان ورئيس جلنة االعالم
واالتصاالت النيابية النائب حسن
فضل اهلل ،العادة ادراج قانون
املتعاقدين يف وزارة االعالم على
اجللسة التشريعية املنعقدة اآلن.
كما افيد ان رئيس احلكومة سعد
احلريري متنى اعطاءه فرصة 10
أيام لدراسة املشروع ككل ،واذا
مل يتم االتفاق على املشروع ككل
سيتم فصل موضوع متعاقدي
وزارة االعالم عن متعاقدي
االدارات العامة كافة.
واشارت اىل «ان رئيس جملس
النواب نبيه بري التزم بعقد
جلسة يف  18شباط املقبل.

الوطنية تستأنف بث االخبار بعد وعد بطرح مشروع
املتعاقدين مع وزارة االعالم يف اجللسة العامة

من
نية،
حسن
مببادرة
املتعاقدين يف وزارة االعالم،
وبعد تلقيهم اثناء اعتصامهم
وعدا
النجمة،
ساحة
يف
باعادة طرح البند املتعلق
مبشروع افادتهم منم املعاش
التقاعدي والطبابة بعد بلوغهم

السن القانونية ،امام اجللسة
التشريعية يف جملس النواب
اليوم (امس االول اخلميس،
قرروا استئناف العمل واعادة
بث االخبار عرب موقع الوكالة
الوطنية لالعالم ،يف انتظار
اقرار املشروع املذكور.

نقابة احملررين تؤيد مطلب متعاقدي االعالم
وتطلب من جملس النواب التصديق عليه فورا

صدر عن نقابة حمرري الصحافة
اللبنانية ،البيان اآلتي :
ان نقيب حمرري الصحافة اللبنانية
الياس عون وجملس النقابة ،يعلنان
تأييدهم غري املشروط لتحرك
متعاقدي وزارة االعالم ويطالبون
اجمللس النيابي بالتصديق فورا
على اقرتاح القانون الذي يقضي
باخضاع املتعاقدين يف وزارة
مبرسوم
واملشمولني
االعالم

الفائض اىل صندوق التقاعد
واالفادة من خدمات تعاونية
موظفي الدولة ،خصوصا ان هذا
االقرتاح قد اشبع درسا ،وان عدم
انعقاد جملس النواب لفرتة طويلة
حال دون اقراره .ولذلك نطالب
باحلاح بإعادة طرح اقرتاح القانون
على جملس النواب واقراره على
ان يعمل بتطبيقه ابتداء من /1/1
.2014

جعجع اتّصل باملشنوق والصراف :املطلوب عودة سعد ريشا
ساملاً وتوقيف الفاعلني
اتصل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» الدكتور مسري جعجع
بكل من وزير الداخلية نهاد
املشنوق ووزير الدفاع يعقوب
الصراف طالبًا منهما وضع
كل جهودهما إلنهاء عملية
خطف رجل األعمال سعد ريشا
بأسرع وقت ممكن ،خصوصًا
أن األجهزة اللبنانية اللبنانية
اليت جنحت جناحًا مميزًا وباهرًا
يف مواجهة الشبكات اإلرهابية
والقوى التكفريية ال ميكن إال
أن تنجح يف وضع حد ملمارسات
من هذا النوع.
واعترب جعجع أن لبنان بفضل
أجهزته األمنية حتول إىل الدول

األكثر استقرارًا يف العامل يف
اآلونة األخرية ،وبالتالي من غري
املقبول تشويه تلك اإلجنازات
ومسعة لبنان من خالل عمليات
اختطاف بني احلني واآلخر.
وطلب جعجع من املشنوق
والصراف اال تنتهي هذه العملية
على غرار سابقاتها ،حيث أن
املطلوب أو ً
ال عودة ريشا ساملًا
إىل عائلته وأهله وبيئته ،كما
أن املطلوب أو ً
ال وثانيًا توقيف
الفاعلني وسوقهم إىل العدالة
من أجل إعادة ثقة الناس بوجود
دولة ساهرة على أمنهم ،سيما
مع االنطالقة اجلديدة للعهد
والواعدة.

خاطفو ريشا باألمساء… وزحلة تتجه اىل اإلضراب العام

ُعقد اجتماع يف مطرانية سيدة النجاة يف زحلة ضم باإلضافة اىل
اساقفة املدينة ،نواب وممثلني عن األحزاب ،تقرر خالله اللجوء
اىل اعتصام مفتوح اجلمعة حتى اإلفراج عن املخطوف اال يف يف
حال افرج اخلاطفون عنه سيتم الغاء اإلعتصام.
وعلم من مصادر خاصة ،بأمساء اخلاطفني وهم :ع.م .صاحل،
ح.س امساعيل و م.ق .شعالن امساعيل.
واصدرت مسنقية زحلة يف حزب «القوات» بينًا دعت فيه لتكثيف
اجلهود إلطالق سراح ريشا وإيقاف هذه الظاهرة اخلطرية
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الرئيس عون :االنتخابات النيابية ستحصل يف موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون ..رئيس اجلمهورية يدعو اىل اعادة ايقاظ احلس الوطين ومضاعفة الثقافة السياسية
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ان االنتخابات
النيابية ستحصل يف موعدها وفق
قانون يتوافق عليه اللبنانيون،
داعيًا اللبنانيني اىل اختيار نواب
على انسجام مع بعضهم البعض
ليتمكنوا من حتقيق االجنازات
التشريعية والرقابية اليت تهم
مجيع اللبنانيني معتربًا أنه «يف
االحتاد قوة».
وكشف الرئيس عون ان العمل
بدأ إلقرار تعيينات وتشكيالت
االدارات
يف
وتغيريات
واملؤسسات العامة بهدف جتديد
الدم ومكافحة الفساد ،وهذا
االمر ال يهدف اىل النيل من احد
بل انقاذ الدولة من اهلريان
الذي اصاب بعض مفاصلها
وشرايينها.
كالم الرئيس عون جاء خالل
استقباله قبل ظهر امس االول
اخلميس يف قصر بعبدا وفدًا
ضم رؤساء البلديات واملخاتري
يف قضاء كسروان الفتوح،
حبضور العميد املتقاعد شامل
روكز.
وحتدث باسم الوفد رئيس االحتاد
رئيس بلدية جونيه الشيخ جوان
حيا الرئيس عون،
حبيش الذي ّ
اياه باسم ابناء املنطقة
معاهدا ّ
البقاء اىل جانبه ،ومعربا عن ثقته
بأن تنال كسروان -الفتوح يف
عهده «حقها يف املواطنة ،وهذا
يعين احلق يف االمناء املتوازن
املنقطع عنها منذ عقود».
وعدد حبيش ابرز مطالب بلديات
ّ
املنطقة ،طالبا دعم رئيس
اجلمهورية من اجل حتقيقها،
وابرزها يف البنى التحتية (من
طرقات وكهرباء ومياه ،وشبكات
صرف صحي ،ونقل عام) ،ويف
التعليم (من مدارس رمسية الئقة
وفروع للجامعة اللبنانية) ،ويف
االستشفاء ،ويف تسهيل نشوء
املشاريع االمنائية وتطويرها،
ويف االتصاالت ،اضافة اىل
تأمني حقوق املخاتري وملء
الشواغر من ذوي الكفاءات من
ابناء املنطقة ،اىل جانب حتديث
االدارات واملباني التابعة هلا،
ودعم انشاء حمافظة كسروان-
«ان ثقة
جبيل .وختم بالتأكيد
ّ
ابناء املنطقة بكم من دون
حدود ،لبناء لبنان وطن العدالة
والكرامة جلميع ابنائه».
ورد الرئيس عون بكلمة عرض
ّ
فيها ألهمية املشاريع املنوي
تنفيذها يف منطقة كسروان
الفتوح ويف كافة املناطق
اللبنانية ،وقال »:سنتابع مسرية
الفساد
ومكافحة
االصالح،
وضبط االنفاق ووقف صرف
بعض املوازنات يف غري حملها
من دون ان يتحمل احد مسؤولية
ذلك».
وبعدما اشار اىل أهمية إجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها
قال»:لقد اسسنا االحزاب اليت
تنشئ كت ًال قوية وتقوم بإجنازات.
فالنائب لوحده ليس لديه القدرة
على التخطيط او فرض ختطيط
نشجع االقرتاع
معني ،لذلك
لألحزاب وليس لألفراد ،ألنهم
قوة ضائعة وغري فاعلة ضمن
جملس النواب».
ولفت اىل أن منطقة كسروان
الفتوح ستصبح اول قضاء
معاجلة
لالمركزية
منوذجيا

النفايات ،مشريًا اىل أن االموال
اليت هدرت يف عمل بعض
البلديات كانت بإمكانها ان حتقق
الكثري من االجنازات.

الوزير نقوال تويني

اىل ذلك ،استقبل الرئيس عون
وزير الدولة لشؤون مكافحة
الفساد نقوال تويين والوزير
السابق فادي عبود والسيد روبري
سرسق حيث تطرق البحث اىل
الطرق الواجب اتباعها ملكافحة
الفساد وذلك بهدف حتقيق
الغاية من استحداث وزارة دولة
لشؤون مكافحة الفساد.

رئيس الكنيسة املتحدة يف
اوسرتاليا

واستقبل الرئيس عون رئيس
الكنيسة املتحدة يف اوسرتاليا
القس ستيورت ماكميالن يف
حضور السفري االوسرتالي يف
بريوت غلني مايلز ،ورئيس
الكنائس الشرقية يف اوسرتاليا
القس غابي قربصي ،ووفد
من الطائفة االجنيلية يف لبنان
ورئيس جامعة هايكازيان القس
الدكتور بول هايروستيان.
وأعرب القس ماكميالن عن
سعادته لزيارة الرئيس عون
مشريًا اىل أن زيارته والوفد
املرافق للبنان هدفها التعبري
عن تضامن ابناء الكنيسة
املتحدة يف اوسرتاليا مع الشعب
اللبناني والتأكيد على أهمية
العيش بتناغم بني املسيحيني
واملسلمني يف لبنان والعمل
سويًا يف خدمة الوطن.
وشكر الرئيس عون القس
ماكميالن على زيارته ،وعلى
مع
ابداه
الذي
التضامن
الشعب اللبناني املتنوع مذهبيًا
وطائفيًا وهو اشبه بالفسيفساء
اليت تتجسد فيها كل الوان
االطياف الدينية .وعرض رئيس
اجلمهورية لواقع املسيحيني يف
الشرق يف ضوء اهلجرة املتزايدة
اىل عدد من الدول ،الفتًا اىل أن
لبنان ينعم باالستقرار بني مجيع
طوائفه ألننا نشرنا روح االعتدال
بني اجلميع واستطعنا ان نبقى
موحدين ،كما شكره على الدعم
الذي تقدمه الكنيسة املتحدة يف
ومحله والوفد املرافق
اوسرتاليا
ّ
حتياته اىل اجلالية اللبنانية
هناك واىل الشعب االوسرتالي
الصديق.

وفد جامعة القديس يوسف

واستقبل الرئيس عون رئيس
جامعة القديس يوسف االب
الربفسور سليم دكاش اليسوعي
الذي القى كلمة هنأ فيها رئيس
اجلمهورية «على كل هذه
االجنازات اليت حتققت خلري هذا
الوطن وأبنائه ،ما زاد عزميتنا
على إكمال رسالتنا وكذلك
االمل بأن يستعيد لبنان قوته
ودوره املميز على أرض الشرق
وابعد».
وأكد أن جامعة القديس يوسف
التثقيفية
إمكاناتها
«تضع
املتطورة وكذلك خربتها يف
النظام االنتخابي بني أيديكم
ويف خدمة لبنان هذا الذي هو
أكرب من وطن إذ هو «وطن
الرسالة رسالة احلرية ومنوذج
التعددية الصحيح للشرق كما
للغرب» كما قال وأكد عليه أحد
البابوات الكبار الذي عشق لبنان
وشعبه.

ومن قراءتنا لتارخيكم ،صاحب
الفخامة ،وكذلك من خالل
متابعتنا خلطواتكم االوىل ،نشد
على أيديكم مبا تهدون اليه من
تعزيز االنتماء الوطين والوعي
السياسي واالجتماعي -ونعلم أن
لنا دورًا يف ذلك -ويف تدعيم
ركائز عيشنا املشرتك وكذلك
يف حماربة الفساد الذي من اوىل
خيرب الدولة واالخالق،
آثاره أنه ّ
وكذلك يف تعزيز النهوض
االقتصادي واالجتماعي خصوصًا
عرب خلق فرص العمل للخرجيني
من جامعاتنا اللبنانية حبيث يبنون
هذا الوطن قبل بناء االوطان
االخرى وعرب توجيه االقتصاد حنو
خدمة اللبنانيني االشد عوزًا».
مرحبا
ّ
ورد رئيس اجلمهورية ّ
بالوفد ،وشدد على اهمية دور

يف
جامعة القديس يوسف
بناء لبنان ومستواه التعليمي
ميزه ،مالحظا
والثقايف الذي
ّ
وجود نوع من االعتكاف لدى
الشباب اللبناني للمشاركة يف
احلياة العامة حيث ان احللم بات
يقتصر على اهلجرة ،اليت هي من
«مراحل االحنطاط» ،ألنها جتعلنا
نفقد دور لبنان الذي هو «قلب
الغرب وعقل الشرق» .ودعا
الرئيس عون اىل وجوب اعادة
ايقاظ احلس الوطين اضافة اىل
مضاعفة الثقافة السياسية لدى
الشباب اجلامعي ،ألن املال افسد
احلياة السياسية وساهم بالتالي
يف مضاعفة درجة االعتكاف،
حيث مل يعد باستطاعة الشاب
املساهمة يف احلياة
املثقف
السياسية واملشاركة فيها ،كون

هذه احلياة باتت ُتشرى ُ
وتباع،
ُ
وتكتسب باملال».
واكد االتكال على اجلامعات
يف كافة حقول اختصاصاتها
من اجل العودة اىل القيم،
داعيا ايضا العامل اجلامعي اىل
تقوية االخالقيات« ،وهي ارقى
وامسى من القوانني ،اىل جانب
الربامج االكادميية وذلك من اجل
تقوية الرادع الضمريي لدى
املواطنني».

مجلس الفكر

واستقبل الرئيس عون «جملس
الفكر» برئاسة الدكتورة كلوديا
ابي نادر اليت القت كلمة أكدت
فيها ان أعضاء اجمللس «يقفون
اىل جانب العهد جنودًا يف
مسرية االصالح والتغيري والبناء
وهي مسرية صعبة وشاقة»،

وقالت »:أتينا من عدة مناطق،
علمًا أن جملس الفكر انطلق من
البرتون ،ومؤسسه حنينا ابي
نادر ،كما حنن مجيعًا ،يؤمن
أن الثقافة قادرة على إجرتاح
املعجزات وطنيًا واجتماعيًا وحتى
ونوهت بإجنازات
سياسيًا».
ّ
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل.
ورد الرئيس عون مرحبًا ومهنئًا
ّ
الوفد على عمله يف امليدان
الفكري والثقايف مشريًا اىل
ان مشكالتنا يف جمتمعنا اليوم
متعددة ألننا مل ننطلق يف بناء
الوطن وتربية املواطن كما جيب.
إذ علينا تعريف املواطن على
معنى الوطن عرب اسلوب احلياة
بأبعاده الثالثة ،الرتبية والتعليم
والثقافة اليت تعترب اساسا ،ألن
نشرها يساهم يف ترقية اجملتمع
واالعالء من شأنه.
واشار اىل أن العامل شهد إنتقا ً
ال
لكل القيم واملفاهيم باجتاه
«املال» واملادة ،داعيًا اىل إجراء
عملية إصالح من اجل العودة اىل
الفكر الصحيح .فاملال هو وسيلة
للتعاطي مع احلاجة ،وال جيب أن
يتحول اىل «املعبود» ،وقد خسر
جراء هذا
جمتمعنا الكثري من قيمه ّ
التحول وأصبحت احلياة السهلة
والسطحية هي االساس.
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جلسة تشريعية يف جملس النواب

النائب االن عون :النظام النسيب هو األمثل الذي
يغري يف سلوك الناخب ونظرة األطراف للتنافس

بري :إلعتبار أن االنتخابات حاصلة غدا وهيئة
االشراف عليها مهمة

استئناف جملس النواب جلسته
التشريعية املنعقدة يف ساحة
النجمة حبث مت إرجاء مناقشة
القانون الرامي إىل إنشاء
حمافظة جديدة يف جبل لبنان
يف قضاءي كسروان وجبيل
بعد مناقشة مستفيضة تناولت
الالمركزية االدارية والالحصرية
االدارية وضرورة مناقشته
بشكل كاف خصوصا حول
اعتماد املعيار.
يف حنيُ ،أحيل إىل اللجان
اقرتاح قانون يرمي إىل ضم
املنتدبني إىل كهرباء لبنان
من كهرباء قاديشا إىل مالك
مؤسسة كهرباء لبنان ،كما ُأحيل
إىل اللجان اقرتاح اجراء مبارات
مفتوحة لتعيني اساتذة التعليم
الثانوي للتدريس بالساعة
الرمسية»،
الثانويات
يف
وبدوره ايضًاُ ،أحيل إىل جلنة
الرتبية اقرتاح القانون املتعلق
اللبنانية
اجلامعة
حبسومات
الفراد اهليئة التعليمية.
وصدق جملس النواب اقرتاح
القانون الرامي اىل امكانية
فرز عقارات انشىء عليها ابنية
خمالفة ،واملقدم من النائبة
بهية احلريري بعد التصديق
على صفة االستعجال.

وأقر اجمللس اقرتاح القانون
املتعلق بالغاء مرسوم صادر
عام  1974حول خمصصات
النواب وأرجأ إىل االسبوع املقبل
اقرتاح قانون يرمي إىل تعديل
املهل املتعلقة بقانون االنتخاب
املقدم من عضو كتلة حزب
«القوات اللبنانية» املتائب
أنطوان زهرا.
وشدد رئيس جملس النواب
نبيه بري على ضرورة أن نعترب
ان االنتخابات حاصلة غدا وهيئة
االشراف على االنتخابات مهمة
ويتوقف عليها مهمة ابطال
االنتخابات» ،كما مت إرجاء ملدة

شهر اقرتاح ترقية أشخاص
مقبزلني ومفتيشن يف املديرية
العامة لالمن العام من محلة
األجازة اللبنانية يف احلقوق إىل
رتبة مالزم.
وبشأن اقرتاح التحرش اجلنسي
واالساءة العنصرية تقدم عضو
واالصالح»
«التغيري
تكتل
النائب غسان خميرب بصياغة بأن
يعاقب باحلبس من 3اشهر إىل
سنة كل من أقدم على وضع
احياءات وكلمات عرب التواصل
االجتماعي واعرتض عددا من
النواب على هذه الصياغة
وطالبوا باعادته إىل اللجان

ووضع ضوابط له وطالب
رئيس احلكومة سعد احلريري
بسحبه وأعطيت احلكومة مهلة
 10أيام لدرسه وإرساله إىل
جملس النواب».
وأشارت إىل أنه ُ
«أحيل إىل جلنة
االدراة والعدل اقرتاح قانون
يعلق باستفادة املسرحني من
الدفاع املدني من أحكام القانون
ً
الفتة إىل أنه
،2014/289
«أحيل إىل اللجان اقرتاح يرمي
إىل اعفاء اجلامعات اخلاصة اليت
تقدم إعفاءات من األقساط
اجلامعية من ضريبة الرواتب
واألجور».

التغيري
تكتل
عضو
اكد
واإلصالح النائب اآلن عون يف
حديثه لربنامج لشو القانون ان
اعتماد املعيار الواحد يف اي
قانون خمتلط يسهل إمكانية
التوافق بني األطراف.مؤكدا أن
النظام النسيب هو األمثل الذي
يغري يف سلوك الناخب ونظرة
األطراف للتنافس وطرح ممثلني
أقوياء على لواءحها وطرح لواءح
متنوعة.
من جهته عضو اهليئة اإلدارية
جلمعية دميقراطية االنتخاب
سعيد صناديقي لفت اىل ان
انطالق األطراف من فكرة الربح
واخلسارة ألي قانون وعدم
األخذ بعني االعتبار للقوى غري
املمثلة يف اجمللس جيعل الصيغ
املطروحة غري عادلة مشريا
اىل ان اي نظام عادل خمتلط
او نسيب من شأنه أن حيفز
مشاركة الشرحية املعتكفة عن
املشاركة يف االقرتاع.

وكشف أن االقرتاح باعتماد
الصوت املتعدد او الصوت
حملاكاة
انطلق
احملدود
بصوت
لألخذ
املعارضني
واحد نائب واحد اليت اعتمدت
كقانون انتخابي يف انتخابات
التيار الداخلية وكانت ناجحة
لكن البعض اعتربها مشابهة
ملفاعيل النسبية من هنا جاء
طرح االقرتاع املتعدد للتخفيف
من مفاعيل االقرتاع النسيب يف
النظام املذكور .
عون أكد أن اقرتاح نظام
الصوت احملدود الذي يقوم
على االقرتاع املتعدد جاء بعد
رفض مساعي التيار التوافق
على اعتماد النسبية حبجة
سالح حزب اهلل وهي حجة غري
واقعية ولكن ال بد من مراعاتها
وايضا وحتفظ بعض األقليات
وبينها الطائفة الدرزيةومن هنا
بدا البحث يف مشاريع قوانني
وصيغ خمتلفة .

ﻳﺗﺷﺭﻑ ﺃﺻﺩﻗﺎء

ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻭﻫﺑﻲ
ﺑﺩﻋﻭﺗﻛﻡ
ﻟﺣﺿﻭﺭ ﺃﻣﺳﻳﺔ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻛﺗﺎﺏ

رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ :ﺍﻷﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ﻓﻳﻪ 2017/01/29
ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ ﻣﺳﺎء
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥBexley School of Arts :
476 Forest Road BEXLEY
ﻟﻺﺳﺗﻌﻼﻡ :ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻣﺎﺩ ﺑﺭﻭ 0415 190 013
ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺣﺳﻳﻥ ﻭﻫﺑﻲ 0414 556 661
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﺄﻟﻴﻒ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ وﻫﺒﻲ
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اسرتاليات

جتميد عضوية األسرتالية شان جو وزير املال ينتهك أموال دافعي اتهام إمام يف ملبورن بتزويج
لني بسبب وصفها املثليني باملرضى الضرائب بـ  23000دوالر
طفلة باإلكراه

شان جو لني
مت جتميد عضوية مرشحة حزب
أمة واحدة شان جو لني الذي
بولني
السيناتورة
تتزعمه
هانسون بعد قوهلا إن املثليني
جنسيا مرضى ينبغي أن
يعاجلوا.
ووفقا لصحيفة الكورير ميل،
فإن عقوبة شان جو لني اليت
كان احلزب قد رشحها عن
مقعد بوندامبا بوالية كوينزالند
جاءت بعد تعليقاتها املناهضة
للمثليني عرب حسابها على موقع
للتواصل االجتماعي ،رغم أنها
حذفت التدوينة فيما بعد.
وقال بيان للحزب« :هذه اآلراء
ال متثل وجهة نظر حزب بولني
هانسون أو باقي املرشحني ،أو
الرأي العام».
وأضاف البيان« :بولني هانسون
قررت سحب ترشيح شان جو

لني من مقعد بوندامبا».
وكانت شان جو لني قد كتبت:
«السلوك اجلنسي غري الطبيعي
يؤدي إىل جرائم غري طبيعية،
ينبغي أن يعاجل املثليون
كاملرضى ،ويتلقون العالج
الالزم».
يذكر أن جو لني أسرتالية من
أصل تايواني واشتهرت بآرائها
املثرية للجدل.
ففي الشهر املاضي ،نشرت
صورة ممنتجة للرئيس األمريكي
باراك أوباما مرتديا «حلق»
ويضع أمحر شفاه يف سخرية
واضحة من سياساته.
كما أثارت اجلدل عندما ذكرت
اجليدين»
«األسيويني
أن
يتفقون مع وجهات نظر بولني
هانسون بشأن اهلجرة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الوزير دارن شيسرت..اشرتى عقارا وحضر مباراة
تنس يف رحلة ممولة من دافعي الضرائب
بعد تنحي وزيرة الصحة سوزان
لي عن منصبها حلني انتهاء
التحقيقات يف استغالل رحالت
على نفقة الدولة يف إجناز
مصاحل خاصة ،ظهرت فضيحة
أخرى تتعلق هذه املرة بالوزير
دارن شيسرت.
وذكرت تقارير أن شيسرت
اشرتى عقارا بغرض االسثمار
دافعو
ميوهلا
رحلة
خالل
الضرائب مبلبورن وكذلك حضر
مباراتي تنس وكرة قدم.
وكانت سوزان لي قد تنحت
مؤقتا بعد فضيحة شراء منزل
يف غولد كوست بقيمة تناهز
 800ألف دوالر أثناء رحلة
لكوينزالند ،مما أعاد املناقشات
حول حالة الفوضى يف اخلطوط
الفاصلة بني الواجبات العامة
األسرتاليني
للسياسيني
ومصاحلهم الشخصية.
ووفقا إلقرار الذمة املالية
لشسرت ،فإنه اشرتى وحدة
سكنية مؤلفة من غرفيت نوم
يف إيفانهو ،أحد أحياء ملبورن
الراقية ،بينما كان يف رحلة عمل
رمسية يف  27يناير .2016

وقالت متحدثة باسم الوزير إن
التاريخ املذكور كان موعد إنهاء
اإلجراءت األخرية لشراء الوحدة
السكنية ،الفتة إىل أن الوزير
حصل على مفتاحها من املالك
يف اليوم املذكور.
شسرت الذي يشغل اآلن منصب
وزير النقل والبنية التحتية كان
يف ذلك الوقت مساعد وزير
الدفاع.
وحصل شسرت آنذاك على
بدل سفر على حساب دافعي
الضرائب بلغ  876دوالرا
لرحلتني يف  26يناير و27
يناير.
األجندة الرمسية لشسرت تضمنت
متثيله احلكومة يف حفل جتنيد
قوات الدفاع األسرتالية يف
النصب التذكاري يوم  27يناير
.2016
وأضافت املتحدثة الرمسية:
«الوزير أعلن ذلك يف
السجالت ويثق متاما أنه مل
خيالف القواعد ،إذ أنه مل يطلب
مصاريف من الدولة عندما سافر
لشراء الشقة يف أواخر نوفمرب
املاضي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الوزير ماثياس كورمان
كشفت تقارير ان وزير املالية
ماثياس كورمان حصل على أكثر
من  23000دوالر على حساب
دافعي الضرائب مقابل عطالت
نهاية األسبوع يف بروم.
وبعد أيام قليلة من استقالة
وزيرة الصحة سوزان لي على
خلفية القيام مبصاحل خاصة
أثناء مهمات رمسية على نفقة
احلكومة ،مت اكتشاف حصول
ماثياس كورمان على أكثر
من  23000دوالر من أموال
دافعي الضرائب على رحالت
إىل مدينة بروم مع زوجته على
مدى يتجاوز  5سنوات بدعوى
لقائه مع الناخبني يف أسرتاليا
الغربية.
وخالل الفرتة بني 2014-2010
قام السيناتور كورمان وزوجته
خبمس رحالت إىل بروم على
حساب دافعي الضرائب.
إحدى هذه الرحالت حدثت يف
متوز  2014بتكلفة  6696دوالرا
بينهما  5662مصاريف رحالت
طريان.

وعالوة على ذلك ،حصل
كورمان من احلكومة على 820
دوالرا بدل سفر و 214دوالرا
مصاريف سيارة.
ويف عام  ،2013أخذ كورمان من
أموال دافعي الضرائب 4563
دوالرا مقابل رحلة من اجلمعة
إىل األحد.
ويف أيار  ،2012أهدر الوزير
 4831دوالرا قيمة مصروفات
رحلة إىل بروم أيضا.
وبلغت التكلفة اإلمجالية ملا
حصل عليه وزير املالية من
احلكومة لقاء قضاء تلك العطالت
 23088دوالرا.
لكن متحدثة باسم كورمان الذي
تقلد حقيبة الدفاع قالت إن
النفقات مشروعة ومالئمة.
كورمان
«وظيفة
وتابعت:
كسيناتور يف أسرتاليا الغربية
نفقات
بالضرورة
تتطلب
سفر إىل دائرته االنتخابية
حلضور مناسبات واالجتماع مع
الناخبني».

اإلمام إبراهيم Omerdic
يواجه أحد أئمة ملبورن اتهامات
تتعلق بضلوعه يف تزويج طفلة
حتت السن القانونية باإلكراه.
إبراهيم
اإلمام
ومثل
 61 ، Omerdicعاما ،أمام
حمكمة ملبورن صباح اجلمعة
بتهمة إمتام إجراءات تزويج
قاصر بشكل قسري يف حديقة
«نوبل» يوم  29سبتمرب العام
املاضي.
وكشفت وثائق احملكمة أن
الشيخ إبراهيم هو الذي أمت
إجراءات الزواج.
وأصدرت احملكمة قرارا بتأجيل
القضية حتى الثالث من
فرباير.
وأصدر جملس إدارة أئمة
فيكتوريا بيانا يف وقت سابق
من هذا األسبوع يدين مثل هذا

النوع غري املشروع من الزواج.
وقال البيان« :ينبغي على األئمة
لقاء العروسني قبل إمتام النكاح
على الطريقة اإلسالمية للتيقن
من مدى انطباق السن القانونية
والتأكد على موافقتهما».
وتابع البيان« :حنن مطالبون
كمسلمني أسرتاليني باحرتام
قوانني هذا البلد».
ويف ذات السياق ،أصدر
اجمللس اإلسالمي لفيكتوريا
بيانا أدان فيه كافة حاالت
الزواج القسري قائال« :ال
ميكن تربير الزواج حتت السن
القانونية يف أسرتاليا حتى
لو تساحمت بلدان أخرى مع
ذلك».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 % 80من األسرتاليني يطالبون
وزير اهلجرة يتناول عشاء بـ  4000مبفوضية مكافحة فساد فيدرالية
دوالر على حساب دافعي الضرائب

تناول وزير اهلجرة األسرتالي
بيرت دوتون عشاء عمل «5
املتحدة
بالواليات
جنوم»
األمريكية بقيمة  4000دوالر
على حساب دافعي الضرائب
األسرتاليني.
العشاء املذكور تضمن  7زجاجات
من النبيذ الفاخر داخل فندق
شهري بواشنطن دي سي.
ضيوف دوتون على العشاء
ومسؤولني
موظفيه
مشلوا
أمريكيني سابقني وباحثني،
حيث استمتع كل منهم بوجبة
بقيمة  360دوالر للفرد
أثناء زيارة للواليات املتحدة
استغرقت ثالثة أيام إلجراء
مباحثات رفيعة املستوى يف
فرباير .2016
وكشفت وثائق حكومية مت
اإلفراج عنها مبوجب قانون حرية
املعلومات أن دوتون وكبري

موظفيه كريغ ماكالتشان كان
قد مت منحهما  2000دوالر كبند
وجبات ونثريات خالل الزيارة
املذكورة.
لكن عشاء  17فرباير فقط تكلف
آنذاك  3929دوالر.
وبينما كان دوتون يقيم بفندق
ويستني ،لكنه تناول العشاء
بفندق «جيفرسون» اجملاور،
الذي يوصف بأنه األكثر متيزا
باملدينة.
وضيوفه
دوتون
واستمتع
بزجاجتني مخور ماركة Far
Niente
chardonna
ماركة
زجاجات
وثالث
وزجاجتني
Chappellet
ماركة  Mark Ryanباإلضافة
إىل أنواع متميزة من أشهى
األطعمة علي حساب دافعي
الضرائب األسرتاليني.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال أكثر من  % 80من
األسرتاليني إن الفساد بات
متفشيا داخل عامل السياسة
مفوضية
بإنشاء
وطالبوا
فيدرالية جديدة ملكافحته.
يأتي ذلك يف أعقاب أحداث
اليت
املاضيني
األسبوعني
تضمنت انتهاك سياسيني
دافعي
ألموال
فيدراليني
الضرائب على حنو خيالف كافة
القواعد.
ويؤكد االستطالع اجلديد أن
الشعب األسرتالي طفح به
الكيل من الفساد.
االستطالع املذكور أجرته مؤسسة
 ReachTELوشارك فيه 2285
شخصا ومت أخذ اآلراء هاتفيا يف
ظل غضب عام متصاعد من تورط
سياسيني يف فضائح مالية مثل
وزيرة الصحة املستقيلة سوزان
لي اليت استغلت رحالت ممولة
على حساب دافعي الضرائب
يف إجناز مصاحل خاصة مثل
شراء شقة يف الغولد كوست.

ووجه القائمون على االستطالع
سؤاال للمشاركني« :هل تعتقد
أن هناك فسادا يف السياسة
الفيدرالية؟»
وكانت إجابة  %85.3من
املشاركني بنعم ،وقال 55.2
 %إن هنالك الكثري من مظاهر
الفساد ،بينما قال  % 30.1إن
هناك القليل منه.
 % 6.7فقط من األسرتاليني
املشاركني أجابوا بـ «ال».
االستطالع أشرف عليه املعهد
األسرتالي ،وهو مركز حبوث
يروج إلنشاء مفوضية فيدرالية
ملكافحة الفساد.
وردا على سؤال إذا ما كانوا
يرغبون يف إنشاء مفوضية
فساد فيدرالية ،شبيهة بتلك
املؤسسات املعنية بذلك يف
قال
األسرتالية،
الواليات
 % 82.3إنهم يدعمون اخلطوة،
فيما قال  % 6.6فقط إنهم
يرفضونها.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 9

Saturday 21 January 2017

السبت  21كانـون الثانـي 2017

Page 9

اسرتاليا

استقالة سوزان لي من وزارة الصحة وارثر سينودينوس
يتسلم مهام احلقيبة حلني اجراء تشيكالت جديدة

جمزرة ألصحاب املعاشات يف  1كانون الثاني

هانسون :اختبار املواطنة يف أسرتاليا
«نكتة» وأؤيد اقرتاحات وزير اهلجرة

سكوت موريسون وزير الخزانة الفيدرالي
السيدة لي
الصحة
وزيرة
استقالت
األسرتالية سوزان لي من
حقيبتها الوزارية بعد اعرتافها
بشراء شقة يف غولد كوست
أثناء رحلة ممولة من دافعي
الضرائب لوالية كوينزالند.
وقد تسلم وزير احلكومة ارثر
سينودينوس ومهاد احلقيبة اىل
حني اجرء تشكيالت جديدة.
وقالت السيدة لي أن شراءها
الشقة مل يكن أمرا خططت له
قبل الرحلة املذكورة.
ويف ايار  2015ابتاعت سوزان
لي الشقة بعد السفر إىل بريزبن
لإلعالن عن أدوية مدعمة.
واجتهت بعد ذلك إىل الغولد
كوست لعقد لقاءات مع أصحاب
مصاحل تتعلق بقطاع الصحة،
وخالل تلك الفرتة اجنزت الوزيرة
صفقة الشقة املذكورة.
وقالت متحدثة باسم وزيرة
الصحة« :شراء الشقة مل يكن
خمططا له أو متوقعا».
ووفقا هلريالد صن ،فقد

سافرت لي مع زوجها يف رحلة
على حساب دافعي الضرائب.
واشرتت الوزيرة الشقة مببلغ
 795الف دوالر ،وتطل على
احمليط ,على شاطئ رئيسي.
الرمسية
املتحدثة
وأردفت
أنه ال يوجد شيء غري مالئم
بشأن تواجد زوج الوزيرة أثناء
الرحلة.
واستدركت« :لقد متت دعوته
حلضور مناسبة عامة يف سيدني
مساء اليوم السابق ،وسافرا معا
إىل كوينزالند حبسب الرتتيبات
املنصوص عليها يف اللوائح.
وقد دافع عضو اجملالس
األمامية الليربالي غريغ هانت
عن زميلته الوزيرة قائال:
«أعرف أن سوزان لي من أكثر
الوزراء الذين يدققون بشدة يف
سلوكياتهم الشخصية» ,حبسب
تصرحيات أدىل بها لراديو «2
جي بي».
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تتسم أسرتاليا بالتباين الشاسع
بني قواعد وقيمة معاش التقاعد
للربملانيني من ناحية ،واملسنني
وأصحاب العجز من ناحية أخرى.
ويف عام  ,2004عندما اختذت
حكومة هوارد قرارا بتخفيض
الربملانية
املعاشات
قيمة
الباهظة ,انتفض السياسيون,
وطالبوا بعدم تطبيقه بأثر رجعي،
وجنحوا يف مأربهم ،واقتصر
التطبيق على األعضاء اجلدد.
وبدءا من  1يناير  ،2017ستحدث
تغيريات ملحوظة يف قواعد معاش
عامة الشعب من كبار السن
وأصحاب العجز ,فبينما ستزيد
قيمة املعاش قليال بالنسبة لـ
 171500شخص ,لكن معاشات
ثلث مليون شخص ستنخفض أو
يتم إلغاؤها باملقابل.
ويعود سبب ختفيض معاش ثلث
مليون شخص إىل تراجع احلدود
املسموحة حلجم األصول اململوكة
ملستحق املعاش.
وعلى سبيل املثال ,فإن القانون
كان يشرتط على مالك أي
وحدة أال تزيد قيمة األصول

ملاذا يقف قدامى املهاجرين يف صف هانسون؟

يبدو قدامى املهاجرين يف
أسرتاليا داعمني للسيناتورة
األسرتالية بولني هانسون،
ولكن ترى ما أسباب ذلك؟
وقال أحد املهاجرين القدامى
بكوينزالند« :أشعر بالسعادة
لعودتها جمددا على الساحة
السياسية ،إنها سوف حترك
املياة الراكدة ،وحتدث تغيريا
يف الوالية يف االنتخابات ،ال
أستطيع االنتظار».
الرجل املذكور كان ضمن الذين
حتمسوا ملوجة ظهور حزب «أمة
واحدة» عام  1998الذي أسسته
بولني هانسون وشعر بصدمة
كبرية وإحباط بعد حتطم احلزب
بعد سنوات قليلة من ظهوره.
لكن احلزب شهد عودة قوية
يف العام األخري ال سيما يف
كوينزالند بسبب أشخاص على
شاكلة هذا املهاجر القديم
الذي مل يتوقف عن اإلميان
بشعار «أسرتاليا أوال».
وال يدرك هذا الرجل أن تصور
بولني هانسون اخلاص عن
أسرتاليا يشمل حظرا للهجرة.
وسرد املهاجر القديم حكايته
وكيف أنه تشرد بعد احلرب
العاملية الثانية وغادر ليتوانيا
تاركا وراءه عائلته وثروته
وترعرع يف معسكرات الجئني
يف اوروبا وحتديدا يف أملانيا
وإيطاليا قبل اهلجرة عرب قارب
إىل ملبورن.
وعاد للحديث عن هانسون
قائال« :إنها تتحدث بصراحة
عما يدور يف عقلها ،ماذا
أعطانا السياسيون اآلخرون
إنهم مجيعا كالنفايات .لكن

هانسون خمتلفة».
وأكد أنه سيمنح صوته حلزب
«أمة واحدة» يف كافة احملافل
االنتخابية.
يذكر أن حزب أمة واحدة فاز

بأربعة مقاعد مبجلس الشيوخ
يف االنتخابات الفيدرالية اليت
أجريت عام .2016

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 % 80من األسرتاليني يطالبون
مبفوضية مكافحة فساد فيدرالية

قال أكثر من  % 80من
األسرتاليني إن الفساد بات
متفشيا داخل عامل السياسة
مفوضية
بإنشاء
وطالبوا
فيدرالية جديدة ملكافحته.
يأتي ذلك يف أعقاب أحداث
اليت
املاضيني
األسبوعني
تضمنت انتهاك سياسيني
دافعي
ألموال
فيدراليني
الضرائب على حنو خيالف كافة
القواعد.
ويؤكد االستطالع اجلديد أن
الشعب األسرتالي طفح به
الكيل من الفساد.
االستطالع املذكور أجرته مؤسسة
 ReachTELوشارك فيه 2285
شخصا ومت أخذ اآلراء هاتفيا يف
ظل غضب عام متصاعد من تورط
سياسيني يف فضائح مالية مثل
وزيرة الصحة املستقيلة سوزان
لي اليت استغلت رحالت ممولة
على حساب دافعي الضرائب
يف إجناز مصاحل خاصة مثل
شراء شقة يف الغولد كوست.

ووجه القائمون على االستطالع
سؤاال للمشاركني« :هل تعتقد
أن هناك فسادا يف السياسة
الفيدرالية؟»
وكانت إجابة  %85.3من
املشاركني بنعم ،وقال 55.2
 %إن هنالك الكثري من مظاهر
الفساد ،بينما قال  % 30.1إن
هناك القليل منه.
 % 6.7فقط من األسرتاليني
املشاركني أجابوا بـ «ال».
االستطالع أشرف عليه املعهد
األسرتالي ،وهو مركز حبوث
يروج إلنشاء مفوضية فيدرالية
ملكافحة الفساد.
وردا على سؤال إذا ما كانوا
يرغبون يف إنشاء مفوضية
فساد فيدرالية ،شبيهة بتلك
املؤسسات املعنية بذلك يف
قال
األسرتالية،
الواليات
 % 82.3إنهم يدعمون اخلطوة،
فيما قال  % 6.6فقط إنهم
يرفضونها.
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األخرى اململوكة له عن 793750
دوالر مقابل احلصول على كامل
املعاش ,لكن ذلك سيتقلص
بدءا من العام اجلديد إىل 542500
دوالر فقط.
وكان ينبغي إخطار هؤالء الذين
سيتم خفض إو إلغاء معاشهم
بفرتة كافية حملاولة توفيق
أوضاعهم مع الشروط اجلديدة،
لكن احلكومة تعترب أن ما تفعله
هو عني العدل.
النتيجة هي أن العديد من
أصحاب املعاشات املتضررين
من الشروط اجلديدة جيدون
صعوبة بالغة يف ختفيض قيمة
أصوهلم اململوكة قبل موعد قص
أو برت معاشهم.
داريل ديكسون الرئيس التنفيذي
لشركة «ديكسون لالستشارات»
رأى أن القرار سيحدث تأثريا
سلبيا على أي حافز لالدخار أو
احلفاظ على املمتلكات.
بيد أن سكوت موريسون وزير
اخلزانة الفيدرالي ال يتحمل القرار
حيث كان وزيرا لألمن االجتماعي
عندما مت تقديم التغيريات
للربملان عام .2015
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الوزير بيرت داتون

وصفت السياسية املثرية
للجدل بولني هانسون اختبار
املواطنة احلالي الذي خيضع
له املهاجرون يف أسرتاليا
بالنكتة وأيدت مطالبات وزير
اهلجرة بيرت دوتون بضرورة
إجراء تغيريات يف اشرتاطات
الدخول.
وكان دوتون قد اقرتح إجراء
تعديالت يف اختبار املواطنة
مع تركيز على مهارات اللغة
اإلجنليزية ومدى القدرة على
العمل وعدم االعتماد على
الدعوم االجتماعية.
برنامج
مع
مقابلة
ويف
«صن رايز» بالقناة السابعة
األسرتالية ،انتقدت هانسون
اختبار املواطنة احلالي واصفة
واملثري
بالطفولي
إياه
للضحك.
وتابعت زعيمة حزب «أمة
واحدة» أنها تؤيد متاما إجراء
تغيريات يف وقت تنظر فيه

احلكومة الفيدرالية إىل سبل
ملنع اإلرهابيني من استغالل
ثغرات اهلجرة.
وأردفت« :ينبغي أن ندقق يف
الناس .حنن نتصرف حبماقة
ألننا فتحنا أبوابنا ,ويتعني علينا
أن نشدد إجراءات الدخول،
حبيث نتأكد أن هؤالء الوافدين
يتسقون مع أسلوب معيشتنا
ومعايري السالمة واألمن»
ومضت تقول« :أتفق مع بيرت
دوتون يف اقرتاحه بضرورة
اشرتاط إجادة اللغة األسرتالية
وعدم االعتماد على السنرتلينك
ملن يرغب يف احلصول على
املواطنة األسرتالية».
وفسرت ذلك قائلة« :مسألة
االعتماد على الدعوم االجتماعية
قضية كبرية ،مثة بلدان أخرى
تشرتط بيانا مصرفيا بتوفر
األموال الكافية لدعم نفسك
يف فرتة معينة من الزمن».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

هانسون تعرض على برناردي رئاسة
حزب «أمة واحدة»

Australian News

الشيخ فايز حممد :التهنئة برأس
السنة من عمل الشيطان

هانسون وبرناردي
قالت السيناتورة األسرتالية
بولني هانسون إنها مستعدة
للتنازل عن رئاسة حزب «أمة
السياسي
لصاحل
واحدة»
كوري برناردي إذا مضى
قدما يف خططه لالستقالة من
احلزب الليربالي ،وطالبته بعدم
تأسيس حزب جديد خوفا من
تشتت األصوات.
ويف اقرتاح صاعق أثار صدمة
بني صفوف االئتالف قالت
هانسون خالل مقابلة مع راديو
«  »2GBاإلثنني املاضي إنها
مستعدة لدراسة التخلي عن
السيطرة على حزبها «أمة
واحدة» من أجل كوري الجتذاب
الناخبني احملافظني احملبطني
من سياسات االئتالف.
ومضت تقول« :أكن احرتاما
عظيما لكوري ،وأود التعاون
معه ،وإذا رغب كوري يف تولي
مقاليد أمور حزب « أمة واحدة»
فليكن ما يريد ,إذ أن القضية
الرئيسية بالنسبة لي تتمثل يف
القتال من أجل الشعب.
العديد من سياسات «أمة
واحدة» ال سيما معارضة التطرف
اإلسالمي تتوافق مع اآلراء اليت
يعرضها برناردي الذي كان

رئيس الوزراء السابق طوني
أبوت قد طرده من املقاعد
األمامية لالئتالف بدعوى اإلدالء
بتعليقات مسيسة غري صحيحة
حول زواج املثليني ,وما زال
مغضوبا عليه يف عهد رئيس
اجلديد
الفيدرالي
احلكومة
مالكومل تورنبول.
وأملح برناردي إىل اعتزامه
بعد
جديد
حزب
تشكيل
استقالته حتت مسمى «األغلبية
األسرتالية» وحيتمل أن يتم
اطالقه يف شباط املقبل.
ومل تتحدث هانسون بعد مع
برناردي املتواجد حاليا يف
الواليات املتحدة يف إجازة لكنها
قالت :أحب كوري ،وأعتقد أنه
شخص عظيم ،لكن تأسيس
حزب سياسي جديد سيتسبب
يف تشتيت األصوات.
وتابعت :كوري يشعر خبيبة
أمل من االئتالف ,ويريد إحداث
تغيري وفعل شيء ما حيال ذلك،
وأود التحدث معه ملعرفة ما إذا
كنا نستطيع العمل معا ،إن
لديه مؤيديه وكذلك أنا واعتقد
أننا إذا انفصلنا لن نصل اىل
مكان.
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وطلبت جملة الكونفرسيشن من
املتحدث باسم باين املصادر
اليت استند عليها يف تصرحياته
لكنه مل جيبنا.
هل متتلك أسرتاليا أكرب معدل منو
مقارنة بدول جمموعة السبعة؟
تتألف اجملموعة من اململكة املتحدة
والواليات املتحدة وكندا وفرنسا
وأملانيا وإيطاليا واليابان وهي
أول جمموعة وصفها صندوق
النقد الدولي بأنها تضم أكثر
اقتصاديات العامل املتقدمة.
وبالنظر إىل إحصائيات منظمة

اتهام حمقق أسرتالي سابق بغسل 15
مليون دوالر

مايكل فيثرستون
الشيخ فايز محمد
حذر الشيخ األسرتالي فايز
حممد املسلمني من تقديم
غري
أعياد
يف
التهنئة
إسالمية مثل ليلة رأس السنة
والكرمياس واصفا ذلك بأنه
من أعمال الشيطان.
وهاجم فايز حممد اجلماعات
داعيا
النسوية
احلقوقية
املسلمات إىل ارتداء احلجاب.
فايز لديه عدد كبري من
اإلنرتنت،
عرب
املتابعني
مشاهدات
عدد
وجتاوزت
صفحته على يوتيوب مليوني
شخص.
ووصف الداعية الشهري األعياد
غري اإلسالمية بأنها تقود إىل
طريق يبتعد فيه املرء عن
اهلل.
وفسر ذلك قائال« :أي عيد
ال يعتمد أساسه على اإلسالم
من املنكرات وحمظور وليس
مسموحا لنا املشاركة فيه بأي
شكل».
وتابع خمربا أتباعه يف وقت
سابق من ديسمرب« :أرى كثريا
من املسلمني يعدون أنفسهم
الحتفاالت رأس السنة ,لكن

األرقام تكذب الوزير كريستوفر باين
اعلن الوزير كريستوفر باين ان
عام  2016شهد إتاحة العديد من
الوظائف يف ظل أداء اقتصادي
ال بأس به مقارنة بدول منظمة
التعاون والتنمية.
وقال وزير الصناعات الدفاعية
كريستوفر باين يف تصرحيات
أدىل بها يف السابع من ديسمرب:
«متتلك أسرتاليا أكرب معدل منو
مقارنة بدول جمموعة السبعة,
وأتطلع للمضي قدما يف العام
اجلديد».
لكن توقعات املوازنة االقتصادية
واملالية تشمل بعض التصورات
مستقبل
حول
املتشائمة
املوازنة.
ويتوقع أن يستمر عجز املوازنة يف
الزيادة مبا يشعل خماوف تتعلق
بالتصنيف االئتماني ألسرتاليا
 AAAوإمكانية ختفيضه.
ويف الفرتة السابقة لصدور
حتديث املوازنة ,قال كريستوفر
باين إن الكثري من الوظائف
مت خلقها عام  2016مؤكدا أن
أسرتاليا حققت أكرب نسبة منو
بني جمموعة السبعة.
لكن مثة سؤال يدور يف األذهان
حول مدى صحة كلمات الوزير
األسرتالي.
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التعاون والتنمية فإنها تشري
إىل تدني االقتصاد األسرتالي
يف  2016بل كان النمو مقرتنا
بعالمة سلبية يف الربع الثالث
من العام ,مبا جيعلها أقل من أي
دول جمموعة السبعة وكذلك أقل
من متوسط معدل النمو لدول
التعاون والتنمية.
وفيما يتعلق مبعدل منو الوظائف
فإن أسرتاليا بالفعل تتجاوز دول
جمموعة السبعة لكن األمر خيتلف
عند احلديث عن معدل البطالة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ذلك يعين أن الشيطان يعمل
من أجلهم».
وأردف الواعظ اإلسالمي ،
الذي يلقي دروسه يف مراكز
إسالمية بليفربول وأوبرن،
إن املسلمني تقليديا ينبغي
أال خيرجوا من منازهلم أثناء
احتفاالت غري املسلمني.
ورأى أن املسلم الذي يعتقد
حقا بصحة أعياد غري املسلمني
ويشارك فيها يضحى واحدا
منهم.
وطالب فايز حممد املسلمات
ومالبس
احلجاب
بارتداء
إسالمية ال تصف اجلسد حمذرا
املخالفات من نار جهنم وعدم
دخول اجلنة.
واستطرد« :املرأة اليت ترتدي
احلجاب وسراويل جينز ضيقة
فإنها يف واقع األمر ال ترتدي
شيئا ،وكذلك النساء الالتي
يرتدين مالبس شفافة.
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يواجه احملقق األسرتالي السابق
مايكل فيثرستون اتهامات يف
والية كوينزالند بالتواطؤ مع
أفراد عصابة لغسل أموال
مشبوهة بقيمة  15مليون دوالر
نامجة عن خطط احتيالية.
فيثرستون كان حمققا يف فرقة
مباحث مكافحة جرائم االحتيال
لكنه تواطأ مع شخصيات
مشبوهة تنتمي لعامل اجلرمية
يف أسرتاليا لغسل  15مليون
دوالر حصيلة عمليات احتيال
يف غولد كوست.
وصدرت مذكرة اعتقال ضد كل
من نيك فوربس عضو عصابة
«املغول» ،ورجل عصابة آخر,
ومايكل فيثرستون.
ويشتبه احملققون كذلك يف
ضلوع حمام بارز ومدير سابق
بإحدى شركات  ASXيف خطة
احتيالية ,لكن مل توجه اليه
اتهامات رمسية بعد.
وتتضمن املمارسات املشبوهة
إغراء الضحايا باستثمارات
زائفة ال وجود هلا.

باحملقق
املرتبطة
اخلطة
األسرتالي السابق فيثرستون
مت اكتشافها ضمن حتقيق أكرب
نطاقا أجرته مفوضية اجلرمية
والفساد.
وارتبطت اجلرائم املذكورة
بغولد جوست اليت باتت
عاصمة للممارسات االحتيالية
املنظمة يف أسرتاليا.
فوربس ورجل العصابة اآلخر
تلقيا أمواال مشبوهة بغرض
غسلها يف حماولة لدرء
الشكوك.
وادعت الشرطة أن فيثرستون
متورط يف غسيل  15مليون
دوالر خالل الفرتة بني -2010
.2013
وكانت زوي كيونغ زوجة
فيثرستون قد وجهت هلا
يف أبريل من العام املاضي
اتهامات بالتورط يف غسل
أموال تتجاوز  700ألف دوالر
أثتاء عملها يف شركة حتقيقات
خاصة يديرها زوجها.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هدية الكريسماس هلانسون ..مفاجأة صارخة
تلقت السياسية األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
هدية مفاجئة عرب الربيد تتألف
من برطمان  Vegemiteملصق
عليه عالمة «حالل اإلسالمية
الشهرية.
يذكر أن هذا النوع من
الطعام ينتشر بشكل خاص
يف أسرتاليا ويتم إعداده
باستخدام بقايا اخلمرية وتوبل
عديدة وبهارات.
بولني هانسون ,زعيمة حزب
أمة واحدة ،معارضة شرسة
لشهادة حالل.
ونشرت هانسون عرب حسابها
على تويرت وهي حتمل يف يدها
الربطمان املذكور مع هاشتاج
 ,funnybecauseitstrue#أو أمر
لطيف ألنه حقيقي.
وانتقدت هانسون وجود عالمة
حالل على كثري من املنتجات
مثل .Vegemite
وتعين عالمة حالل أن املنتج
مسموح به وفقا للشريعة
اإلسالمية ومت التصديق عليه
من خالل هيئة إسالمية.
سام
العمالي
السيناتور
داستياري اليت اشتهر بدعوته
هلانسون لتناول وجبة حالل
يف مطعم كباب بغرب سيدني

أثناء مناظرة تلفزيونية على
اهلواء ليلة االنتخابات تلقى
أيضا عبوة مماثلة.
وقالت هانسون آنذاك« :لن
حيدث ألنين لست مهنمة
بشهادة حالل وال أومن
بها».
وانتهز داستياري الفرصة
هذه املرة وغرد خماطبا
هانسون« :لقد الحظت أننا
سويا تلقينا نفس اهلدية؟
هل لي أن أحضر إىل بريزبن
قبل العام اجلديد لتناول

النخب؟»
هانسون تبدو منشغلة جدا
هذه األيام بتعزيز سلطتها
عام  2017ولذلك ال متلك
وقتا ملقابلة نائب املقاعد
اخللفية الذي سقط من جمده
على خلفية فضيحة تربعات
صينية.
وختطط هانسون مبد نطاق
تأثريها من خالل الدفع
االنتخابات
يف
مبرشحني
املقبلة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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Australian News

تزايد عدد املؤيدين لشرعنة
« ..2017صاحبة الشعر
املارجيوانا والغاء عقوبات بتعاطيها األمحر» تتوغل يف أسرتاليا

كشف استطالع رأي تزايد نسبة
لشرعنة
األسرتاليني
تأييد
املارجيوانا وإلغاء العقوبات
املرتبطة بتعاطي املخدر.
وللمرة األوىل تتجاوز نسبة
املؤيدين إلباحة املارجيوانا نسبة
املعارضني لتلك اخلطوة.
النتائج متثل حتوال يف عاطفة
األسرتاليني حيث أصبحت متيل
لصاحل التسامح مع املارجيوانا.
ومنذ  ،2013حدث تغري ملحوظ
يف عاطفة األسرتاليني جتاه
يف حتول
املخدر املذكور،
عاملني
أرجعه خرباء إىل
أساسيني أوهلما القانون املبيح
للمارجيوانا الذي انتشر يف
العديد من الواليات األمريكية،
باإلضافة إىل القبول الرمسي
للحكومات الفيدرالية والواليات
يف أسرتاليا بأن للقنب دور يف
حتفيف آالم األمراض.
الدراسة اليت أعدتها «اجلامعة
الوطنية األسرتالية» وجدت
حتوال هائال عن نتائج عام
 2013اليت قال فيها  % 44من

األسرتاليني إنه ينبغي استمرار
جتريم املارجيوانا بينما أيد 34
 %رفع احلظر عن املخدر ،وذكر
 % 22أنهم مل يتوصلوا إىل
قرار حمدد.

رئيس
وودلوك،
أليكس
مؤسسة إصالحات تشريعات
املخدرات ،قال إن أسرتاليا
تبدو وكأنها تسري على خطى
الواليات املتحدة اليت تشهد
دعم  % 60من سكانها إباحة
املارجيوانا.
ويف نفس ليلة تصويت
دونالد
لصاحل
األمريكيني
واليات
صوتت
ترامب،
وماساشوسيتس
كاليفورنيا
لشرعنة
وميامي
ونيفادا
املارجيوانا ،لتنضم إىل 4
واليات أخرى سبق هلا ذلك.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

انتشار مرض السيالن يف أسرتاليا الغربية

وعالوة على ذلك ،زاد عدد
املصابني مبرض الزهري من
 139إىل .308
من جانبها قالت الدكتورة دونا
ماك مديرة قطاع األمراض
املعدية بوزارة الصحة بالوالية
إن األشخاص يتجاهلون على حنو
متزايد شعار «اجلنس اآلمن».

امللصقات العدائية خترب جمتمع سيدني

«ال لرباز الكلب ,ألقوا حاجاتكم
النتنة بعيدا وراعوا مشاعر جريانكم»

لكن الوضع تغري بشكل ملحوظ
يف استطالع  2016حيث أيد 43
 %وضع قانون جديد يسمح
بتعاطي املارجيوانا ،فيما يفضل
 % 32فحسب بقاء األمر على ما
هو عليه يف الوقت الراهن.

بسبب العدوى اجلنسية ..مرض
السيالن يغزو أسرتاليا الغربية

كشفت إحصائيات تزايدا ملحوظا
لألمراض املنتقلة عرب العدوى
اجلنسية يف والية أسرتاليا
الغربية وفقا لتحذيرات خرباء
صحة طالبوا بتعزيز إجراءات
اجلنس اآلمن.
أكثر من  3000شخص أصيبوا
مبرض السيالن خالل الفرتة بني
أكتوبر  2015حتى سبتمرب 2016
بينما كان العدد ال يتتجاوز
 2170يف ذات الفرتة من العام
املاضي.
وتزايدت وترية اإلصابة باملرض
إىل أكثر من ثالثة أضعاف خالل
السنوات اخلمس املاضية.
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وتابعت« :بكل وضوح ،ميارس
الناس اجلنس بشكل يفتقد
معايري األمان سواء الرجال
أو النساء مع تعدد التوجهات
اجلنسية».
ولفتت إىل الصعود الدرامي
ملرض السيالن يف بريث بني
األشخاص الطبيعيني يف اجلنس
يف احلقبة العمرية بني 40-20
عاما.
ورأت خبرية الصحة أن ذلك أكثر
مدعاة للقلق إلمكانية انتقال
املرض من األم إىل جنينها.
وواصلت« :من األهمية جدا
على احلوامل اخلضوع لفحوصات
طبية واختبار للمرض».
وذكرت أن ممارسة اجلنس
باخلارج يزيد من احتماالت
اإلصابة باملرض ال سيما وأن
األوقية الذكرية تكون عادة
فقرية اجلودة وال يعتمد عليها
مما يسمح بانتقال األمراض.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هانسون تقدم مرشحي حزبها الـ  36النتخابات كوينزالند
اطلق حزب «أمة واحدة» الذي
تقوده السياسية املثرية للجدل
بولني هانسون محلة لتعزيز
شعبيته وقدرته على التأثري
السياسي يف أسرتاليا حتت
شعار «من الساحل إىل الساحل»
يف  2017وما بعده.
وتشري كافة الدالئل إىل إمكانية
جناح هانسون يف مسعاها.
وإذا كان  2016العام الذي
شهد عودة املرأة صاحبة الشعر
األمحر إىل احلياة السياسية
جمددا ,فإن العام اجلديد
سيشهد تنامي نفوذها وتأثريها
وفقا للتوقعات.
وقالت هانسون إن خطتها
التوسعية للحزب متتد حتى
 2019حبيث يكون «أمة واحدة»
ممثال يف كل مقعد ومنطقة مع
وضع اهتمام متزايد باالنتشار
الفيدرالي.
وأعلنت هانسون انها ستدفع
مبرشحني العام املقبل يف
انتخابات اسرتاليا الغربية اليت
يتوقع أن حيدث فيها حزبها
تأثريا كبريا ال سيما عندما يتعلق
األمر بإعادة توجيه األفضلية.
ويف كوينزالند ،يشارك حزب
أمة واحدة بعشرات املرشحني

يف االنتخابات اليت تنطلق أوائل
العام احلالي.
وعالوة على ذلك ،ختطط
هانسون للمشاركة الفعالة يف
انتخابات والية تزمانيا وكذلك
الدفع مبرشحني يف مقاعد
أساسية بغرب سيدني خالل
االنتخابات املقبلة بنيو ساوث
ويلز.
وما يعضد خطة بولني هانسون
التوسعية هو ذلك االستياء غري
املسبوق جتاه األحزاب الرئيسية
األسرتالية ,وكذلك النجاح
الذي حققه دونالد ترامب يف
االنتخابات األمريكية وخروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وذكرت هانسون أنها تعتزم
بناء أساس قوي حلزبها خالل
الشهور املقبلة.
وتابعت« :أمامنا  3انتخابات يف
 3واليات خمتلفة ،إنه أمر شديد
األهمية بالنسبة لي».
واستطردت« :استطالعات الرأي
تشري إىل تأييد ملحوظ هلا يف
كافة أحناء أسرتاليا ،لكن ذلك
حيتاج إىل العمل الشاق إلثبات
أنك البديل اجلدير بالثقة وعدم
االكتفاء بإعطاء الناس األمل.
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تبادل للملصقات العدوانية على إحدى السيارات
كان ذلك أحد امللصقات اليت
وضعتها عائلة بغرب سيدني
استاءت من تبول كلب جريانها
يف حميط منزهلا.
ويف بونداي ،يضع السكان
ملصقات عدائية حتذر أصحاب
السيارات من عرقلة املداخل
أو الوقوف بشكل غري مشروع،
مثل «احذروا سنفرض عليكم
غرامة».
ويف كوجي ،وضع أحد السكان
الساخرين ملصقا على السيارة
اليت تقف بشكل طائش ،قائال
«تهاني لقد فزت
لصاحبها:
ّ
بلقب أسوأ وقوف سيارات يف
األسبوع».
ومل يكتف الرجل الذي نصب
نفسه قاضيا عند هذا احلد بل
وصف صاحب السيارة بأنه
«ممارس للعادة السرية».
ومل يكن احلال هكذا من قبل
حيث كان اجلريان يتبادالن
العتاب مبلصقات على اجلدار

اخللفي للجريان حتمل كلمات
مؤدبة ال تعتمد على التطاول
الشخصي.
لكن اآلن تسببت الكثافة
السكانية العالية يف املساعدة
على نقل ساحة التناحر إىل
الشوارع مع السباب العلين،
ويف حالة عدم معرفة هوية
العدو كصاحب سيارة مثال يتم
وضع ملصقات شديد العدوانية
ضده.
من جانبه ،قال الباحث االجتماعي
مارك ماكريندل« :هذا النوع من
العدوانية يتسبب يف انهيار
اجملتمعات».
ذات
«إنها
واستطرد:
السلوكيات اليت نراها على
مواقع التواصل االجتماعي،
وعند اللقاء وجها لوجه ال يكتفي
الناس مبجرد التهكم أو عبارات
الكراهية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ألصحاب البطاقات االئتمانية يف أسرتاليا ..احرتسوا من هذا الفخ !!
إذا كنت من مقرتضي البطاقات
االئتمانية يف أسرتاليا ،فينبغي
أن تتحلى باحلذر من اختيار
التسديد وفقا للحد األدنى من
املدفوعات ألن البنك يستدرجك
ببساطة إىل تكبد املزيد من
التكلفة.
وكشف حبث أجرته وزارة اخلزانة
األسرتالية أن بعض مقرتضي
البطاقات االئتمانية يلجأون إىل
اختيار طريقة دفع احلد األدنى
رغم إمكانية دفع شرائح أعلى،
لكن ذلك يضع على كاهلهم
تكلفة مالية إضافية وفرتة زمنية
أطول وأسعار فائدة أكرب.
بيسي حسن الباحثة مبوقع
«فايندر.كوم» األسرتالي قالت:
«العديد من املقرتضني يقعون
يف شرك تفكري تقليدي مفاده
أنهم يرغبون يف خصم احلد
األدنى الشهري من املدفوعات
غري مدركني أن ذلك يثقل
كاهلهم بأعباء إضافية».

ويف سياق مشابه ،كشفت
دراسة أجراها الباحث األمريكي
بنيامني كايز وزميلته جيليان
وانغ أن حوالي ثلث مقرتضي
البطاقات االئتمانية يف الواليات
املتحدة خيتارون نظام دفع
شهري يعتمد على احلد األدنى.
نتائج الدراسة خلصت أيضا
إىل أن حوالي مخس هؤالء

املقرتضني خيتارون احلد األدنى
رغم استطاعتهم دفع املزيد.
وذكرت الدراسة اليت نشرها
للبحوث
القومي
املكتب
االقتصادية األمريكي أن جزءا
كبريا يتعامل مع احلد األدنى
من املدفوعات كما لو كان
األساس الوحيد.
لكن الكثري من حاملي البطاقات

االئتمانية ال يدركون أن
اختيارهم احلد األدني يعين
بالنسبة هلم املزيد من التكلفة
حيث ترتفع الفوائد عليهم وتقل
أرصدتهم.
كما يتسبب هذا يف زيادة
الديون العائلية مما حيدث
أضرارا كلية على االقتصاد.
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اسرتاليا

بولني هانسون :سأحظر الربقع يف
كافة املباني احلكومية واملدارس

بولني
السيناتورة
أعلنت
هانسون عن خططها حلظر
ارتداء الربقع يف كافة املباني
احلكومية واملدارس إذا فاز
حزبها «أمة واحدة» بانتخابات
والية كوينزالند.
وارتسمت على وجه هانسون
ابتسامة بينما تتحدث إىل سكاي
نيوز وتكشف عن خططها حلظر
الربقع.
وتابعت« :هل تعرفون اخلطوة
القادمة اليت سأفعلها؟ سأحظر
ارتداء الربقع يف كافة املباني
احلكومية والبنوك واملدارس».
ولفتت إىل أن النساء لن
يسمح هلم ارتداء الربقع أثناء
التقاط الصور اخلاصة برخصة
السيارة.
وذكرت هانسون أن حزبها
يف طريقه لقيادة الطريق يف
كوينزالند.
وكتبت السياسية املثرية للجدل
عرب حسابها على تويرت« :يبدو

جمموع أموال أفقر  % 20من الشعب

أن الناس ال تدرك أن الربقع
ليس حقا دينيا لكنه أداة
اضطهاد شريرة وخطر رهيب
على األمن القومي».

ولفتت إىل أنها تأمل يف مد
نطاق احلظر ليشمل كافة أحناء
أسرتاليا.
واستطردت« :سأسعى حلظر
الربقع على مستوى أسرتاليا
ككل ثم يف كل والية على
حدة».
ورغم الدعم الذي حظيت به
تغريدات هانسون لكن البعض
قابلها برد فعل غاضب حيث قال
هلا أحد متابعيها« :لن تفوزي،
وال مكان ألسلوبك الذي يعتمد
على رهاب األجانب».
وكتب آخر« :أتفق مع معظم
أفكارك ،لكن املرء حر يف ارتداء
ما حيلو له ،لسنا يف يف حاجة
حلكومة تقرر لنا ماذا نرتدي».

جينا رينهارت
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االئتالف ينهار أمام حزب العمال
وهانسون تواصل التقدم

كشف استطالع حديث أجرته
مؤسسة  ReachTelعن تدن
شديد يف شعبية حكومة
مالكومل
بقيادة
االئتالف
تورنبول أمام حزب العمال
الفيدرالي املعارض ،وصعود
بولني
للسيناتورة
مستمر
هانسون.
كما أظهر االستطالع منافسة بني
اخلضر وحزب «أمة واحدة»
الذي تقوده السياسية املثرية
للجدل بولني هانسون.
ويأتي االستطالع يف ظل
حالة من االحتقان والغضب
مطالبة
جراء
الشديدين
السنرتلينك آلالف األسرتاليني
بتسديد ديون وصفها العديد
من األشخاص بانها من دون
وجه حق.
يف االستطالع
وقد شارك
 2126أسرتاليا ،ومت إجراؤه
السياسية
احلركة
لصاحل
التقدمية  GetUpويظهر تفوق
حزب العمال على االئتالف
بنسبة  % 54مقابل  % 46ردا
على سؤال حول األفضلية بني
احلزبني.
وكشفت نتائج االستطالع،

ثروة شخصني فقط يف أسرتاليا تتجاوز سنرتلينك يذبح عجزة أسرتاليا

الذي مت إجراؤه اخلميس
املاضي ،أن نسبة تأييد حزب
أمة واحدة تبلغ  % 9.7مقابل
 % 8.9حلزب اخلضر.
وميثل ذلك مؤشرا على منو
مطرد حلزب بولني هانسون يف
استطالعات الرأي ،حيث حصل
يف انتخابات جملس الشيوخ
يف متوز املاضي على .% 4.3
ويف تشرين االول ،كشف
استطالع نيوزبول عن زيادة
نسبة تأييد حزب هانسون إىل
.% 6
ووفقا الستطالع ،ReachTel
فإن الرجال هم أقوى الشرائح
اليت تؤيد حزب أمة واحدة،
بنسبة تتجاوز  % 51من عدد
أنصاره.
وذكر  % 46.2من املشاركني
أنهم يرفضون األسلوب الذي
يتعامل به السنرتلينك يف
حتصيل الديون عرب نظام آلي
عشوائي ،فيما قال 31.8
 %إنهم يرغبون يف استمرار
النظام ،وأعلن  % 21.9أنهم
ال ميلكون رأيا حمددا يف هذا
الشأن.
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تريغوبوف
مثرية
إحصائيات
كشفت
أن
«أوكسفام»
ملنظمة
املليارديرة جينا رينهارت
ورجل األعمال هاري ترجيوبوف
ميلكان مبفردهما ثروات تتجاوز
جمموع ما ميتلكه أفقر % 20
من شعب أسرتاليا.
أن
اإلحصائيات
وكشفت
أغنى  % 1من شعب أسرتاليا
ميتلكون ثروات تتجاوز حصيلة
ما ميلكه أفقر .% 70
وقدرت املنظمة ثروة رينهارت
وتريغوبوف معا بنحو 21.5
مليار دوالر.
وقد جاء ذلك يف سياق تقرير
بعنوان «من أجل اقتصاد 99
 %من عدد سكان العامل»،
حيث ينتقد استحواذ نسبة
صغرية على ثروات الشعوب.
يأتي ذلك بينما كانت جتتمع
خنبة السياسيني واالقتصاديني
يف مدينة دافوس السويسرية
 17كانون الثاني اجلاري لبدء
فعاليات املؤمتر االقتصادي
العاملي السنوي.
وعلى املستوى الدولي ،فإن
أغنى  8أشخاص يف العامل،

مثل بيل جيتس مؤسس
ومارك
مايكروسوفت،
زوكربريج الرئيس التنفيذي
لفيسبوك ميتلكون ثروات
يعادل جمموعها نصف تعداد
سكان العامل أو حوالي 3.6
مليار نسمة.
وقدرت الدراسة جمموع ثروات
أغنى  8أشخاص يف العامل
بنحو  426مليار دوالر.
مثل هذه الفجوة اهلائلة يف
الثروات بني األغنياء والفقراء
املستقبلية
األجيال
تهدد
العاملية بإحداث حالة من عدم
االستقرار السياسي ،وتقوض
املؤسسات الدميقراطية ،وختلق
اضطرابات اقتصادية ،حبسب
التقرير.
وبالرغم من السخاء واألعمال
اخلريية اليت تقوم بها طبقة
األثرياء ،لكن امتالك 8
أشخاص كل هذه الثروات
النظام
هشاشة
يوضح
االقتصادي العاملي ،وفقا
للدكتورة هيلني زوك الرئيسة
التنفيذية لـ «أوكسفام».
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ملاذا جنرب اليانصيب رغم اخلسارة األكيدة؟

الذين
األشخاص
معظم
يشاركون يف لعبة اليانصيب
يف أسرتاليا يكونون على
إدراك تام إنهم من املرجح أال
يفوزوا باجلائزة الكربى.
ويف أسرتاليا يشارك الكثريون
يف لعبة  Oz Lottoرغم أن
احتماالت فوز كل منهم ال
تتجاوز واحد من  45مليون.
لكن هناك بعض األسباب اليت
تدفعهم إىل خوض التجربة
وفقا ملا يلي:
دافع االقرتاب من اهلدف
مبعنى أن الشخص يبذل
احملاولة سعيا وراء الفوز

باليانصيب رغم علمه بالفشل
احملتمل يف الفوز ,لكنه يكون
على األقل جرب حظوظه ويظل
جيرب حمادثا نفسه« :لقد كنت
قريبا هذه املرة من االنتصار,
فنحاول جمددا».
 ضخامة جوائز اليانصيبروبرت ويليامز استاذ دراسات
القمار قال إن األرقام الكبرية
جدا تتسبب يف دغدغة املشاعر
و إثارة الفضول والدهشة.
وتابع« :حنن نتعامل عادة
مع أرقام صغرية مثل  6و24
و 120لكننا نندهش عندما
نعلم أن قيمة جائزة اليانصيب

مثال  50مليون مما يدفعنا إىل
التجربة.
توفر االستدالالت
عندما تقرأ الكثري من القصص
عن فائزين باليانصيب وكيف
تغريت حياتهم يدفعك الفضول
إىل حماولة التجربة رغم أن
عدد اخلاسرين يتجاوز حفنة
الفائزين بفارق شاسع لكن
الرتكيز دائما ما ينصب على
األشياء الغريبة.
وعلى سبيل املثال ،تقرأ
دائما مانشيتات «قرش يعض
شخصا» لكنك نادرا ما تقرأ
مانشيت أن شاطئا خيلو من

القروش.
الفرصة الوحيدة
بك
تضيق
عندما
أحيانا
ظروف احلياة يكون املشاركة
يف ألعاب اليانصيب مبثابة
الفرصة الوحيدة يف ذهن
صاحبها النتشاله من الورطة.
التسلية
األشخاص
بعض
جيرب
حظوظهم يف اليانصيب بدافع
واحد ال غري أال وهو التسلية,
ال سيما وأن أوضاعهم املالية
تغنيهم عن املشاركة.
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يسعى النشطاء املدافعون عن
حقوق املسنني األسرتاليني
إىل مقاومة خطة حكومية خيتار
مبوجبها السنرتلينك على حنو
آلي وعشوائي آالف األشخاص
من كبار السن مطالبا إياهم
بإعادة ديون للدولة.
وترغب احلكومة يف تطبيق هذا
النظام لتوفري مليار دوالر من
موازنة املعاشات كبار السن.
وكشفت خرائط نشرت األسبوع
املاضي كجزء من التوقعات
االقتصادية واملالية ملنتصف
العام رغبة احلكومة يف توفري
مليار دوالر من نفقاتها
املتعلقة باملعاش وكبار السن
على مدى  4سنوات تنتهي يف
السنة املالية .20-2019
وتعتمد احلكومة يف تنفيذ
تلك اخلطة على توسيع نطاق
مضاهاة اإلحصائيات ببيانات
مكتب الضرائب األسرتالي.
الباحثة األسرتالية املخضرمة
جانيت هاميل قالت إن
بدفع
طالبتها
السنرتلينك
دين غري مستحق قيمته 7600

دوالر.
جملس كبار السن األسرتالي
قال إنه تلقى جمموعة من
الشكاوى بشأن النظام اجلديد،
وذكر رئيسه أيان ياتيس أنه
يعتزم مقابلة مسؤولي وزارة
ألخذ
اإلنسانية
اخلدمات
تأكيدات مفادها أن كبار
السن لن يكونوا هدفا هلذا
الوضع غري العادل.
واستطرد« :سننقل للوزارة
مشاعر التذمر بشأن الطرق
املستخدمة ،ورغم أن من حق
احلكومة التأكد من حصول كل
شخص على املعاش بالشكل
املالئم ،لكن ما يقلقنا هو
األشخاص
اختيار
وسيلة
ديون
بدفع
املطالبني
للسنرتلينك».
السيناتور الليربالي إريك أبيتز
قال لراديو إيه بي سي إن
أحد أعضاء عائلته من كبار
السن مت مطالبته بديون وهمية
ليست مستحقة.
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املتعصبون جيربون فيكتوريا على إزالة
صورة امرأتني حمجبتني

احتفل ميينيون متعصبون على
مواقع التواصل االجتماعي
مبا وصفوه بانتصار «قوة
الشعب» بعد جناح ضغوطهم
يف إزالة لوحة معلقة على
أحد الكباري تظهر امرأتني
حمجبتني مع عبارة «يوم
أسرتاليا الوطين» الذي يتم
االحتفال به يف  26يناير من
كل عام.

وامتألت مواقع التواصل
االجتماعي باحتجاجات تفشت
منها مشاعر اإلسالموفوبيا
اعرتاضا على الصورة.
وانفجرت السوشيال ميديا
باحتجاجات غاضبة بعد بدء
اجلمعة
الصورة
انتشار
املاضي واصفني اإلعالن
املثبت على أحد كباري
ملبورن بـ «غري األسرتالي».
الثالثاء ،قال وزير التعدد
الثقايف يف فيكتوريا روبني
سكوت إن الصورة سيتم
إزالتها ،بعد تلقي شركة
«كيو إم إس» صاحبة اإلعالن
تهديدات.
لكن الوزير حذر األشخاص
من
التهديدات
أصحاب
ضرورة عدم اعتبار قرار
إنزال الصورة انتصارا هلم.
وفسر ذلك قائال« :أي

شخص يعترب ذلك انتصارا
حيتاج إىل حتديث معلوماته
بشأن املعنى احلقيقي ليوم
أسرتاليا».
ورغم ذلك ،كتب أحد أعضاء
املتشدد
اليميين
التيار
انتصار
«إنه
باسرتاليا:
لسلطة الشعب يف نهاية
املطاف».
وقال آخر« :جيد ،فليضعوا
بدال من ذلك صورة ألحد
احلفالت على الشواطئ ،لتعرب
عن أسرتاليا بشكل أكرب».
من جانبها قالت مريم فيزاده
«سجل
منظمة
مؤسسة
اإلسالموفوبيا» إنها ليست
املرة األوىل اليت حيدث فيها
رد الفعل العنيف جتاه إعالن
يرتبط باإلسالم.
وتابعت« :بشكل متزايد،
بات أي جتسيد عام للمسلمني
األسرتاليني مادة لالنتقادات
والتهديدات من فئة صغرية
لكنها مسموعة يف اجملتمع».
«العام
تقول:
ومضت
املاضي ،اضطرت «أوبتوس»
حلذف إعالن باللغة العربية يف
بعض متاجرها بسبب ردود
فعل مماثلة وتهديدات».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

بعد بيع وولورث حملطات الوقود..
هل تنخفض أسعار احملروقات ؟

إذا كنت تعتقد أن إعالن
529
وولورث اعتزامها بيع
حمطة بنزين مملوكة هلا أمر
سيؤدي إىل زيادة املنافسة
وختفيض األسعار فأنت واهم.
فحقيقة أن شركة «بي بي» هي
اجلهة اليت قررت شراء حمطات
وولورث يؤكد أنه لن حيدث
فارق كبري يف املنافسة بل
أن الشركة الربيطانية ستحتكر
نصيبا أكرب من السوق من خالل
إمكاناتها املادية.
املفوضية األسرتالية للمنافسة
تركز
املستهلك
وشؤون
اهتمامها على قطاع الوقود يف
أسرتاليا ،بل وتقدمت بدعاوى
قضائية ضد العديد من شركات
التجزئة وتراقب أسعار البنزين
بشكل مستمر.
بيد أنه يف بعض أجزاء أسرتاليا,
جند أن أسعار الوقود تسري يف
مناذج تؤكد عدم قوة املنافسة.
وإذا متت صفقة البيع تتضاءل

فرص املنافسة يف قطاع البنزين
بشكل أسوأ مما كان عليه وهو
ما قد يتسبب يف إحلاق الضرر
باملستهلكني.
ويأتي ذلك يف وقت سيئ
ألصحاب السيارات ال سيما بعد
تعهدات منظمة الدول املصدرة
للنفط «أوبك» بتخفيض إنتاج
البرتول ،مما يؤدي إىل رفع
األسعار بشكل صاروخي مبجرد
تفعيل التعهدات.
املنافسة من األمور شديدة
األهمية يف أي صناعة وبدونها
ال تتحقق العدالة وتتفشى
املمارسات االحتكارية.
وكانت املفوضية األسرتالية
للمنافسة وشؤون املستهلك،
قد حذرت يف وقت سابق ،من
ممارسات احتكارية ترتبط بقطاع
البنزين وربطها بقسائم شراء
متاجر كربى مثل وولورث.
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قطاع العقارات عام  ..2017منازل
أغلى وشقق أرخص
قد ال يصل األمر إىل ذروة
 ,2013لكن التوقعات تشري إىل
صعود ملحوظ بالنسبة ألسعار
املنازل يف معظم واليات
أسرتاليا خالل العام اجلديد
.2017
لكن االمر خيتلف فيما يتعلق
بالشقق السكنية اليت قد
تشهد اخنفاضا يف بعض املدن
الرئيسية نتيجة الخنفاض الطلب
عليها.
وعالوة على ذلك ،يتوقع اخلرباء
اخنفاضا يف أسعار العقارات
بشكل عام يف العام اجلديد يف
مدينيت بريث وداروين.
وخالل السنوات األربع األخرية
شهدت أسعار العقارات يف
ارتفاعا
وملبورن
سيدني
مطردا بلغ  % 67و % 46على
التوالي.
وقال مسسار العقارات ساميون
كوهني« :أعتقد أن سوق
العقارات ستبقى قوية خالل

العام اجلديد».
وتوقع اخلبري العقاري تيم
لوليس هبوط قيمة العقارات
يف كل من بريث وداروين
وأدياليد قائال إن هذا ال ميثل
أنباء جيدة بالنسبة ألصحاب
العقارات يف املدن الثالث حيث
تنخفض قيمة األصول اململوكة
هلم.
ويف سيدني ،تشري التوقعات
إىل زيادة الرغبة يف اقتناء
الشقق
وليس
املنازل
السكنية.
ويف ملبورن ،توقعت مؤسسة
بيس شاربنيل اخنفاض أسعار
الشقق السكنية بنسبة % 3.5
عام .2017
ويف بريزبن ،تشري البحوث
إىل زيادة نسبة املعروض من
العقارات عن الطلب الفعلي،
يف ظل منو سكاني أقل من
املتوقع.
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يف العام اجلديد ..السنرتلينك
«ي ْبتَز» املواطنني

النائبة ليندا بريني
تفاقمت أزمة السنرتلينك على
حنو خطري ,حيث اعرب العديد
من األسرتاليني عن استيائهم
الشديد من مطالباتهم بإرجاع
عشرات اآلالف من الدوالرات.
ويطالب أسرتاليون غاضبون،
كان العديد منهم حيصل
لفرتة وجيزة على بدل البطالة
منذ سنوات ،احلكومة بالتدخل
السريع إلنقاذهم ،لكن احلكومة
بدورها تنكر وجود أي مشكلة.
وقد وصف مايكل غريفني،
وهو خمرج يف مدينة بريزبن ،ما
حيدث باالبرتاز.
وكان قد تلقى غريفني34 ،
عاما ،رسالة قبل عيد امليالد
جاء فيها ان هناك تباينا بشأن
الدخل الذي ذكره عام 2013
عندما ظل عاطال ملدة  3شهور،
وبني الدخل الذي حدده مكتب
الضرائب األسرتالي.
وبعدها أكد غريفني عرب اإلنرتنت
أن دخله يف ذلك الوقت كان
يناهز  26ألف دوالر سنويا،
رغم أنه كان لديه اختيار اإلجابة
بنعم أو ال.
وتلقى بعدها غريفني صدمة
كبرية بعد أن أخربوه أن
عليه إعادة  3000دوالر إىل
السنرتلينك.
وقال غريفني« :لقد شعرت
بصدمة ،حيث ان دخلي السنوي
ما زال قليال ،وال أمتلك 3000
دوالر يف الوقت احلالي ،مثة

مايكل غريفني
خطأ يف حاليت».
ويف منتصف كانون االول
املاضي ،كشفت تقارير أن
السنرتلينك أرسال  20ألف
رسالة كل أسبوع إىل أشخاص
يطالبهم فيها بتسديد أموال
مستحقة عليهم.
العديد
يوميا،
ويتكشفت،
من القصص املرعبة ،إذ أن
بعض الرسائل ذهبت إىل
فئات شديدة الضعف مثل
أمهات يتولني مبفردهن شؤون
عائالتهن ،وذوي عجز وأشخاص
من ذوي املعاشات.
من جانبها ،قالت ليندا بريني
عضوة الربملان إنه ال يوجد
أحد يف احلكومة ميتلك إجابات
لتهدئة قلق هؤالء األسرتاليني
الغاضبني.
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تغيريات مقرتحة يف اختبار املواطنة

دعا وزير اهلجرة األسرتالي بيرت
داتون إىل إجراء اختبار مواطنة
أكثر صرامة على املهاجرين
الراغبني يف أن يصبحوا
أسرتاليني.
وأضاف الوزير داتون يقول أن
جتديد االختبار مناقشة تستحق
االهتمام ،يف وقت تبحث فيه
احلكومة الفيدرالية إجراءات
ملنع اإلرهابيني من استغالل
سبل اهلجرة كوسيلة لتنفيذ
خمططاتهم.ولفت داتون إىل
رغبته يف الرتكيز على قياس
مدى قابلية املهاجرين على
االندماج يف اجملتمع األسرتالي،
ومدى الرغبة الفردية يف تعلم
اللغة اإلنكليزية ،وتعليم األبناء،
ومقدار
العمل،
وتطلعات

االعتماد احملتمل على الدعوم
االجتماعية «السنرتلينك».
واستطرد الوزير يقول يف
تصرحيات لصحيفة األسرتاليان:
«وجهة نظري أن هؤالء غري
القادرين على تبين تلك القيم

ال ينبغي أن يتوقعوا احلصول
على اجلنسية األسرتالية بصورة
أوتوماتيكية».
يذكر أن اختبار املواطنة يتألف
يف الوقت احلالي من  20سؤاال
يتم اختيارها عشوائيا من

جمموعة كبرية من األسئلة.
ومن أجل النجاح يف االختبار،
ينبغي اإلجابة على  % 75من
التساؤالت بشكل صحيح.
وذكر الوزير داتون أن هذا
االختبار يف حاجة للخضوع إىل
حتديث يتناسب مع العصر وإلقاء
نظرة أكثر عمقا على املهاجرين
املستقبليني املتوافدين إىل
أسرتاليا ،وقال «السؤال الذي
نواجهه مفاده هل لدينا االختبار
الصحيح».
وأفاد أن غالبية املهاجرين
يأتون إىل أسرتاليا لفعل
األشياء الصحيحة ،لكن مثة
أقلية حتتاج إىل نظرة أكثر
تدقيقا.
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ابتداء من أول كانون الثاني..

أسرتاليا تشهد هذه
التغيريات

مثة بعض التغيريات ستحدث مع
أجندة العام اجلديد.
موقع نيوز األسرتالي أورد قائمة
بأبرز التغيريات اليت اصبحت
سارية املفعول مع بداية كانون
الثاني وفقا ملا يلي:

ألسنان األطفال والبالغني.
ومن املتوقع أن تتلقى الواليات
واألقاليم األسرتالية أقل من
 107ماليني دوالر سنويا خالل
األعوام الثالثة املقبلة للخدمات
العالجية املتعلقة باألسنان.

فواتري الطاقة
حذر مفوض سوق الطاقة من
ارتفاع كبري يف الفواتري بسبب
اقفال حمطة الطاقة العاملة
يف الفحم يف هايزلوود يف
فيكتوريا.
وسيكون سكان جنوب اسرتاليا
االكثر تضررا حيث ستزيد
فواتريهم  150دوالرا يف السنة
فيما سرتتفع فواتري الفيكتوريني
 99دوالرا سنويا وكوينزالنديني
 28دوالر وسكان باقي الواليات
واملقاطعات  78دوالرا.

غرامات بدل البطالة
تفرض احلكومة األسرتالية مع
بداية السنة اجلديدة تضييقات
صارمة على متلقي بدل البطالة
الكساىل الذين ثبت تقاعسهم
عن السعي اجلاد الجياد عمل،
وتقاضوا أمواال دون وجه
حق ،وأصبحوا مدينني للدولة
مبستحقات إمجالية بلغت 3
مليارات دوالر.
ومع بداية العام اجلديد سيعاقب
هؤالء الذين أخفقوا يف تسديد
ديونهم لدى احلكومة ،من خالل
فرض فوائد قيمتها % 8.76
من املبالغ املستحقة.

التغيريات على املتقاعدين
اكثر من  300ألف متقاعد جزئيا
سيعانون من ختفيضات يف
مدفوعاتهم او خسارتها كليا
وذلك مبوقت أنظمة تقييم
اصبحت
األصول
وتفحص
سارية املفعول ابتداء من االول
من كانون الثاني اجلاري.
فبموجب صفقة بني االئتالف
واخلضر فان اكثر من  90يف
املئة من املتقاعدين سيكونون
حبالة افضل او لن تطرأ اي
تغيريات على مدفوعاتهم.
وسيتلقى حواىل  171ألف متقاعد
ذوي «أصول متواضعة» ما
معدله  30دوالرا كل اسبوعني..
وستنخفض مدفوعات  236ألف
متقاعد جزئيا ،فيما سيفقد 91
ألف متقاعد مدفوعاتهم.
ويبقى املنزل العائلي مستثنيا
من التغيريات.
اجلديدة
العتبات
وستكون
لألصول املعفاة من الضرائب
 250ألف دوالر للمالكني
الفرديني للمنزل و  275ألف
دوالر للمالكني املزدوجني،
و 450ألف دوالر للمتقاعد
غري املالك ملنزل و  575ألف
دوالر للمالكني املزدوجني غري
املالكني ملنزل.
الذي
املبلغ
وسيتضاعف
يفقده املتقاعد من  1،50اىل
 3دوالرات لكل  1000دوالر
أصول اعلى من العتبات املعفية
املذكورة اعاله.
وقد حذر اخلرباء من «ضربة
مزدوجة» للمتقاعدين جزئيا
سيفقدون
الذين
الذين
حسومات على اشياء مثل رسم
االرض للبلديات وكذلك النقل
العام.
متويل األسنان
سيفقد حوالي  338ألف شخص
حق التمتع خبدمات جمانية لعالج
أسنانهم وفقا لقانون فيدرالي
جديد ،حبسب حتذيرات خرباء
صحة.
وأعلنت وزيرة الصحة سوزان لي
الشهر املاضي أنها لن متضي
قدما يف خطة تتكلف  2.1مليار
دوالر تستهدف العالج اجملاني

ضريبة الرحالة
بدءا من  1كانون الثاني ،2017
مت إجبار الرحالة على دفع 15
سنتا كضريبة دخل عن كل
دوالر يتقاضونه.
أسعار البنزين
يف نيو ساوث ويلز ،تسبب
إلزام حمطات البنزين بشرط
«إيثانول  »10يف ندرة وجود
بنزين أوكتان  91واالضطرار
للتزود بأنواع أكثر غالء مثل
أوكتان  95و 98اخلالي من
الرصاص.
رسوم جواز السفر
يف موازنة  17-2016مت اإلعالن
عن زيادة يف رسوم جواز
السفر بدءا من  1كانون الثاني
.2017
تكلفة استصدار جواز سفر
ميتد  10سنوات لشخص يف
السادسة عشرة من عمره
ستزيد من  254دوالرا إىل 277
دوالرا.
اما تكلفة استخراج جواز سفر
 5سنوات لألطفال حتت 16
عاما ،ستزيد من  127إىل 139
دوالرا.
موقع لينكدين
سيبدأ املوقع الشهري مع العام
اجلديد يف فرض  % 10ضريبة
سلع وخدمات على املشرتكني
مع
للتماشي
األسرتاليني
التغيريات يف قوانني الضرائب
األسرتالية.
حساب لينكدين سيكلف صاحبه
 576دوالرا سنويا.
ووفقا لتغيريات أعلنت عام
 16-2015فإن الشركات األجنبية
اليت تعمل يف أسرتاليا برؤوس
أموال كبرية ملزمة بالتسجيل
لدى مكتب الضرائب األسرتالي
جلمع ضريبة السلع واخلدمات
على املبيعات اجليدة.
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مقاالت وتحقيقات

«ستديو فيجن» :سرقة أموال الدولة بـ «العملة الصعبة»
فراس الشويف
تنتظر شركة «ستديو فيجن» اجللسة الثانية من
احملاكمة قبل نهاية الشهر اجلاري ،بعد جناح
املر يف
الشركة ورئيس جملس إدارتها ميشال ّ
مهمة
التهرب من التبليغ يف اجللسة األوىل .هي
ّ
صعبة أمام القضاء يف ّ
ظل الضغوط السياسية،
ّ
ملف الدولة يف القضية «ماكن» .فهل
مع أن
تتجرأ على مالحقة الشركاء الدوليني لـ»ستديو
ّ
فيجن»؟
ّ
لعل قضية التخابر غري الشرعي لشركة «ستديو
فيجن» وحرمان الدولة اللبنانية من أحد أهم
ّ
امللف األدسم بني
مواردها االقتصادية،
ّ
ملفات «فضيحة االتصاالت» ،اليت فجرتها جلنة
االتصاالت النيابية يف  21آذار املاضي.
احمللية والدولية،
تركيبة معقدة من العالقات
ّ
أمنت على مدى أعوام لشركة
تقنيًا وماليًاّ ،
«ستديو فيجن» واملؤسسات املتفرعة عنها
كمحطة «أم .تي .يف» التلفزيونية ،مداخيل
قدرتها الدولة حبوالي 60
طائلة من األموالّ ،
مليون دوالر أمريكي ،كان من املفرتض أن
يعول عليها لبنان
تكون جزءًا من األرباح اليت
ّ
لسد عجزه يف قطاعات
يف قطاع االتصاالت،
ّ
أخرى.
لكن ،بدل ذلك ،كانت قرصنة االتصاالت
رزق ال ينضب
الدولية الواردة إىل لبنان ،باب
ٍ
بالنسبة لـ»ستديو فيجن» والقائمني عليها،
حمددة
وأشبه بـ»طابعة مالية» لـ»عملة صعبة» ّ
يف سوق التجارة الدولية هي الـ» ،»SDRواليت
ّ
تشكل سرقتها من خزينة الدولة جرمية أكرب من
جرمية سرقة املال العام باللرية اللبنانية.
ّ
وستة على
مرت على الفضيحة،
تسعة أشهر ّ
العامة املالية
النيابة
أمام
دعواها
تقديم الدولة
ّ
ضد الشركة ورئيس جملس إدارتها ميشال
املر ،بتهمة استقبال مكاملات غري شرعية
غربيال ّ
ومتريرها إىل املشرتكني على الشبكة الوطنية
وحرمان الدولة مبالغ طائلة من املال العام.
وتنتظر الدعوى ،اجللسة الثانية أمام القاضي
اجلزائي املنفرد يف املنت يف  26كانون الثاني،
ّ
«تعذر» تبليغ املدعى عليهما يف اجللسة
بعد أن
األوىل ،بتاريخ  10تشرين الثاني املاضي .وبني
املر وشركته
الضغوط السياسية وحماوالت
ّ
إجياد الذرائع والتربيرات ،كتلك اليت أدىل بها
أمام النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم
يف جلسة االستماع األوىل ومل تقنع القاضي
املخضرم ،م ّربرًا عمل خطوط الشركة على مدى
 24ساعة يف اليوم بقيامها بدراسات إحصائية،
تضع جلنة االتصاالت النيابية برئاسة النائب
ّ
امللف القضائي حتت املتابعة
حسن فضل اهلل
الدائمة مع بداية العام اجلديد ،إصرارًا منها على
الوصول إىل حماسبة املرتكبني وإعادة املال
العام املهدور.

كيف قرصنت «ستديو فيجن»؟
تعد االتصاالت الدولية الواردة إىل لبنان،
ّ
ً
ثروة بالنسبة ملصادر دعم خزينة الدولة ،إذ
ّ
يتلقى اتصاالت
أن اجلزء األكرب من اللبنانيني،
من املغرتبني يف اخلارج ،وكذلك األمر بالنسبة
لألجانب املوجودين يف البالد .وإذا ما قورن
حجم االتصاالت اخلارجة من لبنان مع تلك
املعدل هو واحد للخارج
الواردة إليه ،فإن
ّ
ّ
املشغلة
مقابل  7للوارد .وكما أن للشركات
حصة من االتصاالت اخلارجة
يف الدول األخر،
ّ
ً
حصة من
،
ا
أيض
للبنان
فإن
من لبنان إليها،
ّ
معدله 260
االتصاالت الواردة إليه ،تبلغ ما
ّ
يتم حتويلها إىل عملة الـ»SDR
مليون دقيقةّ ،
السحب
«وحدة
أو
)(Special
Drawing Rate
ّ
اخلاصة» ،وهي عملة عاملية غري مطبوعة هلا
سعر يومي يف البورصة العاملية ،وتعترب ثروة
لبنان يف قطاع االتصاالت بشكل دائم.
معدات وأجهزة استقبال ُنشرت يف قمم
عرب
ّ
وحمول سنرتال « »IPBXأو
وغريها،
الزعرور
ّ
«»International Private Branch Exchange
موجود يف مركز «ستديو فيجن» يف منطقة

النقاشّ ،
ّ
متكنت الشركة من فتح
أو
«»International Gateway
«نافذة اتصاالت عاملية» الستقبال
خطوط االتصال الواردة إىل لبنان،
حلوالي  450ألف مشرتك يف
الشبكة الوطنية.
وهي بذلك قامت بتغيري «بلد
املنشأ» يف االتصاالت الدولية
أو عملية « .»REFILINGومل
يكن باستطاعة «ستديو فيجن»
العملية التقنية
أن تقوم بهذه
ّ
ّ
واملعقدة ،من دون
غري الشرعية
شركاء دوليني أو وسطاء بينها
وبني شركات االتصاالت يف الدول
األجنبية ،باإلضافة إىل مكاتب
التنسيق اليت متلكها الشركة يف
أكثر من عاصمة عاملية .وما تقوم
به الشركات الدولية من حتويل
ّ
حمطات
جلزء من االتصاالت على
استقبال «ستديو فيجن» ،بد ً
ال من
حتويلها إىل مستقبالت «أوجريو»،
الدول اليت ال
قد ال خيالف قوانني ّ
حتصر قطاع االتصاالت يف شركات
وطنيةّ ،
لكنه بالتأكيد خيالف العقود
ّ
املوقعة بني لبنان والشركات
تتضمن
واليت
اخلارج،
يف
الشريكة
ّ
بنودًا صرحية عن أن الدولة هي
اجلهة احلصرية يف لبنان اليت متلك
ّ
حق استقبال االتصاالت وتوريدها
إىل اخلارج.
ِ
تكتف «ستديو فيجن» مبا كانت
ومل
حتصل عليه من الشركات الدولية
بشكل مباشر عرب أجهزة االستقبال ،بل عمدت
احمللية
إىل احلصول من شركات بيع االنرتنت
ّ
على خطوط انرتنت « »E1دولية ،لتوسيع
قدرتها على استقبال اتصاالت أكثر.
سيوسع
ومن غري املعروف ،ما إذا كان القضاء
ّ
ّ
املت َه َم نْي« ،ستديو فيجن»
حتقيقاته مع
واملر ،ملعرفة شركائهما الدوليني ،وكيفية
ّ
عقد الصفقات مع اجلهات اخلارجية ،وما إذا
كانت الدولة اللبنانية يف وارد مالحقة الشركاء
أمام احملاكم الدولية
احلقوق
الستعادة
املهدورة ،أم ستلجأ إىل
مقاصات جديدة،
إجراء
ّ
بتعهدات
واالكتفاء
ّ
الدولية
الشركات
بعدم تكرار التخابر
غري الشرعي يف لبنان
جمددًا.
ّ

معدّل حجم
االتصاالت
الدولية ومن
لبنان واليه هو
واحد للخارج و7
للوارد

كيف ا ُكتشفت القرصنة؟
بتاريخ  29آب  ،2012مت تأسيس اشرتاك من
هيئة «أوجريو» باسم «ستديو فيجن» يتضمن
خط  E1رقمه  ،04526000إضافة إىل جمموعة
ّ
مؤلفة من مئة خط ،تبدأ من
خطوط «»DDI
 04526000إىل .04526099
وبررت الشركة طلبها بأنها مؤسسة ضخمة
ّ
وحتتاج إىل ٍ
كبري من خطوط االتصال .وخط
عدد
ٍ
الـ  E1هو وحدة قياس تعادل ما جمموعه ّ 30
خطًا
رقميًا ،سعة كل منها  64كيلوبايت ،باإلضافة
إىل خطوط اتصال أخرى كانت «ستديو فيجن»
متلكها ،وضمتها «أوجريو» إىل الباقة اجلديدة
والتسلسل اجلديد لتحصيل سعة املئة ّ
خط.
وبني أيلول  2012وتشرين الثاني من العام
نفسه ،حرصت «ستديو فيجن» على إبقاء
ّ
اخلط اجلديد صامتًا ،وعدم إثارة أي شبهة يف
وجهة االستعمال .إذ تعتمد «أوجريو» نظاماً
تلقائيًا ملراقبة فواتري اخلطوط اجلديدة يف
األشهر الثالثة األوىل ،وتسقطها من املراقبة

تذرّع املرّ بأن شركته تقوم بإجراء احصاءات لكن القاضي لم يقتنع (تصميم رشأ الشويف)
بعد التأكد من أن ال شيء يثري الريبة .إلاّ أن
أولي
عمليات التخابر غري الشرعي بدأت بشكل ّ
يف الشهر األخري من  ،2012لتقفز بعدها إىل
معدالت كبرية يف كانون الثاني  ،2013وبقيت
كذلك حتى الشهر الرابع من العام املنصرم،
بعد أقل من شهر على اجتماع جلنة االتصاالت
النيابية ّ
الشهري يف  21آذار  ،2016وبدء ضغط
اللجنة واإلجراءات القانونية ضد عمليات التخابر
غري الشرعي.
ويف جمموعة من اجلداول التحليلية اليت
أعدها قطاع الفواتري يف مديرية االستثمار
ّ
وعرضت على جلنة االتصاالت
يف «أوجريو»ُ ،
وجملس الوزراء يف وقت الحق ،يظهر أن عدد
املشرتكني الذين ّ
تلقوا اتصا ً
ّ
اخلط الرقمي
ال من
 04526000خالل العام  ،2014بلغ 274429
مشرتكًا ،وخالل العام  268715 ،2015مشرتكًا،
اي ما جمموعه  389490مشرتكًا وما نسبته %45
من أصل مجيع املشرتكني يف الشبكة الثابتة.
وباملقارنة بني اتصاالت «ستديو فيجن»
واتصاالت مؤسسات كبرية أخرى ،كـ»بنك لبنان
ً
مباشرة ،يظهر
واملهجر» ،مث ًال ،الذي يليها
أن املصرف خالل العامني نفسيهما ،اتصل
بـ 111615مشرتكًا ،أي ما نسبته  %12.81من
نسبة املشرتكني ،تليه قيادة اجليش اللبناني
وطريان الشرق األوسط ومؤسسات ضخمة
أخرى ،بالكاد وصلت معدالتها ربع معدالت
اتصاالت «ستديو فيجن».
ّ
للخط يف أوقات
وتدحض احلركة املستمرة
النهار والليل ويف اإلجازات والعطل الرمسية،
على مدى العامني املنصرمني واألشهر األوىل
املر اإلدالء به أمام القاضي
من  ،2016ما حاول ّ
إبراهيم ،بأن عمليات اإلحصاء هي اليت ترفع
مبعدل وسطي يبلغ حوالي 30
قيمة الفواتري
ّ
مليون لرية شهريًا.
إذ من غري املمكن أن جتري الشركة إحصاءاتها
خالل ساعات الليل ،وساعات الفجر األوىل،
خصوصًا أن مراقبة حركة االتصال تظهر
حمددين
معدالت مرتفعة لالتصال مبشرتكني
ّ
أكثر من عشر مرات بشكل يومي ،مثل السفارة
الفرنسية واجلامعة األمريكية يف بريوت،

ومؤسسات أخرى.
هل يصل التحقيق إىل خواتيمه «السعيدة»
وحتصل حقوقها املهدورة
بالنسبة للدولة،
ّ
من «ستديو فيجن» خالل عهد الرئيس ميشال
ّ
قاض منفرد
امللف على
عون؟ خصوصًا أن إحالة
ٍ
يف املنت بد ً
ال من ترك القضية يف بريوت،
ّ
ّ
جدية متابعة امللف ،وحرص
الشكوك يف
تثري
ّ
ّ
التدخالت السياسية اليت اضطلع بها الرئيس
أي من
سعد احلريري على عدم توقيف
ّ
املر أو ٍ
التوسع يف
املتورطني اجلدد الذين قد يظهرهم
ّ
ّ
التحقيق القضائي.

«فرق عملة» تـُغني «»STUDIO VISION
ّ
حظ شركات االتصال األجنبية
من حسن
ٌ
حبث آخر)،
(غالبيتها عاملية معروفة وذلك
املر وشركته
السيد ميشال
وجود
ٍ
شخص مثل ّ
ّ
«ستديو فيجن» يف لبنان.
املر ،تستطيع الشركات اليت سبق أن
وبفضل
ّ
ّ
وقعت عقودًا مع لبنان (تتضمن إشارات واضحة
حلصرية الدولة اللبنانية يف إدارة واستثمار
االتصاالت الواردة واخلارجة) ،االلتفاف على
خزينة الدولة اللبنانية ،وحرمانها من ّ
حقها يف
نسبتها من كلفة االتصاالت الدولية الواردة،
ً
كاملة.
حصته
بدل أن تدفع للبنان ّ
املر أسعاراً
وتدفع الشركات األجنبية لشركة
ّ
زهيدة مثن دقائق االتصال ،مقارنة مع ما
ّ
ّ
لكنها بالنسبة
تضطر لدفعه للدولة اللبنانية،
ّ
ً
للمر تشكل أرباحا طائلة ،باملقارنة مع ما يدفعه
ّ
بدل اتصاالت على شبكة االتصال احمللية
الوطنية.
معدل كلفة االتصال الدولي اليت يفرتض
ويبلغ ّ
أن يرحبها لبنان يف حال ّ
مت االتصال بالطرق
الشرعية حوالي  300لرية لبنانية من الشركات
للمر حنو
األجنبية ،بينما تدفع هذه الشركات
ّ
 150لرية ،فيما يدفع األخري  40لرية لبنانية
للشبكة احمللية ،بد ً
ال عن دقيقة التخابر احمللية،
جانيًا بذلك أرباحًا طائلة من «فرق العملة».
املر والشركات األجنبية رابح
فتكون املعادلة:
ّ
ــــ رابح ،والدولة هي اخلاسر الوحيد.
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مقاالت وتحقيقات

الغاز يف لبنان :أعمال احلفر (قد) تبدأ بعد  3سنوات االتصاالت يف لبنان :أداة جباية وتوزيع مغامن
فيفيان عقيقي

ّ
تتوقع وزارة الطاقة واملياه بدء أعمال احلفر
والتنقيب إلنتاج النفط والغاز يف غضون 3
التنفيذية
سنوات ،فيما لو أجنزت اخلطوات
ّ
احملدد هلا ،وذلك
املتبقية وفق اجلدول الزمين
ّ
أعدته
بعد التوافق على القانون الضرييب الذي ّ
هيئة إدارة قطاع البرتول ،وأدخلت وزارة املال
تعديالت عليه ،متهيدًا الستكمال دورة الرتاخيص
املهتمة بالثروة
النفطية
واستقطاب الشركات
ّ
ّ
اللبنانية.
ّ
البحرية
مرسومي تقسيم البلوكات
مع إقرار
َ
ّ
اتفاقية استكشاف النفط ودفرت الشروط،
ومنوذج
ّ
يف اجللسة األوىل جمللس الوزراء يف العهد
والقانونية
التشريعية
اجلديد ،اكتملت املنظومة
ّ
ّ
البحرية
ملتابعة دورة الرتاخيص األوىل يف املياه
ّ
اللبنانية الستكشاف وإنتاج النفط والغاز ،واليت
ّ
وتأهلت
سبق أن ُأطلقت يف أيلول عام ،2013
ّ
ّ
مشغلة و 34شركة
مبوجبها  46شركة ( 12شركة
ّ
مشغلة).
غري
عب عنه وزير الطاقة واملياه سيزار أبو خليل
هذا ما رّ
معلنًا «دخول لبنان العصر النفطي العاملي».

بانتظار توقيع العقود

هذه اخلطوة ستلحقها خريطة طريق هي عبارة
ّ
واحملطات
التنفيذية
عن سلسلة من اخلطوات
ّ
وتتضمن:
حتى توقيع العقود لبدء االستكشاف،
ّ
املؤهلة
 -1إعادة استطالع اهتمام الشركات
ّ
يف الدورة األوىل -2 .فتح دورة تأهيل جديدة
للشركات الراغبة يف املشاركة (مع ما يتبع ذلك من
دخول العبني جدد) -3 .تقديم العروض للبلوكات
املفتوحة للمزايدة -4 .تقويم العروض اليت حبسب
ستخصص  %70من عالمتها على
دفرت الشروط
ّ
العرض املالي و %30منها على العرض التقين.
 -5موافقة جملس الوزراء على توقيع العقود.
عد إقرار املرسومني العالقني منذ ثالث سنوات
ُي ُّ
يعزز
إجيابية للقطاع النفطي ،مبا
مبثابة «إشارة
ّ
ّ
اهتمام الشركات يف الغاز اللبناني» ،حبسب أبو
خليل ،وهي خطوة تأتي بالتزامن مع ظروف مستجدة
بعدما أنهت قربص دورة الرتاخيص الثالثة ،ففاز
كونسورسيوم شركيت  ExxonMobilوQatar
 Petroleumبالبلوك رقم  ،10وكونسورسيوم
 ENIو Totalبالبلوك رقم ( 6الذي يضاف إىل
القربصية رقم  2و 3و8
حصة  ENIيف البلوكات
ّ
ّ
و 9وحقل ظهر املصري) ،فيما أطلقت إسرائيل
دورة تراخيص جديدة وفتحت  24بلوكًا حبريًا على
الشمالية ،وأبدت جمموعة من
الفلسطينية
احلدود
ّ
ّ
روسية)
العاملية (من ضمنها شركات
الشركات
ّ
ّ
اهتمامها فيها بعد دخول قانون مكافحة االحتكار
حيز التنفيذ يف إسرائيل (وهو الذي سحب
النفطي ّ
البساط من حتت أقدام شركيت Noble Energy
اإلسرائيلية).
األمريكية وDelek
ّ
ّ

معايري اختيار البلوكات

قرر وزير الطاقة (حينها) جربان
يف عام ّ ،2013
باسيل فتح البلوكات رقم  1و 4و 5و 6و ،9اليت
الزلزالية
اجليولوجية واملسوحات
بينت الطبيعة
ّ
ّ
ّ
اليت أجرتها هيئة إدارة قطاع البرتول وجود
مكامن صاحلة لالستكشاف فيها ،وهي البلوكات
نفسها اليت ّ
املتأهلة يف
أكثرية الشركات
فضلتها
ّ
ّ
عملية اختيار البلوكات اليوم ،فتخضع
حينه .أما
ّ
سياسية نتيجة احلركة
ملعطيات جديدة هلا أبعاد
ّ
تقرر فتح
اإلسرائيلية على احلدود
ّ
ّ
اجلنوبية ،حيث ّ
اجلنوبية ،والبلوك رقم 1
البلوكات رقم  8و 9و10
ّ
الشمالي ،وأحد البلوكات الوسطى (أي البلوكات
ّ
وحيل بعدها االعتبار التقين
رقم  4أو  5أو .)6
اسرتاتيجية التلزيم التدرجيي مبا يزيد من
عرب اتباع
ّ
حصة الدولة من املزايدة عرب حتفيز املنافسة بني
ّ
الروسية أبدت
الشركات ،علمًا بأن شركة غازبروم
ّ
اهتمامها ،من دون أن تقدم بعد على شراء قاعدة
ختوهلا بدء االستكشاف.
املعلومات (الداتا) اليت ّ

تعديالت القانون الضريبي

ّ
املؤلفة من
الوزارية،
بدأت ،أ مناقشات اللجنة
ّ
املالية ،إلجراء
رئيس احلكومة ووزير الطاقة ووزير
ّ
الضريبية مبا يتناسب مع
تعديالت على اإلجراءات
ّ
البرتولية ،واليت وصفها وزير الطاقة
األنشطة
ّ
تقنية».
«جمرد تعديالت
بـ
خليل
أبو
سيزار
واملياه
ّ
ّ
عمليًا ،سبق أن أنهت هيئة إدارة قطاع البرتول
العمل على مشروع قانون النظام الضرييب للقطاع

هديل فرفور

عمليّة اختيار البلوكات خضعت ملعطيات ذات أبعاد
سياسيّة (أ ف ب)

النفطي الذي يعتمد «عقود تقاسم اإلنتاج» أي
ّ
تتمتع
الشراكة بني الدولة وشركات النفط ،اليت
ّ
معينة واستخراج النفط منها،
حبق استثمار منطقة ّ
تتحمل كل التكاليف ،من ضمنها تكاليف
على أن
ّ
فشل االستكشاف ،على أن تسرتجع تكاليفها يف
حصة من برتول الكلفة
مدة
ّ
معينة حبصوهلا على ّ
ّ
الكمية املتبقية
(حمددة السقف) ،فيما تنقسم
ّ
ّ
حصة للدولة خاضعة للمزايدة
(برتول الربح) إىل ّ
وحصة أخرى للشركة
لتقديم العرض األفضل هلا
ّ
ّ
ترتتب عليها ضرائب أيضًا .وهو ما أخضعته
(عب وزير
املالية جملموعة من التعديالت
وزارة
رّ
ّ
املالية علي حسن خليل عن مالحظاته خالل جلسة
ّ
جملس الوزراء) ستخضع لنقاشات اللجنة لتحديد
املالية
املالية ،وتطاول  -1اقرتاح وزارة
السياسة
ّ
ّ
زيادة ضريبة الدخل واألرباح من  %22.5إىل
 %25ملصلحة خزينة الدولة بد ًال من الصندوق
السيادي -2 .نظام تدوير اخلسائر مبا جيعله
ينص عليها
متحررًا من فرتة السنوات الثالث اليت
ّ
ّ
ّ
لتتمكن هذه األخرية من استعادة
قانون الشركات
كلفتها من دون أي ضغط زمين -3 .إلغاء رسم
الطابع املالي املربوط بقيمة العقد ،والذي اقرتح
وزير املالية إصداره منفردًا مبرسوم منه-4 .
مناقشة قيمة الضريبة ُ
املضافة على الشركات.
ّ
تتخطى ثلثي
 -5رمسلة الشركة مبا ال جيعل ديونها
ّ
اجلمركية
احلفارات من الرسوم
مداخيلها -6 .إعفاء
ّ
املعدات اليت ستستخدمها يف االستكشاف
إلدخال
ّ
والتنقيب ،واستبداهلا بتصاريح إدخال مؤقت.
وهي جمموعة من التدابري اليت تلينّ التعامل مع
الشركات وتزيد من هامش جذبها.

املراحل املتبقية قبل بدء اإلنتاج

مع إقرار دفرت الشروط ومرسوم حتديد البلوكات
اتفاقية االستكشاف ،من
البحرية ومرسوم منوذج
ّ
ّ
ّ
املتوقع أن تستكمل دورة الرتاخيص األوىل،
بالتوازي مع إقرار قانون النظام الضرييب،
وقانون إنشاء الصندوق السيادي ،الذي تودع
أما
فيه األتاوة
ّ
وحصة الدولة من برتول الربحّ .
عند توقيع العقود يف غضون  9أشهر (إذا أجنزت
ّ
احملدد هلا) ،فستبدأ
كل اخلطوات حبسب الوقت
ّ
عملية االستكشاف اليت تستغرق حنو  5سنوات،
ّ
اللبنانية قد تأخذ حنو سنة ونصف
ولكن يف احلالة
ّ
سنة ،وخصوصًا أن هيئة إدارة قطاع البرتول
الزلزالية والدراسات
سبق أن أجنزت املسوحات
ّ
البحرية ،ليبدأ بعدها احلفر
اجليولوجية للبلوكات
ّ
ّ
والتنقيب واإلنتاج.

توزيع الحصص بني الدولة والشركات

يسرتد
حتصل الدولة أو ًال على األتاوة ،ثم
ّ
ّ
األقل حبسب
الكونسورسيوم ( 3شركات على
االتفاقية) التكاليف املدفوعة يف مراحل
ّ
االستكشاف والتطوير واإلنتاج عرب برتول الكلفة
على عدد من السنوات ،وفقًا ملزايدة ،على أن ال
يتخطى الـ  %65من البرتول املستخرج .ثانيًا ،بعد
يقسم برتول الربح
حسم األتاوة وبرتول الكلفة،
ّ
(حصة
املتبقية) بني الدولة والشركة،
(الكمية
ّ
ّ
ّ
كحد أدنى).
الدولة خاضعة للمزايدة بنسبة %30
ّ
تسرتد الشركات كل تكاليفها خالل الفرتة
وعندما
ّ
حصة الدولة يف
االتفاقية ،ترتفع
احملددة يف
ّ
ّ
ّ
تصاعدية حتى تصل إىل سقف
برتول الربح بوترية
ّ
أقصى خاضع أيضًا للمزايدة .ثالثًا ،بعد حسم
حصة الدولة من برتول الربح حتصل الشركات على
ّ
ّ
املتبقية منه ،بعد اقتطاع نسبة من هذه
احلصة
ّ
احلصة كضريبة بنسبة .%22.5
ّ

هناك دعوة إىل إقفال اهلواتف يوم األحد املقبل،
حترك يقوم به ناشطون وناشطات للتعبري
يف سياق ّ
عن رفضهم للطريقة اليت ُيدار بها قطاع االتصاالت
واألكالف اليت ّ
ترتبها هذه اإلدارة على املستهلكني...
االستجابة هلذه اخلطوة قد ال تكون واسعة ،حبسب ما
دلت عليه جتارب سابقة ،وهي قد ال تكون موجعة
كفاية لفرض اإلصالحات املطلوبة ،ولكن ما تطرحه
احلملة اجلديدة ينبع من واقع سيئ حقيقي يستدعي
رفع الصوت عاليًا من اجل حق املقيمني واملقيمات
يف لبنان بأجود خدمات االتصاالت بأدنى األسعار،
أو مبعنى أوضح ،أن ال تبقى االتصاالت أداة جباية
للضرائب.
 1860مليارًا و 490مليون لرية لبنانية ،أو ما يعادل
 1.2مليار دوالر ،هو حجم اإليرادات الصافية لوزارة
االتصاالت عام  ،2015حبسب وزارة املالية.
ُتشري األخرية يف تقريرها حول ملخص الوضع املالي
الصادر يف العام املاضي اىل أن إيرادات االتصاالت
بلغت حتى آب املاضي ،أي يف مثانية أشهر ،حنو 1202
مليار و 236مليون لرية ،أو ما يعادل  801.5مليون
دوالر .تقول املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات
يف لبنان (إيدال) يف تقريرها األخري حول االتصاالت
عد مصدر الدخل
إن قطاع االتصاالت يف لبنان ُي ّ
الثاني خلزينة الدولة ،بعد إيرادات الضريبة على
القيمة ُ
املضافة ( .)T.V.Aمبعنى آخر ،يردد التقرير،
بشكل مباشر ،ما يشكو منه الكثريون عن أن قطاع
االتصاالت يف لبنان
حتول اىل «ضريبة» يدفعها
ّ
ُ
املقيم يف لبنان لتأمني مداخيل خلزينة الدولة ،أي
أنه
حتول اىل أداة ضريبية للجباية بد ًال من أن يكون
ّ
«خدمة» تتسم باألهمية االقتصادية واالجتماعية،
وجيدر توفريها بأدنى سعر وأقصى جودة .هذا الواقع
يعب
السليب الذي ّ
ترسخ على مدى عقدين من الزمن ،رّ
ّ
املنظمة لالتصاالت السابق ،عماد
عنه رئيس اهليئة
حب اهلل ،الذي شرح يف حديثه له أن االتصاالت يف
لبنان هي عبارة عن ضريبة ُمعلنة ُتستخدم لـ»تشليح»
ُ
املشرتكني يف خطوط اهلواتف رسومًا «هي األغلى
يف العامل».

لبنان عام  ،2014يعطى ُ
املشرتك يف فرنسا مث ًال خطًا
ثابتًا مفتوحًا وإنرتنت مفتوحًا ورسائل  ،SMSإضافة
اىل ساعتني من االتصال الداخلي اخللوي وإىل  41بلدًا
أما كلفة العرض
أجنبيًا بـ  2.6دوالر شهريًا فقطّ .
األفضل يف لبنان (اشرتاك إنرتنت  +خط ثابت)
ُ
قدر بـ  60.8دوالرًا شهريًا ،فيما تبلغ كلفة العرض
فت ّ
األقرب اىل احلالة اللبنانية يف فرنسا مث ًال (اتصاالت
خلوية مفتوحة واتصاالت مفتوحة على اخلط الثابت
وعلى اإلنرتنت وبال حدود وعلى مدار الساعة) 26
فإن الكلفة النظرية
دوالرًا شهريًا .ووفق الدراسةّ ،
للدقيقة للخطوط الثابتة تبلغ  3.26سنتات ،فيما تبلغ
الكلفة احلقيقية اليت
تتضمن رسومًا واشرتاكًا حنو
ّ
 5.7سنتات .أما كلفة الدقيقة على بطاقة اخللوي
املدفوعة سلفًا ،فتبلغ نظريًا  36سنتًا ،يف حني أنها
ُت ّ
كلف واقعيًا  63سنتًا .أما كلفة الدقيقة على اخلط
الثابت اخللوي ،فتبلغ نظريًا  11سنتًا ،يف حني أنها
تكلف ُ
املستخدم مع اشرتاك ورسوم  17.85سنتًا.
إضافة اىل أن كلفة الرسالة  smsتبلغ  9سنتات،
فيما تبلغ كلفة اإلنرتنت ( 19 )D.S.Lدوالرًا شهريًا
باحلد األدنى.

 85%من مـُشرتكي الخلوي خطوطهم مُسبقة الدفع

التقديرات الرمسية لقيمة اإليرادات الصافية اليت
حتصل عليها اخلزينة
العامة ،ال تعكس قيمة قطاع
ّ
االتصاالت ّ
كله ،على الرغم من أنه مملوك بشكل شبه
كامل من الدولة ،فهذه التقديرات ال تشمل املبالغ
املقتطعة من اإليرادات لالستثمار والصيانة واألجور
واإلجيارات وعقود شركيت إدارة وتشغيل شبكيت
اخللوي وعقود هيئة «أوجريو» وغريها من النفقات
الكثرية والكبرية اليت ُتصرف من دون تدقيق جدي
ورقابة فعلية ...كما ال تشمل أعمال شركات اإلنرتنت
اخلاصة وأرباح املوزعني ...مبعنى ما ،ميكن تقدير
القيمة اإلمجالية لفواتري االتصاالت اليت يسددها
املشرتكون يف لبنان بأكثر من  3مليارات دوالر،
وهذا ما يفسر الكثري من األمور اليت يعانيها القطاع،
إذ يسيل لعاب كثيف للسيطرة على هذه الريوع
واالستحواذ عليها وتوزيعها بني الالعبني الكبار،
وصو ًال اىل اخلصخصة الشاملة املستهدفة.
تفيد آخر التقديرات بأن يف لبنان حنو 4,504,631
ُمشرتكًا يف خطوط اهلواتف اخللوية2,026,800 .
ُمشرتك على شبكة ألفا اليت تديرها وتشغلها شركة
«أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا»
( )OTMTاملصرية منذ شباط  .2009و2,44,831
ُمشرتكًا على شبكة تاتش اليت تديرها شركة «زين»
أما عدد ُ
املشرتكني يف
الكويتية منذ عام ّ .2004
خطوط اهلاتف الثابت ،فقد بلغ عام  ،2015حنو 970
ألفًا ،وتشري إيدال يف دراستها اىل ارتفاع نسب
اشرتاكات اهلواتف اخللوية خالل السنوات املاضية
مبعدل منو سنوي مركب يبلغ  %5.71بني عامي 2010
و ،2015ويعود جزء مهم من هذا النمو اىل تزايد أعداد
الالجئني السوريني .وحبسب الدراسة نفسها ،وصلت
نسبة انتشار خطوط اهلواتف اخللوية بني السكان اىل
 %87.07يف عام  ،2015بعدما كانت  %65.97يف
عام  .2010هذه النسب ،على الرغم من أنها تبقى
أقل من النسب املوجودة يف البلدان العربية ()%110
وأقل من املعدل العاملي (ُ ،)%93تنبئ بـ»منو» قطاع
االتصاالت يف لبنان وجعله أكثر «دسامة».

تحُ تسب الثانية دقيقة ،ما يعين أن تسديد مثن 400
تعد
دقيقة يقابله استهالك  280دقيقة فعليًا ،وهذه ّ
سرقة موصوفة .مل حتتسب الدراسة االنقطاع املتكرر
لالتصال اخللوي «الذي يؤدي إىل حتميل املستهلك
دقائق إضافية حصيلتها تتجاوز العشرة ماليني
شهريًا»ُ .تشري الدراسة اىل أن ُ
املقارنة مع العروض
يف البلدان األخرى صعبة «ألن العروض اللبنانية
بدائية تعتمد االحتكار وتغيب عنها املنافسة متامًا».
هذا الواقع يطرح تساؤ ًال حول كيفية توزيع السعر
بني الرسوم اليت تفرضها وزارة االتصاالت كمكونات
شبه ضريبية وبني السعر املتعلق بالعامل التجاري
قدم للمشرتك .يقول مصدر متابع
لقاء خدمات ُت ّ
مللف االتصاالت يف لبنان إن كل  100دوالر يدفعها
ُ
املشرتك يوجد فيها  33دوالرًا فقط سعرًا جتاريًا ،علمًا
بأن السعر التجاري هو من األغلى بني دول العامل،
وبالتالي فإن معظم ُ
املشرتكني فعليًا ال يستطيعون
التمييز بني السعر الذي يدفعونه لقاء بدل للخدمات
اليت يتلقونها و»الضريبة» اليت تفرض عليهم (رسوم
اشرتاك أو غريها) ،واملقصود بهم هنا هم ُ
املشرتكون
يف اخلطوط ُ
املسبقة الدفع ،الذين ُيشكلون حنو %85
من إمجالي ُ
املشرتكني يف خطوط اهلواتف اخللوية،
حبسب الباحث يف «الدولية للمعلومات» حممد مشس
الدين.
يشري حب اهلل اىل الكثري من اخلدمات املوجودة يف
قطاع االتصاالت واملعتمدة من قبل الشركتني عبارة
عن «عمليات نصب ُم ّ
نظمة»ُ .يعطي مثا ًال االشرتاك
الشهري اإلجباري للمشرتكني يف خطوط الدفع
ُ
املسبق ،ويقول إنه يف معظم دول العامل ،ال يوجد
مسألة «التهديد بفقدان اخلط أو رقم اهلاتف إذا مل
يتم تشرجيه شهريًا» .مبعنى آخر ،إذا كانت الشركات
التابعة لوزارة االتصاالت تستطيع أن تبيع اخلط الذي
شرجه» ،فهي تقوم بتأجريه
باعته للمشرتك إذا مل ُ
«ي ّ
اخلط ال بيعه ،فلماذا تأخذ منه سعر البيع إذًا؟
يقول حب اهلل إن التصويب جيب أن يكون على الدولة
صدق على اقرتاحات
املتمثلة بوزارة االتصاالت اليت ُت ّ
الشركات عرب مراسيم وغريها ،الفتًا اىل أنها تستطيع
أن تلزم الشركات بتخفيض األسعار والتوصل اىل
صيغة أفضلُ .ي ّ
ذكر حب اهلل بأن العقود احلالية مع
«منتهية الصالحية» ،إذ جرى التمديد
الشركتني ُ
للشركتني نتيجة فشل املناقصات عام  ،2015الفتًا
اىل أن هذه املناقصات جيب أن تجُ رى بطريقة أخرى.
ما هي مهمة اهليئة املنظمة لالتصاالت إذًا؟ يقول
حب اهلل إنه مل جير احرتام هذه اهليئة وال مهماتها
املنصوص عليها يف قانون االتصاالت الصادر عام
ويضيف إن القانون
( 2002حيمل الرقم ُ .)431
كان واضحًا جلهة أن تبقى وزارة االتصاالت معنية
بالسياسات العامة فقط ،وأن أمور التشغيل ومراقبة
جودة النوعية واألسعار تبقى منوطة مبهمات اهليئة.
وخيتم حب اهلل بالقول إن ارتفاع كلفة االتصاالت ال
يؤثر على األفراد فقط ،بل يؤثر على بقية القطاعات
اليت تعتمد على قطاع االتصاالت.

يف عام  ،2010اعلن وزير االتصاالت (حينها) ،شربل
حناس ،أن ثلثي فاتورة اخللوي اليت يسددها املشرتك
هي ضرائب ومكونات شبه ضريبية ،يف مقدمها
االشرتاك الشهري الذي ال يوجد مثيل له إال لدى عدد
قليل جدًا من الدول املتخلفة تكنولوجيًا .وتتفق معظم
اآلراء على أن ارتفاع الفاتورة وتدني كفاءة البنى
التحتية وسوء اإلدارة تشكل عناصر كاحبة لالستفادة
من تطور تكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتية.
أعدتها مجعية محاية ُ
املستهلك يف
وحبسب دراسة ّ

ّ
رح_سكر_خطي» ،انطلقت محلة على
حتت شعار «#
مواقع التواصل االجتماعي منذ أيام تدعو املقيمني
واملقيمات يف لبنان اىل إغالق هواتفهم وتشغيل
وضعية الطريان والتواصل عرب اإلنرتنت من خالل
وصل اهلاتف بشبكة الـ  .WIFIأما اهلدف فهو،
حبسب احلملة اليت أطلقت على نفسها لقب «الكفاح
ّ
املهذب» ،الضغط على شركتيَ ألفا وتاتش إللغاء
خدمة االشرتاك الشهري اإلجباري وإحلاق بعض
اخلسائر بالشركتني يف يوم واحد.

 4.5ماليني مـُشرتك أم مك ّلف؟

املكونات شبه الضريبية

 #رح_س ّكر_خطي

صفحة 16

Saturday 21 January 2017

السبت  21كانـون الثانـي 2017

Page 16

مقاالت وتحقيقات

مناقصة تأهيل الذوق :اإلصرار على تلزيم حتالف انسالدو ــ متكا
محمد وهبة
استهلكت مناقصة تأهيل حمطات
َ
واجلية
معملي الذوق
توليد الكهرباء يف
ّ
َ
املعملني ومل
مخس سنوات من عمر
تلزم بعد .هذه الفرتة كانت كافية
ّ
اجلية إىل
لتحويل وحدات التوليد يف
ّ
«خردة» ال جدوى من تأهيلها .أما يف
الذوق ،حيث التأهيل ال يزال خيارًا،
فهناك إصرار على تلزميه لشركة
«انسالدو ــ متكا» اليت كانت عارضًا
وحيدًا يف املناقصة وقدمت سعرًا
مضاعفًا عن تقديرات االستشاري

بعض أجزاء العرض باليورو الذي
كان أغلى يف السنوات املاضية،
أي أن تسعري اليورو اليوم يوجب
خفض السعر أكثر .أما كلفة إنشاء
معمل جديد اليوم ،فهي ال تزيد على
 450مليون دوالر يف أقصى حاالتها،
وبالتالي فإن هذا اخليار يبدو جمديًا
أكثر من غريه.
هذا الوضع مبجمله سيكون على طاولة
ّ
املكلفة من جملس الوزراء
اللجنة
وقوامها :خليل مطر عن جملس اإلمناء
واإلعمار ،كريم عسريان عن وزارة
الطاقة واملياه ،أمحد املوسوي عن
مؤسسة كهرباء لبنان ورجاء الشريف
عن وزارة املال.

َ
واجلية.
معملي الذوق
 34سنة عمر
ّ
سنوات تتجاوز عمرهما االفرتاضي.
ملحة يف
التأهيل والتطوير كانا حاجة ّ
أقر جملس الوزراء
عام  2010عندما
ّ
ورقة سياسة الكهرباء .كان ميكن
لعملية التأهيل والتطوير أن تزيد عمر
املعملني بضع سنوات إضافية وتزيد
وتوفر حلو ً
ّ
ال بيئية
قدرتهما اإلنتاجية
لالنبعاثات الصادرة عنهما.
أما اليوم ،فقد أصبحت اخليارات
خمتلفة بعد مرور أكثر من ثالث
ّ
فض العروض من
سنوات على
دون ترسية التلزيم ومباشرة العمل
باملشروع .يف عام  ،2014تبينّ أن
اجلية مل يعد جمديًا،
تأهيل معمل
ّ
وأن كلفة تأهيل معمل الذوق باتت
شبه مساوية إلنشاء معمل جديد .رغم
ذلك ،سلكت وزارة الطاقة واحلكومة
(السابقة) ،طريق استكمال تلزيم
الذوق بكلفة مضاعفة خالفًا ملا ورد
يف تقرير جملس اإلمناء واإلعمار جلهة
إعادة املناقصة.

لجنة بنسخة محدّثة!
أقر جملس الوزراء
يف 2016/10/13
ّ
اآلتي« :تكليف جملس اإلمناء واإلعمار
تشكيل جلنة مهمتها تقويم العرض
املقدم من
احملدث
الفين واملالي
ّ
ّ
قبل العارض لعملية تأهيل وتطوير
معمل الذوق مبؤازرة االستشاري،
على أن تضم ممثلني عن :جملس
اإلمناء واإلعمار ،وزارة الطاقة ،وزارة
املال ومؤسسة كهرباء لبنان ،وعلى
أن ترفع تقريرها إىل جملس الوزراء
الختاذ القرار املناسب».
يأتي هذا القرار بعد أكثر من ثالث
ّ
فض عروض مناقصة
سنوات على
َ
معملي الذوق
تلزيم تأهيل وتطوير
تقدم حتالف شركيت
واجلية .يومها
ّ
ّ
انسالدو اللبنانية ومتكا اليونانية
وتقدمت
بعرض ملناقصة الذوق،
ّ
شركة اخلرايف ناشيونال الكويتية
وتقدمت
اجلية،
بعرض ملناقصة
ّ
ّ
شركة  CNEECالصينية بعرض
للمناقصتني معًا .الشركة الصينية
تقدم الكفالة املصرفية املؤقتة
مل
ّ
املطلوبة منها ،وأمهلها جملس الوزراء
أسبوعًا لتقدميها .بعد هذه املهلة،
ّ
فض العروض على ثالث
بدأت عملية
مراحل :األوىل هي مرحلة دراسة
امللف العائد لتأهيل الشركة جلهة
اخلربة الفنية واملؤهالت ،واملرحلة
الثانية تتعلق بدراسة امللف الفين
اإلداري ،واملرحلة الثالثة هي دراسة
العرض املالي.
سرعان ما تبينّ أن الشركة الصينية
تتأهل يف املرحلة األوىل ،ما أثار
مل
ّ
شبهات حول كون الشركة الصينية
جمرد واجهة لتغطية العروض األخرى،
ّ

شروط غري مطابقة

تبيـّـن أن العروض أعلى بكثري من تقديرات الشركة االستشارية (هيثم املوسوي)

إذ إنه مل يبق يف ميدان املنافسة
سوى شركة واحدة لكل مناقصة .وما
عزز هذه الشبهات ،ما ورد يف دفرت
ّ
الشروط حول ضرورة إثبات الشركة
العارضة قدرتها على القيام بأعمال
التأهيل من خالل عالقتها مع اجلهة
الصانعة للمعمل .أي أن كل عرض
ال ميكنه استقدام ورقة من اجلهة
الصانعة يستبعد.

كوارث مالية وتقنية
انتهت مراحل ّ
فض العروض يف مطلع
 .2013تبينّ أن العروض أعلى بكثري
من تقديرات الشركة االستشارية.
قدمت عرضًا
«انسالدو ــ متكا»
ّ
لتأهيل معمل الذوق بقيمة 298.8
قدمت شركة
ماليني دوالر ،فيما
ّ
«اخلرايف» عرضًا لتأهيل معمل اجلية
ّ
شكلت
بقيمة  206.7مليون دوالر.
هذه األسعار مفاجأة ،وخصوصاً
أن تقديرات االستشاري ،وهي
شركة  ،KEMAتشري إىل أن كلفة
التأهيل ال تتجاوز  250مليون دوالر
للمعملني ،لكن جمموع العرضني يبلغ
 505.5ماليني دوالر ،أي أكثر من
التقديرات بنسبة  .%102.2يومها،
ملؤسسة كهرباء لبنان أن
تبينّ
تقديرات االستشاري إلعادة تأهيل
كل كيلو واط ساعة تبلغ  170دوالرًا
يف اجلية و 330دوالرًا يف الذوق،
لكن العرضني رفعا االسعار إىل 1000
دوالر و 500دوالر ،وذلك بذريعة أن
دفرت الشروط يفرض إعادة املعامل
إىل قدرتها االمسية األصلية ،على
الرغم من أن عمر املعملني جتاوز 32
سنة.
أما يف الشق التقين ،فلم يتوقف
النقاش يف تفاصيل املناقصة اليت
جرى التحضري هلا منذ  2010إىل
أن أفضى إىل ثالثة خيارات :إعادة
إجراء املناقصتني ،صرف النظر عن
التأهيل الشامل وبدء التحضريات
إلنشاء معملني جديدين ،املضي فورًا
باملناقصة احلالية.
نتائج اعتماد أي من اخليارات الثالثة
جاءت على الشكل اآلتي:
ــ خيار إعادة املناقصة الذي
يتطلب حنو سنة يف احلد األدنى،
سينجم عنه نقص حاد يف التغذية

وحتسن جزئي يف السنتني
لسنتني،
ّ
التاليتني.
ــ خيار إلغاء املعامل القدمية واستبداهلا
مبعامل جديدة سينجم عنه نقص حاد
يف التغذية ألربع سنوات متتالية،
تكون واحدة منها قاسية.
ــ خيار املضي بالتأهيل فورًا ،سينجم
عنه نقص حاد للتغذية خالل سنتني،
وحتسن ملحوظ يف التغذية خالل
ّ
السنتني التاليتني.
هذه اخليارات كانت مطروحة يف
حينه ،أي عند فض العروض ،كجزء
من مشاريع تهدف اىل زيادة الطاقة
اإلنتاجية للكهرباء ،منها احملركات
العكسية يف الذوق واجلية (املنجزة
وغري املشغلة) اليت كان يفرتض أن
تضيف  272ميغا واط على الشبكة يف
نهاية  ،2015وحمطة دير عمار اجلديدة
اليت كانت ستضيف  525ميغا واط
على الشبكة يف سنة  ،2016وإبقاء
الـ  270ميغا واط اآلتية من البواخر
على األقل حتى عام  ،2018وإجناز
 1500ميغا واط بالتعاون مع القطاع
اخلاص يف نهاية  ،2018و 1000ميغا
واط إضافية على
االقل بالتعاون
القطاع
مع
اخلاص يف نهاية
.2020

تقنني بال حلول

صرف النظر عن
تأهيل الجيـّة
بعدما تجاوز
املعمل عمره
االفرتاضي

الصورة كانت سوداوية إىل هذه
الدرجة .كل اخليارات تتطلب جمموعة
من اإلجنازات مل يصر إىل حتقيق
أي منها إىل اليوم ،ما عدا اإلبقاء
على البواخر واحملركات العكسية يف
الذوق واجلية .اخليار الذي اعتمد يف
ذلك الوقت قضى بصرف النظر عن
اجلية بسبب عدم جدوى التأهيل
تأهيل ّ
بعدما جتاوز املعمل عمره االفرتاضي،
والرتكيز على تأهيل الذوق .جاء هذا
حبجة أن إنشاء معمل بديل يف
اخليار
ّ
قاس لفرتة
الذوق سيؤدي إىل تقنني
ٍ
تصل إىل أربع سنوات ،فيما ميكن
أن يكون التأهيل من دون إطفاء
لكل جمموعات التوليد ،ما خيفف من
التقنني على املواطنني.

الالفت يف ما جرى ،أن السري بهذا
اخليار صار عمره سنة ونصف سنة،
لكنه بقي عالقًا من دون أي نتيجة
نهائية ،ال بل إن العارض الوحيد،
أي حتالف «انسالدو ــ متكا» أجرى
تعديالت على عرضه األول وهو الذي
ّ
املكلفة من جملس
ستناقشه اللجنة
ّ
تشكلت قبل أيام
الوزراء واليت
معدودة فقط! ويف هذا الوقت ،كان
االعتماد على بواخر الطاقة ،قد بدأ
يزداد مع جتديد العقود معها من دون
موافقة جملس الوزراء ،باإلضافة إىل
رفع كمية الطاقة املستقاة منها.
أقره جملس
هل ال يزال اخليار الذي ّ
الوزراء يف تشرين األول  2016خيارًا
التطورات؟
جمديًا يف ضوء هذه
ّ
تقول مصادر مطلعة على امللف ،إن
حجة العامل الزمين الالزم
سقوط
ّ
إلجراء عملية التأهيل كبديل من
إنشاء معمل جديد ،توجب االلتفات
حنو خيار إنشاء معمل جديد بد ً
ال من
استكمال املناقصة اليت كان فيها
عارض وحيد هي شركة انسالدو ــ
متكا .وتقول املصادر إنه لو اعتمد
خيار إعادة املناقصة كما اقرتح
جملس اإلمناء واإلعمار ومؤسسة
كهرباء لبنان يف منتصف عام ،2014
وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة
على دفرت الشروط لفتح املنافسة
أمام العارضني احملتملني ،لكانت
نتائج املناقصة اجلديدة قد أجنزت.
أما اخليار املعتمد حاليًا ،أي السري
بنتائج املناقصة احلالية فهو ال خيدم
قدمت
سوى الشركة الوحيدة اليت ّ
عرضًا يفوق تقديرات االستشاري
بنسبة  .%100أما عملية التفاوض
حمدث من الشركة ستدرسه
مع عرض ّ
ّ
املكلفة من جملس الوزراء،
اللجنة
فهو لن يأتي بنتائج مالية كبرية على
اخلزينة ،إذ إن مؤسسة كهرباء لبنان
أجنزت خالل هذه الفرتة أعمال تأهيل
وتطوير متفرقة كان منصوصًا عليها
تقدر قيمته بنحو
يف املناقصة ،مبا
ّ
 50مليون دوالر ،وبالتالي فإن كلفة
عرض الشركة مقارنة مع تقديرات
االستشاري تصبح أعلى بنسبة إضافية
تبلغ  ،%33أي أن الكلفة اإلمجالية
للعرض صارت أعلى بنحو %133
من تقديرات االستشاري ،وهذا رقم
خيضع أيضًا للتعديل يف ضوء تسعري

قرر جملس الوزراء
يف ّ 2013/2/20
اآلتي :اإلجازة جمللس اإلمناء واإلعمار
ّ
فض العرض الفين ــ اإلداري واملالي
للمجموعة املندجمة «متكا ــ انسالدو»
يف إطار مناقصة اجملموعة األوىل
(معمل الذوق) ...على أن يكون عرض
كل شركة متوافقًا مع دفرت الشروط
ّ
لكل منهما
وأن يكون العرض املالي
ال يتجاوز التقديرات املوضوعة من
قبل االستشاري وعرض النتائج على
جملس الوزراء».

شروط املمولني
َ
معملي
إن مشروع تأهيل وتطوير
ممول من الصندوقني
واجلية
الذوق
ّ
ّ
العربي والكوييت اللذين فرضا
شروطهما على هذه املناقصة
ومل يقوال كلمتهما النهائية بشأن
اخليارات اليت اعتمدها جملس الوزراء
ووزارة الطاقة جلهة تأهيل معمل
الذوق بد ً
ال من إنشاء معمل جديد.
وقد تبينّ أن الصندوقني وافقا على
مبدأ التفاوض مع شركة انسالدو ــ
متكا من دون إعطاء موافقة نهائية
على النتيجة .الصندوقان اشرتطا أن
تكون املفاوضات خاضعة ملوافقتهما،
وأن يتم إدخال تعديالت على قائمة
البضائع املرفقة باالتفاقية من أجل
ختصيص القرض ملعمل الذوق بد ً
ال
َ
واجلية معًا .وأفاد
معملي الذوق
من
ّ
الصندوقان بأن عرض انسالدو ــ
متكا سيخضع لتقويم من شركة
استشارية امسها Mott Macdonald
ويقدم هلما تقريرًا بذلك يف أسرع
ّ
وقت ممكن .وهذا يعين أن موافقة
املمولني املبدئية على التفاوض ال
تعين موافقة نهائية.

شركة أكرب من ّ
الكل
مثة شكوى واسعة يف جملس اإلمناء
واإلعمار ويف مؤسسة كهرباء لبنان
من كون شركة انسالدو هي الشركة
الوحيدة اليت ّ
متكنت من فرض نفسها
ً
صيانة
بالقوة على قطاع الكهرباء
وإنتاجًا وتشغي ًال على مدى سنوات
طويلة .هذه الشركة مملوكة وتدار
من عهد بارودي املعروف بكونه رجل
كل العهود منذ عقود طويلة ،وهذا
يفسر ،حبسب مطلقي الشكاوى،
ما
ّ
اإلصرار على السري بنتائج مناقصة
الذوق وتلزيم عارض وحيد مببلغ
مضاعف عن تقديرات االستشاري.
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مقاالت وتحقيقات

باألمساء واألرقام 5 ..مليارات دوالر أرباح املصارف وكبار املودعني من «اهلندسة املالية»
محمد زبيب
منذ حزيران املاضي ،يدير حاكم مصرف لبنان
واحدة من أكرب عمليات خلق النقد يف لبنان وحتويله
بوترية سريعة من «مال عام» إىل «مال خاص».
ففي وقت قياسي ،ضخ املصرف املركزي (وهو
شخص من القانون العام) أرباحًا استثنائية ضخمة
قدرت حتى نهاية
إىل املصارف وكبار املودعنيّ ،
تشرين األول املاضي بنحو  4.8مليارات دوالر،
وفق ما تكشفه وثيقة رمسية ،حصلت عليها
مؤرخة يف  12كانون األول املاضي،
«األخبار»ّ ،
وموجهة من رئيس جلنة الرقابة على املصارف،
ّ
محود ،إىل احلاكم ،رياض سالمة .تتناول
مسري ّ
املسربة نتائج العمليات اليت ّ
نفذها
هذه الوثيقة
ّ
مسي
مصرف لبنان مع املصارف ،يف إطار ما ّ
ّ
تغطي فرتة  5أشهر
«اهلندسة املالية» ،وهي
فقط (من أول حزيران حتى نهاية تشرين األول
 .)2016هذه العمليات ال تزال متواصلة حتى
اآلن ،وإن بوترية أبطأ ،وأرباحها ّ
حتلق يومًا بعد
يوم ،وقد تكون بلغت حنو  5.2مليارات دوالر،
ورمبا أكثر ،حبسب مصادر مطلعة.
توصف هذه العمليات يف تعاميم مصرف لبنان
وجلنة الرقابة على املصارف على أنها« :بيع
أدوات مالية سيادية باللرية اللبنانية وشراء،
تالزمًا ،أدوات مالية بالعمالت األجنبية» .عمليًا،
جيري األمر على الشكل اآلتي :يقوم مصرف لبنان
بإعادة شراء سندات دين باللرية من املصارف
(أي يسرتد شهادات إيداع صادرة عنه وسندات
خزينة صادرة عن وزارة املال) ،ويدفع سعرًا لكل
سند يبلغ  %139وسطيًا من السعر األصل (أي
سعر أصل السند ،مضافًا إليه نصف أرباح الفوائد
اليت كان سيحققها حتى استحقاقه) ،وبذلك حتقق
املصارف رحبًا فوريًا مبعدل  %39وسطيًا ،وهو
عائد مرتفع بكل املقاييس .يف املقابل ،تشرتي
املصارف سندات دين بالدوالر (يوروبوندز
وشهادات إيداع جديدة) بالقيمة نفسها لسندات
الدين باللرية اليت اسرتدها مصرف لبنان وحتتفظ
بالربح الفوري احملقق.
وحبسب الوثيقة املسربة ،توزعت األرباح احملققة
(حتى تشرين األول) بني  35مصرفًا جتاريًا حمليًا،
إال أن  4مصارف منها حصدت حنو  %71من جممل
حصة مصرفني فقط بلغت
هذه األرباح ،علمًا بأن ّ
أكثر من  .%53وقد حقق بنك عوده وحده ،وهو
أكرب بنك يف لبنان ،حنو  1.6مليار دوالر ،أي أكثر
من ثلث األرباح .والالفت أن الوثيقة تشري اىل
عمليات جرت ملصلحة كبار املودعني بقيمة 2.4
مليار دوالر ،حققت أرباحًا هلم بقيمة تتجاوز 555
مليون دوالر ،إذ جلأ بعض املصارف اىل جذب
الودائع بالدوالر لتوظيفها يف «اهلندسة املالية»
واالستفادة من أرباحها عرب إغراء املودعني بعائد
مرتفع جدًا (عمولة) بلغ  %25وسطيًا ،يدفع فورًا،
باإلضافة اىل الفائدة املرتتبة على الوديعة .معظم
هذا النوع من العمليات قام به بنك عوده ،إال أن
املعلومات املتاحة للفرتة ما بعد تشرين األول
(اليت تغطيها الوثيقة) تفيد بأن بنك ميد ّ
نفذ
عمليات كبرية مماثلة بعائد جتاوز .%30
تفيد الوثيقة نفسها بأن املصارف باعت مصرف
لبنان سندات دين باللرية
قيمتها (سعر األصل) حنو
 18ألفًا و 532مليار لرية
(أو ما يعادل  12.3مليار
دوالر) وتقاضت مثنها
(مع الربح) حنو  25ألفًا

العمليات ال تزال
متواصلة حتى اآلن،
وإن بوترية أبطأ،
وأرباحها تح ّلق يوماً
بعد يوم

و 753مليار لرية (ما يعادل  17مليار دوالر)،
وبالتالي حققت رحبًا فوريًا بقيمة  7آالف و221
مليار لرية (ما يعادل  4.8مليارات دوالر ،منها
حنو  555مليون دوالر للزبائن ،وحنو  200دوالر
للوحدات اخلارجية التابعة) .يف املقابل ،اشرتت
املصارف من مصرف لبنان سندات دين بالدوالر
بقيمة  12.3مليار دوالر ،مبعدل عائد وسطي يبلغ
حنو  %6سنويًا ،ما يعين أن املصارف ستجين
الحقًا أرباحًا إضافية ناجتة من االستثمار يف
سندات الدين بالدوالر تتجاوز قيمتها  700مليون
دوالر سنويًا.

ليس هذا فحسب ،فالعملية
أدت اىل زيادة مديونية
اليت ّ
الدولة (احلكومة ومصرف
لبنان) دفعة واحدة مبا ال
يقل عن  10مليارات دوالر
لبنان
مصرف
(إصدار
شهادات اإليداع بالدوالر
جديدة)ّ ،
خلفت أيضًا سيولة
إضافية باللرية لدى املصارف
امتصاصها
اآلن
جيري
بواسطة أدوات الدين العام
جمددًا (يعين املزيد من
الربح اإلضايف للمصارف
أيضًا واملزيد من األعباء على
الدولة) ،وقد بدأت عملية
االمتصاص بالفعل من خالل
إيداع جزء من هذه السيولة
لدى مصرف لبنان مؤقتًا،
بعائد يبلغ  %5وسطيًا،
بانتظار إصدار املزيد من
باللرية
اخلزينة
سندات
لتمويل إنفاق احلكومة ،على
الرغم من أن حساب الدولة
لدى مصرف لبنان يفيض
حاليًا بالديون غري املستعملة
اليت تسدد عليها الفوائد.
يربر حاكم مصرف لبنان
هذه العمليات باحلاجة إىل:
«كسب الوقت نقديًا ،وإبقاء
وضع اللرية مستقرًا ()...
وتعزيز ميزانيات املصارف

 4مصارف حصدت  %71من األرباح املحققة (مروان طحطح)

مبا يكفي من األموال ملواجهة متطلبات الرمسلة

املطلوبة
»2018
احلياة،
تشرين
إال أن

منها حتى عام
(رياض سالمة،
١٨
الثالثاء
األول .)٢٠١٦
حجم العمليات

حققت املصارف
عائداً وسطياً بنسبة
 %39وهو عائد
مرتفع بكل املقاييس

الضخمة وقيمة األرباح احملققة منها ،واستمرارها
بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل احلكومة
اجلديدة ...يطرح عالمات استفهام كثرية عن
األهداف احلقيقية!

 555مليون دوالر أرباح كبار املودعني

يف ما يلي النص احلريف للوثيقة الصادرة عن
جلنة الرقابة على املصارف بتاريخ  12كانون
األول :2016
سعادة احلاكم
املوضوع :الفائض الناتج عن عمليات بيع أدوات
مالية سيادية باللرية اللبنانية وشراء ،تالزمًا،
أدوات مالية بالعمالت األجنبية.
عطفًا على القرار الوسيط رقم  12290تاريخ
 ،2016/6/25طلبت اللجنة مبوجب عدة مذكرات
تزويدها بتفاصيل العمليات املذكورة يف
املوضوع أعاله منذ بداية العام  2016ولغاية
 .2016/10/31نورد يف ما يلي ملخصًا حول هذه
العمليات حبسب تصاريح املصارف:
 جمموع العمليات والفوائض احملققة :قام مصرفلبنان بشراء سندات خزينة لبنانية وشهادات إيداع
إصدار مصرف لبنان من املصارف بقيمة 18.532
مليار ل.ل .بفائدة حسم بلغت صفر باملئة .نتج
عن تلك العمليات فائض بلغ  7.221مليارات
ل.ل .يف مقابل ذلك ،قامت املصارف باالستثمار
يف سندات يوروبوندز لبنانية و/أو شهادات إيداع
بالدوالر األمريكي إصدار مصرف لبنان بالقيمة
االمسية ذاتها لألدوات املالية باللرية اللبنانية
اليت مت بيعها ملصرف لبنان ،أي بقيمة 12.377
مليار د.أ..
 العمليات لصاحل الوحدات التابعة :بلغتالعمليات لصاحل وحدات بنك عوده ش.م.ل.
التابعة حواىل  650مليون د.أ .نتج عنها فائض
لصاحل تلك الوحدات بقيمة  206ماليني د.أ.

 -العمليات لصاحل أطراف ثالثة :كذلك جرت

بعض العمليات لصاحل زبائن املصارف بقيمة
 2.427مليار د.أ .معظم هذه العمليات جرت عرب
بنك عوده ش.م.ل 2.411( .مليار دوالر) ،علمًا
بأنه نتج عن هذه العمليات أرباح لألطراف الثالثة
( )Upfront commissionsحبواىل  550مليون د.أ.
مت تسديدها هلم فور تنفيذ تلك العمليات ومبعدل
وسطي بلغ  %25من قيمة العملية حبسب إفادة
املدير املالي للمصرف .جتدر اإلشارة إىل أن آلية
العمليات اليت قام بها بنك عوده ش.م.ل .مع
مصرف لبنان حصلت كما يأتي:
■ عرب استقطاب ودائع زبائن جديدة بالعمالت
األجنبية (حواىل  1.6مليار د.أ ).باستحقاق لغاية
سنة واحدة لدى املصرف والذي قام بدوره بشراء
شهادات إيداع طويلة األجل إصدار مصرف لبنان
استحقاق ما بني عامي  2022و.2029
■ عرب بيع سندات سيادية لبنانية (يوروبوندز)
بالدوالر األمريكي من حمفظة بنك عوده ش.م.ل.
لصاحل أطراف ثالثة (حواىل  800مليون د.أ.).
 النسبة إىل جمموع القطاع :إن جمموع فائضاحملقق لدى بنك عوده ش.م.ل ،.بنك سوسيتيه
جنرال يف لبنان ش.م.ل ،.بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل ،.وبنك بيبلوس ش.م.ل ،.بلغ حواىل
 %71من جمموع الفائض احملقق لدى القطاع.
 النسبة إىل األموال اخلاصة :إن الفوائضاحملققة لدى كل من بنك سوسيتيه جنرال يف
لبنان ش.م.ل .وبنك أنرتكونتيننتال لبنان
ش.م.ل .بلغت نسبة  %173ونسبة  %110على
التوالي من القيمة الدفرتية حلملة حقوق األسهم
العادية (.)Common Tier I Equity
وتفضلوا بقبول االحرتام،
عن جلنة الرقابة على املصارف
محود
الرئيس مسري سليم ّ

مجعية أبناء الضنية اخلريية
تنتخب مثانية أعضاء اداريني جددا
عقدت مجعية أبناء الضنية اخلريية اجتماعها السنوي
العام بتاريخ  ٢٠١٦ //١٢//١٨يف مركزها يف فيالوود
ونتج عن ذلك االجتماع انتخاب مثانية أعضاء إداريني
جدد وذلك حسب النظام الداخلي للجمعية ،وقد تاله
اجتماع االدارة يوم األربعاء الواقع يف ٢٠١٧//١//١١
وقد خصص االجتماع االداري النتخاب املناصب اإلدارية وتسمية اللجان وتأليفها.
وقد متخض هذا االجتماع عن املناصب واملسؤليات اإلدارية التالية :
عمر ياسني رئيسًا
ً
وجيه دياب هوشر نائبا للرئيس
حممد صايف امينًا للصندوق
حممود يوسف امينًا للسر
امحد عبد احلميد شوك نائب أمني الصندوق
عبد الرزاق الشامي نائب أمني السر
وجاءت اللجان والعاملون عليها على النحو التالي:
اللجنة االجتماعية :نصر جيدة وحممود عبيد
اللجنة التعليمية والرياضية :حممد حممود درباس
اللجنة الدينية :حممد صايف
جلنة التجهيزات :عمر محيدة ويونس املغشوش
اللجنة اإلعالمية :حممود يوسف وحممود الكرمة
جلنة البناء واألمالك :زكريا محدان وحممود عبيد
اللجنة الفلكلورية والفنية :حممد حممود درباس وحممود يوسف
جلنة العالقات العامة :عمر ياسني  ،وجيه دياب وحممود الكرمة
جلنة إصالح ذات البني :حممد صايف  ،مصطفى جنم وحممود الكرمة
اننا يف اهليئة اإلدارية جلمعية الضنية نهيب جبميع عائالت وأفراد اجلالية الضناوية يف سدني ان
يلتفوا حول مجعيتهم ،ألن يد اهلل مع اجلماعة  ،وعندنا مكان لكل إنسان ،واننا نفتخر ونعتز جباليتنا
بعائالتها بأفرادها ،انها جالية عزيزة كرمية عاملة خملصة لبلدها االم لبنان وهلذه الديار األسرتالية
غال ورخيص ،وهذا ليس بالكثري على هذه البالد اليت كانت وما زالت كاألم
االبية اليت تفدى بكل ٍ
احلنون العطوف على اطفاهلا.
اننا نضع كل إمكانيات وتسهيالت اجلمعية يف خدمة اجلالية وخصوصًا قاعتها اليت هي جاهزة جلميع
املناسبات االجتماعية وقادرة على استيعاب حوالي أربعمئة شخص وبشبه جماني.
نتمنى للجميع كل اخلري والتقدم والنجاح ..حفظكم اهلل من كل مكروه  ،والسالم .

صادر عن أمانة السر
محمود يوسف

صفحة 18

Saturday 21 January 2017

السبت  21كانـون الثانـي 2017

Page 18

قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
قـاتل الـشهـيدين مـدجل وعز الدين يعرتف
أولياً بـ«أصول الذبح» ويرتاجع أمام احملكمة
هو شعور ممزوج بالغيظ واالنضباط الذاتي ،تلك كانت حال رئيس
احملكمة العسكرية العميد الركن حسني عبداهلل ،الذي حاول كتم
غيظه يف جوفه عندما راح يتصفح افادة املوقوف السوري شادي
جنيد اليت تتضمن صورا ملونة تظهر عملية اعدام العسكري الشهيد
عباس مدجل واليت شارك فيها املوقوف نفسه ،ويف اغتيال احد
عناصر شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي الشهيد زاهر عز
الدين.
مل تكن هاتان اجلرميتان املوثقتان بالصور ،هما الوحيدتني اللتني
ارتكبهما جنيد ،فثمة اعدامات اخرى قام منفردا بارتكابها رميا
بالرصاص طالت عناصر من النظام السوري ،لتتبدل بعد ذلك طرق
تنفيذه العدامات اخرى ذحبا يف منطقة الغوطة الشرقية ،فـ»ذبح
املرتدين حملل شرعا» بعدما تلقى دروسا يف اصول الذبح على يد
معتصم الشيخ ادريس .هكذا يعترب املتهم الذي لطاملا «رغب بذبح
احد» فكان له ما اراد.
يف اعرتافات املتهم االولية امام مديرية املخابرات يف اجليش،
صور
تفاصيل ووقائع واثباتات مستقاة من صور فوتوغرافية،
ٌ
تبي عملية ذبح الشهيد مدجل،
تقشعر هلا االبدان لقساوتها واليت نّ
جير الشهيد اىل عملية الذبح واىل جانبه
كما تظهر املتهم وهو ّ
املوقوف بالل ميقاتي الذي كان له دور ايضا فيها ويف جرمية ذبح
العسكري الشهيد علي السيد.
ُينكر املتهم جنيد مجيع اعرتافاته االولية اثناء استجوابه امس امام
احملكمة حبضور وكيله احملامي فايز ايعالي ،إنكار انسحب ايضا
على صورته حيث يظهر بلحية كثيفة وحبوزته بندقية حربية .قال
املتهم عن صورته تلك »:ليس انا» ليعود ويظهر يف صورة اخرى
عرضت عليه ايضا وهو جير الشهيد مدجل ليجيب »:واهلل العظيم
ليس انا من يف الصورة».
انكار املتهم واصراره على نفي اعرتافاته االولية حتت ذريعة
التعذيب ،دفع برئيس احملكمة اىل سؤاله عن سبب اعرتافه وتأييد
افادته االولية امام قاضي التحقيق ،فهل ان قاضي التحقيق
ضربك ايضا ،سأله رئيس احملكمة  ،فلم جيب املتهم امنا التزم
بالصمت كما فعل حني سئل :من اين اتت اعرتافاته اذا .وتدخل
ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار متسائال بدوره :كيف
تعرتف جبرمية قتل اذا مل ترتكبها ،فما هذا املنطق الذي تتحدث
به».
ويف ظل اصرار املتهم على االنكار ،حاول رئيس احملكمة اكثر
من مرة وبطرق عديدة ان يدفعه اىل قول احلقيقة الن «االنكار لن
يفيدك» يف ضوء املعطيات الواردة يف امللف  ،فـ»االنسب لك
ان تقول ما هي االسباب اليت دفعتك اىل ما قمت به وهل انت
نادم» ،سأله رئيس «العسكرية» ليأتي اجلواب هو هو «لو عامل
شي بقول وما يف شي من هاحلكي».
وكان املتهم الذي حياكم يف ملف متفرع عن ملف «احداث عرسال
 »2قد افاد انه دخل اىل لبنان بشكل نظامي منذ بدء االحداث يف
سوريا نافيا مشاركته يف اي معارك يف سوريا او مشاركته يف
عملية اسر العسكريني او يف «معركة عرسال .»2
وسئل املتهم عما ذكره اوليا حول مشاركته يف اهلجوم على مركز
للجيش يف وادي عطا واسر  16عسكريا من قبل جبهة النصرة فيما
اسرت جمموعته اربعة ليجيب« :ما عندي علم».
ولدى عرض صورة حتمل رمسه جرى سحبهما من قرص مدمج مع
جمموعة من الصور  ،نفلى املتهم بان تكون عائدة له.
وبعد ان استمهل احملامي ايعالي لالطالع على الصور وللمرافعة
ارجئت اجللسة اىل الثالث والعشرين من شباط املقبل.
وللتاريخ عينه ،ارجأت احملكمة النظر يف ملف»احداث عرسال ،»2
الذي يتضمن  110متهمني بينهم  64موقوفا احضر منهم امس 39
فقط بعدما متنع الـ  25االخرين عن املثول امام احملكمة احتجاجا على
التدابري اليت اختذتها القوى االمنية اثناء سوقهم بتكبيل ايديهم
وارجلهم تفاديا حملاوالت الفرار بعد احملاولة الفاشلة اليت قام بها
سجينان من سجن زحلة السبت املاضي.
واعترب عدد من وكالء الدفاع عن املتهمني «ان هذه االحتياطات هي
زائدة عن اللزوم» ،وفق تعبريهم فيما طلب ممثل النيابة العامة
القاضي كمال نصار مراجعة املديرية العامة لقوى االمن الداخلي.
ويف ملف آخر متفرع عن «احداث عرسال  ،»2استجوبت احملكمة
املتهم السوري القاصر ماهر قطرب حبضور مندوبة االحداث نسرين
فرحات اليت طلبت احالة امللف اىل حمكمة االحداث كون املتهم
حياكم وحيدا يف امللف فيما طلب ممثل النيابة العامة ضم امللف
اىل امللف االساسي  ،على ان تبت احملكمة يف ذلك الحقا.
خلية إرهابية من «اجلنس اللطيف»
أوقفت املديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة
املختصة السورية ب.ف .إلنتمائها اىل تنظيم إرهابي.
وبنتيجة التحقيق معها ،إعرتفت بإنتمائها وأخريات اىل تنظيم
إرهابي وتشجيعهن على املغادرة اىل سوريا لاللتحاق بصفوفه،
وبتواصلها مع ارهابيني موجودين يف سوريا والتنسيق مع االرهابي
الفار ش.م .وزوجته ج.ع.ع.باالضافة اىل قيامها جبمع مبالغ مالية

لشراء مسدس حربي ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة.
كما إعرتفت بالتخطيط مع ج.و.ع .إلغتيال احد عناصر خمابرات
اجليش بواسطة مسدس حربي.
وبعد انتهاء التحقيق معها ،أحيلت اىل القضاء املختص ،والعمل
جار لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.
وباستجوابه نفى املتهم مشاركته يف احداث عرسال وزعم انه اختبأ
حينها يف ملجأ مالصق ملخيم ابو عبادة ومل يغادره  ،وان ما ورد
يف افادته االولية من اعرتافات مفصلة جاء نتيجة الضرب الذي
تعرض له .وقال عن نشأت محود انه اب بلدته وال يعرف انه كان
امريا يف النصرة وقد ُقتل يف عرسال برصاصتني.
وعن االمساء اليت ذكرها اليت تؤلف جمموعته املسماة «جمموعة
العمدة» اليت انتمى اليها وشارك من خالهلا يف اهلجوم على مركز
للجيش يف وادي احلصن واحتالله بعد قتل عسكريني واسر اخرين،
ّ
«ركبها» وليست صحيحة وقد ذكرها
قال املتهم ان االمساء تلك
حتت الضرب.
وسئل :من قام اذا باملعركة وقتل واسر عسكريني فاجاب »:ال
اعرف حنن هربنا من سوريا بعد تدمري منازلنا من قبل االرهابيني
الذين ال اعرفهم النين كنت حينها قاصرا  .واوضح املتهم انه
اوقف على حاجز اجليش يف اللبوة منذ عامني ونصف.
ونظرت احملكمة يف ملف ثالث متفرع عن احداث عرسال فاستجوبت
فيه املوقوف السوري القاصر سومر العلي حبضور مندوبة االحداث
فزعم بانه خيرّ يف التحقيق االولي بان يعرتف بانه من اجليش
احلر او النصرة او داعش فاختار «احلر» .وكغريه من املستجوبني
تراجع املتهم عن اعرتافاته االولية اليت اقر فيها بالتحاقه مبجموعة
شاركت يف اهلجوم على مركز للجيش يف عرسال .وبادره حينها
رئيس احملكمة بالسؤال عن سبب اختيار احملقق له ليلصق به تهمة
هو بريء منها يف حني ان مثة اكثر من مليون ونصف سوري يف
لبنان فاجاب »:هذا ما حصل معي».
وافاد املتهم انه اوقف يف مركز عمله يف خمرطة تعود لربيع
مصطفى احلجريي ومل يغادر منزله اثناء املعركة .
وقررت احملكمة استدعاء صاحب املخرطة لالستماع اىل افادته
كشاهد.
وباستجواب املتهم حممد الرفاعي يف ملف اخر متفرع افاد بانه
انشق عن اجليش السوري والتحق بـ «احلر» بقصد احلماية .و»حتت
الضرب» اعرتف املتهم باالنتماء اىل النصرة بعدما اقنعه قريبه ابو
جعفر بذلك وبسبب خالف االخري مع ابو مالك التلة التحق وجمموعته
بداعش ضمن جمموعة يرأسها ابو حسن الفلسطيين واستقروا يف
جرود الرهوة  .وقال املتهم انه اثناء االحداث كان مريضا بسبب
اصابته بسرطان الدم حيث عوجل يف مستشفى اجلامعة االمريكية
قبل توقيفه فيما حاليا ال تتم معاجلته يف السجن.
وقررت احملكمة تسطري كتاب اىل ادارة السجن لعرض املتهم على
طبيب اختصاصي ورفع تقرير حبالته الصحية اىل احملكمة.
وحتدث موقوف اخر مبلف متفرع ايضا عن مرضه الذي دفعه الذهاب
من طرابلس اىل عرسال للعالج يف مستشفى الرمحة نافيا انتماءه
اىل «لواء فجر االسالم» الذي يرئسه عماد مجعة  .وعاد املتهم
الذي اصيب بشظية يف عينه ادت اىل استئصاهلا ،ليقول بانه
استلم مهمة ادارة مستودع يف التنظيم املذكور حيث كانت مهمته
تأمني الطعام للمسلحني امنا بسبب اصابته مل يشارك يف احداث
عرسال .وعن مبايعته للشيخ السوري ابو عمر «باليد» اوضح
املتهم انه اجرب على ذلك وقد بقي مع داعش تسعة اشهر وترك
اجملموعة قبل عيد االضحى عام . 2015
وحكمت احملكمة يف ملف اخر على املوقوف صفوح امللحم بالسجن
مدة سنة بعدما استجوبته باملشاركة يف احداث عرسال حيث افاد
بانه يوم املعركة حضر ابو حازم شقيق «املقنع» ومجع عشرين
مسلحا مصرحا بانه ينوي قتال اجليش بعد توقيف عماد مجعة
وتوجه وجمموعته اىل عرسال فيما بقي املتهم يف جرود املعرة
مقر اجملموعة النه مل يكن مسلحا .وقد مسع املتهم حينها ان ابو
حازم اسر اربعة عسكريني وان داعش طلبت من املقنع استالمهم
فسلمها ثالثة ثم الرابع  .واضاف بانه كان يف احدى اخليم عندما
هجمت داعش عليهم واعدمت املقنع فيما خريت االخرين بني
املبايعة والرحيل فتوجه هو حينها اىل عرسال ومنها اىل طرابلس
فالفيدار حيث عمل هناك.

ُعثر مساء الثالثاء على جثة سيمون س 43(.عامًا) مصابة بطلق
ناري داخل حمله يف بلدة قرطبون  -جبيل .وحضرت القوى األمنية
واألدلة اجلنائية وباشرت التحقيقات ملعرفة مالبسات احلادث.

خلية إرهابية من «اجلنس اللطيف»

القبض على  3باعتداء على قاصر

أوقفت املديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة
املختصة السورية ب.ف .إلنتمائها اىل تنظيم إرهابي.
وبنتيجة التحقيق معها ،إعرتفت بإنتمائها وأخريات اىل تنظيم
إرهابي وتشجيعهن على املغادرة اىل سوريا لاللتحاق بصفوفه،
وبتواصلها مع ارهابيني موجودين يف سوريا والتنسيق مع االرهابي
الفار ش.م .وزوجته ج.ع.ع.باالضافة اىل قيامها جبمع مبالغ مالية
لشراء مسدس حربي ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة.
كما إعرتفت بالتخطيط مع ج.و.ع .إلغتيال احد عناصر خمابرات
اجليش بواسطة مسدس حربي.
وبعد انتهاء التحقيق معها ،أحيلت اىل القضاء املختص ،والعمل
جار لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.

إدعت أمام فصيلة جويا يف وحدة الدرك اإلقليمي ،ز.ن .ضد ثالثة
أشخاص جبرم اإلعتداء جنسيا على طفلها ب.ح ( 10أعوام) ،وذلك
داخل مبنى قيد اإلنشاء يف بلدة شحور اجلنوبية ،وهم كل من
اللبنانيني س.ن .وك.ج .والسوري ع.س.
ويف اقل من  24ساعة على االدعاء ،متكنت دورية من فصيلة
جويا من توقيف ك.ج  ،فيما أوقفت دورية من شعبة املعلومات
اآلخرين.
وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي حالة اإلعتداء ،وأودعوا مجيعا
مكتب مكافحة اإلجتار باألشخاص ومحاية اآلداب يف وحدة
الشرطة القضائية ،للتوسع بالتحقيق معهم ،بناء إلشارة القضاء
املختص.

القذايف يعتذر عن «إهانة القضاء»
ختم احلاكم املنفرد اجلزائي يف بريوت القاضي غسان اخلوري
حماكمة هنيبعل القذايف جبرم حتقري القضاء ،وارجأ وحدد يوم الرابع
والعشرين من اجلاري الفهام احلكم.
كان احملامي حممد مظلوم وكيل القذايف قد ترافع خالل جلسة
االمس ،فاعترب ان ال نية ملوكله بالتهديد وان الكالم الذي صدر
عنه يف جلسة التحقيق معه امام احملقق العدلي يف جرمية اخفاء
االمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر محادة ،ال يرقى اىل
التهديد وال اىل اهانة القاضي ،وان ما ورد على لسانه هو خطأ
بسيط وقد اعتذر عنه.
وسئل القذايف عن كالمه االخري قبل ختم احملاكمة فقال« :مل
اقصد االهانة واعتذر عن كالم صدر مين».

فلسطيين وسوري خططا لتفجري السفارة الروسية
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على املوقوف الفلسطيين ماهر العقلي ،وعلى سوري فار جبرم
االنتماء اىل تنظيم «داعش» االرهابي والتخطيط لتفجري السفارة
الروسية يف لبنان ،واستهداف مراكز اجليش وحواجزه يف البداوي
والقيام بأعمال ارهابية .وأحال املوقوف مع امللف اىل قاضي
التحقيق العسكري االول رياض أبو غيدا.

مساع شهود باختالس «أموال الضمان»
تابع قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات الثالثاء
حتقيقاته يف ملف اختالس أموال عامة من الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي ،فإستمع اىل افادات  4شهود.
ومل حيضر مسري عون املدعى عليه يف امللف وتبني انه غري مبلغ
جلسة الثالثاء ،على ان حيدد القاضي عويدات الحقا جلسة الستجوابه
بعد ابالغه موعدها.

ارجاء التحقيق يف «جرمية بتدعي»
ارجأ احملقق العدلي القاضي سامي صادر التحقيق يف «جرمية
بتدعي» اىل  31اجلاري متابعة حتقيقاته يف اجلرمية بعدما صرح احد
املوقوفني من آل جعفر بانه يرغب بتوكيل حمام آخر للدفاع عنه.
وكانت جلسة االمس خمصصة الستجواب املوقوف املذكور.

ب ّدل جنسيته لتفادي مالحقته
متكنت فصيلة جبيل يف وحدة الدرك االقليمي من توقيف السوري
س.ر .لالشتباه بإقدامه على عملية نصب وإحتيال حبق أحد
املواطنني ،وضبط حبوزته صورة عن جواز سفر أسرتالي حيمل
االسم املذكور وبيان قيد إفرادي حيمل إمسا مغايرًا.
وأحيل املوقوف اىل مفرزة جونية القضائية اليت متكنت بنتيجة
للتحريات واملتابعة ،من حتديد ومعرفة هويته ،حيث تبني أنه أحد
املطلوبني للقضاء ،وهو لبناني ويدعى أ.ح 34(.عاما) ،ويوجد
حبقه  28مذكرة عدلية جبرائم سرقة ،تزوير ،إحتيال وشيكات دون
رصيد ،وهو من أصحاب السوابق.
من جهة اخرى ،افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن
توقيف  84مطلوبا جبرائم خمدرات وسرقة وسلب وقتل ونشل.

جثة أربعيين يف جبيل
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اعالنات ملبورن

حــلويات الـبلـحة الــشهرية
األولـى يف فـيكتوريا
بإدارة

السـيد طـارق أفـيونـي
مفروكة  -بقالوة  -منورة  -بييت فور  -معمول بتمر  -أقراص
جوز  -كايك  -بوظة مشكّلة  -حلويات فرجنيه ومجيع أنواع
احللويات العريبة

أختـصاصـيون بـحالوة الشـميسة

زوروا حلويات البلحة وتأكدوا بأنفسكم من اجلودة
واخلدمة
حلويات البلحة املكان الالئق
الستضافة زواركم
البلحة ملتقى العائالت ..

تفتح  7ايام يف األسبوع
تتقدم حلويات البلحة ،ادارة وعماال من أبناء
اجلالية اللبنانية والعربية بأحر التهاني مبناسبة األعياد اجمليدة ،اعادها اهلل
على اجلميع باليمن والربكات..
وكـل عـام وأنتـم بألـف خـري .
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مــناسبات

اإلحتفال بعيد القديس أنطونيوس الكبري يف رعيّة مار شربل – بانشبول

األب لويس الفرخ جيدد نذره الرهباني

املطران طربيه ،األب الفرخ والرهبان بعد جتديد النذور الرهبانية ويبدو املطرانان رباط وسويف

املطران سويف يقدم ايقونة للمطران انطوان شربل طربيه

املطران سويف يقدم ايقونة لألب الفرخ ويبدو االب طعمه

بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبري رائد الحياة الرهبانيـّة يف الشرق
وشفيع الرهبانية اللبناية املارونية ،وبنا ًء للتقليد الرهباني ،أقيم يف دير وكنيسة
مار شربل بانشبول ،إحتفال مميّز بمشاركة وحضور أصحاب السيادة املطران
أنطوان شربل طربيه راعي أبرشيـّة أسرتاليا املارونيـّة واملطران الزائر يوسف
سويف راعي أبرشية قربص املارونيـّة ،واملطران روبري رباط ،راعي أبرشيـّة
أسرتاليا ونيوزيلندا للروم امللكيني ،واملرتوبوليت بولس صليبا راعي أبرشية
أسرتاليا ونيوزيلنده والفيليبني للروم األرثوذكس ،وعدد كبري من رجال الدين
وراهبات العائلة املقدسة.
كما شارك يف اإلحتفال معالي الوزير جان عجاقة ورؤساء األحزاب السياسية
اللبنانية ،رئيس الرابطة املارونية ،رئيس املجلس املاروني وممثلون عن اإلعالم
العربي واللبناني ،ورؤساء الجمعيات وعدد من الذين يحملون اسم أنطوان
وعائالتهم.
وأثناء الذبيحة اإللهية ألقى األب الرئيس لويس الفرخ كلمة روحية تمحورت
حول رسالة قدس األب العام نعمة اهلل الهاشم بعنوان« :املطلوب األوحد».
وقبل املناولة ،جرت مراسيم تجديد النذور الرهبانية املؤبدة ،الطاعة والعفة
ّ
والفقر .وقد
استهل رتبة التجديد سيادة املطران أنطوان شربل طربيه كونه
ينتمي إىل الرهبانية اللبنانية املارونية ،تبعه كل من االب الرئيس لويس الفرخ،
واآلباء ،بولس كرباج ،أنطوان طعمة ،إيلي رحمة ،شليطا البستاني ،مارون
يوسف ،وغياب اآلباء ميالد قزي وطوني موسى وطانيوس غصني لوجودهم
خارج سيدني.
ويف الختام ألقى املطران سويف كلمة معايدة أشاد فيها بهذه الخربة التي
اقتبسها والتقدير لهذه الجالية املواظبة على املحافظة على تراثها الروحي .وإنه
لن ينسى عدد املشاركني يف الذبيحة وخاصة الشبيبة واملشاركة يف الرتاتيل
والصلوات الليتورجية .ثم قدّم أيقونة العذراء مريم إىل املطران أنطوان شربل
طربيه وأخرى إىل رئيس الدير عربون شكر وتقدير على حسن االستقبال
والضيافة ،وعلى رعاية أبناء الكنيسة ومساعدتهم على التواصل والحفاظ على
الهوية والرتاث.
وألقى األب شليطا البستاني كلمة شكر ألصحاب السيادة والكهنة والراهبات
والحاضرين ،نياب ًة عن األب الرئيس وجمهور الدير .وكلمة شكر خاصة للصحافيني
املشاركني ،ونغتنم هذه املناسبة لنعـّيد كل من يحمل اسم أنطونيوس ويتخذه
شفيعاً له.
ويف ختام اإلحتفال ،تبادل الجميع التهاني بالعيد ،ملتمسني شفاعة القديس
أنطونيوس الكبري ،ومحافظني على التقليد الرهباني أال هو ضيافة الحالوة يف
هذه الذكرى الروحية والرعوية .بعد القداس توجـّه الجميع إىل مأدبة العشاء
التي أقيمت يف هذه املناسبة يف قاعة الكنيسة .فلتكن هذه الذكرى مناسبة
للطلب من القديس أنطونيوس بأن يـُرسل إىل الكنيسة دعوات كهنوتية
ورهبانية لخدمة شعب اهلل.
كلمة ترحيب
اجتمعنا يف هذا املساء يف كنيسة هذا الصرح الرهباني والراعوي والرتبوي املتألق
 ،لنحتفل كالعادة بعيد أبينا القديس أنطونيوس الكبري .وكما جرت العادة ليجدد
الرهبان أيمنا كانوا نذورهم املؤبـّدة الطاعة والعفة والفقر أمام الرئيس املحلي أملمثل
الشخصي لرئيس عام الرهبانية اللبنانية املارونية قدس األباتي نعمة اهلل الهاشم
.
باسم حضرة األب الرئيس وأخوتي الرهبان الحاضرين والغائبني أرحب بأصحاب
السيادة السامي احرتامهم:
املطران أنطوان شربل طربيه راعي أبرشية أوسرتاليا املارونية ،املطران يوسف
سويف راعي أبرشية قربص املارونية ،املطران روبري رّباط راعي أبرشية أوسرتاليا
ونيوزيالندا للروم الكاثوليك امللكيني ،املطران بولس صليبا راعي أبرشية أوسرتاليا
ونيوزيالندا للروم األرثوذكس ،إخوتنا الكهنة وأخواتنا راهبات العائلة املقدسة،

الشعب يبارك للمطارنة واالب الرئيس والرهبان جتديد النذور الرهبانية

صورة جتمع من حيمل اسم انطونيوس يف الصالة مع املطران يوسف سويف واالب لويس الفرخ امام قالب احللوى

يقطعون قالب احللوى

املطارنة رباط وسويف وطربيه ،مع األب الفرخ والوزير عجاقة وجورج زخيا

نرحـّب بمعالي الوزير جان عجّاقة وسعادة قنصل لبنان األستاذ جورج بيطار غانم
والسيدة عقيلته ،ونرحـّب برؤساء املجلس املاروني والرابطة املارونية ،واألحزاب
اللبنانية واألعالميني والجمعيات والحضور الكرام .ونرحـّب بنوع خاص بالذين
يحملون اسم طوني وأنطوانيت  .أه ً
ال وسه ً
ال بكم يف مشاركتنا بعيد القديس
أنطونيوس الكبري أب الرهبان طالبني منه أن يكثر الدعوات يف الكنيسة ويظل
مرجعاً يف عيش الحياة الرهبانية.
العظة
أصحاب السيادة واملعالي والسعادة ،إخوتي الكهنة والراهبات ،ايها الحضور
الكريم،
يطيب لي يف هذه املناسبة الرهبانية املميزة ان اتوجه اليكم ببعض االفكار التي
اقتبستها  ،من الرسالة التي وجهها قدس األباتي نعمة اهلل الهاشم ،رئيس عام
الرهبانية اللبنانية املارونية ،بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبري ،وتجديد
النذور الرهبانية بعنوان« :املطلوب األوحد».
يقول :عندما ترك انطونيوس واملتوحدون األولون ،أهلهم وممتلكاتهم ،واعمالهم
وطموحاتهم املشروعة ،وتخلوا عن طريقة عيش حياتهم يف مدنهم وقراهم،
وتوجهوا إىل الصحارى والرباري تلبية لنداء أحسـّوا به يف أعماقهم ،من خالل رغبة
ملحـّة ،لعيش جذرية اإلنجيل ،كان مطلبهم واحد.
ويف تلقي النداء ،تعدّدت الطرق ،ويف عيشه اختلفت املناهج ،لكن النداء بقي
واحداً ،إتـّباع جذرية اإلنجيل املطلوب األوحد ،فكانت مسريتهم واحدة يف الجوهر،
التخلي بالكامل عن أسلوب عيش ،والتحول إىل حالة جديدة تنشد املطلوب االوحد
على هدي الروح القدس.
منهم من اختار العيش يف العراء ،منهم من فضل الثبات يف مكان واحد ،اخرون
خربوا الوحدة التامة ،وآخرون ترافقوا يف جماعات متنوعة التنظيم.
الحياة الرهبانية يف الكنيسة هي إحدى هذه الطرق التي اختارها الكثريون من
الرجال والنساء عرب العصور لعيش اإلنجيل على هدي الروح القدس.
هكذا ترك الرهبان أهلهم وكل شيء وانتموا إىل حالة جديدة وهي الحياة
الرهبانية.
كل واحد انتقاه اهلل بطريقة خاصة جداً ومختلفة ،تاركاً أمور الدنيا وراءه ،دون أن
يعلم مسبقاً ماذا سيصبح واين سيكون يف املستقبل ضمن عيش الحياة الرهبانية.
نحن الرهبان اخرتنا كما اختارت مريم شقيقة مرتا النصيب االفضل الذي ال يـُنزع
منها( .لوقا  ،)41-42 :10النها عرفت اهمية وجود يسوع يف بيتها  ،وعرفت ان
ليس هناك شى يف الوجود يوازي اهمية اللقاء به وسماع كالمه .
اما مرتا املنهمكة بالواجبات اإلجتماعية واملنزلية املشروعة ،فحجبت عن بصرها
املطلوب األوحد ،كما فعلت شقيقتها مريم التي جلست عند قدمي يسوع ،أي اللقاء
باهلل والشراكة معه.

إذاً غاية الحياة الرهبانية هو عيش الشراكة مع اهلل ،واملواظبة على الصالة التي
هي إرادة اهلل فينا ،حسب تعبري القديس بولس الرسول ،أن روح اهلل يص ّلي فينا
بأنات ال توصف.
إذا الصالة الفردية والجماعية يف الحياة الرهبانية ،وحدها كفيلة بتحويلنا كأفراد،
كأديار وكرهبانية إىل أمكنة الهوتية ،نلتقي فيها اهلل ونتيح لآلخرين أن يتلمسوا
حضوره ،وعمل ملكوت اهلل يف العالم.
ويع ّلمنا اإلطار اإلنجيلي ذاته ،بأن املطلوب األوحد ملكوت اهلل وبرّه واإلتكال على
اهلل وحده وعلى عنايته .وهكذا نعيش موقف مريم املختلف عن أختها مرتا.
أنتم ال تطلبوا شيئاً دنيوياً ،بل أطلبوا ملكوت اهلل ،وهذا كله يزاد لكم (لو :12
.)31-29
وهذا هو املعنى العميق لنذر الفقر الرهباني.املطلوب األوحد ،أي الشراكة مع اهلل
هو غاية كل إنسان وهدف الحياة املسيحية.
وطموح الحياة الرهبانية عرب العصور ،هي أن تصبح حياتنا استمرارية حيـّة لكالم
املسيح ،واإلتكال على عناية اهلل يف رسالتنا ،على مثال قديسي الرهبانية الذين
جسـّدوا يف حياتهم معنى اإلتحاد باهلل يف الصالة الدائمة وأولوية ملكوت اهلل يف
حياتنا.
هذا النمط الذي اتـّبعته الرهبانية عرب العصور جعلها أن تكون أمينة لهويتها ومهمتها
وبأن تتألق وتزهو وتشعّ يف ربوع لبنان وأينما ح ّلت يف بالد اإلنتشار لتساعد ابناء
الكنيسة يف الحفاظ على الروحانية الشرقية والهوية والرتاث.
وأخرياً على كل راهب يف ختام سنة الرحمة ،أن ينقل رحمة اهلل إىل كل إنسان .وان
ّ
يتمثل بقديسي الرهبانية ،شربل ورفقا ونعمة اهلل والطوباوي األخ اسطفان ،الذين
سعوا وراء املطلوب االوحد ،وعاش كل منهم بطريقة مختلفة ،يجمعهم أساس
العيش ،وفق مبدأ املطلوب األوحد ،ممتلئاً محبة ورحمة وتوبة من خالل الصالة.
طالبني من الرب يسوع بشفاعة القديس أنطونيوس أن يقوي إرادتنا ويمأل قلوبنا
من محبة املسيح لكي نظل شهوداً حقيقيني مللكوت اهلل ،وامناء لدعوتنا وتفعيلها
بإلهامات الروح القدس .امني
كلمة شكر
يف نهاية هذا االحتفال يسعدني أن أشكر أصحاب السيادة ،املطران طربيه ،املطران
سويف ،املطران رباط ،واملطران صليبا honourable Jean Ajaca ،وسعادة
قنصل لبنان العام األستاذ جورج بيطار غانم والسيدة عقيلته ،وإخوتنا الكهنة
واخواتنا الراهبات ورؤساء االحزاب والجمعيات وأعضاء جوقة رعية مار شربل
وجميع املشاركني معنا يف هذا العيد الرهباني.
شكر الصحافة :أغتنم هذه املناسبة ألوجه كلمة شكر ومحبة وتقدير للقيـّمني على

صفحة 21

Saturday 21 January 2017

السبت  21كانـون الثانـي 2017

دويهي ،خطار ،فرح ايوب ،مارون عبيد ،داغر ،اخلوري ،شدياق ،طربيه وحضور

طوق ،خمايل ،دويهي ،قزي ،طوني سليمان وجنله بيرت وحضور

االب رمحه ،ريتشارد طنوس ،اهلام حافظ ،مايكل وحضور

خليل طرطق يتوسط نيكوالس  Avramidesافراميدس وجنله كريستشن

الصحافة اللبنانية والعربية واالعالميني فيها .التي تجمعنا وإياهم خدمة الكلمة والتبشري
بها .نحن نتواصل مع املؤمنني راعوياً وتربوياً واجتماعياً وأنتم تتواصلون مع أبناء الجالية
عرب األضاءة والتعاطي مع الخرب بشفافية وحفظ التواصل مع الوطن األم .ونلتقي معاً
أيضاً يف الدفع لتفعيل األنتماء والتواصل والحفاظ على الهوية والرتاث.
انها مناسبة لشكركم على مواكبة مسرية الكنيسة ونشاطاتها يف هذا البلد املتعدد
الحضارات وبنوع خاص رسالة مار شربل منذ إنطالقتها يف أسرتاليا عام  .1972باسم
الحاضرين جميعاً نشكركم على عطاءتكم ونتمّنى لكم دوام التألق والنجاح.
املعايدة :ونغتنم هذه املناسبة لنعـّيد كل من اتخذ اسم أنطونيوس شفيعاً له ونخصّ
بالذكر سيادة املطران أنطوان شربل طربيه إبن الرهبانية اللبنانية املارونية ،واملحرتم
األب أنطوان طعمه الذي رافق تطور وعمران هذه املؤسسة ،واألب طوني موسى املوجود
حاليا يف برزبن ،واألب طانيوس الغصني الذي رافق Maronite on Missionيف
رسالتهم يف الفلبني  ،والخوري طوني سركيس ،والسادة :طوني عبيد ،طوني نكد،
طوني طوق ،طوني فرنسيس ،طوني اسحق ،طوني عاصي ،طوني سليمان ،طوني
ّ
خطار ،طوني قزي ،طوني يونس،وأنطونيوس بو رزق ،والذين لم يستطيعوا املشاركة
معنا يف هذه املناسبة .عيد مبارك على الجميع.

الرئيس االقليمي للجامعة الشيخ ميشال الدويهي يتوسط طوني سليمان وجنله بيرت
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األب الرئيس يتوسط نيكوالس  Avramidesافراميدس وجنله كريستشن

لودي أيوب ،طوني خطار ،انطوان فرح ،سركيس دويهي ،جان طربيه وكلري شالوحي

رئيس الرابطة املارونية باخوس جرجس وعقيلته باتي وابنتهما تانيا

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الناشط
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مــناسبات

أمحد ديب يكرم الدكتور مصطفى علم الدين تقديرا لعطاءاته ألبناء اجلالية

عدنان مرعي

املهندس علي محود

الدكتور مصطفى علم الدين

د .عماد برو

يوسف ،ناصيف ،محود ،مسلماني ،كرنيب ،سكر ،مطر وحضور

الشيخ كامل وهبه

مسري يوسف

علي كرنيب

حسن بزي

شوقي مسلماني

مصطفى حامد

أمحد ديب ،طوني طوق وحضور

فوزي األمني

طوني طوق

عبد اهلل املري

د .ممدوح مطر

سعيد دويهي

د .بزي ،الشيخ وهبه ،االمني ،برو ،موسى ،كفروني وحضور

أمحد ديب يقلد الدكتور مصطفى علم الدين درع العائلة
ديب يسلم الدرع للدكتور علم الدين ويبدو ناصيف وكلتوم وبرو ومرعي والشيخ وهبه ومرعي وحضور
أقام الناشط الوطني
واالجتماعي أحمد ديب ،يف
دارته العامرة يف مرييالندز،
مساء االثنني املاضي ،حفال
تكريميا للدكتور علم الدين
تقديرا لخدماته وعطاءاته
ألبناء الجالية.
وهذه ليست املرة األوىل
التي يقوم فيها أبن الجالية
البار السيد أحمد ديب
بتكريم رموز من الجالية
نجحوا يف مجاالت عملهم
وكانوا قدوة ومثاال يحتذى
به اذ سبق وكرم السيد
علي كرنيب بمناسبة فوزه
بمنصب نائب رئيس بلدية
ليفربول وللعدد الكبري من
األصوات التي نالها يف
انتخابات البلدية.
وقد حضر املناسبة الشيخ
كامل وهبه ،نائب رئيس
بلدية ليفربول رئيس
مجلس الجالية اللبنانية
علي كرنيب ،رئيس
الرابطة الكلدانية سمري
يوسف ،الدكتور عماد
برو ،الدكتور ممدوح مطر،

ديب يسلم الدرع للدكتور علم الدين ويبدو كرنيب ود بزي ومسلماني ويوسف واملري ودويهي وحضور

ريتشارد طنوس ،الياس طنوس وحضور

...مع ايلي ناصيف وعباس مراد وزياد داود ومسري يوسف وحضور
الدكتور قاسم مصطفى،
الدكتور علي بزي ،الدكتور
جمال النعمان ،الدكتور عبد
اهلل العمري ،منسق التيار
الوطني الحر يف سيدني
طوني طوق ،منسق تيار
املستقبل يف اسرتاليا عبد
اهلل املري ،رئيس حركة
االستقالل يف سيدني
سعيد الدويهي ،مسؤول
حزب البعث يف اسرتاليا
فوزي االمني ،املسؤول يف
الحزب السوري القومي
االجتماعي موسى مرعي،
اتحاد شباب الجنوب جمال
سالمة ،زياد داوود عن

جمعية املشاريع ،حزب
الدعوة العراقي ،جمعية
الزهراء الحاج حسن
بزي ،جمعية كفرصارون
ناصيف ،جمعية
ايلي
كفرحلدا الياس طنوس،
جمعية بنت جبيل جهاد
جابر ،جمعية بحنني
مصطفى حامد ،جمعية
العرقوب عدنان مرعي،
مجمع أهل البيت ،جمعية
املنية ،جمعية برعشيت،
السانت جورج حسني
سالمة ،جمعية مرياطة،
رئيس بلدية هولرويد
السابق نصر كفروني،

...مع مصطفى حامد وموسى مرعي ود ممدوح مطر ولؤي مصطفى
رجال االعمال سالم
سكر وريتشارد طنوس
واملهندس علي حمود
وعادل الحسن واملهندس
امللحن
أكرم املصري،
والشاعر غسان علم الدين،
الشاعر شوقي مسلماني،
الشاعر واالعالمي عباس
مراد والزميالن ايلي كلتوم
وأنطونيوس بو رزق
وعدد من ابناء مرياطة
واالصدقاء.
قدم املناسبة السيد عدنان
مرعي بأفضل ما يكون

التقديم ،والقى كلمة
صاحب الدعوة الشاعر
شوقي مسلماني.
كانت كلمة مفعمة
واالمتنان
باالحساس
القاها املكرم الدكتور
مصطفى علم الدين شكر
فيها صاحب الدعوة والدار
السيد احمد ديب على
هذه املبادرة القيمة وقال
ان بيت السيد ديب أصبح
محطة التقاء البناء الجالية
وصرحا وطنيا يجمع بني
ارجائه الجالية بكل طوائفها

وأحزابها وتياراتها.
وقال ان هناك الكثري من
الصفات املشرتكة بينه
وبني السيد أحمد ديب
منها الكرم والوطنية وروح
الوفاق والتآلف وشكره على
بادرته املميزة وشكر صاحبة
الدار السيدة مريفت ديب
على فتح بيتها لكافة ابناء
الجالية ،كما شكر الحضور
جميعا معتربا ان تكريمه
تكريم للجميع.
وكانت هناك مداخالت
لكل من فضيلة الشيخ كامل

مرعي ،احلسن ،د علم الدين ،كرنيب ،سكر امحد ديب وقوفا وحضور
وهبه وطوني طوق وسعيد
دويهي ووعبد اهلل املري
وفوزي األمني واملهندس
علي حمود ومصطفى
حامد وعماد برو وحسن
بزي والدكتور ممدوح مطر
والسيد سمري يوسف
ونصر كفروني.
وقدم يف نهاية الحفل السيد
أحمد ديب درعا تكريمية

باسم العائلة للدكتور
مصطفى علم الدين تقديرا
لخدماته وعطاءاته البناء
الجالية.
وكانت هناك مأدبة غنية
باملأكوالت الشهية عملت
على تحضريها صاحبة
الدار السيدة مرفت ديب
وشقيقة السيد أحمد ديب
السيدة نورهان ديب.
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كتابات

دق الشيت بوابي
شرع خيامو
شو بعمل إذا الشيت
ّ
بقليب
ّ
وسكنك جوا اخليام ..
وشدشد حبال اهلوا بأرض ما إهلا مسا
متل
حكايات العشق ..كال كالم.
ودوزن غناني احلطب ع نغم منجرية
حزن
سهران وبصدري جفل رف احلمام
شو أعمل ووجهك متخيلو ..أربع
فصول السنة .
شفافك ..صيف الكرز ..ورده..
خفيف..
وبشعرك امترجح خريف ..
وبعيونك  ..مر الربيع مطرطش بشوية
دمع..
واقف على بواب الربد ..زعالن ّ
سلم
ع الشيت..
والشيت ما رد السالم ..
قومي ..بقليب مطرحك ..
خديين بني جواحنك ..
عم أرجف متل طفل ..
بدو ينام ..
بردان ّ
..إنيت ببالي ..
كل ما خطر ع بالي أكتب للقمر .ت
ينام..
بتخطري ع بالي ..إنيت..
وجهك صبح وكيف الصبح بينام..
وشاغلة بالو من املسا ..إنيت ..
اهلل اخللق آدم وحوا و..سام..و..
حام..
ومن الشبه أربعني ..
بس ماخلق متلك غري ...إنيت ..
سبحانو كون الكون بسبعة إيام ..
وباقي الدهر ميكن تاركو ..ليكونك
إنيت.
أنور شعيب

ع ّدها البعض ظاهرة غري مسبوقة

كاتبة عراقية شابة تثري جدال كبريا يف الوسط الثقايف
عبد الجبار العتابي

شهدت الساحة الثقافية ظاهرة غري مسبوقة متثلت جبدل كبري
حول كاتبة روائية شابة اختلفت حوهلا االراء ونالت شهرة
واسعة
أثارت كاتبة روائية عراقية شابة الوسط الثقايف العراقي بل
انها قسمته اىل قسمني ،قسم وقف معها وشجعها وقسم وقف
بالضد منها واستغرب حالة الرتويج اليت حظيت بها ،السيما
بعد ان اقيم للرواية حفل توقيع يف نادي الصيد للتعريف
بها حضرته وسائل اعالم متعددة وخمتلفة وشخصيات ثقافية
واعالمية ،فهناك من وجد ان الرتويج هلا مدفوع الثمن مشريا
اىل (أن عصر الرواية التجارية بدأ يربز على الساحة العراقية
بشكل الفت هذه األيام مع ترويج إعالمي مدفوع الثمن) فيما
وصف البعض ما حدث بـ (ظاهرة شهد الراوي) ووجد يف االقالم
املناهضة هلا (ذكورية) او غري مصدقة ان روائية شابة تنال
كل هذا االهتمام واالضواء فكان احلسد  ،فيما يرى املشجعون
هلا انها ظاهرة تستحق التأمل وان الكاتبة تستحق الوقوف معها
النها استطاعت ان تنتج رواية شجعت القراء لقراءتها ،ويشري
البعض اىل مقارنة بني هذه الرواية وروايات الكبار (ان جتد
كتابا لدستويفسكي او كالفينو او كامو او ساراماكو او باولو
كويلو او غريهم تباع خبمسة آالف دينار بينما كتاب ساعة بغداد
لشهد الراوي يف طبعته الثالثة خالل مدة وجيزة ومع انه اصغر
حجما من تلك الكتب و يباع بعشرة آالف فتلك ظاهرة غريبة !)،
لكن املفاجأة الكربى جاءت بطلب ثالث دور نشر عاملية والسباق
فيما بينها للحصول على حقوق « ساعة بغداد»،وتوزيعها حول
العامل برتمجتها االنكليزية!!
ورواية «ساعة بغداد» ،اليت هي أوىل إبداعات الكاتبة العراقية
ً
شهد الراوي ،صدرت
حديثا عن دار احلكمة يف لندن ،وتقع يف
 ٢٢٧صفحة من القطع الوسط  ،تدور أحداثها يف حملة راقية
من أحياء بغداد يف عقد التسعينيات من القرن املاضي ترويها
طفلة جتد نفسها مع عائلتها يف ملجأ حمصن ضد الغارات
اجلوية األمريكية ،ومن هذا املكان خيرج عامل املدينة وتفاصيل
حياتها املثرية ،أغانيها وموسيقاها وطموحات ابنائها ومصائرهم
املختلفة بأسلوب سرد يتطور كلما تقدمنا يف الزمن ،لينتهي
برتك احلديث للمستقبل الذي يتبادل الدور مع الراوية وهو
يضع أمامنا كل ما مافاتنا معرفته يف املاضي وكل ما سيحدث
يف القادم من األيام.

صناعة اعالمية
فقد اكد القاص والروائي شوقي كريم حسن،على ان هناك
روايات عراقية اذهلت العامل لكنها مل تلق االهتمام املشابه،
وقال :مسعت ..ووصلتين الكثري من االستفسارات حول هذه
الزوبعة اليت اثريت وهي صناعة اعالمية ممتازة ولكين الاعتقد
ان الرواية ترتقي اىل مستوى ماحدث من ضجيج تقف وراء ذلك
مؤسسة ما وخواص معنية بالكاتبة نفسها.
واضاف :الرواية يف العراق انتجت روايات اذهلت العامل مل
حيتف بها املتلقي العراقي كما حدث يف هذه السابقة ..ال اريد
ان اقارن شهد الراوي باحد ولكين مضطر احيانا هلذه املقارنة
من اجل الوصول اىل اهلدف والغاية واحلقيقة ..من االهم لطفية
الدليمي ام تلك ..ميسلون هادي ام تلك ..عالية طالب ام
تلك ..عالية ممدوح ام تلك والقائمة تطول.

ظاهرة غري مسبوقة
اما الكاتبة سلوى زكو  ،فقد اكدت على دراسة الظاهرة
كونها غري مسبوقة ،وقالت :مل اقرأ «ساعة بغداد» وال اعرف
كاتبتها لكنين اتابع ردود االفعال املتشنجة اليت استقبل بها
جناح الرواية على صعيد التوزيع واالنتشار وهذا ما كان ينبغي
دراسته بوصفه ظاهرة غري مسبوقة.
واضافت  :علينا ان نفهم سبب احتفاء جيل شهد الراوي
بروايتها بدل حماولة تسخيف احلدث والبحث عن اسباب ال
عالقة هلا باملنجز نفسه.ال أحد منا مكلف حبراسة بوابة الثقافة
واالدب.
وتابعت :قرأت تعليق شهد الراوي على احلملة ضد روايتها وهو
تعليق يتسم مبنتهى اهلدوء ويستحق االحرتام فعال.
من جانبه استغرب االديب عامر القيسي اهلجمة على الكاتبة،وقال
:مل اقرأ نص شهد الراوي «ساعة بغداد» ..قالت عنه رواية ـ
وال اعرفها أيضا ،فشنت عليها هجمة وال أغرب على أساس ان
نصها التنطبق عليه مواصفات الرواية !
ّ
واضاف :أود ان أسأل كم عدد دواوين النصوص اليت يكتب
على اغلفة كتبها «شعر» وهي ليس من الشعر بشيء  ،واحلال

ينطبق على بقية انواع الفنون واآلداب ..
وتابع  :على شهد ان يتسع صدرها للنقد وان كان جارحا وغري
موضوعي وشخصي  ،فالنص مل يعد ملكها والناس احرار فيما
يقولون فيه سلبا او اجيابا فهي قد قدمته هلم يف النهاية...
حتياتي هلا ولكل من يكتب عنها وهلا  ،وعليها ان تفرح النهم
يقدمون هلا دعاية جمانية !!

حراك ثقايف ام شتائم ؟ !
ي هو االخر استغرب من الضجة احلاصلة
اما الروائي محيد الربيع 
 ،وقال  :منذ اسبوع وانا اراقب هذه احلملة املسعورة  ،يف
صفحات اجلرائد او التواصل االجتماعي  ،وكلها تدور عن حدث
واحد  ،للمقتصر من احلياة الثقافية يف العراق  ،حاول البعض
تصويره وكأنه احلراك املهم والظاهرة الفريدة .
واضاف :تتلخص احلكاية كلها بان مثة رواية جديدة عقدت هلا
ندوة تعريفية ومن ثم حفل توقيع رافقها  ،وهي حكاية عادية
من احلكايات اليت متر غالبا دون اثارة زوبعة رمال مرافقة هلا
 ،اجلديد يف احلكاية ان الرواية مت اقبال الناس عليها من باب
الفضول او االقتناء او نتيجة الدعاية اليت رافقت الصدور او
ان املوضوع برمته مرتبط بالشابة املؤلفة واليت جتيد الظهور
االعالمي  ،نتيجة خربتها الرتاكمية يف القاء الشعر الشعيب
العراقي والذي عادة له صيت ومسعة واسعة  ،خاصة يف دول
اخلليج اليت تقيم فيها الشابة املؤلفة .كل ماحدث وما قيل
مل يشكل ظاهرة مميزة يف احلراك الثقايف البغدادي  ،فالزال
احلدث وما رافقه يبدو موضوعا عاديا  ،غري مبتكر او مسلط عليه
الضوء بهذه الكثافة .
وتابع :مل يكن يعن لي الكتابة يف هذا املوضوع مادام مل يشكل
ظاهرة  -فريدة  -يف النشاط الثقايف  ،لكين الذي دفعين ملتابعة
احلدث هو ما كتب حلد االن من مقاالت  ،سواء عن الرواية او
الظاهرة او الكاتبة الظاهرة  ،ويف كل االحوال تعد مثل هذه
الكتابات تعبريا عن االنفعاالت اليت ترافق االحداث واليت تغرق
فيها الساحة الثقافة العراقية اكثر من  -غرقها  -باحلدث ذاته
 ،ذاك ان االنفعاالت املرافقة هي حتمية ملا يدور يف الساحة
 ،خاصة غياب النقد والرصد احلقيقي الحداث الساحة وانتاجها
االبداعي .بيد امنا هو ملفت للنظر يف هذه احلملة االعالمية من
تقوالت  ،خترج اصال عن احلدث وتدخل يف جمال التطاول على
احلقائق  ،اوهلا االمساء الرائدة يف السرد او حماولة انكار اهمية
او وجود الرواية العراقية .

شهد الراوي ترد ..
اما الكاتبة الشابة شهد الراوي فقد ردت على ما جرى بالقول:
كتابة رواية هو ليس كل شيء يف هذه احلياة ،هي جتربة قررت
ان أخوضها ولست نادمة عليها  ،انا احب الكتابة وجربت ان
اكتب رواييت االوىل ،وهذا ليس ممنوعا علي وال على غريي
 ،ليس هناك من لديه سلطة مثل هذه،فهناك االف الروايات
تصدر شهريا يف العامل ،ليست كلها عبقرية ومبستوى مدام
بوفاري وانا كارنينا واحلب يف زمن الكولريا على سبيل املثال
 ،هناك مستويات متليها ظروف ثقافية وابداعية  ،اذا كانت
حماوليت مل ترق لك شخصيا ال تشغل وقتك الثمني بها ،ابتعد
وفتش عن غريها ..هناك غريك من احبها  ،وهذا امر حيدث
مع كل رواية تقريبا ونادرا ما حيب كل الناس رواية بعينها ،
الرواية ليست كتابا مقدسا  ،هي فن بشري ولد يف مطلع القرن
السابع على يد جندي إسباني امسه ميغيل دي سرفانتس،
عاد من األسر وكتب اوىل رواياته دون ان يستأذن احدًا ما
 ،وحلسن احلظ مل يشتمه احد ما .ومل يصور احدهم الصفحة
االوىل من روايته ويطوف بها شوارع مدريد تتبعه مجوع من
املطبلني وهم يصرخون ما هذا يا اهلي ؟
واضافت :تعلمت من نقدكم ومالحظاتكم الكثري واشكركم على
ذلك  ،وتعلمت درسا اخر لن أنساه  ،هو ان التجريح الشخصي
الذي صدر عن البعض أمر مقيت جدا وفيه وحشية ال يقبلها
االنسان املتحضر على نفسه  ،لذلك سأكون حذرة اكثر مما انا
عليه يف اختيار مفرداتي مع االخرين خشية ان أسبب هلم اي
نوع من االمل  .وهذا درس جيد أشكر من علمين اياه دون ان
يقصد  .البذاءة تعلمك ان تتجنبها ..
وتابعت :وعد مين لكل االصدقاء ،لكل الصديقات  ،بأنين لن
انكسر ولن انهزم ،ولن أتردد يف خوض جتربة الرواية مرة اخرى
وُاخرى  ،القبح والكراهية والشرور هي اليت جيب ان تنهزم ،
هي اليت جيب ان تضيق مساحة وجودها ..
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ملبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Permanent Visas
*Temporary Visas
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Citizenship
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Visa Cancellation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
*Deportation
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
<‹ñi<Ìäâˆπ]
Call
us today to find out what
we can do for you.
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
Úèœb‰ﬂ
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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مـلبورن

هيفاء وهيب أمجل امرأة
للعام  2016والس ّر بشفتيها

جتمع غالبية اآلراء على مجال هيفاء وهيب،
الذي وصل إىل العاملية .وبالرغم من بعض
االنتقادات اليت توجه اليها للتدقيق حبقيقة
أن صورها على
مجاهلا ،ال ميكننا أن ننكر ّ
مواقع التواصل االجتماعي حتصل على نسبة
إعجاب عالية.

وبعد االطالع على إطالالت النجمات األمجل
ّ
أن
لكل جنمة مجاهلا
للعام  2016نالحظ ّ
أن
اخلاص ومجهورها الذي يعشقها ،إال ّ
مجال هيفاء وهيب ختطى حدود مجهورها
لتصبح رمزًا للجمال واألناقة.
وجر»
منا
«
برنامج
يف إطاللتها األخرية من
ّ

على حمطة ال» م تي يف» اللبنانية ،متيزت
هيفاء وهيب بفستانها ومكياجها وتسرحية
شعرها .وقد اعتمد خبري التجميل بسام فتوح
املكياج السموكي الناعم إلبراز مجال عيين
هيفاء،
لكن الالفت كان لشفتيها اللتني
ّ
بدتا أكرب مما كانتا عليه ،وحتديدًا الشفة

العليا اليت تبني أنها مقلوبة قلي ًال .هذا
الشكل اجلديد لشفتيها غري املبالغ به حيافظ
على شباب وجه هيفاء وجيعلها تبدو متميزة
أكثر.
ما رأيك بشكل شفيت هيفاء؟ وهل توافقيننا
الرأي على أنها أمجل جنمة للعام 2016؟

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

ϭϠϔΗΣ
#AUSTRALIADAY

ϡϛΗϘϳέρΑ

australiaday.org.auϊϗϭϣϟϭόΟέ
ϡϛΗϘρϧϣϲϓΕΎϳϟΎόϔϟϰϠϋωϼρϼϟ

Ωϳόϟϲοϗϑϭγ
ϊϣΎϳϟέΗγϷϲϧρϭϟ
ϥϳϠϣ΄ΗϣˬϲΎϗΩλ
ϲϓΩϳόγϟΎϧυΣ
Ύϧϫεϳόϟ
Rosie Batty
2015 ϡΎόϟΔϳϟέΗγ
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توقــعات

توقعات مايك فغالي 2017
بسهرة خاصة على اهلواء مباشرة على شاشة مسا الفضائية  ،وعرب
إذاعة “ نينار  ! “ Ninar Fmأطل الفلكي وعامل االبراج مايك فغالي
املعروف عنه بدقته بتوقع احلوادث واالزمات واالنفراجات على
صعيد منطقة الشرق االوسط والعامل .
فماذا يتوقع للمنطقة ؟ ماذا عن األزمة السورية  ،وما هو حال دول
بالد الشام برأيه ؟ كيف يرى دول اخلليج وأوروبا ؟ وما احلدث
الصادم العام القادم  ..؟
خطر كبري على رئيس الواليات املتحدة االمريكية ترامب من قبل
اللوبي الصهيوني ومتر على خري
تقارب روسي امريكي يف عهد ترامب
بدء انهيار الواليات املتحدة االمريكية وتفاقم العنصرية يف امريكا
بشكل خاص ويف العامل بشكل عام
شهري تشرين انظمة جديدة وختالفات جديدة بالسياسة
بداية انهيار اقتصادي عاملي
دول وممالك كانت تعيش مع شعوبها برخاء ستصبح يف تقشف
امراض جديدة تظهر يف اول اشهر هذا العام يف العامل
كوارث طريان كبرية يف العامل
انظمة جديدة يف االمم املتحدة..ودخول دولة جديدة لدول دائمة
العضوية
الصني وعملتها تدخل يف اسواق العامل وهو سبب انهيار اقتصادي
بامريكا
حرب ع ارهاب يف العامل وتفجريات يف الدولة االكثر امنا يف العامل
سويسرا
ارهاب يف اسرتاليا وامريكا ،وفرنسا
استقالل ارمينيا وقربص
االمور الدولية وحروب على اهبة االستعداد لغاية عام 2019

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات أوروبا 2017

ابتداء من اسبانيا مرورًا باليونان وبلجيكا
بدء تفكك االحتاد االوربي
ً
وصو ً
ال لفرنسا اليت ستتغري بها احلكومة وسياستها
العرش الربيطاني خبطر ويهتز
فرنسا قد تنسحب من االحتاد االوربي بنهاية 2017

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات تركيا 2017

انقالب يف تركيا مفربك سابقًا من اردوغان ولكن القادم انقالب
جدي
نظام دكتاتوري سافر يف تركيا
تركيا مشهد دموي كبري جدًا
انقالب جديد يف تركيا..ومستقبل تركيا بلد مسيحي

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات الخليج العربي 2017

توافق ايراني سعودي على دعم اجليش السوري
خالل  18شهرا وزير خارجية سورية سيستقبل نازحني سوريني
وسعوديني من اململكة العربية السعودية
االمارات تتناغم مع ايران بعيدًا عن سرب اململكة العربية
السعودية
الشعب السعودي ممنوع من الكالم ..
الفتاوي اليت تصدر من ال سعود ال تفهم
الثورة يف السعودية ثورة شعب وليست ثورة دين وهي بنهاية
عام 2017
تسوية كبرية يف اليمن ولن يعود احتالل السعودي لليمن
سلطنة عمان مرحلة سوداوية..وهي الراعي الرمسي للمصاحلة
العربية وهي تدق اول مسمار جلامعة الدول العربية
خالف كبري داخل البيت امللكي السعودي
اخلالفات السعودية داخل العائلة احلاكمة بسبب سورية
بوادر اخلالفات السعودية داخل العائلة احلاكمة بسبب سورية
ترامب عينه على اخلليج
الجئون سعوديون امراء اىل سوريا و العامل
امل ّ
صراعها يف اليمن َمع اجلماعات ُ
َما زالت السعودية ُ
ختوض ِ
سلحة،
واليت ُت ّ
كبريا علي أمن البالد ،يف َهذه الفقرة نطلعكم
خطرا
شكل
َ
َ
أهم توقعات مايك فغالي للسعودية .2017
علي ّ
اإلنقسام الكبري بني حممد بن نايف وحممد بن سلمان يتفاقم للعلن
ويؤثر على لبنان إذ أن تيار لبناني سياسي قد ينقسم مع اإلنقسام
السعودي.
السعودية لن تكون مبنأى عما حيدث يف العامل العربي ولن يبقى
خفيا ما حيدث يف هذه األيام داخل اململكة.
خالفات سعودية – سعودية اىل العلن حلني إظهارها كدويالت
وليست كمملكة

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات لبنان 2017

مباحثات جدية على الشرق االوسط دون تنازل من سورية ولبنان
السيد حسن نصر اهلل ما بعد بعد بعد بعد حيفا والعامل مليئ
باملفاجات
مشهد جديد جيمع دولة الرئيس سعد احلريري مع الرئيس
السوري.
لبنان أمام تسويات مهمة جدا تؤدي اىل صالحيات جديدة تعطى
للرئيس املقبل.
أحداث إرهاب يطال لبنان ولن يطال التعايش املشرتك فيه.

أحداث مفصلية مير بها لبنان على أثر أعمال إرهابية ،نرجو أن ال
تكون إغتياالت.
جملس جيتمع به مجيع أطياف البلد من  8و ،14وهو جملس عزاء
بريوتي.
احلراك الشعيب ينتقل اىل السياسة .حتد كبري خيوضه احلراك
املدني جبميع أنواعه من األرض اىل السياسة.
قانون إنتخاب عادل للبنان ضمن تسوية شامل روكز ،جان قهوجي،
وزير الداخلية املشنوق يف أرفع املناصب املقبلة.
أحداث على صعيد حمافظات لبنان نرجو ان تكون خري ولكن الرجاء
ال ينفع.
لبنان يف قلب العاصفة.
ستعاد اىل الذاكرة سوزان متيم وذكرى بأمساء جدد.
فضائح إعالمية وإعالنية ،فضائح الهل السياسة.
أحداث أمنية يف معظم املناطق اللبنانية.
مقتل وجرح متظاهرين ببريوت سوف يسبب خالفات كبرية داخل
التيارات السياسية.
وفاة وزير سابق مفاجئ.
الكهرباء  18ساعة تغذية.
نقابي معروف يف ذمة اهلل.
شتاء عاصف جدا”
وليد جنبالط يتنحى عن العمل السياسي االكرب
االمري طالل ارسالن سيكون له دور بلم الشمل املوحدين بني
ارسالن وجنبالط ووهاب وستكون هلم وزارة سيادية يف لبنان
عالقة ازدهار بني سليمان فرجنية وعون وسيصل سليمان فرجنية
لقصر بعبدا
جعجع سيتخذ خطوة جريئة جدًا جدًا بالنسبة لرئاسة اجلمهورية
هزات سياسية يف لبنان

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات مصر 2017
أعمال إجرامية وتفجريات حتمل بصمات جديدة وهي أقوى من اليت
سبقتها خطرا.
خطر حول اإلسكندرية وجزء من القاهرة وسيناء بإدراجها ضمن
الدولة اإلسالمية أو إعالنها إمارة.
الرئيس السيسي يف البدلة العسكرية ملواجهة اإلرهاب الكبري
وينجح.
مصر تدخل على خط الوساطة اللبنانية ويكون هلا دور فعال يف
ذلك.
املليارات املمنوحة ملصر باإلضافة اىل البرتول سيكون شؤم عليها
من بعض الدول واملمالك العربية.
أسلحة متطورة من روسيا.
أحكام خطرية يصدرها القضاء املصري وهي أكثر من حكم إعدام.
الرئيس السيسي يف واجب عزاء بشكل رمسي مع أبناء الرئيس
السابق حسين مبارك.
مصر مشاكل كبرية وحتدي بعامل  2017والرئيس السيسي اىل
دمشق وسيتم سحب سفراء عرب منها بسبب تقربها من سوريا
زيارة مصرية اىل سورية
مصر تعود صاحبة قرار وستعود مكانتها كما كانت
كشف مؤامرة على مصر من احدى اململكات العربية
الشعب املصري يكتشف مؤامرة ضده من السعودية
اشتباكات فلسطينية بني الفصائل احلل سيكون بكلمة من احلكومة
السورية

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات سوريا 2017

زيارات حكومية من أوروبا وأمريكا يف السابق تزداد وتشكل ملف
حتت رعاية القيصر الروسي ولن نذكر اإلسم اآلن.
اإلرهاب يف سورية اىل إحنسار.
حكومة موحدة توافقية يرأسها معارض.
حريف ال “م” و “ط” يكون هلم دور كبري على صعيد احلكومة يف
سوريا.
لن ينتقص أي شيء من سلطات الرئيس حلني تنحيه.
إعادة إعمار سورية عنوان إقتصادي يف مؤمتر يكون يف العامل
العربي وأبرزهم الكويت.
فتح سفارات غربية وعربية ،ونشاط دبلوماسي .معارك متنقلة بني
املسلحني نفسهم.
إنقسام أكرب يف صفوف املعارضة السورية بعد مقتل أكثر من
قيادي فيها.
إشتعال اجلبهات احلدودية بني سورية وتركيا وحراك دولي لتسوية
الوضع.
 80%من مساحة سورية حتت سيطرة الدولة.
زيارة رمسية سورية على صعيد عال جدًا اىل االردن بعد زيارة
مصر لسورية
اجليش السوري خارج االراضي السورية بطلب من احدى الدول
انا ابشر بسورية عام  2017وانا قد بشرتكم حبلب عام 2016
سفارات تفتح وعالقات دبلوماسية من اول وجديد جديد يف دمشق
والناطق الرمسي بإسم حكومات العرب الرئيس بشار األسد

حركة كبرية جدا ملطار دمشق واحلظر تدرجييًا ينسحب ثم يرتفع
لينتهي بعام 2018
ستحصل كوارث طبيعية يف سورية وهناك هزات ارضية مهولة
وستؤثر على سوريا ولبنان وفلسطني مرعبة وال ختلف ضحايا
دستور جديد لسورية وحتديث قوانني وحكومة وفاق وطين دون
انتقاص لصالحيات الرئيس وذلك بدء من 2017
الكثري من السوريني سيفقتد من البعيدين وهناك الكثري سيعانق
بعيدين عنهم
حلب تعود بوابة التجارة السورية والعربية واملدينة الصناعية
ستتعمر من جديد
احلل السوري يبدأ بالشهر الرابع
ما من جنيف جديد
شركات اجنبية و عربية تتهافت على سوريا قبل ارتفاع العقارات
احلكومة و القيادة السورية حتاكم الفساد وامساء المعة تكون امام
احملاكم و خلف القضبان
ابو بكر البغدادي بنفس الصورة الذي بات عليها ابو مصعب
الزرقاوي
بوتني يف دمشق 2017

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات الدول العربية 2017

التقسيم سيكون واقعا يف ليبيا
اجلزائر وتونس حوادث مؤملة لألسف
داعش واسرائيل يف مواجهة بالقدس
املغرب سيشكل خطرا على دول جماورة..وسيستعيد الصحراء من
اسبانيا
ال حترير للقدس اال بعد حترير مكة املكرمة وحترير اجلوالن قبل
االثنني
قد تشهد هذا السنة حترير اجلوالن او من جنوب لبنان

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات ايران 2017

حماولة زعزعة االمن يف ايران..
ايران صاحبة القرار االوحد يف الشرق االوسط  ..وتستعيد مكانها
السابق  ..السياحة يف ازدهار يف ايران .
إيران َما زالت ُت ّ
شكل َحالة ِمن َ
اجلدل َلدى الكثري من الدول العربية
واألجنبية ،من خالل تصرحياتها وبرناجمها النووي وتدخالتها
السياسية والعسكرية يف األنظمة العربية واألجنبيةُ ،
قدم هنا
ون ّ
أبرز توقعات مايك فغالي إليران .2017
بعد اإلتفاق النووي إيران توسع نفوذها يف املنطقة.
تغيريات كربى على صعيد إنفتاح للخارج.
السياحة الدينية والرتفيهية يف إيران تزدهر.
إصالح بعض العالقات العربية السنية الشيعية.
كركبة على أثر اإلصالحات الداخلية اإليرانية وتغيريات على صعيد
سياسي وحكومي.
مشهد من املظاهرات يف إيران ولن يقمع بالطرق العربية.

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات اليمن 2017
لألسف اليمن مينني ،حسم عسكري بنسبة كبرية وتفاهم على
القسم األخر وبداية تقسيم نظام فدرالي وحكم ذاتي .بعد حكومة
إئتالف.

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات العراق 2017

ّ
تتوقف داعشيًا يف العراق ،ولكن هناك مواصلة من
األمور لن
احلكومة العراقية لتحرير مدن العراق باإلضافة إلي إنسحاب امريكي
من العراق ،وترك األمور عسكريا بيد احلكومة العراقية ودعمها
وعسكريا.
سياسيا
َ

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات فلسطني 2017

خالف بني دحالن و عباس وال وجود هلما يف فلسطني
اإلستفزاز الصهيوني يستمر خاصة يف األراضي املقدسة والضفة
وغذة.
التفجري يطال عمق الشيطان األكرب إسرائيل.
إنتفاضة السكاكني ككرة الثلج تكرب وبشكل سريع وتشكل ورقة
ضغط جلعل املفاوضات عادلة.
نتنياهو وضع مهتز داخل حكومته قد يضطر السفر بسبب مذكراة
دولية.
توسع األزمات حتى تطال ما مل يطال من ذي قبل.
فلسطني لن ترتاجع بدعوا ضد إسرائيل أمام املداخل الدولية.
قرار حسم الرئاسة الفلسطينية ،مرشح من محاس ومرشح من فتح،
أما الرئيس خارج احلزبني توافقي.

توقعات مايك فغالي  .. 2017توقعات الفن 2017

اكثر من حداد رمسي يف سوريا و لبنان و مصر و اخص بالتحديد
سورية من اجليل القديم و اجلديد على الصعيد الفين
الدراما و السينما السورية اىل نهضة
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توقعات

توقعات ميشال حايك للعام « :2017حزب اهلل» ما بعد حيفا وشياطني تطارد البابا

استوحی ميشال حايك توقعاته لعام  2017من اغنية السيدة
فريوز « يا دارة دوري فينا» مقدما شبه تصور للمرحلة املقبلة
من خالل «لوحة توقعات» أمساها «بني الواقع واخليال ،بني
اليوم وبكرا».

وقال خالل اطاللته على شاشة  MTVملناسبة رأس السنة:
«حنن ننتقل من بلد امسه لبنان ایل بلد سيصري وطنًا امسه
لبنان ،ومن طائرات حتمل شبابنا ایل اخلارج ایل طائرات عائدة
مصطحبة معها شبابا كبارا وصغارا  ،ومن نسبة بطالة مرتفعة
ایل فرص عمل يف جماالت كثرية وثروات تتدفق من حبر لبنان،
ومن بلد من دون موازنة منذ سنوات ایل حكومة تدرس صرف
كل لرية ،ومن لرية مستقرة ایل لرية تكسر مجود اخلوف ،ومن
عقار شبه جامد ایل عقار يتكرب علی السعر ،ومن بنية حتتية
مهرتئة ایل ورش ومشاريع حتاكي املستقبل ،ومن إدارة ملوثة
ایل مؤسسات حترتم الشخص ووقته وماله».
وأضاف« :أری وجوهًا مشرقة تبشر بالتغيري وصناعة مشرقة
وعالقات حرة مفتوحة وجيشا لبنانيا اقوی واوفی ووطنا يستطيع
الوقوف يف وجه احلديد والنار وميشي حنو حتقيق احالمه».

يف توقعات مفصلة عن لبنان ،قال حايك:
الوزير أشرف ريفي يف كر وفر مع الرئيس سعد احلريري.مفاجآت كربى يف أمساء الشخصيات اليت سيتحالف معهاريفي.
بلدية طرابلس تشهد تغيريات داخلية متنحها هوية جديدة.مسلسل االعاجيب مستمر يف مسرية وأمن الدكتور مسريجعجع.
حمافظ الشمال القاضي رمزي نهری يف مواجهة مشاليةقاسية.
سليمان فرجنية يف أكثر من خطوة استباقية ومثرية والناسيف دهشة.
وهج احلدث خيطف األنظار من بكركي ایل الدميان.هيئة العلماء املسلمني تلملم اجلراح واسم الشيخ سامل الرافعييف اخلط العريض.
يتوقف الزمن حزينًا لعدة أيام يف البرتون.اجلمال النسائي الشمالي يف الطليعة.ضرب خاصرة اجليش اللبناني مشا ًال وقرارات عسكرية مبنع
التجول.
غضب بارود وغضب الطبيعة يف الشمال.حدث مرتبط مبعلم ديين مشالي يبهر الناس.كلمة اهلل يف حدث علی مدخل مدينة طرابلس.اسم ميشال مساحة من جديد.أصحاب االحتياجات اخلاصة يف صلب االهتمامات الرمسية.حميط نفق نهر الكلب مسرح ألحداث تشبه النفق.حتضريات ملشاريع سياحية علی امتداد جمرى نهر الكلب.االنتخابات النيابية لعبة ولعنة والقانون اجلديد «موديل الواحدوستني».
اللعنة سارية املفعول علی الربملان والنواب واالنتخابات.كتاب شكر وتفويض والتوقيع نبيه بري.تتحول كرة ثلج بني القوات اللبنانية والتيار الوطين احلر
ثغرةّ
إعالميا.
ثنائية جربان باسيل ونادر احلريري جيمعها السبب وتفرقهاالنتيجة.
منطقة املتحف مسرح ألكثر من حادثة وحدث.سيلفي بكامريا الرئيس احلريري تصبح خربا.أحداث سلبية يف كسروان لن تطفئ وهج مدينة جونيةمستقبال.
القاضيان بو غيدا ومحود يف خطر.أحد توقعات وليد جنبالط للمرحلة املقبلة خاطئ.مشروع اجلنسية يعطي حقوقًا للمرأة اللبنانية.بني معراب والضاحية تبادل هدايا.رئيسة احتاد بلديات املنت السيدة مرينا املر ،يوم يف خطالدفاع ويوم يف خط اهلجوم ،واملعارك كثرية.
اآلباء كميل مبارك وعبدو بو كسم وانطوان خضرة يف مواقفهجومية دقيقة وخطرة.
حتركات جريئة للمثليني يف لبنان واملنطقة.موجة انتحار جتتاح املنطقة بينها وجه معروف.الضجيج يعيد اسم الدكتور زياد جنيم ایل التلفاز.-اإلبداع العاملي من صنع صغار لبنان.

ميشال حايك
شهرة واسعة يف العامل للتبولة اللبنانية.املرأة اللبنانية يف قفزة نوعية يف اجتاه احلكومة والربملان.النازحون السوريون يأخذون مكان اللبنانيني يف املظاهرات.وسام للشاعر نزار فرنسيس يف أكثر من حمفل ثقايف.الوزير السابق روني عرجبي يكرم.الوقت انتهى يف ملف العسكريني املخطوفني.عهد لبناني جديد رحباني التوقيع.اإلسالميون خارج السجون وعرسال هم جديد.مرييام سكاف حنو املواجهة.عون يفتح نافذة واسعة يف ملف املعتقلني يف السجونالسورية.
احلشيشة ستزرع وتقطف يف عني الشمس.تيمور جنبالط يف قلب احلدث.ختيم علی منزل بهية احلريري.
الكآبة ّصدمة تطوير ملف نعيم عباس.مسار عالقات عون-احلريري لن يشبه بداية العالقة.عنكبوت اخلطر حول جربان باسيل حتى يف االغرتاب.عملية امنية ضخمة تهدف ایل كسر ظهر العهد اجلديد.حزب اهلل دون أي ترتيب يف الزمان ما بعد بعد حيفا وعينهعلی ما بعد بعد القصري.
كشف خمطط الغتيال السيد حسن نصراهلل واخراجه للعلنوانشغال يف مقر السيد.
تهافت الناس ملشاهدة نصراهلل يف إطاللة غريبة.رجال حزب اهلل لن يكونوا حباجة للتسلل ایل األراضي احملتلةألنهم ينتظرون هناك ساعة الصفر.
اجليش اإلسرائيلي سيتبينّ له أن رجال احلزب خلفه وليسأمامه.
العهد اجلديد يعطي اهتماما كبريا للثقافة والفن.الراعي يف مصاحلات سياسية.-احلريري يستخدم علم النفس خلوض معاركه السياسية.

علی الصعيد العربي ،توقع حايك اآلتي:
جناة الطفل السوري عمران حتمل رسالة كبرية.شخصية مسيحية سورية تلعب أبرز األدوار يف سوريااجلديدة.
مقعد سوريا ميأل اجلامعة العربية بالضجيج.ماهر األسد لغز احلرب والسلم يف سوريا اجلديدة.وليد املعلم يرتك بصمة بارزة يف سجالت سوريا.عائلة األسد يف بعض عواصم العامل مبشاهد توحي انها ملتكن يف سوريا.
كمني علی طريق السبهان يف أحد مهامه الديبلوماسيةسعوديا.
ناصر القصيب ثائر دون حساب.وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري مير يف جمموعة من األلغاماملتنوعة.
وجه سعودي بارز يف احلجر.الرؤية السعودية :وضوح وإعادة النظر يف العديد منمندرجاتها.
اخلطر يالحق أحد املشايخ السعوديني.يف مصر الرئيسان حممد حسين مبارك وحممد مرسي يتحررانبأسلوب خمتلف.
الرئيس السيسي حماط بعدد من األطباء.سلسلة من العمليات االمنية يف قناة السويس.هدير أصوات تندد بالرئيس السيسي بعد ان كانت مؤيدةله.

هزة أرضية يف مدينة مصرية.تالقي مصري سعودي.حرب الداخل اقوی علی حممود عباس من خنجر اخلارج.وضع بنيامني نتانياهو مهتز يف احلكومة ويف العائلة.يف اإلمارات خوف قوى من االبراج وعليها.ظل سليب يرافق الفنان حسني اجلسمي.قطر تشرع أبوابها أمام جلوء لشخصية بارزة.يف األردن ورغم التكريم للملك لكنه سيواجه أزمة مفتوحة يفملف األوقاف املسيحية واإلسالمية.
يف تونس تغيب شخصية بارزة دون سابق إنذار.ملك املغرب يف حتركات لكسر االنغالق الديين ولن ختلو منالتأثريات علی شخصه.
يف اجلزائر أحد اجلنراالت يسرق الضوء.حبر ليبيا يتصدر الواجهة وطيف آل القذايف يسيطر منجديد.
صفقات باملليارات بني أمريكا وإيران لتبادل اسریوجواسيس.
خطة إلخفاء حيدر العبادي من العراق.أحالم يف أم املعارك دفاعا وهجوما وعائالتها يف املرصاد.يف اليمن انسحاب متوازن من الطرفني وعبد ربو منصور بعيدمن الواجهة .

التوقعات العاملية
أشار حايك ایل أن االتفاق النووي األمريكي اإليراني سيعادفتحه من جديد.
اهتزاز عامل املال والبورصة يف تركيا.أفق حدث حيرك ملف عبداهلل أوجالن بطريقة غري عادية.يضج العامل يف قصة حول مصري اسامة بن الدن من جديد.عملية انتحارية بني طائرات وأرض مطار.عيد العشاق يلبس طابعا آخر غري طابع احلب.األهداف اإلرهابية سرتكز علی دور االزياء والعطور املشهورةيف العامل.
كاريزما رئيس حكومة كندا ترفع بورصة اخلطر عليه.رصد غيمة نووية غري بريئة.انفجار بركان الشعب الفنزويلي.أحتجاز رهائن يف املطارات.بريطانيا معامل بشرية وثقافية برسم اخلطر.علم داعش يدخل عامل املوضة.اإلرهاب يطال سفينة ضخمة.يف فرنسا فصل رابع من فصول اإلرهاب والرتكيز علی معاملدينية اسالمية ومسيحية.
حتول يف االنتخابات الفرنسية.
نقطة ّإنذار لدينزني الند.بلبلة واسعة يف إطار صناعة السيارات الفرنسية.يف أملانيا اضطراب مالي واقتصادي.خضة يف عامل الطريان األملانياستدعاء قوات أملانية ملكافحة الشغب.كرة القدم االيطالية تتصدر األحداث.فضيحة يف إيطاليا يف أكثر من جمال واحتجاجات شعبية.أول صدمة للصني من عامل الفضاء.ينشغل الرئيس الكوري بنفسه بدل أن يشغل العامل بنفسه.طلب احلماية األمنية والصحية الوبرا ونفري.الرئيس االمريكي دونالد ترامب يف تصريح قاس علیروسيا.
هيالري كلينتون يف كالم عن الفضاء واملخلوقات الفضائيةوعالقتها باألرض.
-مشاهد غري حضارية يف بعض الشوارع األمريكية.

البابا والشياطني!
أما لوحة اخلتام يف التوقعات اليت أشار إليها حايك ،فجاء فيها
أن العامل منشغل يف حروب عسكرية واقتصادية وبابا روما
منشغل يف حرب من نوع آخر العدو فيها شر وشيطان.
البابا فرنسيس يف حرب شرسة ضد جيش من الشياطني مسلح
بكل أنواع الشر ولكن نتائج املعركة ليست لصاحل البابا وهو
أمام خيارين ،أما علی خطی البابا بنديكتوس وأما الغرق يف حبر
من الصراعات واجلروح والدماء.
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صــحة ومجتمع

بعض النصائح عند إصابتك «حبب
الشباب»

كيف تنجو من نوبة قلبية
وانت لوحدك؟
نصيحة من أحد كبار أطباء لبنان ،الدكتور كمال خبعازي إقرأها إذا
مل تكن تعرفها وأعد قراءتها إذا كنت تعرفها! :
طبعا) بعد
مساء وانت ذاهب للمنزل (لوحدك
 -١لنقل انها ٧:٢٥
ً
ً
يوم صعب يف العمل
جدا ،متضايق وحمبط.
 -٢انت تعب ً

الع ّد الشائع مرض جلدي تهيجي أو التهابي ،ناتج
حب الشباب أو ُ
عن تغيريات يف املسامات اجللدية والغدد الدهنية املصاحبة هلا.
حب الشباب الشائع يسمى ( ،)Acne vulgarisفاإلفراز املفرط
للزيوت من الغدد،
باإلضافة إىل وجود طبقة طبيعية من اخلاليا اجللدية امليتة يسد
املسامات .وإليكم بعض النصائح عند اإلصابة بهذا املرض
اجللدي:
.1جيب أن تتجنب املريضة استخدام املكياج أو تضع عند «
الضرورة « أنواع ال تسبب انسداد الغدد الدهنية.
.2شاع اعتقاد بأن احلمية الغذائية ال تلعب دورا كبريا يف تكون
العد الشائع ،ولكن دراسات حديثة أجريت أوضحت أن تناول
السكاكر احملولة والسكاكر البسيطة كاملوجودة يف الغذائيات
الصناعية واملشروبات الغازية تؤدي الرتفاع سكر الدم.
.3الغسل اخلفيف مرتني يوميًا باستخدام صابون خفيف أو غسول
سائل من البنزوئيل بريوكسيد فيه كفاية.
.4وجيب جتنب الفرك الشديد للبشرة
.5حبوب منع احلمل :قد تستفيد بعض املريضات من استخدام
حبوب منع احلمل احلاوية على مواد بروجستينية غري إندروجينية من
مثل  norgestimateأو  desogestrelوجيب االنتظار  4 — 2أشهر حتى
يظهر التأثري.
.6من الشائع حدوث امحرار اجللد وتهيجه يف بداية العالج
بالرتنوئيدات وميكن تلطيف احلالة بتقليص عدد مرات التطبيق إىل
مرة كل يومني أو ثالثة أيام حسب ما يلزم.
.7اهلالمات املائية واحملاليل الكحولية أقوى تأثريًا وأشد إحداثًا
للجفاف وهي املفضلة عند املرضى ذوي البشرة الدهنية ويف حاالت
فشل العالجات بالكرميات .بعض األشياء اليت عليك معرفتها:
.1جيب أن يعرف املريض أن العالج حيتاج عادة إىل  8 — 4أسابيع
سوءا قبل أن
قبل أن يالحظ ظهور التحسن ،وأن احلب قد يزداد
ً
يتحسن.
.2حب الشباب تتم السيطرة عليه وليس شفاءه «ما عدا حاالت
نادرة».
.3إيقاف الدواء من قبل املريض الذي حيصل عادة مبجرد ظهور
التحسن سيعقبه خيبة أمل عند حدوث هيجان احلب بعد أسابيع — ال
جيوز وقف الدواء أو إنقاص جرعته إال حتت اإلشراف واملتابعة.

اضيفوا القرفة اىل طعامكم!

ً
فجأة تصاب بأمل شديد يف صدرك ميتد اىل ذراعك وفكك.
-٣
وانت على بعد  ٥كم فقط من املستشفى القريب من منزلك.
 -٤لسوء احلظ ال تعلم ان كنت تستطيع الوصول اىل
املستشفى.
 -٥لقد تدربت يف انعاش االخرين ولكن مل يتم تدريبك يف انعاش
نفسك.
 -٦كيف تنجو من نوبة قلبية وانت لوحدك؟
مبا ان الكثري يكونون لوحدهم عند تعرضهم لنوبة قلبية ،الشخص
الذي يدق قلبه بطريقة غري منتظمة ويبدأ بالشعور بالدوار ،لديه
فقط  ١٠ثواني قبل فقدان الوعي.
 -٧لكن هؤالء باستطاعتهم مساعدة انفسهم عن طريق القح املتكرر
القوي .نفس عميق ال بد ان يسبق كل قحة ،والقحة جيب ان
تكون عميقة وطويلة ،كما تقح عندما تريد التخلص من البلغم يف
صدرك.
نفس وقحة جيب ان تكرر حوالي كل ثانيتني باستمرار حتى وصول
املساعدة او الشعور بضربات قلب طبيعية مرة اخرى.
 -٨النفس العميق يوصل االكسجني للرئتني والقحة تضغط القلب
وتبقي الدم يدور .كما ان الضغط على القلب يساعد على عودة
انتظام دقات القلب .بهذه الطريقة يستطيع املصاب بالنوبة
الوصول للمستشفى.

شراب الزجنبيل ..ينبوع الصحة يف الشتاء
أوردت جملة «فرويندين» األملانية أن شراب الزجنبيل يعد مبثابة
ينبوع الصحة يف الشتاء ،حيث أنه يعمل على الشعور بالدفء
وحيارب نزالت الربد.
الطيارة بشراب الزجنبيل تعمل على
وأوضحت اجمللة أن الزيوت
ّ
تنشيط مستقبالت احلرارة باجلسم ،مما يتيح تدفق الدم يف
األوردة ،ومن ثم الشعور بالدفء.
فوائد الزجنبيل
كما يزخر الزجنبيل مبادة «جينجرول» القاتلة للبكترييا والفريوسات،
يف حني أن املواد احلريفة بالزجنبيل تعمل على تنشيط سريان
الدم باألغشية املخاطية لألنف ،مما يمُ ّ
كنها من التصدي للفريوسات
املتوغلة بشكل أفضل وطردها على حنو أسرع .وبالتالي ميكن وأد
نزلة الربد يف مهدها.
ومن ناحية أخرى ،يعد شراب الزجنبيل مبثابة مفتاح الرشاقة حيث
أنه يعمل على حتفيز عملية األيض ويعزز من عملية حرق السعرات
احلرارية ،كما أنه خيلص اجلسم من السموم ،مما يساعد على
الشعور بالنشاط واحليوية .وباإلضافة إىل ذلك ،يساعد شراب
الزجنبيل املخ على إفراز هرمون املورفني اخلاص باجلسم ،مما يعمل
على حتسني املزاج والشعور بالسعادة.
كيفية حتضريه

RMIT University School of
اظهرت دراسة طبية اجرتها
 Engineeringيف اسرتاليا ,ان اضافة القرفة اىل الطعام امر مفيد
للصحة ،اذ ان القرفة ختفض احلرارة يف املعدة ما يساعد يف عملية
اهلضم.وقد اكد الباحثون ان التجارب اليت اجريت على احليوانات
اثبتت تراجع حرارة اجلسم بنسبة تصل إىل درجتني وايضا وتراجع
مستويات ثاني أوكسيد الكاربون يف أمعائهم عن طريق إفراز
محض املعدة ومادة  pepsinمن جدار املعدة ،وهو ما يعمل بدوره
على تربيد اجلسم واملساهمة فى عملية اهلضم.

ولتحضري شراب الزجنبيل ،يتم تقشري قطعة من الزجنبيل يف حجم
اإلبهام وتقطيعها إىل شرائح صغرية ،ثم سكب كوب من املاء
املغلي عليها وترك املنقوع ملدة  10دقائق إىل أن يصري شرابًا
متجانسًا.
ولتحضري الشراب على حنو أسرع ،ميكن إضافة  10إىل  15نقطة من
زيت الزجنبيل إىل كوب ماء ساخن.

التغذية احلدسية والوجبة البطيئة
جتعلك تستغين عن كل محية

التغذية احلدسية والوجبة البطيئة طرق جديدة تعلمك االستمتاع
بأكل كل شيء دون أن ختشى زيادة الوزن .بيد أن تطبيقها ليس
سهال وحيتاج إىل الصرب والتأني .وهذه قد تشكل الطريقة املثالية
ملن ال يرغب يف اتباع محيات قاسية وشاقة.
بعد فرتة أعياد امليالد وما ختللتها من أطعمة عديدة ومتنوعة ،فإن
االحتفاالت برأس السنة امليالدية تعد بالنسبة للكثريين فرصة
إضافية إلعداد موائد احتفالية مليئة مبا لذ وطاب وطبعا اإلسهاب
يف أكل كل شيء من حلم وحلوى ومعجنات وغريها .وجيد بعدها
الكثريون أنفسهم يواجهون السمنة أو على األقل زيادة كبرية يف
امليزان .البعض حياول التخلص منها عرب محيات شاقة قد حتقق
اهلدف املرجو .فيما يفضل البعض اآلخر اللجوء إىل طرق أقل
قساوة وأكثر صحية .ومن بني تلك الطرق :توجه غذائي جديد
يهدف إىل استبدال كل محية بالتغذية البطيئة ،وفقا تقرير جمللة
فوكوس األملانية نشرته على موقعها اليوم اخلميس ( 29ديسمرب/
كانون األول .)2016
الفكرة وراء األكل ببطئ تكمن يف تناول الطعام انطالقا من احلدس
بدال من احتساب السعرات احلرارية .فكرة توصف بأنها صحية
أكثر وأنها جتلب اهلدوء إىل الطعام .ففرتة الشتاء عادة ما تتغري
عادات الناس الغذائية.فالربد وقصر النهار والسماء الرمادية اليت
تكسوها الغيوم جتعلنا نفضل البقاء يف الدفء يف البيوت وحنتسي
البعض من املشروبات الساخنة املسكرة ونأكل قطعا من احللوى.
كما أن فرتة األعياد خالل نهاية العام واملعايدات املختلفة بني
األهل واألصحاب جتعلنا نتناول العديد من األطباق لذيذة وقطعا
من احللوى .فمثل هذه األطباق جتعلنا نشعر باالستمتاع ونقضي
أوقاتا مجيلة ،خاصة بعد سنة طويلة من الكد واجلد.
كما أن الطعام جيب أن يكون يف اآلن لذيذا وصحيا جيعلنا أكثر
قوة وحيوية ونشاطا .لكن األمر يصبح صعبا جدا إذا ما متسكنا
بعاداتنا احلالية يف الطعام :فنحن نأكل بسرعة دون االنتباه ملا
نأكله .كما أننا ال نعري أي اهتمام للطعام الذي نتناوله وبدال من
ذلك نتحدث ونتناقش ونركز انتباهنا أحيانا على هاتفنا الذكي.
وبذلك جنهد أنفسنا عصبيا والطعام يتحول إىل جمرد وجبة سريعة
نسد بها رمق جوعنا.
وكردة فعل على ذلك تطورت خالل السنوات الـ 25املاضية حركة
الوجبة البطيئة ( )Slow-Foodواليت كانت تدافع عن مبدأ مفاده:
«من خالل كل وجبة نتناوهلا ،فإننا نتخذ قرارات ذات تداعيات
كبرية على حياتنا .فاألمر يتعلق هنا باملذاق واجلودة اإليكولوجية
واجلهوية وجودة املطعم أيضا» ،وفق ما جاء يف التقرير االلكرتوني
جمللة فوكوس األملانية.
فإذا ما تناولنا قطعة خرب مثال هكذا وحنن مشغولون إما بالعمل أو
بالقيام شيء آخر ،فال عجب إذن أن نشعر بعدها بساعات قليلة
باجلوع .حينها نتساءل« :ما الذي أكلته اليوم؟ وهل أكلت شيئا
بالفعل؟» ثم جند أنفسنا نتناول شيئا آخر دون أن تكون لنا يف
الواقع أي شهية للطعام.
أستاذ التأمل تيش نهات هان متخصص يف تدريس تناول الطعام
ببطئ وبانتباه .يؤكد يف تصريح جمللة فوكوس األملانية أن األمر ال
يتعلق هنا بنوعية الطعام الذي نتناوله وإمنا بالطريقة اليت نتناوله
بها .ويوضح أنه من خالل مثال التفاحة ميكننا أن نتدرب على ذلك
جيدا ،حبيث يقول« :اقضم قطعة من التفاحة وأمضغها ببطئ مرات
عديدة .ال تدع أحدا أو أي أمر آخر يلهيك عن ذلك .استمتع بكل
مضغة وبأكل التفاحة».
هذا االجتاه اجلديد يستند إىل ظاهرة أو فلسفة التغذية احلدسية.
فاحلميات الغذائية إمنا ترهق اجلسد والروح وتفسد الشهية،
وبالتالي فإن التغذية احلدسية تعتمد على تناول الطعام بشكل واع
وعلى اإلنصات للجسم ملعرفة إشارات اجلوع الطبيعية .وملعرفة
ذلك يتعني الرتكيز لإلجابة على األسئلة التالية :ما الذي حيتاج
إليه اجلسد؟ ما الذي أشتهيه فعال؟ أم أني أخلط بني أمور أخرى
على غرار الرغبة يف النوم أو الراحة أو حتى العطش؟ اإلنصات إىل
اجلسد يعين عدم السماح بإغراءات أخرى تلهيين عن نفسي وإمنا
التأني ومعرفة ما الذي يريده اجلسد فعال.
وهذا األمر ميكن أن ينجح بشكل جيد إذا ما حرصنا على تناول
طعامنا ببطئ .فحاول عزيزي القارئ أن ختصص على األقل 30
دقيقة بأكملها لتناول وجبة الطعام .وإذا اقتضى األمر إحبث عن
مكان هادئ أو إجعل بيتك مرحيا واستمتع بكل مضغة طعام.
ومن يتناول طعامه ببطئ ،فإنه يأكل أقل من املعتاد! ذلك أن
الدماغ حيتاج إىل  15دقيقة حتى تصله إشارات الشبع من البطن.
وبالتالي حاول ّ
أال تعبئ بطنك مبا ال حيتاجه من طعام زائد .وميكنك
أن تبطئ من الطعام من خالل مثال استخدام أعواد األكل كما
يفعل الصينيون أو اليابانيون مثال .استمتع بفرتة الشتاء وتلذذ
بطعامك...ولكل بهدوء وبطء!
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متعاقدو االعالم
متر بسهولة إعادة مشروع إفادة املتعاقدين يف الوزارات اىل
ومل ّ
احلكومة لدرسه ،فاعتصم املتعاقدون يف «الوكالة الوطنية لالعالم»
و»إذاعة لبنان» ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان أمام مبنى
اللعازارية قرب جملس النواب ،وتوقف البث يف الوكالة واإلذاعة
طوال النهار ،وأصدر العاملون يف وزارة اإلعالم بيانًا تلته مديرة
الوكالة لور سليمان ،طالبوا فيه جملس النواب بإعادة درس املوضوع
وبته سريعًا ألنه ال يكلف اخلزينة أي أعباء إضافية ،وهو حق هلم ُوعدوا
به منذ سنني .وعلم أن رئيس الوزراء سعد احلريري الذي طلب تأجيل
ّ
تسلم ثالثة تقارير عن كلفته تباينت أرقامها ،مما
بت املوضوع شهرًا،
أثار حفيظته أكثر.
وكان الفتًا أن وزير االعالم ملحم الرياشي برز كداعم أساسي للمشروع،
وأكد أكثر من مرة أنه سيبلغ خواتيمه السعيدة .لكنه مل حيضر جلسة
املساء ،إذ كان حياضر والنائب ابرهيم كنعان يف الكسليك يف ذكرى
«تفاهم معراب».
ّ
وملح وزير املال علي حسن خليل اىل إمكان فصل مشروع متعاقدي
االعالم عن سائر املتعاقدين يف االدارات وإقراره سريعًا ،على أن
ُيبحث الحقًا يف إنصاف اآلخرين .وتعاود اليوم «الوكالة الوطنية
لالعالم» و»إذاعة لبنان» بثهما ،على أن يبت مصري املشروع يف
جلسة اخلميس املقبل بعدما استجاب املتعاقدون لتمين وزير االعالم
يف هذا الشأن.

قانون االيجارات

أما يف ما يتعلق بالتعديالت على قانون االجيارات اجلديد اليت أجنزتها
جلنة االدارة والعدل ،فاحتدم النقاش النيابي طوي ًال بني مؤيدي
التعديالت واملعرتضني عليها نظرًا اىل أهمية امللف الذي يطاول شرحية
واسعة من املواطنني أكانوا مستأجرين أم مالكني .وأقرت التعديالت
على القانون اجلديد مع تعليق موضوع انشاء حساب دعم لذوي الدخل
احملدود من املستأجرين أربعة أشهر تعهد الرئيس احلريري ان ينشأ
خالهلا هذا احلساب يف جملس الوزراء وتؤمن املوارد املالية له.
وقد أعيدت صياغة املواد اليت سبق للمجلس الدستوري ان أبطلها مبا
يتماشى مع احكام الدستور ووفقا للقانون الصادر عام  2014وانشئت
جلنة ذات طابع قضائي للنظر يف االحكام املتعلقة بتطبيق الزيادة
على بدالت االجيار كما خفض بدل املثل من نسبة  5يف املئة اىل 4
يف املئة ووسعت مروحة املستفيدين من حساب ذوي الدخل احملدود
من املستأجرين ليشمل من ال يتجاوز دخلهم الشهري العائلي ثالثة
احلد األدنى لألجور كليًا .لكن التعديالت مل ترض املستأجرين
أضعاف ّ
الذين تظاهرت جمموعات منهم يف وسط بريوت رفضًا هلذه التعديالت
يف حني اعتربتها نقابة املالكني اجنازًا على طريق استعادة التوازن يف
العالقة بني املالكني واملستأجرين.

«التوافق واالحزاب»

وسط هذه األجواء ظل مأزق قانون االنتخاب الغائب  -احلاضر القوي
يف املشهد السياسي ،خصوصًا ان رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون اطلق موقفًا جديدًا أمس االول من هذا االستحقاق تضمن بعدين
الفتني .فهو شدد على اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها «وفق
قانون يتوافق عليه اللبنانيون» األمر الذي فسرته أوساط معنية بان
رئيس اجلمهورية لن يقبل اال بتوافق واسع يواكب رفض العودة اىل
قانون الستني كما رفض أي متديد ثالث جمللس النواب حتت أي
ذريعة .كما ان الرئيس عون اختذ موقفًا الفتًا ومثريًا للجدل بتشجعه
«االقرتاع لألحزاب وليس لألفراد ألنهم (األفراد) قوة ضائعة وغري
فاعلة ضمن جملس النواب» ،معتربًا ان النائب «وحده ليس لديه
القدرة على التخطيط او فرض ختطيط معني».
يف غضون ذلك ،أعلن رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط يف تغريدة عرب «تويرت» ،ان قانون االنتخاب «جيب أن يؤمن
التوازن الدقيق يف التمثيل السياسي واملناطقي» .وأضاف« :أملنا
كبري بالرؤساء الثالثة ومعهم القوى السياسية املختلفة ،يف تفهم
مطالب اللقاء الدميوقراطي املنسجمة مع الطائف».
ويف ما اعترب اشارة انطالق رمسية الجناز ترتيبات اجراء االنتخابات
النيابية ،وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق أمس االول
كتابًا اىل مجيع احملافظني دعاهم فيه اىل اعطاء تعليماتهم للكشف
على مراكز االقرتاع والتثبت من قدرة استيعابها الجراء االنتخابات
واالسراع يف اجناز هذه املهمة يف مهلة ال تتجاوز العشرين يومًا.
وأوىل املشنوق عناية خاصة لتسهيل اقرتاع ذوي احلاجات اخلاصة.

الخطف

يف سياق آخر ،مل تقتصر حركة االعتصامات أمس االول على الطابع
املطليب بل شهدت جانبا متصال بظاهرة اخلطف اليت كان آخر ضحاياها
يف البقاع املواطن سعد ريشا الذي خطفه مسلحون ملثمون يف وضح
النهار االربعاء املاضي من أمام متجره عند تقاطع قب الياس –
شتورة.
وردًا على خطفه واقتياده اىل بريتال قطع أقرباء املخطوف السبعيين
ومواطنون بقاعيون وزحليون الطرق اليت تربط زحلة جبوارها والطريق
املؤدي اىل ضهر البيدر كما هددوا الحقًا بيوم اضراب وقطع طرق
ما مل يفرج عنه .وإذ أفادت معلومات ان هوية اخلاطفني كشفت
لدى اجليش واألجهزة األمنية ،طوق اجليش احياء من بريتال حبثًا

عن املخطوف وتردد انه حقق مع والد أحد املشتبه فيهم يف عملية
اخلطف.
كما ان رئيس جملس النواب نبيه بري أوفد املسؤول التنظيمي يف
حركة «أمل» يف البقاع بسام طليس الجراء االتصاالت والوساطات
من اجل اطالق املخطوف .وبلغت الضغوط االمنية واملساعي املبذولة
ذروتها لي ًال حيث تردد انها اقرتبت من اطالق ريشا يف أي حلظة.

األسد يف صلب سياسات...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حبسب «وكالة الصحافة الفرنسية» مسؤولني يف النظام السوري،
يف مبادرة نادرة لعضو يف الكونغرس االمريكي ،وتتزامن مع انتقال
السلطة يف الواليات املتحدة وتسلم الرئيس املنتخب دونالد ترامب
املعارض إلطاحة النظام السوري ،مهماته.
وحبسب اميلي التيمر ،الناطقة باسم غابارد ،تهدف اجلولة اليت مشلت
أيضًا بريوت ،اىل «مجع املعلومات» .ومل تفصح الناطقة عما اذا
كانت غابارد التقت الرئيس السوري بشار االسد أم ال ،وال من ميول
الرحلة ،مكتفية بأنها ليست ممولة من املكلفني االمريكيني وأن جلنة
األخالقيات يف جملس النواب وافقت عليها ،وأنها تشمل لقاءات
مع جمموعات ،بينهم مسؤولون دينيون وعاملون انسانيون والجئون
ومسؤولون حكوميون.

الخارجية االمريكية

ويف االعالم االمريكي  ،بدا أن الزيارة االمريكية لسوريا ليست منسقة
مع مستويات رفيعة املستوى  .ونسبت وكالة «أسوشيتد برس» اىل
مسؤول يف وزارة اخلارجية االمريكية رفض ذكر امسه أن الزيارة
خاصة ،وأن ال عالقة للوزارة بها.
وأوردت جملة «بوليتيكو» أن زعماء يف الكونغرس صدموا من رحلة
غابارد إىل سوريا .ونقلت عن مصادر يف الكونغرس أن النائبة مل ختطر
مسبقًا ،كما جرت العادة ،مكتب احلزب الدميوقراطي وال اجلمهوري،
وأن منظمة غري حكومية مولت الرحلة ،لكنها غري متأكدة من هويتها،
وما إذا كانت لديها عالقات مع نظام األسد أم ال.

سياسات غابارد السورية

الواضح أن الزيارة تنسجم واقتناعات غابارد ،إذ سبق هلذه املرأة ليت
تشارك يف جلنيت القوات العسكرية واخلارجية حزبها والقواعد التقليدية
ان انتقدت بشدة سياسة أوباما يف سوريا ،واتهمته بتمويل اجلماعات
االرهابية هناك ،وهي قدمت يف كانون األول اقرتاح قانون ،مينع
اإلدارة من «الدعم املباشر أو غري املباشر» جملموعات مثل «داعش»
و»القاعدة».
وكانت غابارد من أوائل النواب الدميوقراطيني الذين قابلوا ترامب بناء
على طلبه يف تشرين الثاني املاضي ،وأبدت له خماوفها من التدخل
األمريكي يف سوريا .وقالت يف تصريح هلا بعد االجتماع« :شعرت بأن
من املهم أن ألتقي بالرئيس املنتخب قبل أن ترتفع أصوات طبول
احلرب ،اليت يقرعها احملافظون اجلدد ،جلرنا إىل تصعيد احلرب إلطاحة
حبكومة النظام السوري» .
ويف حينه ،رجحت وسائل إعالم أمريكية أن تنضم غابارد إىل إدارة
الرئيس املنتخب دونالد ترامب .ونسبت شبكة «آي بي سي نيوز»
األمريكية اىل مصدر يف فريق ترامب االنتقالي ،أن غابارد ُينظر إليها
بشكل جدي لشغل وظيفة يف اإلدارة اجلمهورية املقبلة ،مشريًا إىل أنه
من بني املناصب اليت قد تشغلها هي متحدثة باسم وزارة الدفاع أو
مندوبة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة ،وهو ما مل حيصل.
وتقول جملة «الفورين بوليسي» أن كبري اسرتاتيجيي ترامب ستيفن
بانون معجب بآراء غابراد يف شأن التطرف وقدرتها على توجيه املشاعر
الشعبية اليسارية.

امريكا تدخل عهد ترامب...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ّ
وتوقعات احملللني ،إذ هزم املرشحة الدميوقراطية هيالري كلينتون،
يف معركة صاخبة ُ
اعتربت سابقة يف تاريخ الواليات املتحدة ،ملا
شهدته من فضائح ومحالت جتريح شخصي.
ترامب ( 70سنة) الذي بنى صعوده السياسي على جناحه يف جمال
العقارات ،ومستندًا إىل أفكار شعبوية أثارت محاسة اليمني وراء شعار
«سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» ،سيخلف باراك أوباما ،أول رئيس
أسود يف تاريخ الواليات املتحدة ،والذي رفع شعار «نعم نستطيع»،
لكنه خرج من البيت األبيض حبصيلة ملتبسة ،وإن بشعبية ُتعترب سابقة
( 60يف املئة) ،بسبب إجنازات اقتصادية داخلية ،وسحبه القوات
األمريكية من العراق ،ونأيه عن الفضائح ،عكس سلفيه جورج بوش
االبن وبيل كلينتون.
ووصل ترامب إىل واشنطن مع زوجته يف طائرة الرئاسة ،اليت ّ
حطت
يف قاعدة أندروز اجلوية ،علمًا أن االحتفاالت بدأت أمس االول بتنصيبه
الرئيس الـ 45للواليات املتحدة.
وتوجه ترامب ونائبه مايك بنس إىل مقربة اجلندي اجملهول يف أرلينغتون
ّ
أمس االول ،وعادا منها إىل النصب التذكاري ألبراهام لينكولن ،حيث
جتمع ضخم ألنصارهما ،غاب عنه جنوم بارزون يف الغناء
شاركا يف ّ
ملؤيديه اليوم «اجلميل والتارخيي».
الرئيس
وشكر
هوليوود.
ويف
ّ
ونقلت صحيفة «نيويورك تاميز» عنه قوله ،واصفًا احلركة اليت محلته
نر شيئًا مشابهًا منذ أندرو جاكسون» ،مقارنًا نفسه مع
إىل احلكم« :مل َ
الرئيس الشعبوي الذي ُ
انتخب عام .1828
ومن املقرر ان يكون استضاف أوباما ،للمرة األخرية يف البيت
توجههما يف السيارة ذاتها،
األبيض ،ويتناوالن قهوة الصباح ،قبل ّ
مع زوجتيهما ،إىل باحة الكونغرس حيث سيلقي ترامب خطابًا بعد

أدائه القسم الدستوري أمام رئيس احملكمة العليا القاضي األعلى
جون روبرتس.
وحيمل خطاب ترامب أبعاد سياستيه ،الداخلية واخلارجية ،على رغم
أن غالبية تعييناته تبقى عالقة يف الكونغرس ،بينها وزير اخلزانة
ستيفن مانوشن الذي مثل أمام جملس الشيوخ أمس ،متعهدًا تطبيق
كل العقوبات املفروضة على روسيا ،إال إذا توصلت إىل اتفاق مع
الواليات املتحدة.
وكان شون سبيسر ،الناطق باسم ترامب ،اتهم الدميوقراطيني مبمارسة
«تكتيك التأخري» لعرقلة تثبيت مرشحني ملناصب حكومية ،بينهم إلني
تشاو وزيرة للنقل ،وبن كارسون وزيرًا لإلسكان ونيكي هايلي مندوبة
لدى األمم املتحدة ،علمًا أن بنس أشار إىل أن التعاون الذي أبداه
أوباما ونائبه جوزف بايدن «جيعل كل أمريكي فخورًا».
وأعلن تشاك شومر ،زعيم الدميوقراطيني يف جملس الشيوخ ،أن
سيصوت على تعيني اجلنرال املتقاعد جيمس ماتيس وزيرًا
اجمللس
ّ
رجح
وي ّ
للدفاع ،واجلنرال املتقاعد جون كيلي وزيرًا لألمن الداخليُ .
تثبيت الرجلني بسهولة .وأشار إىل أن اجمللس سيبدأ مناقشة ترشيح
مايك بومبيو ،وهو سيناتور مجهوري ،لقيادة وكالة االستخبارات
املركزية األمريكية (سي آي أي).
وقال سبيسر إن الرئيس األمريكي املنتخب طلب من  50موظفًا حكوميًا
يف مناصب حساسة ،البقاء يف مناصبهم يف إدارته ،بينهم روبرت
ورك ،نائب وزير الدفاع ،وبريت ماكغورك ،املبعوث األمريكي ملواجهة
َ
إدارتي أوباما وبوش ،وهو من
تنظيم «داعش» .وعمل ماكغورك يف
الشخصيات املقربة من احلكومة العراقية ومن إقليم كردستان.
وعينّ ترامب أمس االول آخر أعضاء إدارته ،وهو حاكم جورجيا سوني
بريدو ،وزيرًا للزراعة ،فيما تبقى مناصب من الدرجة الثانية شاغرة
يف وزارات.
ودعا سبيسر مراسلني إىل «انتظار إعالن» سيصدر يف شأن نقل
الواليات املتحدة سفارتها لدى إسرائيل ،من تل أبيب إىل القدس،
علمًا أن ترامب كان تعهد ذلك خالل محلته االنتخابية .وقال سبيسر:
«أوضح الرئيس جبالء أن إسرائيل مل حتصل على االهتمام أو االحرتام
الذي تستحقه ،يف السنوات الثماني املاضية .ويعتزم أن يظهر فع ًال
احرتامه إلسرائيل وأهميتها يف الشرق األوسط» .وسيقاطع ثلث
النواب الدميوقراطيني احتفال التنصيب الذي ستتشارك فيه هيالري
رجحت السلطات
كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون ،والذي ّ
أن حيضره  900ألف شخص .وخصصت أجهزة األمن أكثر من  28ألفًا
من أفرادها وعناصر األجهزة السرية ،حلماية املناسبة ،وأغلقت مداخل
ّ
سيستقلها
العاصمة ووضعت سورًا حديديًا على جادة بنسلفانيا اليت
موكب الرئيس اليوم ،من مبنى الكابيتول إىل البيت األبيض.
وأشار وزير األمن الداخلي جيه جونسون إىل أن «ال تهديد موثوقًا
حمددًا» يستهدف احتفال التنصيب اليوم ،مستدركًا أن تدابري األمن
ُ
ستشدد يف شكل استثنائي ،إلحباط هجمات بشاحنة ،كما حدث يف
نيس وبرلني .وأضاف أن املناطق اليت ستكون حمظورة على املركبات،
ستشهد «حتصينات إضافية» ،باستخدام شاحنات حمملة رم ًال ،وعربات
مدرعة.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن إيغور شوفالوف ،نائب رئيس
الوزراء الروسي ،اعترب أن ترامب ال ميكن أن ينجح إال إذا «تعاون»
مع موسكو ،ودعاه إىل حضور منتدى رائد لالستثمار يف بالده ،لتعزيز
العالقات االقتصادية بني اجلانبني.

موسكو تدعو االدارة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

رافضني التسوية إىل إدلب.
وأعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن تدرس دعوة تلقتها للمشاركة يف
آستانة بعد رفض سابق من إيران لتوجيه هذه الدعوة .وقال نائب
وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ،إن موسكو حددت الوفد
الذي سيمثل روسيا وسيضم «ممثلني من وزارتي اخلارجية والدفاع
وهيئات أخرى» .ورجحت مصادر أن تعين عبارة «هيئات أخرى»،
مشاركة مسؤولني يف أجهزة أمنية روسية .وأوضح أن مدير دائرة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا سريغي فريشينني سيرتأس الوفد
الروسي ممث ًال وزارة اخلارجية.
وقال بوغدانوف إن عدد الفصائل السورية املسلحة اليت أكدت
مشاركتها حتى اآلن بلغ  14فصي ًال ،لكنه أشار إىل رغبة روسية يف
توسيع دائرة الفصائل املشاركة .وقال إن روسيا وتركيا تديران
حوارات مع أطراف أبدت رغبتها يف املشاركة .كما أشار إىل أن اإلدارة
األمريكية اجلديدة تسلمت الدعوة حلضور املفاوضات .وسيقود دي
ميستورا وفد األمم املتحدة ،فيما أعلنت طهران أمس أن وفدًا برئاسة
معاون الشؤون العربية واألفريقية يف اخلارجية اإليرانية حسني جابري
أنصاري سيشارك فيها لـ «حبث آليات التوصل إىل حل سياسي
إلنهاء األزمة السورية».
من جهة أخرى ،قال الرئيس بشار األسد إن أولوية املفاوضات هي
وقف النار .وأضاف ،يف مقابلة مع قناة يابانية تبث اجلمعة ونشرت
صفحة الرئاسة السورية الرمسية على «فايسبوك» مقتطفات منها:
«أعتقد أنه سريكز يف البداية ،وستكون أولويتها ،كما نراها ،التوصل
إىل وقف النار ،وذلك حلماية حياة الناس والسماح للمساعدات
اإلنسانية بالوصول إىل خمتلف املناطق يف سورية» .وأضاف« :ليس
من الواضح إذا كان هذا املؤمتر سيتناول أي حوار سياسي» .وخالل
اتصال هاتفي مع املستشارة األملانية أنغيال مركل والرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن املفاوضات
ينبغي أن تكون «مرحلة حنو استئناف املفاوضات يف جنيف برعاية
األمم املتحدة».
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متفرقات

ماذا حيصل جلسمك مع عدم
غسل أغطية السرير بانتظام؟
قد يكون السرير مالذا مرحيا للجميع ومعظم الناس حيبون أن تكون
أغطية السرير نظيفة ومنعشة عند النوم ،ولكنهم ال يدركون خطر
عدم غسلها على صحة أجسادهم.
فقد كشفت الدكتورة ليزا آكريلي ،اخلبرية يف عادات النظافة
الصحية ،عن خطر عدم غسل أغطية السرير أسبوعيا ،إذ من املمكن
أن يعرض األشخاص أنفسهم خلطر الفريوسات وااللتهابات
اخلطرية.
قالت آكريلي« :علينا التفكري يف األشياء اليت نفعلها على السرير،
وبغض النظر عن هذا األمر وعن نظافتنا الشخصية قبل اخللود
إىل النوم ،ميكن أن يصبح السرير قذرا للغاية ويسبب أضرارا
خطرية».
ذلك أنه توجد على أجسادنا كل أنواع البكترييا والفطريات وهي
غري مؤذية نوعا ما ،ولكن السرير يعترب املكان املناسب لتكاثرها
وال سيما يف حال توافر الرطوبة وسيالن اللعاب والسوائل عندما
ننام ،باإلضافة إىل تساقط خاليا اجللد امليتة وغريها من األشياء
األخرى على السرير.
وميكن أن تنتشر واحدة من هذه البكترييا على أغطية السرير ،وهي
املكورات العنقودية الذهبية الشائع وجودها على جلد اإلنسان أو
يف األنف .فإذا دخلت هذه البكترييا إىل اجلسم قد تتطور أمراض
اجللد واجلروح وااللتهابات والتهابات املسالك البولية وااللتهاب
الرئوي.
وترتاكم هذه البكترييا على أغطية السرير حاملا مل ُتغسل لفرتة
زمنية طويلة ،وميكن أن تسبب العدوى وخاصة يف حال التعرض
جلرح ما يف اجللد.
لذا جيب غسل أغطية السرير على درجة حرارة عالية من أجل
قتل الفطريات ،ويف حال غسلها يف الغسالة على درجة حرارة
منخفضة ستنتشر البكترييا وتنتقل إىل األلبسة األخرى املوجودة
يف الغسالة.
وميكن أن تنتقل البكترييا ُ
بيضة (البيضاء) (أو فطريات املهبل)
امل َ
إىل أغطية السرير ،وجيب التخلص منها من خالل غسل الفراش
بشكل منتظم.
هذا وقد تنتشر الفريوسات إذا كنا نعاني من اإلنفلونزا ،حيث
تنتقل إىل أغطية السرير إذا عطسنا على حنو متزايد لتستقر يف
األنسجة وترتاكم.
أما بالنسبة لـ عث الغبار ،فيأتي عبارة عن كائنات جمهرية تتغذى
على اجللد امليت لذا قد جندها بكثرة على أغطية السرير وميكن
أن تسبب مشاكل احلساسية عند بعض األفراد ،وقد يؤدي األمر
إىل حدوث حاالت مثل الربو والتهاب األنف واحلكة ،باإلضافة إىل
التهاب اجليوب األنفية واألذن.
فماذا جيب على األشخاص فعله من أجل احلصول على سرير
صحي؟
 -1التخلص من الغبار املتجمع على السرير وتنظيف الغرفة وحتت
السرير بشكل جيد ،وغسل الوسائد بانتظام كلما أمكن ذلك.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 -2غسل الفراش على درجة حرارة تكون أعلى من
 60درجة مئوية ،وجيب تذكر أن البكترييا تنمو
بشكل أكرب على درجة حرارة اجلسم الطبيعية ،لذا
فإن غسل الفراش على درجة حرارة  30أو 40
درجة لن يفي بالغرض املتمثل بتطهري األغطية.
 -3غسل الفراش مرة أسبوعيا أو على األقل مرة
كل أسبوعني على أبعد تقدير.
 -4االستحمام قبل النوم أو غسل اليدين على
األقل.
 -5غسل مالبس النوم كل  3أيام.
 -6إذا كان لديك قطة أو كلب وتسمح هلا
بالنوم على السرير ،عليك بتخصيص غطاء خاص
لالستلقاء عليه وغسله أسبوعيا على األقل.
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اسرتاليا

السفر على حساب شعب أسرتاليا ..فضائح باجلملة
شراء شقة أثناء رحلة على نفقة
الدولة ،وتأجري طائرات خاصة
على حساب دافعي الضرائب
 6مرات على األقل ،والسفر
حلضور حفالت باذخة برفقة
شخصيات أعمال بارزة كلها
لوزيرة
منسوبة
مصروفات
الصحة األسرتالية سوزان لي.
املتأمل يف املصروفات اليت
ينفقها كبار السياسيني على
نفقة دافعي الضرائب يشعر
بالدهشة بل أن األمر ميتد إىل
عائالتهم.
فعلى سبيل املثال ،تسمح
القوانني لزوج عضو الربملان
بالسفر بني الواليات  3مرات
سنويا على نفقة الدولة بدرجة
رجال األعمال ذهابا وعودة لكن
ألغراض تتعلق بأنشطة رمسية
ال خاصة.
وكشفت مراجعة أجريت العام
املاضي أن مثل هذه الرحالت
تستغلها عائالت السياسيني
يف قضاء العطالت بني الواليات
األسرتالية املختلفة وليس
العمل العام.
وتعرض السياسي العمالي
طوني بورك النتقادات عندما
اعرتف باستغالل ذلك أثناء
عطلة أوالده املدرسية للذهاب
إىل  Uluruعام . 2012
ويف عام  2015أعاد طوني بورك
 94دوالرا قيمة مصروفات على
حساب دافعي الضرائب حيث
سافر إىل «كومكارك حلضور

وزيرة الخارجية جولي بيشوب مع زوجها ديفيد بانتون

حفل روبي ويليامز.
وزير التعليم السابق كريستوفر
باين تعرض الستجواب بشأن
مصروفات على نفقة الدولة
بقيمة  5000دوالر لسفر عائلته
إىل سيدني اثناء فرتة عيدي
امليالد ورأس السنة يف .2010
وزيرة اخلارجية جولي بيشوب
دافعت عن تلقيها أمواال حكومية
بلغت  2716دوالرا من أجل
رحلة مللبورن حلضور مباراة بولو
ولفتت اىل أنها دعيت بصفتها
الرمسية كوزيرة للخارجية ونائبة
لرئيس احلزب الليربالي.
القواعد الوزارية متنع سفر
السياسيني على حساب دافعي
الضرائب الغراض خاصة ،لكنها
تسمح فقط بالسفر عندما يتعلق
األمر بشؤون العمل العام.
رئيسة الربملان السابقة برونوين

بيشوب خضعت لالستجواب
العام املاضي على خلفية
رحلة على نفقة الدولة بطائرة
هليكوبرت من ملبورن إىل جيلونج
حلضور حفل أقامه متربع ليربالي،
واضطرت يف النهاية لرد مبلغ
 5227دوالرا.
رئيس الربملان السابق بيرت
سليرب اضطر لرد مصروفات
تناهز  17ألف دوالر بينها
 7000دوالر نفقات سفر ألفراد
عائلته.
سام
العمالي
السيناتور
داستياري أجرب على االستقالة
من الصفوف األمامية العام
املاضي يف فضيحة نفقات
مماثلة استعان خالهلا خبدمات
شركة تعليم ذات صلة باحلكومة
الصينية.
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

رئيسة الربملان السابقة« :جمموعة من الكالب»
تهاجم وزيرة الصحة

شنت برونوين بيشوب رئيسة
الربملان الفيدرالي السابقة
على منتقدي
هجوما ضاريا
وزيرة الصحة األسرتالية سوزان
لي بشأن استغالهلا رحالت على
نفقة الدولة يف إجناز مصاحل
خاصة.
وقالت بيشوب إن جمموعة من
االشرتاكيني املخمورين دأبوا
على إلقاء اللوم على اجلميع ما
عدا أنفسهم.
وتنحت سوزان لي من منصبها
كوزيرة صحة حلني انتهاء
التحقيقات يف استغالل رحالت
سفر ميوهلا دافعو الضرائب
إلجناز مصاحل شخصية مثل
شراء شقة يف غولد كوست.
وكانت بيشوب نفسها قد
هجرت عامل السياسة بعد
تورطها يف فضيحة مشابهة
باستئجار هليكوبرت للسفر من
ملبورن إىل غيلونغ على حساب
دافعي الضرائب حلضور حفل
تربعات للحزب الليربالي.
ونقلت سكاي نيوز عن بيشوب
قوهلا إن سوزان لي تتعرض
للهجوم من أشخاص «يتصرفون
كمجموعة من الكالب».

الوزيرة السابقة برانوين بيشوب
ولفتت بيشوب أنها تقدمت
باستقالتها عام  2015من
منصبها كرئيسة جمللس النواب
ألن توني أبوت رئيس الوزراء
آنذاك طلب منها ذلك ،وذكرت
أن مساعديها هم من كانوا قد
رتبوا مسألة رحلتها حلضور حفل
التربعات.
وأردفت« :أستطيع تصور أن
يكون سفر سوزان لي بنفس
األسلوب ،لكين ال أمتلك
معلومات شخصية حول األمر».
واستدركت« :بيد أنين أعرف
جمموعة من االشرتاكيني دأبوا

على مهامجة املشروعات احلرة
ومؤيديها».
وتابعت« :أعرف اشرتاكيني
املخمورين
مثل
يتصرفون
ويلومون اجلميع عدا أنفسهم،
الوطن
لتدمري
ومستعدون
بأكمله».
وطالبت بيشوب بضرورة حتري
الدقة يف التحقيقات املتعلقة
بسوزان لي قبل البت يف نتائج
قاطعة ،ولفتت إىل خيبة أملها
من ختلي زمالء وزيرة الصحة
عنها.
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عضو بالكونغرس :ترامب سيجمد اتفاق الالجئني
بني أسرتاليا وأمريكا

قال عضو مجهوري بالكونغرس
األمريكي من تكساس إن
الرئيس األمريكي املنتخب
دونالد ترامب سيفعل قصارى
جهده لوقف اتفاق إعادة توطني
واستقبال الالجئني املقيمني
يف معسكري احتجاز ناورو
ومانوس التابعني ألسرتاليا.
وقبل ما يزيد قليال عن أسبوع
من تولي ترامب منصبه رمسيا
يف  20كانون الثاني اجلاري،
قال النائب اجلمهوري براين
بابني إن اإلدارة اجلديدة ستتخذ
قرارا بوقف فوري لالتفاقية
اليت أبرمتها إدارة أوباما مع
احلكومة األسرتالية.
ويف أعقاب فوز ترامب
بانتخابات الرئاسة األمريكية
تزايدت خماوف حكومة تورنبول
من إقدامه على إلغاء االتفاق
الذي مت اإلعالن عنه يف نوفمرب
املاضي.
وأضاف بابني« :واثق متاما
أن ترامب سيفعل قصارى
جهده لوضع نهاية هلذا االتفاق
األسرتالي األمريكي السري
الذي مل يكن يفرتض حدوثه
اساسا».
وأردف« :لقد حدث االتفاق
خلف االبواب املغلقة دون إخطار
الكوجنرس الذي رفضت أوباما
إطالعه على التفاصيل».
ومضى يقول« :هذا االتفاق
السري جبلب الجئني خطرين
إىل الواليات املتحدة أعلن
األمريكيون رفضهم له يف
نوفمرب من خالل التصويت
لدونالد ترامب».
يذكر أن بابني يشتهر بانتقاده
الشديد لسياسة أوباما املتعلقة

الرئيس االمريكي دونالد ترامب

باهلجرة وإعادة االستيطان.
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فضائح سوزان لي ..العرض مستمر

ما زالت الفضائح تضرب
بقسوة وزيرة الصحة األسرتالية
سوزان لي اليت أعلنت تنحيها
عن منصبها انتظارا لنتيجة
استغالل
حول
التحقيقات
رحالت سفر على حساب دافعي
الضرائب يف إجناز مصاحل
شخصية.
وكشفت تسريبات أن سوزان
لي اشرتت شقة يف جولد
كوست من متربع للحزب
الليربالي بعد شهور من تلقي
شركته منحة تدريب موظفني من
وزارة التعليم قيمتها  110ألف
دوالر وقتما كانت سوزان لي
تشغل منصب مساعد الوزير.
وكشف سجالت وزارة التعليم
أن متربع احلزب الليربالي
مارتني كوركري مالك مراكز
«تشيلدرين فرست لرينينغ»
تلقى منحة لتدريب موظفيه
يف نوفمرب  2014وقتما كانت
سوزان لي مساعدا لوزير

التعليم.
وبعها بستة شهور ،اشرتت
سوزان لي شقة املتربع يف
غولد كوست بقيمة  795ألف
دوالر أقل  35ألف دوالر من
املبلغ الذي دفعه كوركي لشراء
الشقة قبل تسع سنوات.
بيد أن املتربع الليربالي نفى أي
اتصال مباشر بينه وبني سوزان
لي قبل شرائها العقار.
وتأتي التسريبات يف أعقاب
أنباء حول تكبيد سوزان
لي دافعي الضرائب آالف
الدوالرات يف رحالت جوية
بطائرة خاصة بدال من ركوب
طائرة ركاب عادية.
سوزان لي رخصة
ومتتلك
قيادة طائرات لكن إرشادات
هيئة سالمة الطريان املدني
تلزم الطيارين بقيادة  3رحالت
على األقل كل  90يوم الستمرار
الرخصة.
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PM may rush trade vote to Turnbull, Shorten renew political fight
Bill Shorten has pledged it is important that all of us
persuade US
to spend the year talking in politics work together to
The Turnbull government is contemplating
last ditch efforts to resuscitate a controversial free trade deal, but
could face a parliament
unwilling to cooperate.
The future of the 12country Trans-Pacific
Partnership is uncertain, with incoming US
president Donald Trump
vowing to tear it up.
The coalition may seek
a quick parliamentary
vote to ratify the trade
pact in an effort to ramp
up pressure on the US
to pass it too.
Speculation about the
move comes after Prime
Minister Malcolm Turnbull met his Japanese
counterpart to discuss
the possibility countries
in the agreement could
ratify it to send a strong
message to US lawmakers.
Japan has already ratified the deal ahead
of the February 2018
deadline.
But Opposition Leader
Bill Shorten says Mr
Turnbull should stop
wasting his time because Mr Trump won’t
change his mind.
“Why on earth is Malcolm Turnbull taking
us down a frolic on a
treaty which the Americans are never going to
sign?” he told reporters
in Melbourne.
“When you talk about
the TPP, it takes two to
dance. The Americans
aren’t even up for the
dance.”
Mr Turnbull hit back, describing his opponent
as a “shallow populist”.
“He is a disgrace to
the legacy of economic
reform that his predecessors as leaders of
the Labor party demonstrated, Hawke and
Keating in particular,”
Mr Turnbull told reporters in Toowoomba.
He said it was the job

of political leaders to
make the case for free
trade and support policies that deliver greater
access for Australian
goods and services to
big overseas markets.
The prime minister said
there was historic precedent for presidential
candidates to campaign
against free trade deals,
but support them in office.
Trade Minister Steve
Ciobo insisted talk of
the TPP being dead was
premature.
“We just need to give
the Americans time for
it to work through their
system,” he told AAP.
“It’s time now the Labor
party stopped sitting
on the fence and made
clear their support or
otherwise going forward.”
Mr Ciobo ruled out Australia agreeing to reopen
negotiations on the deal,
which took more than
seven years to finalise.
The Australian Greens
have flagged voting
against the deal in the
Senate.
“It’s time to stop flogging this dead horse
and immediately cease
all moves towards ratifying the TPP,” Greens
senator Sarah HansonYoung said.
Independent senator
Nick Xenophon says a
fast-tracked vote in parliament would be a desperate move from the
government.
Australian Council of
Trade Unions president
Ged Kearney says the
prime minister is finding “new and innovative ways to be out of
touch”.
The trade pact covers
Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, New
Zealand, Singapore, the
United States and Vietnam.

about jobs and industry, as
a new poll shows the Turnbull government trailing Labor.
Returning from his Christmas break on Monday,
the Labor leader visited a
manufacturing plant in Melbourne to respond to questions about the MP expenses scandal which claimed
the job of Health Minister
Sussan Ley and dominated
politics in recent weeks.
“We need to demonstrate
to Australians that we’re
working for them, not just
for ourselves,” Mr Shorten
said.
The latest ReachTel poll for
the activist group GetUp
puts Labor in a 54-46 twoparty preferred lead over
the federal coalition.
When preferences from the
2016 election are taken into
account, the lead narrows
to 52-48 per cent, according to an analysis by election analyst Kevin Bonham.
The poll results reflected
concern over the ministerial expenses scandal, public
anger over the Centrelink
debt collection system and
perceptions of a split in the
federal Liberal Party over
policy and direction.
Mr Shorten says the key issue for Australians is jobs,
including boosting trades
and apprenticeships for
young people and getting
unemployed people in their
50s and 60s into work, but
what they saw was a “summer of scandal and stuffup”.
“The real fight is for Australian jobs and that is why

buy Australian, build Australian and to employ Australian.”
Malcolm Turnbull started a
two-day visit to Queensland
on Monday with an inspection of a major road project
in Toowoomba.
The Toowoomba second
range crossing, which will
open in late 2018, is one of
a number of road projects
the federal government is
funding to kickstart the regional economy.
“Toowoomba is Australia’s
second largest inland city
and I am looking forward
to seeing this great city
continuing to prosper with
the help of the additional
investment in infrastructure
provided by the government,” the prime minister
said.
The Liberal National Party
opposition in Queensland
is also keen to bolster its
credentials ahead of a state
election this year, at which
it is expected to face a
strong contest from Pauline
Hanson’s One Nation.
Ms Ley resigned on Friday
after failing to properly explain her taxpayer expenses
for trips to the Gold Coast.
She is widely expected to
be replaced by NSW senator Arthur Sinodinos, who
is cabinet secretary and
acting in the health role.
This would avoid a broader
cabinet reshuffle.
Labor has promised to
bring in its own changes
to MP expenses rules if the
government doesn’t act
when parliament resumes
on February 7.

One Nation leader Pauline Hanson has tickets to
Donald Trump’s presidential inauguration ceremony but won’t be making
the trip to Washington.
The Queensland senator says her duties to her
state - which she’s been
touring to announce candidates for the coming
election - come first.
Senator Hanson announced on Twitter on
Monday morning she had
been gifted tickets to the
January 20 ceremony.
she later said she wouldn’t

be attending because of
work commitments.
“My duties to the people
of Queensland & Australia
come first.”
She saw similarities between herself and the Republican president-elect.
“Why I’m celebrating is
that I can see that people
... around the world are
saying, we’ve had enough
of the establishment,” she
said at the time.
“I can see in Donald
Trump a lot of me and
what I stand for in Australia. I think it’s great.”

Hanson has Trump party ticket but won’t go
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Rod Culleton has a legal win in the
Federal Court against attempt to
have him declared bankrupt

Culleton speaks to the media outside court in Perth. Picture: AAP

DISQUALIFIED former One
Nation senator Rod Culleton has had a rare legal
win after a second attempt
to have him declared bankrupt was thrown out of the
Federal Court.
Farmers Bruce Bell and
Frank Bertola brought a
creditors petition to court
claiming to represent 40
individuals or entities
owed an estimated $5 million by Mr Culleton.
However court registrar
Russell Trott told Mr Bertola it was “incompetent”,
he should have received
legal advice first and dismissed it, awarding any
costs to Mr Culleton.
Mr Culleton said he has
some significant achievements under his belt as
a senator for Western
Australia and people will
grieve for him.
The former One Nation
senator is set to leave

parliament this year if the
High Court decides he was
ineligible to run at the July
2016 election.
Mr Culleton claimed in
a statement he had successfully forced the High
Court to change its rules,
formulated terms of reference for a banking royal
commission, made changes to workplace laws and
improved the backpacker
tax.
“I understand people’s
grief and I know how hard
it is to reach out to politicians and get their attention and help but I want to
change that,” he said.
“I’m proud of what I’ve
been able to achieve while
dealing with my own court
battles and clearly the injustice I’m facing now is a
kneejerk reaction to those
achievements by nervous
individuals and corporations.”

Queensland Opposition
leader Tim Nicholls has refused to rule out forming a
minority government with
Pauline Hanson’s One Nation after this year’s state
election.
The Liberal National Party
is still reeling from the defection of its Buderim MP
Steve Dickson to the minor
party, ahead of an election
tipped to be called later
this year.
With political experts predicting the state is headed
for another hung parliament, talk is turning to
whether the LNP will form
a minority government
with the fringe party.
Mr Nicholls says he
couldn’t rule it in or out.

“We go into every election
believing - and with the
policies we think are going
to win - and that’s the aim
of the LNP under my leadership,” Mr Nicholls told
reporters in Brisbane.
“I’m not ruling in or ruling
out, I’m not going to get
into that game because
that’s the game that people
are sick and tired of.”
Mr Nicholls said he hasn’t
had any talks with One Nation since Mr Dickson’s
defection on Friday.
He attended a meeting
of the local branch of the
LNP on Sunday to select
a candidate to take on Mr
Dickson in the electorate of Buderim at the next
election.

LNP won’t rule out deal with One Nation
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Historians and journalists join fight against Baird government’s land titles sell-off

NSW Premier Mike Baird hopes to transfer the land titles registry to the private sector this year. Photo:
James Alcock

The Baird government is
facing growing resistance
to its land titles registry
privatisation plans, with
historians and journalists
expressing fear that higher costs will reduce their
access to public information.
Already, because of recent
fee hikes, it’s estimated
the NSW Police Force
will have to pay $100,000
more this year to access
Land and Property Information’s (LPI) records.

Why the Land Titles
Registry matters

The Baird government is
close to selling off NSW’s
“world-class” land titles
registry - here’s why that’s
a big deal.
Shadow Finance Minister
Clayton Barr said based on
LPI fee increases ahead of
the lease, “there will be an
increase from $30,000 to
more than $130,000, just
for LPI searches so the
police can go about their
job of catching criminals”.
He said Independent Commission Against Corruption (ICAC) investigators
will also face higher costs,
with profits going to the
private operator, not public services.
Related Content
“Information about title
registrations allow the
ICAC to investigate the
crimes of people such as
Eddie Obeid by pursuing
them through their property ownership and investments,” he said.
Adding their voices to
protests of the property

and legal professions, the
Royal Australian Historical Society and the Media
Entertainment and Arts Alliance (MEAA) fear the privatisation of LPI will make
accessing land ownership
and other records prohibitively expensive.
Carol Liston, president of
the Royal Australian Historical Society, said she
was “horrified” by the
government’s “appalling”
decision to lease the registry for 35 years.
“Our fear is if these records are removed from
the custody of the bureaucrats who understand
them and have been their
guardians for centuries,
the records would no longer be kept as a complete
chain of verifiable information,” said Ms Liston,
also Associate Professor
in History at University of
Western Sydney.
NSW Premier Mike Baird
hopes to transfer the land
titles registry to the private sector this year.
She said the society’s
40,000 members were
concerned about higher
fees, having already been
forced to start going to
brokers such as SAI Global from mid-last year for
records after 1961.
“The records are now
concealed behind these
corporate websites and
some of their charges are
extremely high,” she said.
An extract from the Old
System Deed Book, held
by Land and Property Information NSW, shows

William Manners Clarke
advanced £900 to John
Grafton Molloy on August
5, 1858. Photo: Land and
Property Information
The legal and property
sectors in NSW are fighting to stop the privatisation, saying it risks compromising the integrity of
a world-envied land system that underpins $1.2
trillion in real estate and
$130 billion in economic
activity every year.
The MEAA, the union for
journalists, said the privatisation could impact on
press freedom. It’s been
buoyed by the federal
government’s recent decision to scrap plans to sell
the Australian Securities
and Investments Commission’s companies registry.
“In the interests of accountability and transparency, information such as
that contained in the land
titles registry is best kept
in public hands and easily
accessible to both the media and the general public,” he said.
“The risks are always that
private operators who are
seeking to maximise their
investment will introduce
new or higher fees.”
In the UK, where the Tory
government eventually
abandoned its plans to sell
its land registry, the media
union said the move was
a threat to investigative
journalism.
Pauline Wright, president
of Law Society of New
South Wales, said “dra-

An extract from the Old System Deed Book, held by Land and Property Information NSW, shows William
Manners Clarke ...

matically higher” costs
to NSW Police and ICAC
when accessing LPI records was an unintended
consequence of the privatisation.
“It’s a significant impost
and it causes us great
concern,” she said. “Our
investigating bodies need
to have reasonably priced
access to information.”
An ICAC spokeswoman
said the ICAC’s jurisdiction extends to those performing public official
functions.
A Baird government
spokesperson said the
Registrar-General, who
will oversee the concession holder, will be subject
to investigation by ICAC.
“The operator will be required to keep all state
records in respect of the
concession in safe custody and preserve all state
records,” the spokesperson said.
“Prices of regulated services will only be permitted
to increase by up to CPI ...
any non-core services ...
will require the approval of
the Registrar-General.”
On January 1, LPI began
charging new fees for any
requisitions raised for documents, plans and associated instruments, further
increasing its bottom line.
Greens MP Justin Field
has launched a community
petition to stop the privatisation, saying: “we still
have time to stop it here in
NSW.”
History Council of NSW
and Professional Historians Association NSW both
said they shared the Soci-

ety’s concerns. NSW Police declined to comment.

Hanson’s Qld plan a ‘bush killer’: Katter

Pauline Hanson’s plan to
resurrect an Upper House
in Queensland and halve
the number of lower house
MPs would be a disaster
for the bush, the Katter
Party says.
One Nation leader Pauline
Hanson wants to bring
back an Upper House to
improve accountability,
and offset the costs by
shrinking the lower house
and giving MPs bigger
electorates.
She believes Queensland
voters want better checks
and balances in parliament, and technology
means MPs don’t have to
do the kind of leg work
they once did to represent
their constituents.
But Katter Party leader
Robbie Katter, whose
Mount Isa electorate is almost the size of France,
says the plan would kill off
effective representation in
rural areas.
“It would make representation absolutely impossible for western areas.
Frankly it’s a bush killer,
no question,” he told AAP
on Wednesday.
Queensland will have 93
seats in parliament as of
the next election, expected
later this year. Under One
Nation’s plan it would have
even less, with the lower
house to be cut to 40-45
MPs, alongside a new 25seat Upper House.
Labor Premier Annastacia
Palaszczuk responded to
the proposal by saying she
wasn’t interested in “creating more jobs for more
politicians”, even though

One Nation’s model would
not do that.
Opposition leader Tim
Nicholls echoed the Katter Party’s concerns, saying the Liberal National
Party would not stand for
‘less representation in the
bush”.
But Queensland parliament’s independent Speaker Peter Wellington, who
has previously pushed for
the Upper House to be reestablished, says voters
want to debate the issue.
“This is something that
Queenslanders want to
talk about and it really was
highlighted during the recent referendum on fixed
four-year terms,” he told
AAP.

“Everywhere I went people were saying ‘yes, why
can’t we bring back the
Upper House?”
Mr Wellington said One
Nation could spark an immediate examination of the
issue if LNP-turned-One
Nation MP Steve Dickson
introduced a private member’s bill to parliament.
“If he introduced a bill, it’s
an automatic requirement
that a (parliamentary)
committee investigate it
and consult with Queenslanders.”
Queensland’s
Upper
House was abolished in
1922, but there have been
many calls over the years
for it to be reinstated, including under Campbell
Newman’s LNP government at the height of controversy over its anti-bikie
laws.
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The Sydney suburbs set to see big changes in 2017

The Inner West Council is proposing to transform the industrial area around Sydenham Station into a creative
hub. Photo: Louie Douvis

No suburb is set to benefit more from the Sydney Light Rail than sprawling Randwick. Photo: Anna
Kucera

Waves of investors and surf-loving families are flocking to Curl Curl. Photo: Michele Mossop

An artist’s impression of the vision for Parramatta Square.

year, we’ll be keeping an
eye on these five locations, all of which are set
to be redefined by significant property development or ambitious infrastructure projects.
Will these neighbourhoods become Sydney’s
newest property hot
spots? You be the judge.
Tempe & Sydenham
Young professionals and
creative types have already begun moving west
to Marrickville and the
surrounding suburbs in
response to rising rents
in centrally located spots
such as Newtown and
Chippendale. Now, the Inner West Council has announced plans to re-zone
the industrial area around
Sydenham Station, on
Marrickville’s south-eastern border, for entertainment.
The Sydenham Station
Creative Hub proposal,
which will be delivered to
the Department of Planning and Environment
this year for Gateway determination, would make
way for live-music venues, restaurants and bars

while allowing existing industry to remain. It could
make the small residential suburbs of Tempe and
Sydenham, which sit on
the other side of Sydenham Station, much more
attractive.
Randwick and surrounds
No suburb is set to benefit more from the Sydney
Light Rail than sprawling
Randwick, which relies
on buses to link it with
the city. Although lightrail services to and from
Randwick aren’t scheduled to begin running until
2019, the commencement
of track-slab construction
in the suburb late last
year – coupled with the
state government’s announcement last month
that installation of the
tracks themselves would
occur within weeks – is
focusing attention on the
area.
General pessimism about
the project seems to be
dissipating and developers and investors are beginning to consider the
potential benefits that the
light rail will bring. The

nearby suburbs of Kensington and Kingsford,
which will be serviced by
a separate fork of the light
rail, are also worth watching.
Curl Curl
Last year, the big news on
the northern beaches was
that house values in the
low-key suburb of Curl
Curl had shot up more
than 40 per cent in the
six months to September. Seemingly overnight,
the area’s relatively low
prices and large blocks –
many of which contained
unrenovated houses from
the 1950s – had begun
drawing waves of investors and surf-loving families priced out of the eastern suburbs market.
“Lots of young families
are moving in and are rebuilding all the older places,” popular agent James
Smyth – known locally as
“Mr Curl Curl” – told Domain in October. In 2017,
the question is whether
last year’s gold-rush buyers will attempt to flip
their newly renovated
properties for big profits

9 Lower Fort Street, Millers Point, sold for $6.1 million. Photo: Domain.com.au

or choose to hold on to
their purchases, creating
a tightly held enclave.
Parramatta and surrounds
All eyes will be on Parramatta Light Rail program
director Tim Poole in the
coming months as he prepares to unveil the final
route for his ambitious infrastructure project. Once
announced, the route is
expected to impact prices
in a slew of suburbs including Rosehill and Silverwater, although construction is not slated to
begin until 2018.
Meanwhile, Parramatta

town centre is thriving after significant investment
in recent years. Increased
retail and dining options,
including the arrival of
iconic inner-city eateries
such as Gelato Messina,
is creating a halo effect in
the surrounding residential areas.
Millers Point
Don’t expect the remaining public housing in this
historic suburb above The
Rocks to last for long. The
125 or so houses sold to
date have netted the NSW
government almost $350
million, exceeding expectations, and the latest

batch – four terraces and
three apartment blocks,
which went on the market in October – sold in a
flash. With fewer than 60
public-housing tenants
remaining, and demand
for private property in
the suburb exceedingly
strong, the Baird government is likely to push
ahead with further sales
this year.
Meanwhile, openings at
nearby Barangaroo are
providing increased upscale dining and shopping options, making
Millers Point even more
attractive to prestige buyers.
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The premier who shook up Rod Culleton ‘gone fishin’ to avoid impersonation claims
NSW, Mike Baird

Mike Baird

Blazing through as a
popular politician with a
vision, Mike Baird was always driven to leave his
own mark on NSW.
And while his bid to shake
up the state was admirable, it was his determination to do so on his own
terms that ultimately led
to his undoing.
Baird’s first bold move
came early on in his career, as he pushed to sell
off half the state’s electricity network to raise
$20 billion.
The gamble, which had
previously led to the demise of former Labor premier Mike Iemma, proved
successful with the
“poles and wires” selloff widely credited with
boosting the state’s fortunes and helping deliver
record budget surpluses.
NSW’s
long-suffering
public transport users
were showered with billions in road and rail gifts,
including the WestConnex motorway, Sydney
Metro and light rail.
But as the cranes went
up, the sheen on “Teflon
Mike” started to wear off
as local constituents rallied against the way they
were being built.
Forced council amalgamations were the next big
hit, and despite attracting
the ire of sacked mayors
and communities, Baird
stood firm.
Same too, with his predecessor Barry O’Farrell’s
policy to enforce strict
lockout laws on the city’s
bars and nightclubs.
His one mea culpa proved
to be the biggest unravelling, after Baird sensationally admitted he

had got it wrong on his
decision to ban the greyhound racing industry.
It was a shocking move
given the premier had
been quietly lauded for
sticking to his conviction
to get rid of the “cruel
industry” in the face of
a hungry, angry media
campaign and leaks from
within his own government.
Unfortunately, the backflip failed to stop the
flogging the Nationals
party were handed at
the Orange by-election
last year, and prompted
a complicated reshuffle
after Nationals leader
and deputy premier Troy
Grant was forced to step
down.
Baird was always determined to make a short,
sharp impression on politics and then get out.
While running for the
first time as a candidate
in 2007, he said: “We really need people to come
in and make a short term
contribution and then
bring new people in.”
With the budget booming
and a lot of challenges
ahead, on Thursday he
finally through as his
family health concerns
weighed heavily on his
mind.
Quoting former Liberal
prime minister Robert
Menzies as he bowed
out, Baird had a word of
advice for anyone taking
up public life.
“Dont just do what is
popular, do what you
think needs to be done
and provides long term
benefits,” he said.
His likely successor and
loyal treasurer Gladys
Berejiklian is preparing
to inherit the 45th NSW
premiership.
Whether she chooses to
heed her predecessor’s
words of wisdom will no
doubt be the test of her
reign too.

Rod Culleton has ‘gone fishin’ to avoid another legal fight. Picture: Colin Murty/ The AustralianSource:News Corp Australia

ROD Culleton has vowed
to fight for his senate seat
but the West Australian
farmer has had to tweak
his email signature to
avoid possible jail time.
The former One Nation
senator has changed his
email sign off to read
“Federal Senator for
Western Australia (Gone
Fishin’)” to avoid any implication he is continuing
to impersonate a federal
official.
Mr Culleton has also updated his Facebook to notify supporters he’s had
to go “legal fishin” due to
the threats against him.
The 52-year-old has been
warned by lawyers for
Senate president Stephen
Parry that he could face
prosecution for impersonating a federal official,
which carries penalties of
heavy fines and up to five
years in jail, if he continues to claim he is a senator.
“Due to being threatened
with another criminal offence, that being ‘jail
time’ for ‘impersonating
a Commonwealth Official’
and continuing to serve
people throughout Australia who need urgent
help, I have had to go legal fishin’ for a little while
so that the government
does not have another excuse to attack me or get
rid of me,” a banner on Mr
Culleton’s Facebook now
reads.
“I will fight on,” he says.
“I have had no choice but
to summons Senators
Parry and Brandis to the
High Court as my solicitors believe that the court
orders and law have not

been adhered to regarding a valid constitutional
removal of a duly elected
senator.
“I will fight hard for that
senate seat because it is
the cockpit for the Royal
Commission into the
banking industry and its
associates.
“If we fix this rot at the
top, the flow-on effect will
see Australia turn back to
being the prosperous nation it once was.”
Mr Culleton was removed
from his senate seat last
week after being declared
bankrupt in the Federal
Court over a $280,000
debt that he had failed to
pay to businessman Dick
Lester.
He was granted a stay of
the order for 21 days.
But Senator Parry wrote
to notify the Governor
General of WA that his
seat was vacant just days
before the stay ended.
Mr Culleton’s Federal
Court appeal against being declared bankrupt will
be heard next week and if
he wins it he will be able
to remain a senator.
A Queensland supporter
has set up a GoFundMe
page to raise money to
help cover the embattled
farmer’s legal costs.
So far supporters have
raised nearly $2000.
He has also found a supporter, a Queensland
woman Nolene Bradshaw,
willing to put up $300,000
to cover an alleged debt
to former Wesfarmers director Dick Lester over a
soured land deal.
Federal Court Justice
James Allsop said a win
for Mr Culleton would re-

Rod Culleton has lodged an appeal against being declared bankrupt.
Picture: Ray Strange.Source:News Corp Australia

move last month’s bank- therefore his disqualificaruptcy declaration and tion from parliament.

Victorian Consumer Confidence
Gains Momentum
Victoria’s strong economic credentials continue
to strengthen consumer
confidence among Victorians, with the latest consumer sentiment index up
5.7 per cent for the final
month of 2016.
According to the latest
Westpac Melbourne Institute report released on
18th Jan 2017
, Victorians are the second most confident in the
nation, with the index well
into positive territory at
103.7 points.
Since the Andrews Labor
Government was elected
in November 2014, Victoria’s consumer sentiment
index has increased by
12.2 per cent, buoyed by
strong economic conditions, and a government
delivering the services
and infrastructure that
Victorians need.
During that time, more
than 184,000 new jobs
have been created in Victoria, bolstered by the
Government’s strong infrastructure pipeline and
continued investment in
services.
The WMI is calculated using five component indices, and a reading above
100 indicates that the
number of people answering the survey who are
optimistic exceeds the
number of pessimists.
All five components increased in Victoria, and
there was particularly

good news for Victorian
families, with the positive
sentiment attributed to
household’s view of ‘family finances in the next 12
months’, sitting at 105
points, and ‘time to buy
major household items’,
sitting at 127.4 points.
Meanwhile, Australia’s
consumer sentiment still
sits in negative territory at
97.4 – only rising 0.1 per
cent during the month.
Victoria’s strong consumer confidence numbers
coincide with the latest
engineering construction
numbers from the Australian Bureau of Statistics
(ABS), which show that
Victoria’s
engineering
construction increased
by 15.3 per cent for the
year – the highest of all
the states.
The increase was driven
by public sector engineering construction work,
with strong increases recorded in public roads.
Quotes attributable to
Acting Treasurer Robin
Scott
“Victoria’s strong performing economy is instilling
a sense of confidence in
Victorian consumers, as
we invest in Victoria and
create opportunities.”
“The strong engineering
construction numbers
also reflect the momentum the Andrews Labor
Government is generating
to create a prosperous
Victorian economy.”
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مــناسبات

آل الشيخ وجملس مسلمي نيو ساوث ويلز يكرمون العميد الركن سعد اهلل احلمد

املفتي د .الشيخ ابراهيم ابو محمد

صاحب الدعوة رئيس مسلمي نيو ساوث ويلز طالل الشيخ

العميد الركن سعد اهلل الحمد

رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية قيصر طراد

فاروق الشيخ ،العميد الركن الحمد ،طالل الشيخ ،خالد الشيخ ومحمد طبيعات

عبد اهلل املري ،الحاج محمد صايف،العميد الركن الحمد ،طالل الشيخ ،الحاج قيصر طراد مع فاروق الشيخ

فاروق الشيخ ،العميد الركن الحمد ،طالل الشيخ ،خالد الشيخ ،املري ،الشيخ يحيى صايف فيصل قاسم وحضور

فاروق الشيخ ،السيدة نينا عزام ،املفتي ابراهيم أبو محمد ،العميد الركن الحمد ،طالل الشيخ ،شمس حمزة ،طراد مع د .ريفي

جانب من الحضور

طالل الشيخ ،شمس حمزة وحضور

الحاج محمد صايف ،الحاج قيصر طراد ،الشيخ فواز قمز  ،عزام وحضور

أقام مجلس مسلمي نيو ساوث ويلز مأدبة عشاء على شرف العميد الركن
سعد اهلل الحمد مساعد مدير املخابرات يف الجيش اللبناني وذلك يف مطعم
األصيل يف غرينايكر حضرها مفتي اسرتاليا الشيخ ابراهيم ابو محمد،
رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية الحاج قيصر طراد ،إمام مسجد
الكمبا الشيخ يحيى صايف ،والعديد من قادة وابناء الجالية ووسائل االعالم
العربي.
بدأت املناسبة بتالوة الشيخ فواز قمز ،رئيس قسم الدراسات االسالمية
يف مدرسة امللك فهد ،آيات من الذكر الحكيم ،وتحدث فيها كل من صاحب
الدعوة الحاج طالل الشيخ الذي تكلم عن مناقبية الضيف العميد الركن سعد

اهلل الحمد وصفاته الوطنية واالنسانية ،وتمنى له زيارة ناجحة اىل اسرتاليا.
بعده كانت كلمة ملفتي اسرتاليا الدكتور الشيخ ابراهيم أبو محمد وتحدث
فيها عن النموذج اللبناني الفريد من نوعه وكيف استطاع لبنان ان يمنع
وصول النار املحيطة به اىل داخله وذلك بفعل تضامن اللبنانيني على اختالف
طوائفهم من جهة وبطوالت الجيش اللبناني من جهة اخرى.
ثم القى رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية الحاج قيصر طراد
كلمة باالنكليزية أثنى فيها على مناقبية ونزاهة القوى االمنية اللبنانية وتمنى
للضيف الكريم النجاح ،مع رفاقه يف حماية الوطن والشعب.
ومسك الختام كانت كلمة مقتضبة للضيف العميد الركن سعد اهلل الحمد

ومما جاء فيها :لقد مررنا بفرتة سنتني ونصف دون رئيس جمهورية ومنذ
عام  2010بدأت حركات ثورية تضرب العالم العربي ونحن يف قلب عالم
ملتهب وقد تمكن الجيش اللبناني من الحفاظ على أمن البلد رغم عدم وجود
رئيس للجمهورية.
ودعا العميد الحمد املغرتبني لالستثمار يف لبنان ودعم دورته االقتصادية
حيث ان اللبنانيني نجحوا يف مجاالت عدة اقتصاديا وعلميا وسياسيا وتمنى
عليهم دعم وطنهم والحفاظ على اسرتاليا وان يكونوا قدوة ومثاال للمواطن
الصالح.
وكان الحاج طالل الشيخ يف منتهى الكرم مما ساهم يف انجاح املناسبة.
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)02(8764 8186
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up to 10GB plus 2 GB Bonus data (Bonus Data will be expired on 30 November 2016) for 28 days, all while in Australia. When you activate the UNLIMITED Plan XL, you cannot use any other Pay As You Go tariff or Saver tariff. Other services such as roaming, data
usage exceeding bundle data allowance, or premium service numbers (e.g. 1900 numbers) will be charged at our standard rates (data is charged at $0.07/MB – see: lycamobile.com.au for our current rates). You can have only ONE plan per mobile number at any
one time. If there is enough credit in your Lycamobile account, your plan will automatically renew at the end of the 28 days period. If you do not want your plan to renew, dial *190# and follow the instructions to cancel the plans auto renewal. The Lycamobile service is
only for personal use. If you use the service unreasonably (e.g. fraudulently or for business purposes), we may suspend or cancel your service. These rates and inclusions are current as of 06/10/2016. We may remove this plan by giving 7 days’ notice on our website
at lycamobile.com.au. Any plans already activated at time of withdrawal will continue until expiry of 28 days from activation. Group A countries : Bangladesh, Cambodia, Croatia, Indonesia, Japan, Pakistan, Philippines, Taiwan, Turkey, Vietnam, Group B countries :
Afghanistan Lebanon, Egypt, Iran, Iraq, Morocco landline, Syria Saudi Arabia, Kuwait, Russia, United Arab Emirates , Dominican Republic
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