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أو  احلسابات  كانت  أيا 
احليثيات اليت اقتضت نقل 
موعد جلسة جملس الوزراء، 
اخلاصة ببّت العقدة العالقة 
وهي  الكهرباء،  خطة  يف 
خففت  اليت  املناقصة، 
ندى  الطاقة  وزيرة 
البستاني من وطأتها، إىل 
قصر بعبدا عند الثالثة من 
بعد ظهر بعد غد االثنني فإن 
تبسيط اخلالف حول النقطة 
الكهرباء  خطة  يف  األهم 
على  حمله،  يف  ليس 
امللطفة،  اللغة  من  الرغم 
الوزراء  فيها  يقارب  اليت 
املوقف،  مباشرة  املعنيون 
االتفاق  حصل  ما  فإذا 
»ينتهي  املناقصة  على 
اإلعالم  لوزير  وفقًا  االمر« 
أشار  الذي  اجلراح..  مجال 
هما:  خيارين  إىل  أيضًا  
أو  إدارة املناقصات  هيئة 

اللجنة الوزارية، كاشفًا عن 
الثقة..  العقدة، جلهة  لغز 
من  أكثر  هناك  فليس 
العيون على  الكم من  هذا 
املناقصة،  الجراء  الطاولة 
ببعضنا  نثق  ان  وعلينا 

البعض قلياًل..
ويف املعلومات ان الوزراء 

احلاّدة،  املناقشات  تابعوا 
اليت كانت تقرتب أحيانًا من 
حدود املماحكة بني وزيرة 
»القوات  وممثل  الطاقة، 
اللبنانية« يف اللجنة كميل 

أبو سليمان.
ان  وزاري  مصدر  وتوقع 
حيدث استقطاب يف جملس 
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»منازلة الكهرباء« اإلثنني يف بعبدا: التصويت إلنقاذ اخلطة

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

السفري الروسي يعرض بناء حمطات كهرباء يف لبنان:
قواتنا يف سورية حملاربة اإلرهاب ال إسرائيل

الوزراء بني اجتاه ان تكون 
اليت  هي  الوزارية  اللجنة 
تذهب  أو  العروض  تفض 

الدول األربع ترفض استضافة قطر ألعمال 
اجلمعية العمومية الـ140 لالحتاد الربملاني الدولي

السفري زاسبكني خالل الندوة

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الكونغرس األمريكي يصّوت باألغلبية على وقف 
الدعم العسكري للتحالف السعودي

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414

األربع  الدول  أعلنت 
اإلرهاب  ملكافحة  الداعية 
واإلمارات  )السعودية 
عدم  ومصر(،  والبحرين 
املشاركة يف أعمال اجلمعية 
لالحتاد  الـ140  العمومية 
املزمع  الدولي  الربملاني 
خالل  الدوحة  يف  عقدها 
إىل  السادس  من  الفرتة 
نيسان  شهر  من  العاشر 

اجلاري.
األربع يف  الدول  وشددت 
وكالة  بثته  صحايف  بيان 
على  اإلماراتية،  األنباء 
اجتماعات  مقاطعة  عزمها 
اجلمعية يف حال عقدت يف 
تستجب  مل  ما  قطر  دولة 
األربع  الدول  ملطالب 
دعمها  وقف  إىل  الرامية 
يف  والتدخل  لإلرهاب 

شئون دول املنطقة.
»إشارة  البيان:  يف  وجاء 
املشرتك  البيان  الي 
األربع  الدول  من  املقدم 
لالحتاد  العامة  لألمانة 

خالل  الدولي  الربملاني 
العمومية  اجلمعية  أعمال 
الـ1٣٩ املنعقدة يف جنيف 
االعرتاض  تضمن  والذي 
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األسد: ما حيدث يف فنزويال مشابه ملا حصل يف 
سوريا وهدفه اهليمنة على الدول

التفاصيل ص 21

علي استضافة قطر ألعمال 
الـ140  العمومية  اجلمعية 
يف  عقدها  املزمع  لالحتاد 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده
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جلسة  الوزراء  جملس  عقد 
اخلميس،  االول  امس  ظهر 
برئاسة  احلكومي،  السراي  يف 
وحضور  احلريري  سعد  الرئيس 
اعمال  جدول  وناقش  الوزراء، 

مؤلفا من 26 بندا.
بعد انتهاء اجللسة، صرح وزير 
»تضمن  اجلراح:  مجال  االعالم 
بنود  عدة  اليوم  اعمال  جدول 
ومت  مبعظمه  أقر  وقد  اساسية، 
من  ملزيد  البنود  بعض  تأجيل 
من  االعفاء  واهمها  الدراسة 
الغرامات املالية. وهنا اود ان 
بهذا  يتعلق  معينا  امرا  اوضح 
املوضوع، فاالمر ليس اعفاء من 
الرسوم املرتتبة على الشركات 
من  اعفاء  بل  املؤسسات  او 
حيصل  كما  املرتتبة  الغرامات 
اذ  املوازنات،  كل  اقرار  لدى 
 90 او   80 اعفاء  اىل  يصار 
ما  حسب  الغرامات  من  باملئة 
يصدر يف قانون املوازنة، وما 
اي  نفسه،  االمر  مطروح  هو 

االعفاء من الغرامات«.
املالية  وزير  »معالي  أضاف: 
لديه سلطة االعفاء لغاية ال99 
املبلغ  هذا  يفوق  وما  مليونا 
قبل  من  اقراره  اىل  حيتاج 
الوزراء. وقد شهد هذا  جملس 
حني  يف  كبريا  لغطا  املوضوع 
من  اعفاء  مشروع  هو  االمر  ان 
الغرامات املرتتبة عن عدم دفع 
الرسوم، فاقتضى التوضيح. اما 
البنود فقد  ببقية  يف ما يتعلق 
البنود  بعض  تأجيل  ومت  اقرت 
املقبل  االسبوع  اىل  البسيطة 
العادة طرحها، وكان اجلو جيدا 
جدا واقرت معظم البنود يف ظل 
سنعقد  واالن  هادىء،  نقاش 

املكلفة  الوزارية  للجنة  اجتماعا 
دراسة خطة الكهرباء«.

حوار
بند  تأجيل  مت  ملاذا  سئل: 

الغرامات إىل األسبوع املقبل؟
أجاب: »تسوية الغرامات تسمح 
املال،  جبباية  املالية  لوزير 
أن  حق  مطلب  فإنه  وبالتالي، 
إىل  إضايف  مال  إدخال  حناول 
الغرامات  هذه  نتيجة  اخلزينة، 
البند  والرسوم. وقد تأجل هذا 
إىل األسبوع املقبل، وحتى وزير 
بعض  يوضح  أن  أحب  املالية 
األمور خبصوصه، وهو سيكون 
على جدول أعمال جلسة األسبوع 
أشرح  أن  أردت  لكين  املقبل. 
صحيحا  ليس  أنه  العام  للرأي 
من  اإلعالم  يف  تداوله  مت  ما 
الرسوم  من  مؤسسات  إعفاء 
اإلعفاء  إن  بل  والضرائب، 
الغرامات  من  هو  املطلوب 

فقط«.
أن  احتمال  هناك  هل  سئل: 
تكون هناك غدا جلسة خمصصة 

للكهرباء؟
احتمال،  هناك  »نعم  أجاب: 
به  سنقوم  ما  ضوء  يف  وذلك 

اليوم يف جلنة الكهرباء«.
منح  موضوع  عن  ماذا  سئل: 

الرتاخيص؟
على  بلوك  زيادة  »متت  أجاب: 
دورة الرتاخيص، فأصبح هناك 
الثالثة  إىل  إضافة  بلوكان، 

السابقة«.
بنود  اختصرمت  ملاذا  سئل: 

السفر واهلبات يف بند واحد؟
يف  ترد  البنود  »هذه  أجاب: 
واحدة،  بفقرة  األعمال  جدول 
اليت  املستندات  يف  لكن 

احلريري ترأس جلسة جملس الوزراء واجتماع اللجنة الوزارية للكهرباء

اجلراح: ال إعفاء من الرسوم بل من 
الغرامات فقط

جدول  هناك  الوزراء،  يتسلمها 
مفصل، وكل املستندات تكون 
مرفقة وموجودة. وبالتالي هذه 
الوزراء  إىل  تصل  املستندات 
تفصيليا، مع األوراق الالزمة وال 
شيء خمبأ. فاختصارا، وبدل أن 
نوردها  بندا،   120 لدينا  يكون 
لكثرتها.  نظرا  الطريقة  بهذه 
على كل حال، أعتقد أننا انتهينا 
تقريبا من اهلبات، ويف اجللسة 

املقبلة هناك بعضها فقط«.
بأنكم  متهمون  لكنكم  سئل: 
موضوع  اإلعالم  عن  ختبئون 

اهلبات والسفر؟
ملاذا خنبىء؟ حني  »كال  أجاب: 
شيء  فال  أحد  من  هبة  تأتينا 
السفر  يكون  وحني  خيبأ.  فيها 
ضروريا ملصلحة لبنان والدولة 
على  القرار  هذا  نأخذ  اللبنانية 
سبيل  فعلى  السطح.  رأس 
إىل  سأسافر  كنت  املثال، 
موسكو، ووجدت أن ال عالقة لي 
خصوصا  املوضوع،  بهذا  كثريا 
شقري،  حممد  الوزير  سفر  مع 
إلغاء سفري. حنن  لذلك طلبت 
كوزراء نتصرف بكل مسؤولية. 
الوزراء  أحد  اليوم  قال  كذلك، 
الداعية،  باجلهة  اتصل  أنه 
حساب  على  السفرة  وأصبحت 
هذه اجلهة، ولن تتكلف الدولة 
كوزراء  مبلغ. حنن  أي  اللبنانية 
أكثر  ألننا  مبسؤولية  نتصرف 
الوضع  يعرفون  الذين  الناس 

املالي واالقتصادي«.

اجتماع لجنة الكهرباء
استأنفت  عصرا،  الرابعة  وعند 
دراسة  املكلفة  الوزارية  اللجنة 
خطة الكهرباء اجتماعاتها برئاسة 
وحضور  احلريري،  الرئيس 
غسان  اجمللس  رئيس  نائب 
حسن  علي  والوزراء:  حاصباني 
اكرم  اجلراح،  مجال  خليل، 
يوسف  فنيش،  حممد  شهيب، 
سليمان،  ابو  كميل  فنيانوس، 
افيوني  وعادل  البستاني  ندى 
الدولي  البنك  عن  وممثلني 

وعدد من املستشارين.

اتصال رئيس مجلس االمة 
الكويتي

رئيس  تلقى  اخرى،  ناحية  من 
جملس الوزراء اتصاال من رئيس 
مرزوق  الكوييت  االمة  جملس 
اىل صحته  خالله  اطمأن  الغامن 

وهنأه بالسالمة. 

الرئيس الحريري مرتئسا الجلسة

املاروني  البطريرك  زار 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي يرافقه رئيس »كاريتاس 
مقر  كرم،  بول  األب  لبنان« 
قيادة القطاع الغربي لليونيفيل 
حيث  صور،  قضاء   - يف مشع 
القطاع  كان يف استقباله قائد 
اجلنرال  اإليطالية  الكتيبة  قائد 
ديوداتو ابانيارا واملرشد الروحي 
للكتيبة األب كالوديو مانكوزي 
احلاج  نبيل  شكراهلل  واملطران 
واملطران ميخائيل ابرص واألب 
املطران  ممثال  باصيل  نيكوال 
الياس كفوري وقنصل إيطاليا 
الفخري املهندس امحد سقالوي 
اإلقليمية  صور  سرية  وقائد 
أقيم  وقد  خليل.  عبدو  العقيد 
أعده  رمسي  استقبال  للضيف 
اإليطالية  الكتيبة  ضباط وجنود 

وأحيته املوسيقى العسكرية.
آبانيارا  مع  الراعي  اجتمع  ثم 
الوضع  على  واطلع  وطاقمه، 
طبيعة  وعلى  اجلنوب  العام يف 
حفظ  جلنود  املوكلة  املهمة 
السالم يف اليونيفيل وفقا لقرار 
األمم املتحدة 1701، يف سبيل 
واإلستقرار يف  األمن  استتباب 
يف  اخلدمات  ومشاريع  املنطقة 
يقدمها  اليت  اجملاالت  كافة 
مكتب التعاون املدني العسكري 
التابع للواء غاريبالدي اإليطالي 
لفائدة السكان احملليني ومنها 
واالمنائية  االجتماعية  النشاطات 
واالنسانية والرياضية والثقافية 

والصحية وغريها.
السجل  على  التوقيع  وبعد 
البطريرك  توجه  الذهيب، 
إىل  آبانيارا،  برفقة  املاروني 
التقى  حيث  القيادة،  مقر  باحة 
جنود حفظ السالم يف اليونيفيل 
القادمني من: إيطاليا، ماليزيا، 
ايرلندا،  اجلنوبية،  كوريا  غانا، 
صربيا،  كرواتيا،  سلوفينيا، 
وسلطنة  تانزانيا  أرمينيا، 
بـ«دورهم  مشيدا  بروناي، 
استتباب  اجل  من  وتضحياتهم 
األمن واإلستقرار يف املنطقة«، 
مباركا هلم »مهامهم النبيلة من 
اإلنسان«.  كرامة  حفظ  أجل 
ونوه بدعمهم لألهالي عرب إجناز 

املشاريع اخلدماتية واإلمنائية.
وقال: »أنتم عناصر سالم لكل 

جهودكم  نقدر  وحنن  لبنان، 
تركتم  وقد  وتضحباتكم، 
لتقوموا  وعائالتكم  بلدانكم 
بهذه املهام الشريفة. أنتم يف 
صالتنا اليومية مع بلدانكم اليت 
ابناء  انكم  االزدهار.  نتمنى هلا 
اىل  دائما  تسعون  النكم  اهلل 

السالم«.

ذبيحة االلهية
بعد ذلك، ترأس الراعي الذبيحة 
حفظ  جنود  نية  على  اإلهلية 
عموما  اليونيفيل  يف  السالم 
خصوصا،  اإليطاليني  واجلنود 
الكرمل  سيدة  كنيسة  يف 
يف  تدشينها  مت  اليت  اجلديدة، 

18 آذار املاضي.
املقدس،  االجنيل  تالوة  وبعد 
الريح  »زجر  بعنوان  عظة  ألقى 
أسكن«  »أسكت.  للبحر:  وقال 
)مر4: 39(، مما قال فيها: »هذا 
احلدث يدل على أن املسيح هو 
رب  هو  وبالتالي  الطبيعة،  رب 
الريح  يهدىء  كما  إنسان.  كل 
واألمواج، هو قادر على تهدئة 
وروحيا  جسديا  شخص،  أي 
ومعنويا، إذا استدعاه، كما فعل 
التالميذ: »يا رب لقد ضللنا«. 
فزجر يسوع الريح وهدأ البحر«.

أحتفل  أني  »يسعدني  أضاف: 
اإلهلية  الليتورجيا  بهذه  معكم 
نوايا  أجل  من  نقدمها  اليت 
أجل  من  وخصوصا  اليونيفيل 
بشفاعة  اإليطالية،  الكتيبة 
البابا  والقديس  الكرمل  سيدة 
والعشرين.  الثالث  يوحنا 
أبانيارا  ديوداتو  اجلنرال  أحيي 
األب  العسكري  واملرشد 
أتوجه  كما  مانكوزي.  كالوديو 
اليونيفيل  قائد  اىل  بالتحية 
كول  ديل  ستيفانو  اجلنرال 
القبعات  وذوي  واملسؤولني، 
اإليطالية  اجلنسية  من  الزرقاء 
يف  املشاركة  األخرى  والبلدان 

القوات الدولية«.
يف  أعرب،  أن  »أود  وتابع: 
اإلهلية،  والذبيحة  الزيارة  هذه 
لبنان  يف  الكنيسة  امتنان  عن 
لقوات  اللبناني  والشعب 
البلدان  وجلميع  اليونيفيل 
نشكركم  حنن  فيها.  املشاركة 
مجيعا على عملكم من أجل حتقيق 

 زار قيادة القطاع الغربي والكتيبة اإليطالية يف مشع 
وترأس قداس على نية جنود اليونيفيل

الـراعي: أنتـم صـانعو سـالم وأمـان

قرار االمم املتحدة 1701: السهر 
على وضع حد لألعمال العدائية 
دعم  وإسرائيل،  لبنان  بني 
اجلنوب،  يف  اللبناني  اجليش 
يف  احملليني  السكان  مساعدة 
االجتماعية  التعاون  مشاريع 
واملدنية، العالقات املمتازة مع 
أية طائفة  مواطين املنطقة إىل 
انتموا. وأود أيضا، مع االب بول 
كرم رئيس كاريتاس - لبنان، 
أن أشكر الكتيبة اإليطالية على 
مساعدات  من  مؤخرا  قدمت  ما 

للعائالت املعوزة«.
احلدث  إىل  »بالعودة  وقال: 
التالميذ  يسوع  يدعو  اإلجنيلي، 
وإىل  به  إميانهم  تقوية  إىل 
مواجهة  يف  اخلوف  ختطي 
احلياة،  ومعاكسات  الصعوبات 
من  أو  اخلارج  من  أتت  سواء 
أم  كانت  جسدية  الداخل، 
روحية أم معنوية. الدعوة ذاتها 
موجهة إىل كل واحد وواحدة منا 
لالميان به، واللجوء إىل محايته 
نور  واللتماس  الصعوبات،  يف 
طريقنا  إلنارة  القدوس  روحه 
وخياراتنا وقراراتنا. يف الوقت 
يسوع  الرب  منا  يطلب  نفسه، 
أن نقتدي به وأن نكون فاعلي 
سالم، يف العائلة، يف اجملتمع، 
كل  الدولة،  ويف  الكنيسة  يف 

حبسب مسؤولياته«.
أعضاء  يا  »أنتم،  أضاف: 
قوات  اسم  حتملون  اليونيفيل 
لبنان.  جنوب  السالم يف  حفظ 
سالم  صانعو  بالتالي  أنتم 
للسكان  فقط  ليس  وأمان، 
احملليني، بل أيضا لكل لبنان. 
ونشكر  نشكركم شخصيا،  حنن 
البلدان  الدولة اإليطالية ومجيع 
عرفان  عن  ونعرب  املشاركة. 
جتدد  اليت  لليونيفيل  اجلميل 
يف  اليونيفيل  مهمة  دائما 

لبنان«.
هو  الصوم  زمن  »إن  وختم: 
الوقت املناسب لتجديد إمياننا، 
القلوب،  لسالم  لتوبتنا، 
وللمصاحلة مع اهلل، مع الذات، 
نشيد  فلنرفع  اآلخرين.  ومع 
القدوس،  الثالوث  إىل  اجملد 

األب واالبن والروح القدس«.
الدروع  تبادل  مت  اخلتام  ويف 

التذكارية. 

الرئيس الحريري مرتئسا الجلسة
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جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل 
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.

لدينا مكيفات  هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات 

اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

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

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

 2019 نــيسان   6 Saturday 6 April 2019الـسبت 
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لـبنانيات

املكلفة  الوزارية  اللجنة  أنهت 
دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها 
جلسة  بعد  االول،  امس  مساء 
اليوم، يف  عصر  عقدتها  أخرية 
السراي احلكومي، برئاسة رئيس 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
احلكومة  رئيس  نائب  وحضور 
غسان حاصباني والوزراء: علي 
حسن خليل، مجال اجلراح، أكرم 
يوسف  فنيش،  حممد  شهيب، 
سليمان،  أبو  كميل  فنيانوس، 
أفيوني  وعادل  البستاني  ندى 
الدولي  البنك  عن  وممثلني 

وعدد من املستشارين.
الوزير  قال  االجتماع،  بعد 
الوزارية  اللجنة  »أقرت  اجلراح: 
ناقشت  وقد  الكهرباء،  سياسة 
بعض  وأجرت  البنود،  كامل 
لتوضيح  الطفيفة  التعديالت 
عدد من الفقرات الواردة فيها. 
كمية  على  االتفاق  مت  وقد 
املرحلة  يف  املطلوبة  اإلنتاج 
الدائمة،  واملرحلة  املؤقتة 
املؤقتة  احملطات  هذه  وتوزيع 
والدائمة على املناطق اجلغرافية 
الكهرباء.  سياسة  يف  املقرتحة 
على موضوع  املوافقة  كما متت 
النقل والتوزيع، حبسب ما ورد 
مع  كامل،  بشكل  الورقة  يف 
الطفيفة، كما  التعديالت  بعض 
مت التوافق على أن تطلق وزارة 
والعمل  الشروط،  دفرت  الطاقة 
على إشراك شركة كهرباء لبنان 
جملس  تشكيل  يف  واإلسراع 

إدارة«.
اضاف: »أما يف موضوع النقل، 
فتقررت ما هي اخلطوات الواجب 
عليها،  ومن سيشرف  اختاذها، 
سبيل  يف  سينفذها،  ومن 
تأمني خطة نقل كاملة ومتكاملة 
بالنسبة  وأما  عقبات.  أي  دون 
النقل، فقد مت  إىل متويل خطة 
من  إما  يكون  أن  على  االتفاق 
املاحنة  اجلهات  من  أو  املتعهد 
وإما من املوازنة. واالستمالكات 
ومتويل  نفسها.  بالطريقة 
العام  يف  مؤمن  االستمالكات 
2019. كما أن هناك التزاما من 
اهلدر  بتخفيض  الطاقة  وزارة 
خالل   %25 إىل   34 من  الفين 

سنة 2019«.
وتابع: »هناك إجراءات ستتخذها 
تركيب  من  الطاقة،  وزارة 
عمل  وتفعيل  الذكية  العدادات 
اآللية  وكل  اخلدمات  شركات 
وإزالة  اجلباية  بتفعيل  املرتبطة 
العقبات من أمام اجلباية والنقل، 
لكل  األمنية  القوى  مواكبة  مع 
بها،  القيام  الواجب  اخلطوات 
وزيادة التعرفة حني نصل إىل 
حبسب  تغذية،  ساعة  عشرين 
شركة  من  املقرتحة  الشطور 
ستدرس  واليت  لبنان،  كهرباء 
لكي  تفصيلي،  بشكل  الحقا 
ومتكاملة،  كاملة  اخلطة  تكون 
األساسي  اهلدف  إىل  وتؤدي 
عجز  ختفيض  وهو  منها، 
الكهرباء تدرجييا حتى نصل إىل 
اإلنتاج  وزيادة  باملائة،  صفر 

حتى نصل إىل 24 ساعة«.
وختم: »هذا هو اهلدف األساسي 
كل  وضعنا  وقد  للسياسة، 

املندرجات واخلطوات اليت جيب 
األصعدة  كل  على  تتخذ  أن 
املنشود.  اهلدف  هذا  إلمتام 
سيحصل اليوم تشاور مع فخامة 
الرئيس ميشال عون حول موعد 
املقبلة،  الوزراء  جملس  جلسة 
إما غدا أو االثنني، الوزراء على 
لالجتماع  جاهزون  وهم  السمع، 
غدا أو االثنني لبت هذه األمور 

بشكل كامل«.

سئل: ماذا بشأن املناقصات؟
خيارين،  وضعنا  »لقد  أجاب: 
الوزراء  جملس  ملقام  وتركنا 

البت باخليار الذي يريد«.

توافق  هناك  كان  هل  سئل: 
كامل من كل األطراف؟

مجيعا  خرجنا  »طبعا،  أجاب: 
متوافقني على اخلطة ومندرجاتها 
جملس  على  بقي  وأسلوبها، 
الوزراء أن يقر ما قررناه، علما 
كل  متثل  الوزارية  اللجنة  أن 
وحتصل  السياسية،  األطراف 

املناقصة وينتهي األمر«.

سئل: كيف ستضمنون شفافية 
هذه املناقصة؟.

هيئة  عن  نتحدث  »حني  أجاب: 
اللجنة  أو  املناقصات  إدارة 
القوى  كل  فإن  الوزارية، 
السياسية ستكون موجودة على 
الطاولة، وهناك اشرتاك إلدارة 
واجلهات  واخلرباء  املناقصات 
مشرفة.  تكون  أن  ترغب  اليت 
الكم  أكثر من هذا  ليس هناك 
من العيون على الطاولة إلجراء 
نثق  أن  وعلينا  املناقصة، 

ببعضنا البعض قليال«.
البستاني

واملياه  الطاقة  وزيرة  وسئلت 
انتهاء  عقب  البستاني  ندى 
من  تتمكنوا  مل  ملاذا  االجتماع: 
خاصة  اخلطة،  بنود  كل  حسم 
وأن كل القوى السياسية ممثلة 

يف اللجنة؟
أننا  اليوم  خرب  »أهم  أجابت: 
هذه  حول  اتفاق  إىل  توصلنا 
اخلطة، وبقيت أمور بسيطة، ال 
األهم  جدال.  ستأخذ  أنها  أعتقد 
اليوم أن كل األطراف تعاطت مع 
هذه اخلطة بطريقة إجيابية جدا، 
أجبنا على كل املالحظات،  وقد 
جوهري  تعديل  أي  حيصل  ومل 
على اخلطة. إنها جمرد مالحظات 

مت الرد عليها«.
موضوع  بقي  ملاذا  سئلت: 

املناقصات عالقا؟

احلريري ترأس اجتماع جلنة الكهرباء
اجلراح:أقررنا سياسة الكهرباء مع بعض 

التعديالت الطفيفة

الحريري مرتئسا اجتماع لجنة الكهرباء
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أكرره  املوضوع  »هذا  أجابت: 
دائما، حنن تركنا األمر مفتوحا، 
جلنة  أو  املناقصات  إدارة  إما 
وزارية. اليوم بات علينا حتديد 
سنعتمدها.  اليت  الطريقة  فقط 
لست راغبة يف الدخول بتفاصيل 
الوزراء  جملس  يف  لكن  أكرب، 
االثنني املقبل ميكننا أن حنسم 
األمور، وال أعتقد أنه بقيت أمور 

كثرية مل تناقش«.
اليوم  يؤكد  الذي  ما  سئلت: 
اخلطة  هذه  أن  للبنانيني 

ستنفذ؟
السياسية  القوى  »كل  أجابت: 
اللجنة  طاولة  على  موجودة 
على  وافقوا  واجلميع  الوزارية، 
أمام  اليوم  أننا  كما  اخلطة. 
واقع العجز يف مؤسسة كهرباء 
خطورة  يفهم  واجلميع  لبنان، 
الالزمة  القرارات  ويأخذ  ذلك، 

لتخفيض هذا العجز«.
هذه  تنفيذ  يبدأ  متى  سئلت: 
لدى  يصبح  ومتى  اخلطة 
ساعة  عشرون  اللبنانيني 

تغذية؟
أجابت: »يف العام 2020. هناك 
إجراءات لتنفيذ املناقصة. حنن 
املستطاع،  قدر  األمور  سنسرع 
ميكن  ال  إجراءات  هناك  لكن 
التغاضي عنها، وهي حتتاج إىل 
يكون   2020 العام  وقت، ويف 

احلل املؤقت بات متوفرا«.
الزاريني

من جهة اخرى، استقبل الرئيس 
لألمم  املقيم  املنسق  احلريري 
ومنسق  لبنان  يف  املتحدة 
فيليب  اإلنسانية  الشؤون 
أعضاء  من  وفد  مع  الزاريين 
العامل  املتحدة  األمم  فريق 
الدعم  معهم  وعرض  لبنان  يف 
األمم  تقدمه  الذي  اجلماعي 
الوطنية  لألولويات  املتحدة 
بأجندة  النهوض  للبنان وكيفية 
من  املستدامة  للتنمية   2030
خالل حوار منسق واسرتاتيجي.

وخالل اللقاء مت الرتكيز على أن 
عقدها  املزمع  الوطنية  الرؤية 
نقطة  ستكون   2030 العام  يف 
احتاد  لضمان  مهمة  انطالق 
واخلطط  االسرتاتيجيات  مجيع 
منسقة  بطريقة  للبنان،  احلالية 
وذات أولوية، لكي يكون النمو 
شاملني  والتنمية  االقتصادي 
ومستدامني. وقد كرر الزاريين 
التزام األمم املتحدة واستعدادها 
لتوفري الدعم الالزم للحكومة يف 

هذه العملية«.

 عرض رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
االول اخلميس يف قصر بعبدا، 
مع  اللبنانية  الصناعة  واقع 

وزير الصناعة وائل أبو فاعور، 
رئيس  اطلع  انه  اوضح  الذي 
االجراءات  على  اجلمهورية 
الصناعة  لدعم  يتخذها  اليت 
اللبنانية، وانه ملس »كل دعم 
يف اخلطوات والتدابري املقرتحة 

لتحقيق ذلك«.
عز الدين

النائبة  عون  الرئيس  واستقبل 
معها  واجرى  الدين،  عز  عناية 
جولة افق تناولت االوضاع العامة 
يف البالد وامللفات اليت تتابعها 
يف جملس النواب، اضافة اىل 

حاجات منطقة صور.
الدين  عز  النائبة  واوضحت 
عون  الرئيس  شكرت  انها 
منه  لقيته  الذي  »الدعم  على 
خالل وجودي يف وزارة التنمية 
السابقة،  احلكومة  يف  االدارية 

رئيس اجلمهورية حبث مع زواره يف األوضاع العامة وخطوات دعم الصناعة

ميقاتي،  جنيب  الرئيس  اعترب 
يف لقاء مع املاكينة االنتخابية 
قاعة  يف  العزم«،  »تيار  لـ 
أن  بطرابلس،  الفيحاء 
الفرعية  النيابية  »االنتخابات 
عن  خمتلفة  طرابلس  يف 
االنتخابات العامة ألن ال تغيري 
اليت  السياسية  اخلارطة  يف 
وحان  االنتخابات،  من  نتجت 
عرقلة  حتصل  ال  لكي  الوقت 
اهم  فطرابلس  ألحد،  أحد  من 
هدفنا  حددنا  منا مجيعا، وحنن 
مدينة طرابلس«،  وهو مصلحة 
كلمتنا  أعطينا  »لقد  وقال: 
للرئيس سعد احلريري، وال أحد 
إال  الكلمة،  هلذه  الوفاء  يرتجم 
سندعم  العزم،  تيار  أبناء  أنتم 
وعندما  مجالي،  دميا  السيدة 

ندعم نفي بوعدنا«.
تيار  مع  التحالف  »إن  أضاف: 
االنتخابات  خالل  املستقبل 
ركيزتني،  من  ينطلق  الفرعية 
هما: احملافظة على مقام رئاسة 
حتقيق  على  والعمل  احلكومة 
أن  طرابلس، خصوصا  مصلحة 
ال خالف مع تيار املستقبل يف 
العريض.  السياسي  املوقف 
االنتخابات  هذه  نتيجة  أن  كما 
اخلارطة  يف  شيئا  تغري  لن 

السياسية الوطنية«.
من  الكثري  وجود  »رغم  وتابع: 
املنزعجني من هذا التوافق مع 
فيه،  مضينا  اننا  اال  احلريري، 
العنوانني،  هذين  من  انطالقا 
كلميت  أعطيت  أني  فصحيح 
هذه  أن  إال  احلريري،  للرئيس 
إال  ترمجتها  ميكن  ال  الكلمة 

معكم ومن خاللكم«.
»إن  قال:  سؤال،  على  وردا 

اآلخر  مع  السياسية  التحالفات 
ولن  الذات،  إلغاء  تقتضي  ال 
ألننا  يبلعنا،  بأن  ألحد  نسمح 

أكرب من أن نبلع«.
أضاف: »أجدد املطالبة بالنزول 
االقرتاع،  صناديق  إىل  بكثافة 
رغم أني غري قادر على التكهن 
لكين  الفعلية،  االقرتاع  بنسبة 
حد  إىل  مقبولة  كثافة  أتوقع 

كبري«.
»استمرارية  أن  ميقاتي  وأكد 
رهن  طرف  أي  مع  التحالف 
مصلحة  حتقيق  باستمرارية 
مقام  على  واحلفاظ  طرابلس 
أن  معتربا  الوزراء«،  رئاسة 
»ذلك ينطلق من أخالقيات تيار 

العزم وقناعاته«.
املنطقة  عن  سؤال  على  وردا 
ذكر  اخلاصة،  االقتصادية 
»وضع  من  هو  أنه  ميقاتي 
االقتصادية  املنطقة  مشروع 
توليه  إبان  بطرابلس  اخلاصة 
والنقل  العامة  االشغال  وزارة 
الشهيد  الرئيس  حكومة  يف 
يتابع  وظل  احلريري،  رفيق 
االمر اىل حني صدور املراسيم 
التطبيقية بشأنها«، وقال: »إن 
تدعم  املستقل  الوسط  كتلة 
هناك  تكون  ولن  املشروع، 
قبل  أخرى  اقتصادية  منطقة 
طرابلس، ليس من باب احلصرية 
بل  اآلخرين،  عن  اخلري  منع  أو 
نظرا ملا تتمتع به طرابلس من 
وطمأن  اقتصادية«.  مقومات 
على صعيد  »ما حتقق  أن  إىل 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
متقدما،  يبقى  طرابلس  يف 
مقارنة مع ما حيكى عن املناطق 

األخرى«. 

هدفنا مصلحة طرابلس وأعطينا 
كلمة للحريري وسندعم مجالي

ال  اطلقتها،  اليت  واملشاريع 
التحول  مشروع  منها  سيما 
اهتماما  اوليته  الذي  الرقمي 
خاصا«. واشارت اىل ان رئيس 
اجلمهورية »يتابع كل املشاريع 
االدارة  تطوير  حتقق  اليت 

اللبنانية بكل مؤسساتها«.
حكيم

ويف قصر بعبدا، الوزير السابق 
االن حكيم الذي نقل اىل رئيس 
اجلمهورية دعوة من رئيس حزب 
اجلميل  سامي  النائب  الكتائب 
افتتاح  احلزب، حلضور  وقيادة 
»متحف االستقالل« الذي انشأه 
احلزب وسيتم تدشينه ملناسبة 
يوم  املوافق  الشهيد«  »يوم 
الساعة  نيسان   13 السبت 
جممع  يف  الظهر  بعد  الرابعة 

»بالتيا« يف ساحل علما.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير أبو فاعور

الكسندر  الروسي  السفري  قال 
»مستعدة  بالده  ان  زاسبكني 
للتعاون يف حل مشكلة الكهرباء 
يف لبنان عرب بناء حمطات كهرباء 
»رؤية  اىل  وأشار  حديثة«، 
ملا  وروسيا  لبنان  بني  مشرتكة 
موسكو  وان  املنطقة  يف  حيصل 
مهتمة بتعزيز الدور اللبناني على 

مستوى املنطقة ككل«.
خالل  جاء  الروسي  السفري  كالم 
ندوة يف اجلامعة اللبنانية االمريكية 
بدعوة  بريوت،  حرم  يف   )LAU(
الدولية«،  العالقات  »نادي  من 
يف حضور حشد طاليب استمع اىل 
زاسبكني وهو يعرض موقف بالده 
اللبنانية  القضايا  من  مجلة  من 

والعربية وخصوصا السورية.
رئيس  زيارة  توقيت  ان  واعترب 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
اعمال  جبدول  ارتبط  ملوسكو 
اضافة  وعون  بوتني  الرئيسني 
اللبنانية،  احلكومة  تشكيل  اىل 
امللفات  ملناقشة  فرصة  وفر  ما 
يف  الروسي  والدور  االقتصادية 
لبنان وتوقيع الشركات الروسية 
النفط يف  عن  التنقيب  اتفاقات 
تأهيل  اعادة  اىل  اضافة  لبنان، 

خزانات النفط يف الشمال«.
واشار اىل »جهوز بالده ملساعدة 
لبنان يف معاجلة ازمة الكهرباء عرب 

بناء حمطات كهرباء حديثة«.
االسرتاتيجي  »البعد  ببـ  ونوه 

للعالقة بني البلدين«.
مع  بالده  »تعاون  تأكيد  وكرر 
النازحني  مشكلة  حلل  لبنان 
السوريني وان املوضوع سياسي 
انسانيا«. ورأى يف ملف  وليس 
عسكري  تعاون  اتفاق  توقيع 
أن  وروسيا  لبنان  بني  مشرتك 
»اجلانب اللبناني هو االكثر دراية 
مبصلحته، وموقف موسكو معروف 
بعد  للتعاون  مستعدة  وهي 
التفاهم على االسلحة اليت يريدها 
منظومة  مع  تتناسب  واليت  لبنان 
اجليش  لدى  املعتمدة  السالح 

اللبناني«.
وأوضح ان بالده »تأخذ اخلصوصية 
وموضوع  االعتبار  يف  اللبنانية 
التعاون العسكري هو مثار نقاش 

بني اخلرباء يف البلدين«.
بالده  به  تقوم  »ما  ان  واعترب 
يف سوريا ليس حمصورا بسوريا 
فقط بل هو عمل يستهدف منطقة 
وقال  برمتها«.  االوسط  الشرق 
توحيد  على  »عملت  موسكو  ان 
جهود اجملتمع الدولي يف مواجهة 

االرهاب«.
وندد بالقرار االمريكي »االعرتاف 
بالسيادة االسرائيلية على اجلوالن 
ألنه يتناقض مع ثوابت حل قضية 

الشرق االوسط«.
واعترب ردا على سؤال ان »روسيا 
الشرق  نزاعات  يف  طرفا  ليست 
يعين  املمانعة  وحمور  االوسط 
اجملموعة اليت تواجه اسرائيل، يف 
حني ان روسيا تسعى اىل اجناز 
عملية السالم وتؤدي دور الوسيط 
االسرائيلي   - العربي  النزاع  يف 
اىل  قواتها  ارسلت  وموسكو 
االرهاب  على  للقضاء  سوريا 

وليس حملاربة اسرائيل«.

زاسبكني: روسيا ليست 
طرفا يف النزاع يف املنطقة 

ومستعدة لبناء حمطات 
كهرباء حديثة يف لبنان
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لـبنانيات

»الكتائب  حزب  رئيس  قال 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية« 
خصصه  صحايف  مؤمتر  يف 
االقتصادي  الوضع  للحديث عن 
عمر  من  شهرين  ضوء  يف 
كحكومة  أنكم  »مبا  احلكومة: 
دورنا  وسنلعب  فعدنا  عدمت 

كمعارضة«.
عقده  الذي  املؤمتر  على  وعلق 
بطيش  منصور  االقتصاد  وزير 
بعد ظهر اليوم فقال: »إستمعنا 
لوزير  الصحايف  املؤمتر  اىل 
وكأنه  يتكلم  وهو  االقتصاد 
واحدة  حكومة  من  جزءا  ليس 
نتمنى  وكنا  باملعارضة  كأنه  أو 
االقتصاد كالمه  وزير  يقول  أن 
الوزراء وأن يكون  داخل جملس 
موقف  ال  احلكومة  موقف  هذا 
فردي ومفرتض أن يكون هناك 
واحد  وموقف  حكومي  تضامن 

يصدر عن اجلميع«.
إعرتضت  »الكتائب  بأن  وذكر 
وعدم  العشوائي  الصرف  على 
وعلى  شفافة  مناقصات  إجراء 
من  االستقالة  عند  االدارة  سوء 
فرقاء  مجيع  داعيا  احلكومة«، 
يتحملوا  ان  اىل  الوزراء  جملس 
واجباتهم ومن مل يعجبه فلينضم 

اىل املعارضة.
أضاف: »نسمع عن خطورة الوضع 
االقتصادي الذي مل نتوقف عن 
التحذير منه« معتربا أن »الفرقاء 
امللف  مع  يتعاطون  السياسيني 
مبحاصصة  واالقتصادي  املالي 
حيسنون  كيف  الوحيد  وهمهم 
لذلك  الدولة  موارد  تقاسم 

النتيجة هي ما نراه اليوم.«
وتابع: »كما أن سياستهم قائمة 
على احملاصصة كذلك االقتصاد 
يف  والوظائف  العامة  واملالية 
مقدرات  وكل  االدارة حماصصة 
الدولة حماصصة يف ما بينهم.« 
الرؤية  »انعدام  ان  مشددا على 
العجز  اىل  أدت  االقتصادية 

احلاصل«.
أن  »املشكلة  أن  اجلميل  رأى 
ابنائها  من  تستدين  دولتنا 
اليوم  حنن  وبالتالي  لتصرف 
كشعب ندفع مثن االداء السيء 
من  حمذرا  اللبنانية.«  للدولة 
جراء سوء  تدهورت  »ماليتنا  أن 
والكهرباء  والفساد  االدارة 

والقطاع العام«.
ويف موضوع سوء االدارة، الحظ 
أن »أخطر ما نواجهه ان ال رؤية 
ال  وبالتالي  خطة  وال  اقتصادية 
املشكلة  أما  تنفيذ،  وال  اهداف 
وسوء  االرقام  فغياب  الثانية 
النفقات وخري دليل على  تقدير 
ذلك السلسلة والضرائب اليت ال 

نعرف كم ستدخل.«
غري  »املنافسة  اىل  لفت  وإذ 
ضرائب  يدفع  من  بني  شرعية 
ان  وإعترب  يدفعها«،  ال  ومن 
العجز  تقدير  عاجزة عن  »الدولة 
ان  لنقول  املنرب  اىل  وخرجنا 
فيما  مليار   6.1 الفعلي  العجز 
قالوا ان العجز 4.8 مليار وحينها 
الحقا  وتبني  بالشعبوية  اتهمونا 
ان  اذ  االقرب  هي  ارقامنا  ان 
وذاهب  مليار   6.4 هو  العجز 
ان  لسلطة  فكيف   6.8 باجتاه 
 30 حبواىل  العجز  بتقدير  ختطئ 

او 40%؟«.
جملس  اعمال  جدول  وعن 
أن  اجلميل  الحظ  الوزراء، 

والبذخ  عشوائي  »الصرف 
وكأن  ويتصرفون  أوجه  يف 
خالل  من  احواهلا  بأفضل  امورنا 
واملساهمات  واالجيارات  السفر 
بطريقة  والنوادي  للجمعيات 
على  دولة  من  فهل  عشوائية، 
بهكذا  تتصرف  االفالس  حافة 

طريقة؟.
وسأل:« ملاذا ال يكلفون السفراء 
جبزء كبري من هذه االعمال بدل 
كل تلك السفريات؟ ملاذا التلزيم 
بالرتاضي؟ وملاذا االستئجار يف 

جدول اعمال جملس الوزراء؟«.
الصرف  اجلميل:«ان  وقال 
بالرتاضي  والتلزيم  العشوائي 
إجراء  من  بد  وال  فساد،  كله 
املناقصات  بدل  املناقصات 
االتفاقات  او  الوزارات  داخل 

بالرتاضي«.
بالقول:«  السلطة  اىل  وتوجه 
عن ضرورة  قلتموه  ما  كل  بعد 
اجراء مناقصات ليس معقوال ان 
تضعوا على جدول اعمال جملس 
بالرتاضي،  اتفاقات  الوزراء 
فأنتم تتصرفون عكس ما تعدون 
به يف سيدر واالصالحات عندما 
أقرت السلسلة والبيان الوزاري 
وكأن  قوانني  إقرار  ميكن  وال 

شيئا مل يكن«.
الشركات من  إعفاء بعض  وعن 
ملاذا  اجلميل:«  سأل  غراماتها، 
يف  غرامات  من  شركات  اعفاء 
وملاذا  تنهار؟  الدولة  ان  وقت 
وملاذا  كبرية  شركات  نعفي 
تأخرت تلك الشركات عن غراماتها 
منذ  البند املوضوع  وما هو هذا 
4 سنوات وال يسقط عن جدول 
نعفي  وملاذا  احلكومة؟  اعمال 

شركات دون سواها؟«.
اجلميل  رأى  آخر،  صعيد  على 
التهرب  لضبط  تدابري  »ال  ان 
مليار   4.9 وقيمته  الضرييب 
ان ال  اآلن كما  السنة حتى  يف 
تدبري للحد من التهرب اجلمركي 
اقتصاد  اقتصادنا  ونصف 
منافسة  خنلق  وبالتالي  موازي، 
تدخل  ان  ونسمح  شرعية  غري 
إىل االراضي اللبنانية بضاعة عرب 
الرب بالتواطؤ مع جزء من احلكومة 
وتنافس  باجلمارك  املرور  دون 
اىل  يؤدي  ما  لبنانية  شركات 
لدينا«.  بطالة  افالسها وحصول 
مشريا اىل »أن نصف اقتصادنا 
هو اقتصاد مواز، وبالتالي خنلق 
منافسة غري شرعية ونسمح بدخول 
بضائع اىل االراضي اللبنانية عرب 
الرب بالتواطؤ مع جزء من احلكومة 
اجلمارك،  يف  املرور  دون  من 
لبنانية  شركات  تنافس  وهي 
وحصول  افالسها  اىل  يؤدي  ما 
بطالة لدينا، عدا عما هو حاصل 
يف املرفأ واملطار واالبواب اليت 
تدخل منها البضائع اىل لبنان«.

سامي اجلميل للسلطة: حتملون اللبنانيني مثن اخفاقكم من سوء 
إدارة وبذخ وفساد إىل توظيف سياسي وعشوائي
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وأشار اىل أن »العجز الذي ينشأ 
البلد  نتيجته سحب السيولة من 
ادانة  املصارف  تستطيع  كي 
ال  املصارف  بالتالي  الدولة، 
تسلف القطاع اخلاص واالسكان 
ما أدى اىل جفاف يف االقتصاد 
وزيادة البطالة واقفال شركات 
ذلك  وكل  الدولة  عجز  وزيادة 

من دون اي تدبري للمعاجلة«.
وعن خطة الكهرباء سأل اجلميل: 
»ملاذا ال تريدون تعيني جملس 
وملاذا  لبنان  لكهرباء  ادارة 
ملاذا  ناظمة،  هيئة  تريدون  ال 
داخل  شركات  عروض  تضعون 
الذي يفرتض  الوقت  اخلطة يف 
مشددا  مناقصات؟«  إجراء  بكم 
من  ادنى  حدا  هناك  أن  على 

مصداقية الدولة.
طريقة  »هناك  أن  اىل  ولفت 
حلل مشكلة الكهرباء تتمثل ببناء 
القطاع  قبل  من  دائمة  معامل 
القطاع  مع  بشراكته  اخلاص 
»الشراكة ليست  أن  أي  العام، 
كأشخاص  السلطة  أفرقاء  بني 
من  اي  اخلاص  القطاع  وبني 
يرعى  الذي  القانون  اطار  خارج 
هيئة  اىل  إشارة  يف  االمر« 
املناقصات  وادارة  اخلصخصة 

واالطر الناظمة«.
ضبط  تريدون  »كيف  وسأل: 
اجلباية وازالة التعديات والدولة 
ليست سيدة على كل اراضيها؟« 
مؤكدا أن سيادة الدولة اساسية 
لضبط احلدود وتطبيق املساواة 
اللبناني  للقضاء  دفع  واعطاء 

ليحكم«.
خطوط  مد  »مشكلة  اىل  وتطرق 
املنصورية«.  يف  العالي  التوتر 
على  تستقوون  »ملاذا  سائال: 
املنصورية؟ فكما مددمت اخلطوط 
حتت االرض يف بريوت، افعلوا 
اي  املنصورية  يف  نفسه  األمر 
دون ان تسببوا االذى للناس«.

عملية  »أكرب  أن  اجلميل  ورأى 
لبنان  تاريخ  يف  حصلت  فساد 
متثلت بالتوظيف الذي حصل قبل 
العام،  القطاع  يف  االنتخابات 
واقرار  التوظيف  يف  أن  معتربا 
خفة  االنتخابات  قبل  السلسلة 

يف التعاطي«.
بالقول:  السلطة  اىل  وتوجه 
وصلت  عما  مسؤولون  »أنتم 
الناس،  ال  الدولة  مالية  اليه 
ال  املشكلة  عليكم حل  وبالتالي 
تفكروا  فال  الناس،  على  رميها 
الذهاب  او  الضرائب  بزيادة 
ميكن  ال  إذ  املواطن  جيب  اىل 

االستمرار بهذه الطريقة«.
واعترب أن »اخلطورة اليت وصلت 
تفرتض  الدولة  مالية  اليها 
مبحسوبية  دخل  من  حنصي  ان 
ونعتذر  يعمل  وال  السياسيني 

منهم«.

بأنه  الكتائب  رئيس  وذكر 
الرتب  سلسلة  أقرت  »عندما 
والرواتب طالبنا بتنظيف االدارة 
واعطاء السلسلة ملن يستحقها، 
لكنكم اصريتم وزدمت على عدد 
من ال يستحقها قبل االنتخابات 
حنصي  ان  اوال  جيب  لذلك 

الوظائف الوهمية«.
سهلة  »احللول  أن  اىل  وأشار 
وموجودة يف سيدر ويف املوازنة 
وعلى لسان كل الناس، معتربا 
اجلدية  بإعتماد  يكون  »احلل  أن 
نهائية  رؤية  حتديد  خالل  من 
واضحة  اهداف  وحتديد  للدولة 
احلكومة  وحماسبة  حمددة  مبهلة 
مبا  وااللتزام  اساسها  على 
تقرره«، مشددا على أننا »نريد 
منسجمة  احلكومة  تكون  ان 
كي  وتنتج  وتعمل  متضامنة 

حناسب«.
أضاف: »على احلكومة ان تعمل 
وحنن جاهزون للمساعدة، شرط 
التشتت  ألن  خبطتكم  نعلم  ان 
ال يفيد ال البلد وال الناس وال 

احد«.
الصحافيني،  أسئلة  على  وردا 
لدينا  كان  »لو  اجلميل:  قال 
معهم  حتالفنا  لكنا  بهم،  ثقة 
للدخول  وعملنا  االنتخابات،  يف 
إىل احلكومة، ولكن يف االساس 
اىل  مشريا  بهم«،  ثقة  ال 
جديدة،  ليست  »احلكومة  أن 
والفرقاء  نفسها  هي  فالرتكيبة 
يقنعوا  ان  وجيب  انفسهم، 
أداءهم«،  غريوا  بأنهم  الناس 
مرور  بعد  »لقد الحظنا  مضيفا: 
احلكومة،  تشكيل  من  شهرين 
أن االخطاء هي نفسها واحلكومة 
وزير  به  صرح  ما  عكس  تعمل 

االقتصاد اليوم«.
التهرب  ضبط  »جيب  أنه  وكرر 
واضحة  خبطة  الضرييب 
وتنفيذها«، الفتا اىل أن »علينا 
لضبط  االجهزة  حجم  نكرب  أن 
نأمل  »كنا  مضيفا:  التهرب«، 
من رئيس اجلمهورية ان يضرب 

بيد من حديد«.
للمسؤولني  »ميكن  ال  أنه  وأكد 
بسياستهم  اجلميع  يتحدوا  أن 
يستدينون  ثم  ومن  اخلارجية 
ان  ميكننا  وال  اخلارج«،  من 
فنزويال  خارجية  وزير  نستضيف 
ولكل  لسيدر  حتد  ذلك  ففي 
منهم«،  نستدين  ان  نريد  من 
وتابع: »جيب يف االداء اليومي 
أن نكون منسجمني مع انفسنا، 
انفسنا يف  نضع  ان  ميكننا  فال 
اىل  نذهب  وثم  املمانعة  حمور 
الدول غري املمانعة ونطلب منهم 

امواال«.
الوظائف  عقود  إلغاء  اىل  ودعا 
 3 مثة  أن  اىل  مشريا  الوهمية، 
»الوهمية  الوظائف:  من  انواع 
الذي  والفائض  عقودها  نلغي 
نعيد توزيعه واحلاجة نبقي عليها، 
مؤكدا أنه اذا مل تكن هناك نية 

حسنة فال امكانية للحل«.
ونبه اجلميل من اننا »كما واجهنا 
الضرائب االخرية بكل االمكانيات 
املتاحة سنواجه اي ضريبة على 

املواطن«.
الكهرباء،  تعرفة  زيادة  وعن 
فاتورتان  هناك  »طاملا  قال: 
 24/24 مؤمنة  ليست  والكهرباء 
ساعة فال ميكننا ان نقبل بزيادة 

التعرفة«.

 شهد اليوم اخلامس من زيارة 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
برناجما  للعراق  الرمسية  بري 
القيادات  مع  باللقاءات  حافال 
الذين  العراقية  السياسية 
يف  اقامته  مقر  يف  استقبلهم، 
دار ضيافة رئاسة الوزراء، ودار 
التعاون  تطوير  حول  احلديث 
والتطورات  العراقي   - اللبناني 

يف املنطقة.
العبادي

لقاءاته  بري  الرئيس  استهل 
الوزراء  رئيس  باستقبال 
النصر  ائتالف  رئيس  السابق 
»ان  قال:  الذي  العبادي  حيدر 
العالقات بني البلدين الشقيقني 
تتعمق،  ان  وجيب  جدا  مهمة 
ودولة الرئيس بري يلعب دورا 
اللبناني  الصعيدين  على  مهما 

والعربي«.
اضاف: »العامل العربي واملنطقة 
كثرية  مشاكل  من  تعاني 
حتل  ان  جيب  عميقة  وخالفات 
املشرتكة،  املصاحل  اجناز  يف 
كثرية  املصاحل  هذه  ومساحات 
واملصلحة بني الشعبني اللبناني 
والعراقي كبرية وعلينا التعاون 

لتعزيزها«.
املالكي

ثم استقبل الرئيس بري رئيس 
احلكومة االسبق ورئيس ائتالف 
املالكي،  نوري  القانون  دولة 
الذي قال: »زرنا دولة الرئيس 
مرحبا  العراق  يزور  الذي  بري 
اهله واخوانه، ومعروف  به بني 
وخارج  لبنان  يف  دولته  دور 
يكن  العراقي  والشعب  لبنان، 
له االحرتام والتقدير وهو موضع 
تداولنا  وقد  وترحيب.  تكريم 
العامة، وكان كما  الشؤون  يف 
وموقف  رأي  صاحب  عهدناه 
وشعبه  العراق  على  وحرص 
وعلى  العراقية  التجربة  وعلى 
طبيعة العالقة بني لبنان والعراق 
والعالقة بني الشعبني، وانا أركز 
على أهمية العالقة بني الشعبني 
النها االساس الذي ترتتب عليه 
وكما  للبلدين.  العليا  املصاحل 

عربت، فان الرئيس بري مرحب 
به من قبل اجلميع يف العراق«.

القاضي
التقى،  بري  الرئيس  وكان 
رئيسة  ايضا،  اقامته  مقر  يف 
الدميوقراطي  »االحتاد  كتلة 
القاضي  فيان  الكردستاني« 
»حنن  اللقاء:  بعد  قالت  اليت 
بري  الرئيس  لوجود  مسرورون 
الشخصية  وهو  العراق،  يف 
الشرق  مستوى  على  العظيمة 
نقول  ان  ونستطيع  االوسط. 
الديبلوماسية  وعميد  شيخ  انه 
العربي  العامل  يف  الربملانية 

والشرق االوسط«.
بهذه  نرحب  »حنن  وتابعت: 
بني  العالقات  لتعميق  الزيارة 
لبنان والعراق، وكان هناك ايضا 
جزء منها للعالقات الثنائية بني 
لبنان واقليم كردستان كجزء من 
ستكون  اهلل  شاء  وان  العراق، 
زيارة  تكون  ولن  مثمرة،  زيارة 
وحيدة، وستكون هناك زيارات 
عدة بعدها، وهناك جماالت اخرى 
مت البحث بها، من التعاون على 
املستويات الثقافية والعسكرية 
والتجارية  واالقتصادية 

واالستثمارية«.
رئيس  بري  الرئيس  واستقبل 
السابق  العراقي  النواب  جملس 
الذي  اجلبوري،  سليم  الدكتور 
جدا  مسرورون  »حنن  قال: 
بهذه الزيارة، اليت ليست فقط 
بروتوكولية بل جتسد معنى مهما 
الشخصيات  تفاعل  مقدار  هو 
الوطن  يف  واملؤثرة  املهمة 
الرئيس  بينهم  ومن  العربي، 
ظرف  يف  اننا  سيما  وال  بري، 
أحوج ما نكون فيه لرأي احلكماء 
والعقالء يف ظل اللبس املوجود 
او  السياسية  العملية  سواء يف 
االوضاع  ازاء  املقبلة  املرحلة 

اليت تشهدها املنقطة عموما«.
بري  الرئيس  التقى  كما 
الوطين  »االحتاد  كتلة  عضو 
آغا  كمال  هريم  الكردستاني« 
وعرض معه للتطورات والعالقات 

الثنائية.

بري واصل زيارته للعراق والتقي 
العبادي واملالكي وكتليت االحتاد 

والدميوقراطي الكردستاني

الغربي  البقاع  منسق  برئاسة  احلر«  الوطين  »التيار  من  وفد  زار 
جهاد كيوان، وعضوي جملس القضاء جيلبري حداد وخمايل احلداد 
لعودة  املركزية  اللجنة  وعضو  املصري  حممد  كفريا  بلدة  ومنسق 
النازحني حممد فارس وعضو اللجنة االهلية امحد فارس، منسقية 

»تيار املستقبل« يف البقاع الغربي ومقر حزب »االحتاد«.
ومت البحث حبسب بيان للوطين احلر، يف »سبل احلد من تداعيات 
النزوح السوري على اجملتمع اللبناني والعمل على عودتهم اآلمنة 
بروح األخوة واحملبة، بعيدا عن احلزبية والتسييس ملا فيه مصلحة 

البلدين والشعبني.
اللقاءات  تكثيف  على  والعمل  املنطقة  اوضاع  اىل  التطرق  ومت 
وجرى  الغربي،  البقاع  وخصوصا  لبنان  مصلحة  فيه  ملا  والتعاون 
لعودة  األهلية  اللجنة  لتفعيل  املشرتك  التعاون  على  التوافق 
النازحني يف البقاع الغربي بغية العمل مع األجهزة األمنية واإلدارية 
يف القضاء على تطبيق القوانني من جهة، ومساعدة األخوة النازحني 

من جهة أخرى يف عملية العودة إىل بالدهم آمنني مطمئنني«.

وفد من الوطين احلر يف البقاع الغربي زار 
منسقية املستقبل وحزب اإلحتاد وتأكيد 

التعاون يف مسألة عودة النازحني
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والتجارة  االقتصاد  وزير  اعلن 
مؤمتر  يف  بطيش  منصور 
صحايف، عقده امس االول يف 
العامة  املديرة  الوزارة، حبضور 
وحشد  عباس  عليا  لالقتصاد 
امام  حنن  »اننا  االعالميني  من 
وهذه  صعبة  وطنية  حتديات 
املرة هلا طابع اقتصادي لكنين 
جتاوزها«،  على  بقدرتنا  واثق 
بالكالم  البلد يضج  وقال: »ان 
عن الوضع االقتصادي الصعب 
عن  كالما  يتناقلون  والناس 
انهيار مرتقب ويتساءلون فقط 
عن توقيته! وبعض املسؤولني 
هذه  مثل  بتعميم  يسهمون 
أن  بداية  لي  امسحوا  األجواء. 
ان  صحيح  الناس:  أصارح 
صعب،  االقتصادي  واقعنا 
وإمجالي الدين العام يقارب إىل 
وخدمة  دوالر  مليار   87 اليوم، 
ال  تتجاوز  قد  وحدها  الدين 
أستفيض  ولن  مليارات،   6.5
أو  املالي  عجزنا  عن  بالكالم 
احلساب  يف  العجز  أو  التجاري 
املدفوعات،  وميزان  اجلاري 
مطمئنة.  غري  أرقام  وكلها 
وشفافية،  وبصدق  لكنين، 
نفسها،  األرقام  إىل  واستنادا 
البلد،  بإمكانيات  املعرفة  وإىل 
أؤكد أن احللول ممكنة، وليس 
هناك ما يستدعي هذا التهويل 

وبث السلبية بني الناس«.
اضاف: »لذا، واحرتاما مين حلق 
إىل  والوصول  باملعرفة  الناس 
باالطالع  وحقهم  املعلومات، 
واخليارات  السياسات  على 
سأوجز  املقرتحة،  االقتصادية 
يف  أوردته  ما  أبرز  إليكم 
الوزراء.  جملس  يف  مداخليت 
حلول  مقرتحات  ضمنتها  وقد 
القريب  املديني  على  عملية 
كثريين  كمثل  فأنا  واملتوسط. 
من الناس، بادرت إىل السؤال 
هل جدول جملس الوزراء اليوم 
يرتقي إىل مستوى قلق الناس 
وانتظاراتهم؟ يؤسفين أال يكون 
اجملال.  هذا  يف  إجيابيا  رأيي 
أن نكون مجيعا  أكثر  ويؤسفين 
متفقني أننا ال منلك ترف إضاعة 
الوقت، ومع ذلك مضى شهران 
على تشكيل احلكومة واالجنازات 
املطلوب  من  أقل  اليوم  لغاية 
لوضع  ننتظر  فماذا  واملأمول. 

احللول موضع التنفيذ؟.
االقتصاد  واقع  »ان  وتابع: 
اختالالت  عن  ناتج  اللبناني 
خاطئة،  وتوجهات  بنيوية 
تراكمت منذ أكثر من ربع قرن. 
النموذج  فشل  ثبت  بالتالي، 
السنوات  هذه  طوال  املعتمد 
وتزايد  اخلزينة  عجز  بتفاقم 
الصايف  وتراكم  العام،  الدين 
السليب يف احلسابات اخلارجية. 
لذا ما عاد يكفي االقرتاض من 
وال  الرتقيع  ينفع  وال  اخلارج 
التذاكي خبالص فردي أو حزبي 
وهناك،  هنا  من  ثنائيات  أو 
الناس  مصاحل  حساب  على 
والبلد. متاما كما ما عادت تنفع 
أو  النقاط  تسجيل  حماوالت 
تطويب انتصارات لفريق أو جهة 
أو حزب. مجيعنا يف مركب واحد 
كما ورد يف البيان الوزاري. ال 
للمرة  وجودهم  لبعضنا  يشفع 
األوىل يف السلطة، طاملا احلكم 
استمرارية. »كلن يعين كلن »! 
مواقفهم.  الناس  يعمم  هكذا 
على  أحتفظ  كنت  وان  وانين 

أنين  إال  املطلق،  يف  التعميم 
الناس  مواقف  متاما  أتفهم 
على مستقبلها  والقلقة  الناقمة 

ومستقبل أبنائها«.
واردف: »اليوم، حنن أمام حلظة 
فإما  احلساب.  وحلظة  احلقيقة 
خنرج إىل الناس ومعنا الدواء، 
مرة  خندرهم  أو  مرا،  كان  ولو 
غيبوبة  البلد يف  فيدخل  جديدة 
قد ال يفيق منها اال وقد خسر 
الكثري من مقومات احلياة. ومل 
سعد  الرئيس  دولة  خيطىء 
بعض  إن  قال  حني  احلريري 
اإلجراءات قد تكون موجعة. لكن، 
جيب  أنه  األكيد  ملن؟  موجعة 
وقد  للناس.  موجعة  تكون  أال 
أصررت اليوم يف جلسة جملس 
خارطة  نضع  أن  على  الوزراء 
طريق للحلول ونبدأ االلتزام بها 
الشروع  قبل  لكن  وتطبيقها. 
أتوقف  أن  أود  احللول،  بطرح 
عند هواجس حاكم مصرف لبنان 
القانون  ولكن  أتفهمها،  اليت 
هذه  عن  التعبري  كيفية  حدد 

اهلواجس والتعامل معها«.
حاكم مصرف  اعترب  لقد  وقال: 
لبنان إن العجز املالي هو مصدر 
تقليص  إىل  ودعا  العلل،  كل 
حجم القطاع العام كشرط وحيد 
إىل  مشريا  العجز،  هذا  لضبط 
كنسبة  العام  القطاع  »حجم  أن 
من الناتج احمللي اإلمجالي ارتفع 
من 17 يف املئة قبل احلرب إىل 
35 يف املئة اليوم، لذا طالبت 
أن يقدم لنا حاكم مصرف لبنان 
وأعتقد  الواقع.  تبني  دراسة 
مساهمة  بني  عليه  التبس  أنه 
الناتج احمللي  العام يف  القطاع 
اإلنفاق  نسبة  وبني  اإلمجالي 
وهما  الناتج،  هذا  إىل  العام 
أمران خمتلفان، إذ أن مدفوعات 
بأكثر  استأثرت  وحدها  الفائدة 
بني  العام  اإلنفاق  ثلث  من 
من  )أكثر  و2018   1993 عامي 
يعرب  ال  وبالتالي،  قرن(.  ربع 
مساهمة  عن  العام  اإلنفاق 
يف  حصته  أو  العام  القطاع 
الرغم  على  ولكن،  االقتصاد. 
األساسية  املالحظة  هذه  من 
اليت تتعلق بفهمنا للقطاع العام 
إليه،  واحلاجة  وحجمه  ودوره 
»نسبة  أن  على  فإننا ال خنتلف 
العجز املالي مرتفعة قياسا إىل 
وال  اللبناني«،  االقتصاد  حجم 
بد من إجراءات سريعة لتخفيض 
تنامي  من  واحلد  النسبة  هذه 

العجز واملديونية«.
قطاع  مشكلة  هي  وسأل:«هل 
إعادة  يفرتض  أال  فقط؟  عام 
والنقدية  املالية  باإلدارة  النظر 
سياستها؟  وتوضيح  للدولة 
من   117 املادة  »تنص  وقال: 
على  والتسليف  النقد  قانون 
أن »حاكم املصرف يقدم لوزير 
املالية قبل 30 حزيران من كل 
األرباح  وحساب  امليزانية  سنة 
املنتهية  السنة  على  واخلسائر 
املصرف  عمليات  عن  وتقريرا 
امليزانية  وينشر  خالهلا. 
الرمسية  اجلريدة  يف  والتقرير 
خالل الشهر الذي يلي تقدميها 
من  اهلدف  ان  املالية«.  لوزير 
عمليات  مراقبة  هو  املادة  هذه 
مصرف لبنان واعتماد الشفافية 
ولكننا  عنها.  اإلفصاح  يف 
تقرير  على  نطلع  مل  اآلن  إىل 
اليت  العمليات  يوضح  شامل 
حتت  لبنان  مصرف  بها  يقوم 
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يف نطاق جولته األسرتالية، شارك الرئيس اللبناني األسبق وعقيلته 
السيدة جويس اللبنانيني حبضور القداس األهلي يوم األحد الفائت 
يف كنيسة سيدة لبنان ـ هاريس بارك والذي ترأسه األب طوني 

سركيس يعاونه لفيف من الكهنة والراهبات.

القداس حضره أيضا رؤساء وأعضاء األحزاب والتيارات اللبنانية.
الرئيس  بالضيف  خالهلا  رحب  عظة  القى  سركيس  طوني  األب 
الرئيس  اليت ناضل فيها  الصعبة  اجلميل وعقيلته وعدد املراحل 
باستشهاد  واحلزب  للعائلة  الكبرية  بالتضحيات  ومذكرا  اجلميل 
بيار  الشيخ  الشهيد  الوزير  وابنه  بشري  الشيخ  الرئيس  شقيقه 
وكلهم  الكتائب  وشهداء  غامن  أنطوان  الشهيد  والنائب  اجلميل 

سقطوا دفاعا عن الوطن لبنان.

بعد القداس انتقل الرئيس اجلميل وحشد من احلاضرين اىل صالة 
الكنيسة حيث رحب باجلميع رئيس قسم الكتائب األسبق موريس 
ومعاناته  اجلميل  الرئيس  إجنازات  عن  حتدث  مؤثرة  وبكلمة  عبيد 
وقال: ان الشيخ امني حيمل يف عينيه وطنا بني دمعتني واحدة 

للشقيق بشري والثانية لألبن بيار.

نائب رئيس األبرشية املارونية مارسيلينو يوسف رحب بالرئيس 
اجلميل وعقيلته وشرح اإلجنازات اليت نفذتها كنيسة سيدة لبنان. 

الرئيس اجلميل القى كلمة باملناسبة واصفا املرحلة اليت مير بها 
لبنان بالصعبة وتطرق اىل قضية النازحني، واألزمات األقتصادية 
أجهزة  املستمرة يف  واألزمة  الفساد  مشكلة  وكذلك  واملعيشية، 

الدولة اللبنانية اإلدارية والرقابية.

وبعدها جاوب اجلميل على أسئلة احلاضرين.
 ثم أقيمت مأدبة غداء على شرفه من قبل رهبان الكاتدرائية. 

الرئيس اجلميل يشارك اللبنانيني 
القداس يف كنيسة سيدة لبنان ـ سدني

ما  املالية«.  »اهلندسة  عنوان 
وملاذا  العمليات؟  هذه  هي 
جتري؟ وكم تبلغ كلفتها؟ وهل 
جنحت بتحقيق أهدافها؟ وما هو 
واملالية  االقتصاد  على  أثرها 
أسعار  رفع  ان سياسة  العامة؟ 
املالية  واهلندسات  الفائدة 
لرفع  البارزة  األسباب  من  هي 
كلفة متويل الدولة واالقتصاد، 
وبالتالي ال ميكن تصور إصالح 
يتضمن  ال  العامة  للمالية  جدي 
إصالحا موازيا للسياسة النقدية، 
وكذلك إصالحا لسياسات الدعم 
استجابة  أكثر  جلعلها  واحلوافز 
واخلدمات  باإلنتاج  للنهوض 

ذات القيمة املضافة العالية«.
أن  مقتنع  »إنين  واضاف: 
االقتصاد اللبناني ال يزال ميتلك 
واملادية  البشرية  اإلمكانيات 
حجمه  وزيادة  لتطويره وحتديثه 
لكن  فيه.  املشاركة  وتوسيع 
ما  على  بناء  يستدعي،  ذلك 
تقدم، سلسلة إجراءات أو حلول 
العملية  باملقرتحات  أخلصها 

التالية:
مقرتحات إلجراءات فورية

إىل  التوازن  إعادة  أولوية   -
وإقرار  تدرجييا  العامة  املالية 

املوازنة.
وهذا يتطلب، قبل احلديث عن 
قطع  مشاريع  إرسال  املوازنة، 
احلساب منذ العام 1997 وحتى 
2017، اليت أجنزت وحولت إىل 
رئاسة جملس الوزراء، وعرضها 
وإحالتها  إلقرارها  احلكومة  على 
جملس  إىل  قوانني  كمشاريع 
النواب لتأخذ مسارها الصحيح، 
اليت   2019 موازنة  نشر  قبل 
إن  ملحة.  من  أكثر  صارت 
أن  جيب   2019 موازنة  مشروع 
يكون مؤشرا واضحا على نوايا 
أن  وعليه  وخططها.  احلكومة 
يعاجل مكامن أساسية للهدر وال 
سيما على صعيد التحويالت إىل 
النظر  وإعادة  اخلاصة  اجلهات 
والعالوات  العطاءات  كل  يف 
اليت  االستثنائية  والتدابري 
يستفيد منها بعض الفئات يف 
العامة  واملؤسسات  األسالك 
املكتسبة  احلقوق  تنحصر  حبيث 
العمل  وساعات  بالرواتب 
يفرتض  الفعلية.  اإلضافية 
نظام  وضع  على  فورا  العمل 
االجتماعية  للتقدميات  موحد 
مبا  العام  القطاع  يف  للعاملني 
لصناديق  اخلاضعني  ذلك  يف 
تعاضد خاصة واخلاضعني لنظام 
مؤسسة  يف  سيما  ال  خاص، 
ومصرف  االجتماعي  الضمان 

لبنان.
الضرييب  التهرب  مكافحة   -
وحتسني اجلباية سواء جلهة من 
املكتومني.  أو  جزئيا  يصرحون 

وهناك اقرتاحات عملية يف هذا 
اجملال، فحجم التهرب الضرييب 
عجز  تقريبا  يوازي  لبنان  يف 
على  ضرائب  ويطال  الكهرباء، 
الدخل واألمالك املبنية والرسوم 
القيمة  اجلمركية والضريبة على 

املضافة«.
- إحداث صدمة إجيابية مبا ميكن 
أن نسميه »حتسني إدارة الدين 
العام« ترمي إىل ختفيض كلفته 
بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، 
استنادا إىل املواد 70، 71 و72 
من قانون النقد والتسليف، مع 
اإلشارة إىل أن ختفيض 1 يف 
يؤدي  الفائدة  معدل  من  املئة 
إىل خفض اإلنفاق العام حبوالي 
900 مليون دوالر للعام احلالي. 
مثل  إلجراء  عدة  أفكار  وهناك 
وتداولنا  سبق  التخفيض  هذا 
وحاكم  املالية  وزير  مع  بها 
عليها.  ووافقا  لبنان  مصرف 
إعادة  علينا  السياق،  هذا  ويف 
واألدوات  بالسياسات  النظر 
لبنان،  مصرف  يستعملها  اليت 
بسياسة  التام  االلتزام  مع 
وجلم  الصرف  أسعار  استقرار 

التضخم«.
- إعادة النظر بالقروض املدعومة 
وبآلياتها املعتمدة. فليس مقبوال 
هذه  بعض  استغالل  يتم  أن 
»روحيتها«  عن  بعيدا  القروض 
أهدافها  عن  وبعيدا  جهة،  من 
جهة  من  احملددة  االقتصادية 
ثانية. فقيمة القروض املدعومة 
للسكن  دوالر  مليار   15 تبلغ 
عن  ناهيك  االنتاج،  ولقطاعات 
جيب  وبالتالي  إيدال.  حوافز 
القروض ملستحقيها  تذهب  أن 
فقط من ذوي الدخل احملدود، 
كما للنشاطات اإلنتاجية املولدة 
واليت  للبنانيني  العمل  لفرص 
يف  عالية  مضافة  قيمة  ختلق 
يبقى  أن  جيوز  ال  االقتصاد. 
وال  واستنسابيا،  مشتتا  الدعم 
جيوز أيضا أن يبقى من األسرار، 
خالفا لألصول اليت ينص عليها 

قانون احملاسبة العمومية.
اإلنتاج  زيادة  على  الرتكيز   -
من  والتخفيف  والتصدير 
اإلسترياد. هذا يتطلب قرارات 
مسؤولة.  وتشريعات  جريئة 
والتنسيق قائم بيين وبني وزير 

الصناعة يف هذا اجملال«.
اإلجراءات  هذه  »إن  وتابع: 
عملية  مقرتحات  من  بعض  هي 
طرحتها يف جلسة جملس الوزراء 
احلديث  منها  استثنيت  اليوم. 
عن ضرورة االنتهاء سريعا جدا 
من موضوع قطاع الكهرباء، على 
اعتبار أن املساعي حثيثة الجنازه 

والتوافق عليه«.
مشاريع قوانني

املالية  نضع  »لكي  واردف: 

إصالحي  مسار  على  العامة 
ثالثة  دراسة  أقرتح  مستدام 

مشاريع قوانني هي:
- مشروع قانون إلصالح النظام 
كفاءة  أكثر  جلعله  الضرييب 
وعدالة. ويف هذا اإلطار، جيب 
وعاء  اعتماد  إمكانية  درس 

ضرييب موحد.
يعيد  قانون  مشروع   -
بعد  الدولة  بهيكلية  النظر 
يتم  حبيث  احلاجات  دراسة 
واجملالس  املؤسسات  إلغاء 
ال  اليت  واهليئات  والصناديق 

حاجة إليها.
ينظم  حديث  قانون  مشروع   -
والرعاية  واحلوافز  اإلعفاءات 
االنتاجية  للقطاعات  املطلوبة 
ويساهم يف تنمية املناطق وزيادة 

يف  ويتشدد  والتصدير  اإلنتاج 
تغريم كل ضرر يطال البيئة أو 
تعد على األمالك العامة واملوارد 

الطبيعية والتارخيية.
اللبنانيني  إىل  »أتوجه  وختم: 
أمام  حنن  جديدة  مرة  قائال: 
وهذه  صعبة،  وطنية  حتديات 
املرة هلا طابع اقتصادي. لكنين 
جتاوزها  على  بقدرتنا  واثق 
بوعينا، وتضامننا، وترفعنا عن 
واحملاصصات  اخلالفات  صغائر 
املسؤولية.  وحتمل  واملناكفات 
كوزير  موقعي  من  وانين 
سياسي  وكتيار  لالقتصاد 
اصالحي، نتحمل مسؤوليتنا جتاه 
الناس والبلد وسنواصل العمل 
لنتجاوز هذه الظروف الدقيقة. 

كونوا على ثقة سنتجاوزها«.

غسان  املهجرين  وزير  أكد 
االذن  أعطى  انه  عطاهلل، 
القاضي  املالي  العام  للمدعي 
موظفني  مبالحقة  ابراهيم،  علي 
املهجرين  وزارة  يف  حاليني 
بتهم  فيها  سابقني  وآخرين 

فساد.
حديث  يف  عطاهلل  وشدد 
عن  البحث  »على  تلفزيوني 
تغطية  وعدم  بالدولة  الشفافية 
التحقيق  يكون  ان  متمنيا  أحد، 
شفافا ويتم التوسع به ملعرفة 

احلقيقة كاملة«.
ابراهيم  علي  القاضي  وكان 
راسل وزراء املهجرين السابقني، 
االذن  إعطاءه  رفضوا  الذين 

الوزير بطيش خالل املؤتمر الصحايف

عطاهلل اعطى االذن مبالحقة موظفني 
حاليني و اخرين سابقني يف وزارة 

املهجرين بتهم فساد

كانوا  موظفني  أربعة  مبالحقة 
يركبون ملفات وهمية إلصابات 
مواطنني يف حرب متوز 2006، 
من  االموال  بدهلا  ويتقاضون 

اهليئة العليا لالغاثة.
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عند كل مناقصة يعود النقاش إىل البديهيات. 
َمن اجلهة املعنية بإجراء املناقصة؟ ال ينطلق هذا 
هذا  رغبة  من  بل  قانوني،  نقاش  من  السؤال 
الطرف أو ذاك يف اهلرب من إدارة املناقصات 
الكهرباء  مناقصة  يف  القانونية.  و«عراقيلها« 
املفرتضة، نقل عن العونيني رفضهم اللجوء إىل 
اإلجراءات.  تسريع  هدفهم  املناقصات.  إدارة 
رى يف الكواليس لتذليل هذه  لذلك، مثة مساٍع تجُ

العقبة.
الوزير  احلريري  سعد  الرئيس  استقبل  عندما 
جربان باسيل يف 18 آذار املاضي، سّربت مصادر 
احلريري بعض عناوين خطة الكهرباء إىل اإلعالم. 
وجزء  التسريب،  هدف  أن  حينها  العونيون  رأى 
يف  املناقصة  إجراء  باسيل  برفض  يتعلق  منه 

إدارة املناقصات، ضرب اخلطة.
عرضت وزيرة الطاقة ندى البستاني، اخلطة على 
لدرسها.  وزارية  جلنة  ّكلت  وشجُ الوزراء،  جملس 
مشل اخلالف والنقاش الكثري من البنود اجلوهرية، 
لكنه مل حيسم، حتى جلسة أمس، اليت وصفتها 
مصادر اللجنة باإلجيابية، مسألة املناقصة. خارج 
رى  تجُ أين  بقوة:  حاضرًا  السؤال  كان  اجللسة 

املناقصة؟
يرفض  من  مثة  أن  يعين  السؤال،  طرح  جمرد 
سلوك الطرق القانونية إلجناز الصفقة، فلو كان 
أينما  املناقصة  جريت  ألجُ املرجعية،  هو  القانون 

ينص هذا القانون.
إدارة  رئيس  من  مفرطة  حساسية  للعونيني 
املناقصات، جان العلية. سبق أن ظهر ذلك جليًا 
يف أكثر من مناسبة. حجتهم أنه »يعرقل«، فيما 
هو كان يردد أنه، من موقعه، مسؤول عن تبيان 
ومحايًة  للمنافسة  تعزيزًا  الشروط،  دفاتر  َغر  ثجُ

للمال العام.
اجلانب  يف  نقاش  ال  احلالية،  املناقصة  يف 
الشخصي. حجة العونيني أن آلية العمل يف إدارة 
فيما  املناقصة،  تأخري  إىل  تؤدي  املناقصات 

املطلوب تنفيذ سريع للخطة.
لكن قبل ذلك، هل هذا إقرار بأن تنفيذ املناقصة 
إن  وبالتالي  املناقصات،  إدارة  صالحية  من 
املطلوب تاوز القانون استثنائيًا بسبب العجلة؟ 
إلجراء  الطبيعي  املكان  إن  املبدأ،  حيث  من 
املناقصات اخلاصة بالوزارات واإلدارات الرمسية، 
اخلاضعة للرقابة املسبقة، إدارة املناقصات. هذا 
ما حصل يف مناقصة البواخر، اليت أجرتها وزارة 
الطاقة، وألغيت بعد صراعات بني الوزارة وإدارة 

املناقصات.
ملواجهة احتمال التأخري، علمت »األخبار« أن مثة 
حركة يقوم بها عدد من الوزراء سعيًا منهم إلزالة 
هذه »احلجة« من أمام إجراء املناقصة يف إدارة 

املناقصات.
أنها حتتاج إىل ما بني شهرين   وقد تبني هلم 
إقرار  حلظة  منذ  ونصف،  أشهر  وثالثة  ونصف 
دفرت شروط املناقصة يف جملس الوزراء. اجلزء 
األكرب من هذه املدة يتعلق بالفرتة اليت حتتاجها 
إعالن  نشر  بعد  عروضها،  لتحضري  الشركات 
املناقصة، حيث يتطلب ذلك زيارة مواقع العمل 
والرد  العقد  مشروع  بشأن  اإليضاحات  وطلب 
املدة  إجراءها دراسة جدوى... وهذه  ثم  عليها 
ال ميكن اختصارها كثريًا، بصرف النظر عن اجلهة 
املنفذة للمناقصة، ألن ذلك قد حيّد من إمكانية 
مشاركة عدد كبري من الشركات، اليت تعمد عادة 
إىل إجراء دراسات وافية قبل أن تقرر الدخول يف 

مناقصة من عدمه.
اختصار  أن  إىل  تشري  التجربة  أن  إىل  أضف   
العروض  حساب  على  يكون  ما  غالبًا  الوقت 
اجلدية، فتكون النتيجة حصر املنافسة بشركات 

حمددة، ثم متديد مدة تقديم العروض.
البواخر، رمبا هي املشكلة.  التجربة يف مناقصة 
الصعب  من  كان  املناقصات  إدارة  مالحظات 
دفرت  إخالل  على  أدلة  من  قّدمته  ملا  تاوزها 
الشروط بقواعد املنافسة العادلة، واألساس يف 
هذه املالحظات، كان توجيه املناقصة حنو عارض 

وحيد أو عارضني حمددين.
مبا أن النقاش مل حيسم يف هذه النقطة، فإن 
املناقصة،  إجراء  ملكان  املطروحة  االحتماالت 
مؤسسة  هي:  املناقصات،  إدارة  إىل  إضافة 

ري املناقصات؟  معامل الكهرباء: من يجُ

ورَد من وزارة اخلارجية واملغرتبني تعميم 
يفيد بأن جملس الوزراء يف لبنان أصدر 
الذي   2019/2/28 تاريخ   52 رقم  قراره 
التالمذة  متكني  »على  موافقته  تضّمن 
اجلمهورية  يف  دراستهم  تابعوا  الذين 
أخرى  دولة  أي  يف  أو  السورية،  العربية 
خارج لبنان، والتالمذة السوريني وسواهم 
إىل  التقدم  من  اجلنسيات،  سائر  من 
 2019 العام  يف  الرمسية  اإلمتحانات 
العامة  والثانوية  املتوسطة  للشهادتني 
بفروعها األربعة، وإن كان متعذرًا عليهم 
لقبول  أساسًا  املطلوبة  املستندات  تأمني 
أن  على  اإلمتحانات،  هذه  إىل  ترشيحهم 
هذه  يف  منهم  الناجحني  تسليم  يتم  ال 
النجاح  هلذا  املثبتة  اإلفادات  اإلمتحانات 
وعلى  القانوني،  وضعهم  تسوية  بعد  إال 
احلق  ذوي  من  منهم  الراسبني  إعتبار 
بالرتشح جمددًا لإلمتحانات اليت مل حيرزوا 
النجاح فيها وإن مل يستكملوا املستندات 

املطلوبة هلذا الرتشح«.

إعالن من السفارة اللبنانية 
يف كانبريا، أسرتاليا

حول الرتشح لإلمتحانات الرسمية 
اللبنانية للشهادتني املتوسطة والثانوية 

العامة لسنة 2019

استشاري  مكتب  وزارية،  جلنة  لبنان،  كهرباء 
دولي.

إجراء املناقصات  لبنان«، قانونًا،  »كهرباء  على 
ضمن  تقع  اليت  العروض  استدراجات  أو 
اختصاصها بنفسها. شرط ذلك أن يكون جملس 
وحتى  أواًل.  الصالحيات  وكامل  مكتماًل  اإلدارة 
غينيِ عن شرط اكتمال اجمللس، يف حال  لو استجُ
تكمن  املشكلة  فإن  أعضائه،  تعيني  يف  التأخر 
يف أن موضوع املناقصة ال يقع ضمن اختصاص 
املؤسسة، حبسب نظامها املالي، الذي ال يسمح 
بل  إنتاج،  معامل  لبناء  مناقصات  بإجراء  هلا 
يعطيها احلق بإنتاج الطاقة وتوزيعها من معامل 

موجودة.
ق بعد،  للمناسبة، إن القانون 462 الذي مل يطبَّ
يعطي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احلق بإصدار 
تراخيص إنتاج ملدة ميكن أن تصل إىل مخسني 
بقدرات  لإلنتاج  عامة  إجراء مناقصات  سنة، عرب 
تتعدى 25 ميغاوات أو إجراء استدراجات عروض 

لإلنتاج الذي ال يتجاوز 25 ميغاوات.
ماذا عن اللجنة الوزارية؟ سريعًا يأتي جواب مفاده 
أن ال وجود هلذه اللجنة من الناحية الدستورية. 
هي جلنة تستمد قوتها من جملس الوزراء الذي 
يكلفها درس أي ملف، على أن تعود له خبالصة 
فإن  وعليه،  له.  النهائي  القرار  فيكون  عملها، 
املناقصة،  تعّد  أن  ميكنها  اللجنة  أن  افرتاض 
يعين عمليًا أن جملس الوزراء هو الذي سيستقبل 

العروض ويفّضها؟ 
أن  فرتض  يجُ اليت  املؤسسة  صالحية  هذه  فهل 
تضع السياسة العامة للدولة؟ وإن فعلت ذلك، 
فكيف ميكن حماسبة الوزير على أي خطأ تنفيذي أو 

ايلي الفرزلي

إداري يقوم به؟ وهل 
يكفي أن يكون عندها 
حماكمة  هليئة  خاضعًا 
والوزراء،  الرؤساء 
املوظف  أن  حني  يف 
قيامه  أثناء  خيضع، 
بالعمل نفسه، لديوان 
والتفتيش  احملاسبة 
املركزي واهليئة العليا 

للتأديب وكذلك للنيابة العامة املالية؟
االحتمال  هذا  يأتي  العاملي.  االستشاري  يبقى 
خارج أي سياق قانوني، فال إشارة له يف نظام 
قانون احملاسبة  لبنان، وال يف  مؤسسة كهرباء 

العمومية. 
عن  النظر  بصرف  التلزيم،  جلنة  إن  ذلك،  ومع 
جهة تعيينها، ميكنها أن تستعني خبرباء دوليني 
متى شاءت، من دون أن يعين ذلك السماح جلهة 

دولية بالقيام بالعمل نيابة عنها.
إذا  إجرائها،  صالحية  وعن  املناقصة  عن  بعيدًا 
أراد جملس الوزراء أن يتخطى كل هذا السياق، 
يتخلى  أن  حينها  عليه  لكن  قانونًا،  ذلك  ميكنه 
اتفاق  إىل  واللجوء  نفسه،  املناقصة  مبدأ  عن 
 147 املادة  من   12 الفقرة  حبسب  بالرتاضي، 
من قانون احملاسبة العمومية، فيقوم باستقصاء 
أسعار للشركات اليت يرى فيها األهلية لتنفيذ 
املشروع، ثم خيتار من بينها من يوقع معه عقدًا 
شركة  تلزيم  عن  ليس  هنا  احلديث  بالرتاضي. 
إقامة معمل حلساب الدولة، بل عن تلزيم شركة 
إقامة معمل وتشغيله وبيع اإلنتاج للدولة، ملدة 

ال تقّل عن عشرين عامًا. 
لكنه قبل »الرتاضي«، ولكي حيصن نفسه ضد 
أي طعن حمتمل، حيتاج إىل قانون ربطًا باملادة 
»ال جيوز  أنه  اليت تنّص على  الدستور  89 من 
من  مورد  الستغالل  امتياز  أو  التزام  أي  منح 
ذات  مصلحة  أو  الطبيعية  البالد  ثروة  موارد 
قانون  مبوجب  إال  احتكار  أي  أو  عامة  منفعة 
وإىل زمن حمدود«. وتلك مادة ال تبدو حمصورة 
قبل  أنه  معين  وزير  يؤكد  إذ  الرتاضي،  باتفاق 
إقرار املناقصة ال بد من احلصول على تشريع من 
وطريقة  التلزيم  مدة  فيه  النواب، حيدد  جملس 
التغطية  أن  يؤكد  آخر  وزيرًا  بأن  علمًا  إجرائه، 
القطاعني  بني  الشراكة  قانون  أمنها  القانونية 

العام واخلاص!

    ملاذا ربط 
مصري مناقصة 

الكهرباء 
بالجهة التي 

تنفذها؟
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يف السرقة العادية يغافل السارق ضحيته لتنفيذ 
يشوب  ما  مع  مقتنياتها  على  واالستيالء  جرميته 
هذه اجلرمية من خماطر اإلمساك به ومعاقبته، لكن 
عندما تستهدف السرقة املال العام، وحتديدًا يف 
نظام فاسد، يصبح تنفيذ اجلرمية أسهل، ويصبح 
السارق حممّيًا بالقانون. كيف ذلك؟ ملف إعفاء 14 
في الضرائب، ومن ضمنهم سوليدير  من كبار مكلَّ
وبنك البحر املتوسط، من دفع الغرامات املرتاكمة 
دوالر،  مليون   115 إىل  تصل  اليت  عليهم، 
واملطروح على جدول أعمال جلسة جملس الوزراء 

املقبلة، هو النموذج املثالي لتفسري ذلك.
والتهّرب  الفساد  مكافحة  عن  احلديث  ذروة  يف 
الضرييب وختفيض العجز املالي، يطّل جمّددًا ملف 
)مصارف  الضرائب  في  مكلَّ كبار  من   14 إعفاء 
غرامات  دفع  من  وتارية(  عقارية  وشركات 
رتاكمة عليهم منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها  مجُ
إىل 115 مليون دوالر. فقد أعادت رئاسة جملس 
وزير  َبل  قيِ من  إليها  مرفوع  كتاب  طرح  الوزراء 
املال، علي حسن خليل، منذ أيلول 2017، بنية 
الوزراء  جملس  جلسة  أعمال  جدول  على  إدراجه 

املقبلة بهدف اختاذ قرار فيه.
3727/ص1،  الرقم  حيمل  الذي  الكتاب  يتضّمن 
جدواًل بأمساء املكّلفني الذين تستحق عليهم مبالغ 
من  إلعفائهم  بطلبات  وتقّدموا  العاّمة،  للخزينة 
الغرامات، وهي نتجت باألساس من تهّربهم من 
تسديد ضرائب بقيمة 52 مليون دوالر، وأبرزهم 
البحر  شركة سوليدير )49.9 مليون دوالر( بنك 
كازينو  شركة  دوالر(،  مليون   26.5( املتوسط 
لبنان )8.3 ماليني دوالر(، شركة الضمان العاّمة 
شركة  دوالر(،  ماليني   4.9( األدنى  للشرق 
باإلضافة  دوالر(،  ماليني   3.9( لبنان  لوريال 
ماليني   3.1( بريوت  مرفأ  واستثمار  إدارة  إىل 
املال يطلب يف كتابه  وزير  أن  علمًا  دوالر(... 
من جملس الوزراء »اختاذ القرار املناسب بشأن 
أن  إىل  اإلشارة  مع   )...( املطلوبة  التخفيضات 
عرقلة  إىل  ويؤّدي  أّدى  الطلبات  هذه  بّت  عدم 
بهم  املرتبطني  األشخاص  ومعامالت  معامالتهم 
متابعة  عدم  إىل  يؤّدي  كما  املالية،  وزارة  لدى 
هذه  بّت  حبّقهم حلني  اجلربي  التحصيل  إجراءات 

الطلبات«.
تتفّرع هذه الغرامات إىل نوعني:

يف  متخّصص  حملاٍم  وفقًا  التحّقق:  غرامات   -1
من  الغرامات  هذه  تنتج  الضريبية،  القوانني 
عن  التصريح  موجب  من  املكّلفني  هؤالء  تهّرب 
 ،TVAوالـ واألجور  والرواتب  وأرباحهم  أعماهلم 
ّددة، وهي تشّكل نسبة 5% من  ضمن املهل احملجُ
قيمة الضريبة عن كّل شهر تأخري، وصواًل إىل 20 
شهرًا يف حدٍّ أقصى. وتصل قيمتها لدى هؤالء 

املكّلفني إىل 46 مليون دوالر.

    تصل قيمة الغرامات املرتاكمة على 
كبار املكّلفني املتهرّبني من الضريبة 

إىل 115 مليون دوالر
2- غرامات التحصيل: تنتج من التهّرب من موجب 
تسديد الضريبة اليت يؤّدي التخّلف عن تسديدها 
ّددة إىل فرض غرامة التحصيل  ضمن املهل احملجُ
بنسبة 1% من قيمة الضريبة عن كّل شهر تأخري 
الغرامات  قيمة هذه  إىل حني تسديدها. وتصل 

إىل حنو 69 مليون دوالر أمريكي.
إذًا، تعّد غرامات التحّقق والتحصيل من األدوات 
ملكافحة  فرضها  القانون  جييز  اليت  القانونية 
التهّرب الضرييب وإرساء مبدأي املساواة والعدالة 
بني املكّلفني كافة. إذ يرتّتب عن هذه الغرامات 
تعليق كّل معامالت املتهّربني ضريبيًا مع الدولة، 
وبالتالي إبطال إمكانية حصوهلم على براءة الذّمة 
اليت  الضرورية  الرمسية  املستندات  من  وغريها 
تيز هلم التعامل مع شركات أجنبية أو إجراء عقود 
دفع  حني  إىل  اخلارج،  من  االسترياد  أو  جديدة 

الضريبة والغرامات املستحّقة.
يف  لكن  اللبناني.  القانون  عليه  نّص  ما  هذا 
سَمح بتشّكل  املمارسة، ختتلف األمور كثريًا، إذ يجُ
نظام رديف يناقض القانون. وجرت العادة بأن 

النيابي،  اجمللس  أو  الوزراء  جملس  يستخدم 
عّما مضى«  »عفا اهلل  بني احلني واآلخر، صيغة 
جرائمهم  من  أنواعهم(  )على  املخالفني  إلعفاء 
)على أنواعها( ومن العقوبات والغرامات املرتتبة 
التهّرب  حاالت  يف  يدفع،  ما  وهو  عليهم. 
الضرييب، إىل االمتناع عن تسديد الضريبة وترك 
غرامات التحصيل ترتاكم إىل حني صدور قرارات 

اإلعفاء!
ففي عام 2005، صدر عن جملس النواب القانون 
الغرامات  تسوية  أسس  بـ«حتديد  املتعّلق   662
والذي  الضرائب«،  قوانني  مبوجب  املفروضة 
املساواة  ملبدأ  خالفة  املجُ االستنسابية  بهذه  مسح 
املنصوص عليها دستوريًا، وشّرع مكافأة املتهّرب 
املالية  وزير  أعطى  حبيث  الضريبة،  دفع  من 
صالحية االستنساب يف إعفاء املتهّربني ضريبيًا 
أاّل  شرط  عليهم،  املستحّقة  الغرامات  دفع  من 
تتعّدى قيمتها املليار لرية لبنانية، فيما حصرت 
املادة الثالثة منه إجازة تسوية أي غرامة تتجاوز 
الوزراء. لقد  لبنانية مبجلس  قيمتها املليار لرية 
مسح هذا القانون بطرح إعفاء املكّلفني الكبار من 
الغرامات املستحّقة عليهم للمّرة األوىل يف عام 
2013، إاّل أن جملس الوزراء مل يبت باألمر نتيجة 

عدم التوافق عليه.
يف الواقع، يعود امللف الراهن إىل عام 2013، 
حني طرح للمّرة األوىل على جملس الوزراء إلعفاء 
ثالث شركات من الغرامات املستحّقة عليهم، إاّل 
أن جملس الوزراء كان يف حالة تصريف أعمال، ما 
ترك امللف من دون قرار نهائي. ثّم تبنّي الحقًا 
الوزراء،  جملس  رئاسة  من  مسبقة  مبوافقة  أنه 
مسح وزير املال يف حينه، حممد الصفدي، هلذه 
الصادر  الرقم 9251/و  الشركات، مبوجب كتابه 
الضرائب  »تسّدد  أن   ،2013/8/20 تاريخ  يف 
التحّقق  غرامات  دون  من  عليها،  املفروضة 
والتحصيل الواجبة عليها، يف انتظار بّت جملس 
الوزراء الطلبات املتعّلقة بها«. ومن حينها، عرض 
امللف مّرات عّدة على جملس الوزراء، من دون أن 
جيري التوافق عليه واختاذ قرار نهائي فيه. ومسح 
قرار الوزير لتلك الشركات بإكمال أعماهلا أسوة 
املهل،  ضمن  ضرائبها  سّددت  اليت  بالشركات 
وفتح الباب أمام املزيد من التهّرب الضرييب، إذ 
تراكمت طلبات اإلعفاء اليت تزيد على مليار لرية 
من 3 طلبات يف عام 2013، وصواًل إىل 14 طلبًا 

يف عام 2017.

إعفاء كبار املكلّفني من الغرامات أمام جملس الوزراء 

الدولة تشّرع التهّرب الضرييب!
فيفيان عقيقي
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إنها آخر موازنة قبل االنتخابات 
من  إذن  املقبلة،  الفيدرالية 
ليات  الذي حصل على أكرب املحُ

)احللوينات(؟
األوىل  املوازنة  هذه  وتعترب 
جوش  احلالي  اخلزانة  لوزير 
فرايدنربغ، والذي توىل منصبه 
قبل سبعة شهور، بعد اإلطاحة 
برئيس الوزراء السابق مالكومل 

تورنبل.
األوىل  املوازنة  هذه  تعد  كما 
األسرتالي  الوزراء  لرئيس 
موريسون  سكوت  احلالي 
لالئتالف  كزعيم  منصبه  يف 
يف  التنفيذية  السلطة  ورأس 
املاضي  العام  ففي  أسرتاليا، 
للخزانة،  وزيرا  موريسون  كان 
وكان هو من أعلن عن موازنة 
عام 2018، قبل أن يطيح حتدي 
األحرار  حزب  داخل  الزعامة 
برئيس الوزراء السابق مالكومل 
موريسون  ويتوىل  تورنبل، 

منصبه.  
األخرية  املوازنة  هذه  وتعترب   
الدعوة  قبل  احلاكم  للتحالف 
النتخابات فيدرالية من املتوقع 
عقد يف شهر أيار املقبل. أن تحُ

ونظًرا ألنها املوزنة االخرية قبل  
االنتخابات، فقد محلت املوازنة  
العديد من الوعود وااللتزامات 
املعلقون  انقسم  وقد  اجليدة، 

حوهلا.
وهنا أكرب الفائزين واخلاسرين 

هذا العام.

الفائزون
أصحاب الدخل املتوسط

ضريبية  ختفيضات  هناك 
الدخل  لذوي  بها  التعهد  مت 
 18200 ابتداء  يكسبون  الذين 
دوالر يف السنة، ولكن معظم 
اإلعفاءات الضريبية ذهبت إىل 

أصحاب الدخل املتوسط.
ما بني  دخلهم  يرتاوح  فالذين 
48000 دوالر و 90.000 دوالر 
سنوًيا، سيحصلون على ختفيض 

ضرييب بقيمة 550 دوالًرا.
ضعف  هي  التخفيضات  وهذه 
اليت  الضريبية  التخفيضات 
العام  موازنة  يف  عنها  أعلن 

املاضي. 
سيحصل الفرد على مبلغ أقصى 
كإعفاء  دوالرا   1080 قدره 
مستويات  على  بناًء  ضرييب 
2017-18، وستحصل العائالت 
على  املزدوج  الدخل  ذات 
 2160 بقيمة  نقدي  اسرتداد 

دوالًرا كحد أقصى.
العامل  متوسط   دخل  ويبلغ 
ألف   80 بني  ما  كامل  بدوام 
وبالتالي  ألفا،   90 و  دوالر 
ماليني  مبقدور  سيكون 
بهذا  االستمتاع  األسرتاليني 

التدفق النقدي.

مستقلو النقل العام
التفاتة  املوازنة  هذه  حلظت 
حيث  التحتية  للبنية  إجيابيا 
مليار   15 جمموعه  ما  رصدت 
دوالر ملشاريع الطرق والسكك 

احلديدية اجلديدة.
البارز هو وصلة سكة  العنصر 
مليار   2 بقيمة  سريع  حديد 
وملبورن. جيلونغ  بني  دوالر 

يف  قطار  أسرع  سيكون  حيث 

املوازنة الفيدرالية 2019.. الفائزون واخلاسرون

 160 مبتوسط   سرعة  أسرتاليا، 
وقت  سيخفض  مما  كم/ساعة 
اي  النصف  اىل  الركاب  سفر 

32 دقيقة.
مخسة  بتمويل  احلكومة  وتقوم 
احلديدية يف  للسكك  مقرتحات 
وفيكتوريا  ويلز  ساوث  نيو 

وكوينزالند.
أربعة  التمويل  زادت  أنها  كما 
أضعاف إىل 4 مليارات دوالر 
احلضري  االحتقان  لتقليص 
الرئيسية(،  املدن  )يف 
كبري  جزء  استخدام  وسيتم 
ركون  مرافق  لتحسني  منها 
حمطات  حول  السيارات 
ترغبون  كنتم  إذا  القطار. 
إىل  بالسيارة  تنتقلوا  أن  يف 
املطة واستقالل القطار، فمن 
أي  على  االن  العثور  الصعب 

موقف لسياراتكم.
عشرات  أن  احلكومة  وتعتقد 
اآلالف من السيارات يف اليوم 
الطريق  خارج  تصبح  أن  ميكن 
خيفف  مما  الفكرة،  هذه  جراء 

من االزدحام يف عواصمنا.

املصاحل واالعمال الصغرية
ختفيضات  احلكومة  اعطت 
الصغرية  للشركات  الضريبية 
سنوات.  خلمس  واملتوسطة 
من  الضريبة  سينخفض   معدل 
يف   26 إىل  املئة  يف   27.5
يف  و25  املقبل  العام  املئة 

املئة ابتداء من عام 2021.
التخفيضات  من  وستستفيد 
ألف   970 حوالي  الضريبية 
شركة توظف حوالي 5.2 مليون 

أجري.
شطب  وتوسيع  متديد  مت  كما 
األصول الفورية حيث سيغطي 
اآلن املشرتيات لرتتفع من 25 
ألفا  وتستفيد  ألف دوالر 30 
يبلغ  اليت  الشركات  ذلك  من 
حجم مبيعاتها السنوية أقل من 
من  ارتفاًعا  دوالر،  مليون   50

10 ماليني دوالر سابًقا.
وستكون حوالي 22 ألف شركة 
ومصلحة إضافية توظف حوالي 
1.7 مليون شخص مؤهلة اآلن 
لشطب الضرائب ، واليت ميكن 
مرة  كل  »يف  اآلن  استخدامها 
أقل من  يتم فيها شراء أصل 

هذا املبلغ«.

املزارعون املكافحون
رصدت املوازنة الكثري من املال 
وخاصة  اإلقليمية،  للمناطق 
من  يعانون  الذين  املزارعني 

اجلفاف والفيضانات.

فقد التزمت احلكومة مبا جمموعه 
6.3 مليارات دوالر ملساعدتهم. 
كبرية  مبادرات  ذلك  ويشمل 
نسبًيا، مثل 200 مليون دوالر 
على  احلصول  فرص  لزيادة 
أصغر   ومبادرات  الدخل،  دعم 
مليون   2.5 قدرها  زيادة  مثل 
دوالر من التمويل لدعم الصحة 
العقلية للمزارعني ورفاهياهم.

مع  تعمل  إنها  احلكومة  وتقول 
البنوك لتقديم قروض منخفضة 
مليار   1.75 بقيمة  التكلفة 
فائدة  أسعار  ولتوفري  دوالر 
منخفضة للمزارعني املتضررين 

من الفيضانات.
وسيكون هناك مبلغ 300 مليون 
منح  شكل  يف  إضافية  دوالر 
املزارعني  ملساعدة  العام  هذا 
املتضررين من الفيضانات يف 
إعادة  على  كوينزالند  مشال 
املواشي  واستبدال  البناء، 
واملاصيل،  احلقول  وزراعة 
دوالر  مليون   232 إىل  إضافة 
لإلغاثة اليت مت توفريها بالفعل. 
من  املنح  هذه  اعفاء  وسيتم 

ضريبة الدخل.
اجلفاف  من  وللحماية 
املستقبل،  يف  والفيضانات 
تنفق احلكومة 3.9 مليار دوالر 
االستجابة  صندوق  إلنشاء 
سوف  الذي  الطوارئ  حلاالت 
للمال  مستقرًا  مصدرًا  يوفر 
الطبيعية  للكوارث  استعدادا 

واالستجابة هلا.

املتقاعدون
كبار  األسرتاليون  سيحصل 
املزايا  بعض  على  السن 
العام.  الرائعة من موازنة هذا 
وضع  من  اآلن  سيتمكنون 
التقاعد  صندوق  يف  األموال 
ملدة أطول، حتى لو مل يكونوا 

يعملون.
ففي الوقت احلالي، جيب على 
ما  عمره  يرتاوح  شخص  أي 
يعمل  أن  عاًما   74 و   65 بني 
40 ساعة على األقل يف الشهر 
إذا كان يريد تقديم مساهمات 
تقاعده.  لصندوق  طوعية 
من  األول  من  اعتباًرا  ولكن 
احلد  زيادة  2020، سيتم  متوز 
األدنى للسن إىل 67 عاًما، لذا 
لوضع  العمل  عليهم  يتعني  ال 

املال يف صندوق التقاعد.
شخص  ألي  السماح  سيتم 
بوضع  عاًما   67 عمره عن  يقل 
مساهمات يف صندوق التقاعد 
يف  سنوات  ثالث  إىل  تصل 
أنهم  يعين  هذا  واحد.  عام 
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وضع  على  قادرين  سيكونون 
دوالر  ألف   300 إىل  يصل  ما 
)إذا  واحد  عام  يف حسابه يف 
إضافية  أموال  أي  يضع  مل 
التقاعد يف ثالث  يف صندوق 

سنوات(.
وكبار السن املظوظون الذين 
استعداد  على  شريك  لديهم 
صندوق  يف  للمساهمة 
قادرين  سيكونون  تقاعدهم، 
على القيام بذلك لفرتة أطول. 
احلصول  من  اآلن  سيتمكنون 
على مساهمات الزوج حتى سن 

74 بداًل من 70 عاما.
يعانون  الذين  أو  املرضى  أما 
من مرض عقلي فهناك الكثري 
للصحة  املخصصة  األموال  من 
ذلك  يف  مبا  العقلية  والصحة 
لتحسني  دوالر  ماليني   308.9
مثل  خدمات  إىل  الوصول 
األشعة السينية واملوجات فوق 

الصوتية.
التكاليف  أيًضا ختفيض  سيتم 
اخلارجة من جيوب املرضى هلذه 
الفحوصات كما سيتم ختفيض 

تكاليف بعض األدوية.
أو  أدوية  مخسة  تعديل  مت 
الفوائد  خمطط  إىل  إضافتها 
وسيتم   ،)PBS( الصيدالنية 
للحياة  منقذين  دواءين  توفري 
يستخدمان لعالج التريوزينيميا 
 Hereditary( الوراثية 
النوع  من   )tyroSinaemia
 )Batten( باتن  وأمراض   1

جماًنا.
منح  برنامج  إنشاء  سيتم 
واملردودات  النتائج  لتحسني 
بالنسبة لألسرتاليني املصابني 
أموال  وهناك  مزمن،  مبرض 
وللحكومة  السكري،  ألحباث 
بقيمة  طبية  أحباث  صندوق 
للتجارب  دوالر  مليارات   5
السريرية وغريها من البحوث.

بالصحة  األمر  يتعلق  عندما 
حوالي  توفري  سيتم  العقلية، 
229.9 مليون دوالر على مدار 
سيساعد  هذا  سنوات.  سبع 
مراكز  مثانية  جتربة  متويل  يف 

للصحة العقلية.
سيتم توفري حوالي 6.1 ماليني 
يسمى  ما  مركز  إلنشاء  دوالر 
 Grace’S( النعمة  مكان 
سكين  مركز  وهو   ،)Place
النفسية  الصدمات  لعالج 
دوالر  ماليني  و5   ، لألطفال 
هلذا  خمصص  مستشفى  لبناء 
ملساعدة  )ادياليد(  الغرض 
من  يعانون  الذين  األشخاص 

اضطرابات األكل.

سيتم توفري مبلغ 263.3 دوالًرا 
 19/2018 من  اعتباًرا  إضافًيا 
خدمات  إىل  الوصول  لتحسني 

الصحة العقلية للشباب.

مدارس اللغات اخلاصة
املوازنة  يف  احلكومة  خصصت 
دوالر  مليون   27 حنو  اجلديدة 
اخلاصة  اللغات  ملدارس 
باجلاليات وللجمعيات اليت توفر 

خدمات للجاليات.

اخلاسرون
أصحاب الدخل املرتفع

هي  الضريبية  التخفيضات 
املوازنة  بيع كبرية هلذه  نقطة 
أصحاب  تشمل  مل  ولكنها   ،
كنت  فإذا  املرتفع.  الدخل 
ألف   126 من  أكثر  تتقاضى 
دوالر سنويا، فلن يكون هناك 
موازنة  منه يف  تستفيد  شيء 
اال  اللهم  املالي،  العام  هذا 
 135 قدره  متواضع  ختفيض 

دوالرًا العام املاضي.

الشركات الكبرية
منحت  املوازنة  أن  حني  يف 
للشركات  ضريبية  إعفاءات 
احلجم،  واملتوسطة  الصغرية 
يات  لَّ حمحُ اي  من  خلت  فقد 

)حلوينات( للشركات الكبرية.
إذا كان عملك يفوق 50 مليون 
ختفيضات  توجد  فال  دوالر، 
الواقع،  ويف  لك.  ضريبية 
ستقوم احلكومة باختاذ إجراءات 
الكربى  الشركات  ضد  صارمة 
اليت تتجنب دفع الضرائب كما 
تدفع  أنها  من  والتأكد  جيب 

حصتها الضريبية العادلة.

مشرتو املنزل األول
 ، التوالي  على  الثانية  للسنة 
أنا آسف ملشرتي املنزل األول، 
لكم..  ليست  املوازنة  هذه 
قال وزير اخلزانة يف خطابه إنه 
على  القدرة  أن  بوضوح  يفهم 
تشكل  اإلسكان  تكاليف  حتمل 
احلكومة،  إىل  بالنسبة  مشكلة 
دوًرا  أن ذلك لعب  يبدو  لكن 
أكرب لصاحل اإلسكان اجملتمعي 
يوجد  ال  الشعيب(.  )االسكان 
شيء هنا لتسهيل عملية توفري 

إيداع أو شراء منزلك األول.

العاطلون عن العمل
من  املستفيدون  يكن  مل 
مدفوعات   -  newStart
 - عمل  عن  للباحثني  الرفاهية 
هذه  يتصدروا  أن  يتوقعون 

املوازنة. مل تتم زيادة الدفعة 
ألكثر من عقود، على الرغم من 
دعوات  دعاة الرعاية االجتماعية 

واالقتصاديني.
ولكن باإلضافة إىل عدم تلقي 
فقد  الدفعة،  يف  زيادة  اي 
حيصلون  الذين  أولئك،  فات 
املرة،  هذه  البطالة  بدل  على 
احلصول على مدفوعات احلكومة 
الطاقة  جمال  يف  للمساعدة 
اليت تذهب إىل متلقي الرعاية 

االجتماعية اآلخرين.
دوالًرا   75 مبلغ  دفع  سيتم 
دوالًرا   125 و  لألفراد 
يف  األسر  ملساعدة  لألزواج 
اخلاصة  الكهرباء  فواتري  دفع 
املصرفية  احلسابات  يف  بهم 
ومقدمي  القدامى  للمحاربني 
االمهات   واآلباء/  الرعاية 
املتزوجات  املتزوجني/  غري 
املسنني  واملتقاعدين 
يتلقون  الذين  واألشخاص 

معاش دعم اإلعاقة.

املهاجرون إىل أسرتاليا
اخلزانة  وزير  قال  اهلجرة  عن 
إن احلكومة بصدد وضع نوعني 
جلذب  التأشريات  من  جديدين 
املهاجرين للمناطق النائية، يف 
مشروع ينفذ على مخسة أعوام 
مليون   49.6 احلكومة  ويكلف 
دوالر، ويسمح النظام املقرتح 
واملكوث  بالقدوم  للمهاجرين 
خلمس  النائية  املناطق  يف 

سنوات على األقل.
احلكومة  إن  قائال  واضاف 
الفرتة  يف  جهودها  سرتكز 
القادمة على إلغاء قانون إجالء 
على  وستبقي  الطيب  الالجئني 
مع  الكريسماس  جزيرة  خميم 
تقليل اإلنفاق عليه ليصل إىل 

حنو 23 مليون دوالر.

ردود فعل
اخلزانة  وزير  وصف  فيما 
»تارخيية«  بالـ  بأنها  املوازنة 
ألول  فائض  على  الحتوائها 
مرة منذ سنوات، كان لألحزاب 
رأي  هلا  األخرى  السياسية 

خمتلف.
العمال  حزب  زعيم  أعلن  فقد 
أن  شورتن  بيل  املعارض 
ملسح  حماولة  هي  املوازنة 
قائاًل  األسرتاليني  ذاكرة 
»هذه احلكومة تلقي حبفنة من 
ينسى  أن  وتأمل  الدوالرات، 
يف  عانوه  ما  األسرتاليون 

السنوات املاضية«
احلفنة  »هذه  شورتن:  وقال 
األموال  اقتطاع  تعوض  لن 
واملستشفيات،  املدارس  من 
يتعلق  فيما  التحرك  وعدم 

بالتغري املناخي.«
حزب  زعيم  اعترب  حني  يف 
اخلضر األسرتالي ريتشارد دي 
»حماولة  املوازنة  أن  ناتالي 
بائسة لشراء األصوات بدال من 

التخطيط ملستقبل األمة.«
»حنتاج  ناتالي  دي  وقال 
املناخي،  التغري  ملقاومة  خلطة 
وللتحول  املتجددة،  وللطاقة 
املمكن  من  كان  الوقود.  من 
والتدريب  اجلامعات  متويل 
هذه  كل  من  جمانًا  املهين 

احلسومات والفائض.«

شورتن يعلق على املوازنة ويبدو بعض وزراء الظلفرايدنبريغ يتلو مزازنته الوىل ويبدو موريسون ووزير املال
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و   50،000 بني  دخلهم  يرتاوح 
والذين  سنوًيا  دوالر   90،000
اليد  من  األكرب  اجلزء  يشكلون 

العاملة األسرتالية.
التخفيضات  املضي يف  أن  إال 
مينح  املوازنة  يف  الضريبية 
السيد شورتني الفرصة لتقليد 

التدابري.
ففي خطاب املوازنة الذي ألقاه 
السيد  قام  املاضي،  العام 
التخفيضات  بتحسني  شورتن 
الضريبية اليت فرضتها احلكومة 
على أصحاب الدخول املنخفضة 
واملتوسطة ، مستفيًدا من بعض 
العائدات اليت حيصل عليها حزب 
العمال من إصالحاته يف جماالت 
مثل ضريبة أرباح رأس املال و

.negative gearing
بدوره أشار وزير الظل للخزانة 
يوم  أكد  الذي  بوين،  كريس 
العمال  حزب  فاز  إذا  انه  األحد 
حتديث  سُيقدم  االنتخابات  يف 
النصف  به يف  اخلاص  املوازنة 
أن  إىل  العام،  من  الثاني 
من  ملزيد  منفتح  العمال  حزب 
التخفيضات الضريبية إذا كانت 

معقولة.
، ميكنك حتمل  »بالتأكيد  وقال 
عندما  الضريبية  التخفيضات 
يف  الصائبة  القرارات  تتخذ 
أي مكان آخر يف املوازنة، كما 

لدينا«.
ندرك  »حنن  يقول  واضاف 
احلاجة، وخاصة يف عصر األجور 
ضغوط  وتكاليف  املتدنية 
املعيشة، فإن كل شيء يرتفع، 
باستثناء أجور الناس، واإلعفاء 
بعناية  املستهدف  الضرييب 
املنخفض  الدخل  ألصحاب 
واملتوسط   هو أمر مهم بالنسبة 

لالقتصاد.«
التخفيضات  حول  اجلدل  ويأتي 
الذي  الوقت  يف  الضريبية 
أجراه  جديد  حبث  فيه  يظهر 
امليول  ذو  أسرتاليا  معهد 
األجور  زيادة  أن  اليسارية 
أكثر  العاديني  للعمال  ستوفر 
بكثري من التغيريات يف معدالت 

الضرائب.
أن  احلكومة  ادعت  وقد 
أن  الضريبية ميكن  التخفيضات 
البطيء  األجور  منو  عن  تعوض 
املركزي  البنك  حدده  الذي 
تواجه  رئيسية  قضية  باعتبارها 

االقتصاد الكلي.
واستناًدا إىل وضع منوذج خطة 
اليت  الضريبية  للتخفيضات 
وجد  بالفعل،  احلكومة  فرضتها 

الوزراء سكوت  رئيس  سيتوجه 
املعارضة  وزعيم  موريسون 
أيار  انتخابات  إىل  شورتن  بيل 
اخلطورة  شديدة  معركة  خبوض 
بشأن ختفيضات ضريبة الدخل، 
لتقديم  احلكومة  استعداد  مع 
مساعدات مالية إضافية لتفادي 
هجمات حزب العمال على تكاليف 

املعيشة.
تستهدف  إسرتاتيجية  ففي 
الدخل  أصحاب  من  املاليني 
املنخفض واملتوسط  ، ستتضمن 
من  سلسلة  الثالثاء  موازنة 
وغريها  الضريبية  التغيريات 
على  تركز  اليت  احلوافز  من 
االئتالف  يعتقد  واليت  األسرة 
االقتصاد وتساعد  أنها ستدعم 
االنتخابية  حظوظه  إحياء  على 
موريسون  السيد  دعوة  قبل 
لالنتخابات الفيدرالية يف أقرب 
وقت حيث من املرجح ان تكون 

يف نهاية هذا االسبوع.
جوش  اخلزانة  وزير  لكن 
توقعات  رفض  فرايدنربغ 
من  بداًل   ، النقدي«  »التوزيع 
املسؤول  »باإلنفاق  وعد  ذلك 
االقتصادي  بيانه  يف  اهلادف« 

األول.
وتستعد احلكومة للبناء على خطة 
التخفيض الضرييب على امتداد 
البالغة 140 مليار  سبع سنوات 
دوالر واليت مت اإلعالن عنها يف 
من خالل  املاضي  العام  موازنة 
تقديم املكونات الرئيسية هلذه 

احلزمة. 
إيرادات  احلكومة  وستستخدم 
أفضل من املتوقع للدفع لذوي 
على  واملتوسط،  االدنى  الدخل 
الرغم من التوقعات اليت تشري 
عن  الناتج  االرتفاع  أن  إىل 

التصدير قد ال يستمر.
الذي  فرايدنربغ،  وأشار 
الثالثاء  يوم  موازنة  سيستخدم 
واحدة  ملرة  مدفوعات  لتوزيع 
دوالر  مليون   285 بقيمة 
الرعاية  ومقدمي  للمتقاعدين 
لتغطية  الوحيدين  واآلباء 
تكاليف فواتري الكهرباء، إىل أن 
املساعدة األوسع لألسر العاملة 

كانت على االجندة احلكومية.
من  املزيد  استبعاد  رفض  كما 
لناخبني  النقدية  املدفوعات 

معينني.
وقال لقناة التلفزيونية التاسعة: 
»فيما يتعلق بالضرائب، ستكون 
االئتالف،  ظل  يف  أقل  دائًما 
العام  موازنة  يف  قدمناه  وما 
دوالر  مليار   144 كان  املاضي 
اليت  الضريبية  التخفيضات  من 
جتعل 95٪ من دافعي الضرائب 

يف وضع أفضل«.
ومن املقرر أن تبدأ اجلولة الثانية 
يف  الضريبية  التخفيضات  من 

منتصف متوز 2022. 
معدل  فإن  ذلك،  ومبوجب 
املئة  يف   37 البالغ  الضريبة 
للذين يتقاضون 90،000 دوالر  
 120،000 إىل  سريتفع  سنويا 
الضريبة  معدل  بينما  دوالر، 
سريتفع  املئة  يف   19 البالغ 
إىل 41،000 دوالر من 37000 

دوالر سنويا.
ومع ذلك، فإن التغيريات تقدم 
الذين  للعمال  نسبًيا  القليل 

معهد اسرتاليا يرى زيادة االجور 3،5 يف املئة أفضل من ختفيض الضرائب
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معهد أسرتاليا يف مجيع جداول 
سيكونون  الناس  أن  األجور 
األجور  زيادة  مع  حااًل  أفضل 

بنسبة 3.5 يف املائة.
 60،000 يتقاضى  شخص  فأي 
دوالر يف السنة سيكسب 210 
دوالر إذا مت فرض التخفيضات 
ارتفعت  إذا  ولكن  الضريبية، 
املائة،  يف   3.5 بنسبة  األجور 
نفسه  الشخص  فسيتمتع 
بزيادة قدرها 966 دوالًرا قبل 

الضرائب.
وعلى مدى ثالث سنوات، سيوفر 
يف  دوالًرا   630 الشخص  هذا 
صورة خمصصات ضريبية، لكن 
3.5 يف  بنسبة  األجور  إذا منت 
على  فسيحصل  سنوًيا،  املئة 
 4305 قدرها  األجور  يف  زيادة 

دوالرات.
فبالنسبة إىل شخص يبلغ  راتبه 
فإن  دوالر،  ألف   100 السنوي 
السابقة  الضريبية  التخفيضات 
يف  دوالرات،   610 ستمنحهم 
بنسبة  األجور  زيادة  أن  حني 
أجورهم  ستزيد  املئة  يف   3.5

مببلغ 2153 دوالرا.
جيم  التقرير  معّدا  وقال 
هندرسون  وتروي  ستانفورد 
 3.5 بنسبة  األجور  منت  لو  إنه 
يف املئة، وهو ما بلغ متوسطه 
 ،2013 عام  حتى  عاًما   15 يف 
جًدا  متقدمني  العمال  فسيكون 
على أي شيء ميكن تسليمه عرب 

ختفيض الضرائب.
أن  احلكومة  »تدعي  واضافا 
اليت  الضريبية  التخفيضات 
من  بداًل  االنتخابات،  تسبق 
األجور  يف  املنتظمة  الزيادات 
العادية، ميكن أن تعاجل بطريقة 
اليت  لألسر  املالية  األزمة  ما 
األسرتاليني  ماليني  يواجهها 
خاطئ  االدعاء  هذا  العاملني. 

رياضيا«.
األسرتالي  اجمللس  وقال 
بداًل  إنه  االجتماعية  للخدمات 
الدخل،  ضرائب  خفض  من 
تسعى  أن  احلكومة  على  يتعني 
 75 مببلغ  نيوستارت  تعزيز  إىل 
لتقديم  األسبوع  يف  دوالًرا 
اإلغاثة لبعض أشد الناس فقرًا 

يف البالد.
التنفيذي  الرئيسة  وقالت 
إن   غولدي  كاساندرا  للمجلس 
الضريبية  التخفيضات  طرح 
املقررة للحكومة لن يفعل شيًئا 
لصاحل 30 يف املئة من السكان 
ضريبة  يدفعون  ال  الذين 

الدخل.

موريسون شورتن.. معركة الفوز باألصوات

أطفال  من  ثالثة  أن  ُيعتقد 
إرهابي تنظيم الدولة اإلسالمية  
خالد شروف قد جنوا وهم اآلن 

يف خميم لالجئني يف سوريا.
ومل يتأثر رئيس الوزراء سكوت 
اليت  بالدعوات  موريسون 
الثالثة  األطفال  إلحضار  وجهت 
الباقني  شهرة  االكثر  لالرهابي 
على قيد احلياة من سوريا اىل  

أسرتاليا.
ويتم احتجاز أطفال خالد شروف 
الثالثة الباقني يف خميم لالجئني 
جنوا  أن  بعد  سوريا  مشال  يف 
من معركة شرسة يف آخر معاقل 

الدولة اإلسالمية يف الباغوز.
كارين  جدتهم،  دعت  وقد 
الفيدرالية  احلكومة  نيتلتون، 
العودة  على  األطفال  ملساعدة 

إىل أسرتاليا.
السيد  يتأثر  مل  ذلك،  ومع 
حيث  مبناشداتها،  موريسون 
قال للصحفيني يف كانبريا يوم 
االثنني املاضي »لن أضع حياة 
أسرتالي واحد يف خطر حملاولة 
املواقف  الناس من هذه  اخراج 

اخلطرة.«
املروع  من  أنه  »أعتقد  واضاف 
أن يذهب أسرتاليون ويقاتلون 
حياتنا  وطريقة  قيمنا  ضد 
بلدان  حياة  وطريقة  قيم  وضد 
العامل احملبة للسالم باالنضمام 
والقتال مع داعش.. أعتقد أنه 
من املقيت أن يضعوا أطفاهلم 

يف خضم هذه املعارك«.
واثنان  شروف  قتل  قد  وكان 
من أبنائه يف غارة جوية أمريكية 

على سوريا يف عام 2017.
قد  االطفال  والدة  أن  وُيعتقد 
يف  صحية  حالة  بسبب  توفيت 
عام 2015، بعد حلاقها بشروف 

من سيدني إىل سوريا.
وهدى  زينب  ابنتاه  وتوجد 
العمر  من  البالغ  محزة  وابنه 
مثاني سنوات يف معسكر اهلول 
الذي يسيطر عليه األكراد، إىل 

رئيس الوزراء يرفض نداءات جدة أطفال 
الداعشي خالد شروف

أسرتاليات  نساء  مثاني  جانب 
وأطفاهلن.

العمر  من  البالغة  زينب،  ولدى 
17 عامًا، طفالن صغريان وهي 

حامل بطفلها الثالث.
نيتلتون  السيدة   وقالت   
لتلفزيون اي بي سي »إنهم مع 
املقاتلني األسرتاليني واألجانب 
وجيب  املخيمات(  )يف  اآلخرين 

أال يكونوا وسط كل ذلك«.
من  تينكلر  مات  قال  بدوره 
منظمة إنقاذ الطفولة األسرتالية 
إنه ينبغي على أسرتاليا أن حتذو 
حذو فرنسا، اليت أعادت مؤخرًا 
مخسة أطفال يتامى من سوريا.

إىل  نسعى  »إننا  يقول  وتابع 
األطفال  معاقبة  عدم  ضمان 
يف  احملتجزين  األسرتاليني 

سوريا على جرائم آبائهم«.
وقال »ان إعادة هؤالء األطفال 
صالحية  من  هي  ديارهم  إىل 
األسرتالية وحنن حنثها  احلكومة 

على القيام بذلك على الفور«.
يف هذه األثناء، طلب أحد التجار 
أيًضا  سافر  الذي  سيدني،  يف 
إىل سوريا لالنضمام إىل تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف عام 2015 
يديره  معسكر  يف  واحملتجز 
األكراد، من احلكومة السماح له 

وعائلته بالعودة.
املصري  نور  حممد  قال  فقد 
مورنينغ  سيدني  لصحيفة 
زوجته  اخراج  يريد  أنه  هريالد 
وهي  أسعد،  شيماء  األسرتالية 
حامل، وأوالدهما الثالثة ) ثالث 
من  وسنة(  واثنتان  سنوات 

سوريا.
وقال الشاب البالغ من العمر 26 
واألسف.  بالندم  »]أشعر[  عاًما 
أخطاء..  يرتكبون  الناس  يعين 

وعليك أن تدفع مثن خطأك«.
يدعي املصري أنه مل يقاتل مع 
داعش ، لكنه بداًل من ذلك عمل 
يف مستشفى، حيث قام بصيانة 

الربادات ومكيفات اهلواء.

العمال  حزب  يدعم  سوف 
االئتالف  مدفوعات  الفيدرالي 
للمساعدة يف جمال الطاقة على 
قادرا  يكون  لن  أنه  من  الرغم 
القانون  مشروع  تعديل  على 
املستفيدين  األشخاص  ليشمل 
ع  )القاعدين  نيوستارت  من 

الدول(.
دوالًرا   75 مبلغ  دفع  وسيتم 
لألزواج  دوالًرا   125 و  لألفراد 
ملساعدة األسر يف دفع فواتري 
يف  بهم  اخلاصة  الكهرباء 
للمحاربني  املصرفية  احلسابات 
القدامى ومقدمي الرعاية واآلباء 
واملتقاعدين  املتزوجني  غري 
الذين  واألشخاص  املسنني 

يتلقون معاش دعم اإلعاقة.
يف  العمال  حزب  سعى  وقد 
إىل  االثنني  يوم  اجتماعه 
القانون ليشمل  توسيع مشروع 
نيوستارت  من  املستفيدين 
ال  بأنه  نصيحة   تلقى  لكنه 
ميكن تعديل ذلك ألنه سيتطلب 

اعتماًدا إضافًيا من احلكومة.
وتعترب مدفوعات املساعدة هذه 
سيتم  اليت  املبادرات  إحدى 
الفيدرالية  املوازنة  وضعها يف 
وزير  قبل  من  تسليمها  ليتم 
يوم  فريدينربغ  جوش  اخلزانة 

الثالثاء من االسبوع احلالي.
توقع  األوىل  موازنته  ففي 
 20/2019 يف  فائضا  فريدنربغ 
وما بعدها، هو  األول خالل 12 
الديون  لتخفيض  وخطة  عاًما، 

على مدى العقد املقبل.
بيل  املعارضة  زعيم  وأبلغ 
شورتن يف االجتماع احلزبي أنه 
ليلة  األسرتاليني  إخبار  سيتم 
الثالثاء ويف صحف األربعاء، ان 
يف  »تغيري  عن  عبارة  املوازنة 
وسكتة  ضبط«  وإعادة  اللعبة 

دماغية »عبقرية سياسية«.

حزب العمال يعلن 
دعم احلكومة يف 
مساعدة فاتورة 

الطاقة

بريجييكليان،  حكومة  اقسمت 
يوم الثالثاء، اليمني الدستورية 
ساوث  نيو  والية  حاكم  امام 
قبل  وذلك  ديفيد هريلي  ويلز 

انتقاله اىل كانبريا.
برييكيليان،  انتقلت  وبعدها 
وهي اول سيدة منتخبة لرئاسة 
جون  ونائبها  ويلز  ساوث  نيو 
قبل  احلكومة  مقر  اىل  باريالرو 
قاعة  إىل  اجلميع  يتوجه  أن 

االحتفاالت.
قد  بريجليان  السيدة  وكانت 
الزمالء  من  وزيرا   23 استدعت 
باالمساء  والوطين  االحرار  يف 
الكتاب  منهم  كل  محل  حيث 
»أداء  على  وأقسموا  املقدس 
الوزراء  وواجبات«  وظائف 
»بأمانة وبأفضل قدراتهم« قبل 

قسم اليمني.
ووقف يف الصف األول ستة من 
وزير  فيهم  مبن  الوزراء،  كبار 
اخلزانة احلالي دومينيك بريوتيت 
ووزير الطرق الذي جرت ترقيته 
ووزير   )toole( تول  بول 

اخلدمة العامة دون هاروين.
صفوف  ثالثة  هناك  وكانت 

حكومة بريجيكليان الفضفاضة اجلديدة تؤدي اليمني الدستورية
خلفهم هي الوجوه األكثر إثارة 
املوالون  الستة  الغرفة..  يف 
بأول  مكافأتهم  متت  الذين 
حقائب هلم، مبا يف ذلك وزير 
ووزير  سيدوتي  جون  الرياضة 
املهارات جيف لي العادة الفوز 
املالية  ووزير  مقعديهم  يف 
الذي ضحى  تودهوب   داميان 

حبقيبته للسيد بريوتيت.
ويبلغ متوسط   عمر وزراء السيدة 
بريجيليان 48 عاًما. أصغرهم هو 
الزراعة آدم مارشال، 34  وزير 
عامًا، وأقدمهم وزير الصحة براد 
هازارد ووزيرة احلكومة احمللية 
شيلي هانكوك ، وكالهما يبلغان 

من العمر 67 عاًما.
مر  على  به  معمول  تقليد  ويف 
وزراء،  سبعة  تعهد  السنني، 
مبن فيهم الوزراء هازارد ومارك 
أيريس،  وستوارت  سبيكمان 
بالوالء لـ »جاللة امللكة إليزابيث 
ولـ  وخلفائها«  وورثتها  الثانية 
ويلز«،  ساوث  ونيو  »أسرتاليا 
من   200 من  حشد  أمام  وذلك 
وكان  والعائالت.  األصدقاء 
يف االحتفال تالميذ أيًضا حيث 

خارج  الوقت  ببعض  استمتعوا 
الصفوف الدراسية.

باريالرو  السيد  ابنة  وغطت 
من  البالغة  صوفيا  األصغر، 
عميق  بنوم   ، سنوات   3 العمر 
على حضن أمها دون ان تتأثر 

جبوالت التصفيق املتعددة.
والدا  املقدمة،  يف  وجلس، 
و  كريكور  برييكيليان  السيدة 
أرشا بفخر وهما يشاهدان ابنتهما 

الكربى يف هذا املنصب.
وجملس الوزراء هذا، الذي يضم 
دماء  بني  و«جيمع  عضوًا   24
وخربة«،  جتربة  وذوي  جديدة 
هو األكرب يف تاريخ نيو ساوث 
ويلز.  ومت انتقادها لزيادة عدد 
الرجال اثنني وخفض واحدة من 

عدد النساء.
مقر  إىل  تعود  أن  قبل  وقالت 
احلاكم لتناول شطائر اخليار مع 
فريق  »إنه  والعائلة:  األصدقاء 
شعب  خبدمة  وملتزم  متنوع 
العظيمة..اآلن  الوالية  هذه 
الرمسية  اإلجراءات  امتام  وبعد 
نتطلع إىل النزول واملضي قدًما 

جبدول أعمالنا.«
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مـقاالت وتـحقيقات

السياسية  القوى  من  أحد  ال  الكهرباء،  خطة  بشأن  أمران  مثة 
املشاركة يف احلكومة يعرتض عليهما: خصخصة معامل اإلنتاج 
بطريقة IPP، ورفع التعرفة. كل ما عدا ذلك، خيضع للنقاش 
فصل  فيها  مبا  اخلطة،  درس  املكلفة  الوزارية  اللجنة  يف 
املرحلة املؤقتة أو دجمها باملرحلة الدائمة، اجلهة اليت ستطلق 
املناقصة، سواء مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة املناقصات، 
إنشاء معمل يف سلعاتا بكلفة تتضمن استمالك أراض بقيمة 
كل الدروب ملعاجلة ملف الكهرباء متّر عرب  200 مليون دوالر… 

اخلصخصة!
حيتاج لبنان إىل 3884 ميغاواط ليغّطي كامل الطلب االستهالكي 
على الكهرباء. اخلّطة املعروضة على جملس الوزراء تلحظ هذا 
املؤقتة  املرحلة  مرحلتني:  إىل  تنفيذه  تقسم  أنها  إال  األمر، 
تتضمن إنشاء أو استقدام معامل إنتاج بقدرة 1450 ميغاواط، 

واملرحلة الدائمة تتضمن إنشاء معامل بقدرة 3100 ميغاواط.
على  العمل  يتم  أن  املؤقتة،  املرحلة  أيضًا يف  تلحظ  اخلّطة   
عامليًا  املقبولة  احلدود  إىل  الفين  وغري  الفين  اهلدر  خفض 
ما  اجلباية،  النقل وحتسني  تعزيز شبكات  على  العمل  مبوازاة 
يسهم يف »خفض العجز املالي ملؤسسة كهرباء لبنان املتوقع 
أن يكون 1.4 مليار دوالر يف 2019، ليصبح 574 مليون دوالر 
يف 2020، ثم يتحّول العجز إىل مدخول يف عام 2022، حيث 
يكون جمموع إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان خالل الفرتة 2020 

ــــ 2025 حنو 221 مليون دوالر«.
ال أحد يناقش يف أهداف اخلطة. فاملسار واضح، واملطلوب 
وإنهاء شبكات  االستهالكي،  الطلب  تليب  إنتاج  معامل  إنشاء 
النقل اليت تؤدي إىل خفض اهلدر الفين، وقمع التعديات على 
وصواًل إىل التخلص من عبء  شبكة التوزيع، وتعزيز اجلباية… 
لكن  بديهية،  تعّد  األهداف  هذه  كل  اخلزينة.  على  الكهرباء 

املشكلة يف اآلليات. 
الشيطان يكمن يف التفاصيل. فاخلّطة ال تذكر بوضوح طريقة 
متويل إنشاء املعامل، ال يف مرحلتها املؤقتة وال يف مرحلتها 
للمرحلتني  املطروحة  اخليارات  من  أيًا  تقّدم  ال  الدائمة، وهي 
الدائمة واملؤقتة على أنه خيار حاسم، وال تشري بوضوح إىل 
تأمني  وخيارات  اإلنتاج  تقنيات  تركت  كما  التلزيم،  آليات 

احملروقات وأنواعها »مفتوحة على كل االحتماالت«…
يف الواقع، ُينقل عن وزيرة الطاقة ندى البستاني أن تلزيم 
النقل،  شبكات  باستكمال  اخلاصة  واألعمال  املعامل  إنشاء 
يلتزم  الذي  املستقل  الطاقة  منتج  أي   ،IPP بطريقة  سيكون 
زمنية  لفرتة  اللبنانية  للدولة  الطاقة  ويبيع  وميّوله  املشروع 
طويلة نسبيًا قد تصل إىل 20 سنة، ثم تستعيد الدولة هذه 

املنشآت.
معمل  الوزراء خلصخصة  اعتمدها جملس  اليت  اآللية هي  هذه 
»دير عمار ــــ 2« خالفًا ملا تنّص عليه املادة 89 من الدستور: 
التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد  »ال جيوز منح أي 
ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار 

إال مبوجب قانون وإىل زمن حمدود«.
إذًا، اخلصخصة انطلقت من »دير عمار ــــ 2«، وهي تستكمل 
اليوم يف هذه اخلّطة مبرحلتيها الدائمة واملؤقتة. ليست هذه 
املشكلة الوحيدة، بل إن اخلّطة تضع الدمج بني املرحلتني خيارًا 
غري واضح املعامل، إذ تشري إىل أنها اعتمدت على نوعني من 
احللول »أحدهما مؤقت، واآلخر دائم مع إمكانية دجمهما ضمن 

حّل موّحد«.
إحدى  قّدمت  فإذا  التساؤالت.  من  الكثري  األمر  هذا  يثري 
الشركات عرضًا يقتصر على املرحلة املؤقتة، فيما قّدم غريها 
عروضًا للمرحلتني بشكل مدموج، فكيف ستتم مقارنة األسعار 
للعرض  أفضلية  هناك  أي أسس؟ هل ستكون  وعلى  بينهما 
أم على  املراحل  العروض على أساس  املدموج؟ هل ستكون 

أساس املعامل؟
جلهة  مفتوحة  خيارات  وجود  مع  تعقيدًا  السؤال  هذا  ويزداد 
عاتق  على  كانت  فإذا  املعامل،  عليها  ستبنى  اليت  األرض 
الذين  اآلخرين  العارضني  مع  األسعار  مقارنة  فإن  العارض، 
قّدموا عروضًا على أساس األرض اليت متلكها الدولة، تصبح 
صعبة وقد ال تكون عادلة. عندها، قد تضطر جلنة التلزيم إىل 
احتساب سعر األرض ضمن الصفقة، ما جيعل سعر العارض 
مرتفعًا، أو أنها ستحسم سعر األرض من الصفقة، ما قد يؤدي 

إىل أفضلية هلذا العارض على غريه!
الدولة  قّررت  يوم  واقعة  اإلشكالية  هذه  كانت  الواقع،  يف 
اخليارات  فتح  مع  املؤقتة  املعامل  تلزيم  مبناقصة  تسري  أن 
بني معامل عائمة على البحر )البواخر( ومعامل متنقلة يف الرب. 
أنها  إىل  باإلشارة  األمر  هذا  على  الطاقة  وزارة  رّدت  يومها 
 ،LeveLIzed Cost أو تعتمد مقاربة »التسعري املتساوي« 
لكن إدارة املناقصات رأت أن تطبيق هذه املعادلة يؤدي إىل 
عنصر  يشّكل  وال  متطابقني،  غري  أمرين  بني  أسعار  مقارنة 
إن  إذ  اللبنانية والعارضني،  الدولة  شفافية وعدالة لكل من 

النتيجة ستكون على حساب أحدهم.
ومن األمور اليت تزيد صعوبة املقارنة بني األسعار واملواصفات 

خّطة الكهرباء: اخلصخصة ورفع التعرفة خارج النقاش
محمد وهبة

كل زيادة يف 
اإلنتاج بقدرة 

100 ميغاواط 
تؤدي إىل عجز 

مالي إضايف بقيمة 
60 مليون دوالر
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ألنواع  أيضًا  مفتوح  اخليار  أن  للعارضني،  والتقنية  الفنية 
األمر  ترتك  فاخلّطة  الكهرباء.  إلنتاج  املستعملة  احملروقات 
تشرتيه  الذي  الفيول  من  االستفادة  ميكنه  الذي  للعارض 

الدولة، ومن تأمني الفيول عرب طريقته اخلاصة.
يف هذا السياق، تبدو األمور معّقدة جدًا، ويبدو أن كل طرف 
التزاماته  لديه  اجتاه شركة  يدفع يف  السياسية  األطراف  من 
مصادر  حبسب  أنه  االستنتاج،  هذا  يعّزز  وما  معها.  اخلاصة 
لتلزميات  احملصور  العروض  استدراج  فكرة  أن  تبنّي  معنية، 
معامل الكهرباء كانت مطروحة من أجل استدعاء عدد معنّي من 
الشركات وجتاهل شركات أخرى، ما حيصر املنافسة بعدد قليل 
من الشركات وبعدد قليل من شركائهم احملليني الذين ميلكون 

االرتباطات السياسية الالزمة.
ال  أشغااًل  التلزميات  تضمني  إىل  اجتاه  برز  كّله،  ذلك  فوق 
النقل، ما يعين  اإلنتاج، بل باستكمال شبكات  تتعلق مبعامل 
أن التعقيدات ستزداد وستكون هناك صعوبة أكرب يف طريقة 

احتساب األسعار والتلزيم.
الدائمة  املرحلتني  عن  أساسية  مالحظة  كّله  ذلك  إىل  يضاف 
واملؤقتة: هل حيتاج لبنان فعاًل إىل مرحلة مؤقتة يف ظل قدرة 
الشركات على تركيب معامل اإلنتاج خالل فرتة قصرية نسبيًا 
الفرتة  )تتضمن هذه  األقصى إىل 25 شهرًا  تصل يف حّدها 
أعمال إعداد دفاتر الشروط والتحضريات البريوقراطية وإطالق 
املناقصات وإعالن النتائج، وصواًل إىل البدء بالرتكيب الذي 
أكثر من 18 شهرًا كما حصل يف مصر مع شركة  ال يتطلب 
سيمنز(؟ أال ميكن املستهلكني االعتماد لفرتة سنتني إضافيتني 
املرحلة  تركيبة  أن  إىل  فاخلّطة تشري  اخلاصة؟  املولدات  على 
وأنه يف  سنوات،  سنوات ومخس  ثالث  بني  تتطلب  املؤقتة 
ذلك الوقت تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد عملت على خفض 
اهلدر يف التيار الكهربائي من 34% حاليًا، إىل 12% يف عام 
2021، إذ إن هناك هدرًا فنيًا على الشبكات مقدر بنحو %13، 
وهدر غري فين )تعديات على الشبكة الستجرار التيار بطريقة 
غري نظامية( مقدر بنحو 21%، فيما املعدالت العاملية جملموع 

اهلدر ترتاوح بني 7% و%15.
إذًا، أال جيب خفض اهلدر يف التيار مبعزل عن إنشاء معامل 
اإلنتاج، وخصوصًا أن اخلّطة تشري إىل أن »كل خفض يف اهلدر 
الفين وغري الفين بنسبة 1% يؤمن مردودًا بقيمة 20 مليار لرية 
ملؤسسة كهرباء لبنان«؟ كذلك تلحظ اخلّطة وجود نتيجة سلبية 
لبنان  لكهرباء  اإلنتاجية  للقدرة  زيادة  »كل  اإلنتاج:  لزيادة 
بقدرة 100 ميغاواط، تزيد العجز املالي بنحو 60 مليون دوالر 
أساس  على  للكهرباء واحملتسبة  احلالية  التعرفة  أساس  على 

سعر برميل النفط بقيمة 66 دوالرًا«.
حبسب مصادر معنية، فإنه مل يكن هناك »قرار يف السابق 

لتنفيذ هذا األمر، ألن حتسني 
شبكة النقل وإزالة التعديات 
سياسية  قرارات  يتطلبان 
السياسية  القوى  من  وقبواًل 
كافة، وهو أمر مل يكن مؤّمنًا 
إن  القول  أما  السابق«.  يف 
العجز  تزيد  اإلنتاج  زيادة 
لذا  صحيحة،  فهي  املالي، 
مسارًا  ترسم  »اخلّطة  فإن 
يلغي  املعامل  لتنفيذ  زمنيًا 
إذ سيتم  السليب،  األثر  هذا 
خفض اهلدر قبل االنتهاء من 

إنشاء املعامل اجلديدة«.
دولة ظاملة = تعرفة غري عادلة

تقرتح خّطة الكهرباء أن يتم رفع تعرفة الكهرباء للمستهلكني 
من متوسط 138 لرية لكل كيلواط ساعة إىل 217 لرية، أي 
إلغاء الدعم لتعرفة الكهرباء بصورة كاملة. تستند اخلّطة إىل 
مربرات مالية هلذا األمر، إذ إن كل زيادة قيمتها سنت واحد 
 100 بنحو  للكهرباء  املالي  العجز  التعرفة يسهم خبفض  على 
لتعرفة  الدعم  أن  االعتبار  يف  تأخذ  ال  لكنها  دوالر،  مليون 
الكهرباء والذي كان قائمًا على أساس احتساب سعر برميل 
النفط بني 15 دوالرًا و20 دوالرًا، فيما التعرفة املقرتحة تأخذ 
بقيمة 66 دوالرًا،  النفط  الوسطي لربميل  السعر  االعتبار  يف 
على أن تكون هذه التعرفة متحرّكة صعودًا ونزواًل تبعًا الرتفاع 

أسعار النفط أو اخنفاضها.
فالدعم  األشكال،  من  شكل  بأي  عادلة  ليست  التعرفة  هذه 
الفقراء  بني  يفصل  وال  املستهلكني  كل  يشمل  احلالي 
واملقتدرين، وإلغاء الدعم بشكل مشولي أيضًا ال يفصل بني 
الفقراء واملقتدرين أيضًا، ما يعين أن رؤية الدولة االجتماعية 
غري متوافرة يف احلالتني. ويف مقدور الدولة أن ُتبقي الدعم 
وفق الشطور، على أن يكون ملغى كليًا ملن لديه قدرة واسعة 
الكتل  متّثل  اليت  الوزارية  اللجنة  تقّر  أن  ال  االستهالك،  على 

النيابية املنتخبة من الشعب اللبناني، تعرفة ظاملة.

فإن  لبنان،  يف  الكهرباء  قطاع  معاجلة  على  االتفاق  يتّم  مل  إذا 
البنك الدولي لن ميّول أي مشاريع جديدة، حتى لو كانت مدرجة 
ضمن املشاريع اليت التزم بها »املاحنون« يف مؤمتر »سيدر«. هذا 
املوقف تبّلغه املسؤولون اللبنانيون من البنك الدولي، إال أنه بداًل 
من أن يكون حافزًا إلبعاد امللف عن التجاذبات السياسية، استعادوا 
سلوكهم السيئ برفع منسوب التوّتر حول ملف الكهرباء. ال ينحصر 
األمر يف التيار الوطين احلّر والقوات اللبنانية، بل يشمل حركة أمل 

أيضًا اليت بدأ نوابها يتهامسون حول انعدام جدّية اخلّطة.
كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي أبلغ املسؤولني اللبنانيني 
تعاجل  خّطة  على  االتفاق  يتم  مل  إذا  مشروع  أي  متويل  ميانع  أنه 
مشكلة الكهرباء يف لبنان وختفف كلفتها عن اخلزينة. بالنسبة إىل 
البنك الدولي، هذا املوقف ثابت وليس مرتبطًا خبّطة أعّدها طرف 
يف احلكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على اخلزينة واليت 
بلغت يف عام 2018 حنو 1.8 مليار دوالر، أي ما يزيد على %15 
إيرادات اخلزينة. لذا، يف ظل غياب االتفاق على حّل لقطاع  من 
الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعًا، ولن يتمكن لبنان من اإليفاء 
بتعهداته أمام الدول »املاحنة« يف »سيدر«، وأبرزها خفض العجز 

نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي مبعدل 5% خالل مخس سنوات.
الالفت أن القوى السياسية على علم مبوقف البنك الدولي، لكنها 
قّررت أن تتجاهله وتعيد التوتري إىل ملف الكهرباء املطروح على 
طاولة جملس الوزراء، حيث تناقشه جلنة وزارية يفرتض بها أن 
واحدًا،  اجتماعًا  عقدت  اللجنة  هذه  املقبل.  األسبوع  خالل  تنجزه 
ويفرتض أن تعقد اجتماعًا ثانيًا األسبوع املقبل. وحبسب مصادر 
وزارية، فإن مواقف األطراف املمثلة يف اللجنة اّتسمت باإلجيابية، 
توضع  أن  على  املناقشات،  االمتناع عن تسريب  على  اتفق  وقد 

املالحظات على اخلّطة على طاولة اللجنة لتتم مناقشتها بهدوء.
الوطين  والتيار  اللبنانية  القوات  بني  األزمة  انفجرت  ذلك،  رغم 
عاد  املاضية،  األربعة  األيام  مدى  وعلى  اخلطة.  هذه  حول  احلّر 
رئيس  باالنتفاع.  والتلميحات  بالتعطيل  االتهامات  تبادل  سلوك 
القوات اللبنانية، مسري جعجع، قال يف مؤمتر صحايف إن »الوزير 
جربان باسيل حتدث عن خطة فظيعة منذ 2010، إال أن التدخالت 
السياسية منعته. ولكن يف السنوات الثالث األخرية عندما شاركنا 
يف احلكومة، أقول إن التدخالت السياسية مل متنع، إمنا مل نشعر 
بأن هناك خطوة واضحة من قبله لإلتيان بالكهرباء، واألساس كان 
البواخر«. وأوضح أن »خطة الكهرباء نظرية وال تغري شيئًا. حنن 
نريد خططًا عملية«، مشريًا إىل أن لدى القوات خّطة عملية »ترتكز 
على أننا لن نصرف أي كيلواط على الشبكة طاملا اهلدر يف الشبكة 
مستمر«. وتساءل عما »مينع تنفيذ خطوتني أساسيتني اليوم قبل 
الغد: اهليئة الناظمة وجملس إدارة جديد ملؤسسة كهرباء لبنان«.

الصحناوي  نقوال  احلّر  الوطين  التيار  نائب  صّرح  املقابل،  يف 
لتلفزيون otv، مشريًا إىل أن »الفريق الذي يريد تعطيل خطة 
الكهرباء ووضع الشروط عليها وكأنه ال يقبل بأن تنجح هذه اخلطة 
النائب إدي  بفضل التيار الوطين احلّر، هو مشبوه«. كذلك وّجه 
وال  بالطب،  »ال  يسّميه:  أن  دون  من  جعجع  معلوف سهامه حنو 
باخليارات االسرتاتيجية صاب. بالعّد ما بتفهم عليه، مبلف النازحني 

حّدث وال حرج... وجاي ينّظر بالكهربا!«.
عرب  قال  الذي  اسحق  حوزف  النائب  عرب  جمددًا  رّدت  القوات 
من  والكهربا  نظرياتكن  ناطرين  وحننا   2010 الـ  »من  »تويرت«: 
املوازنة  عجز  من  باملئة   40 ُيشّكل  بالكهربا  واهلدر  ألسوأ،  سيئ 
ما  إنو  وحلنا  ومنطقية،  شفافة  حساباتنا  حننا  حساباتكن.  هودي 
نزيد اإلنتاج قبل ما نوقف اهلدر التقين وغري التقين حتى ال خنسر 
زيادة«. وغّرد مساندًا النائب جورج عقيص، موّجهًا كالمًا مباشرًا 
من  مناخ  إرساء  حناول  إننا  القوي«،  »لبنان  تكتل  »لزمالئنا يف 
الشفافية يف العمل العام، ومن ضمنه قطاع الكهرباء، وكنا ندرك 
أننا سنتعّرض حلمالت نتيجة هذه احملاولة، لكن صدقًا مل نتوّقعها 

منكم. لن يثنينا جترحيكم«.
    التزم البنك الدولي يف »سيدر« بمنح لبنان قروضًا بقيمة 4 

مليارات دوالر
وتوّسعت الردود القواتية على مواقع التواصل االجتماعي ومشلت 
النائب إدي أبي اللمع الذي قال: »ليس مقبواًل أن تكون مالحظاتنا 
على خطة الكهرباء موضع هجوم شخصي. حنن نريد خطوات عملية 
املطلوب  تبدأ.  أن  جيب  أين  من  التباس  حوهلا  خطة  على  فعلية 
ومتابعة  اخلطة  على  لإلشراف  إدارة  وجملس  ناظمة  هيئة  بوضوح 

امللف«.
تبادل االتهامات ليس سوى عّينة من النار حتت الرماد حول هذه 
الكهرباء،  بواخر  خيار  بشّدة  يعارض  بري  نبيه  فالرئيس  اخلطة. 
ونوابه يهمسون أيضًا بعدم جدّية اخلطة اليت تتضمن »استمالكات 
أراٍض ملعمل يف سلعاتا بقيمة 200 مليون دوالر. قدرة املعمل 550 
ميغاوات، وكلفة إنشائه ال تصل إىل 500 مليون دوالر، أما جدوى 

إنشاء هذا املعمل، فهي غري واضحة«.
لبنان  مبنح  التزم  الذي  الدولي  البنك  أعني  ذلك جيري حتت  كل 
على  تنفق  »سيدر«  مؤمتر  يف  دوالر  مليارات   4 بقيمة  قروضًا 
اللبنانية  السلطات  حّذر  وهو  التحتية.  البنية  يف  جديدة  مشاريع 
من أن عدم االتفاق على اخلّطة سيؤدي إىل تعليق قروضه للبنان 

والتوقف عن متويل املشاريع.

لبنك الدولي يهّدد: معاجلة الكهرباء 
شرط الستمرار التمويل
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مـقاالت وتـحقيقات

يف  باالرتسام  إسرائيل  مع  التعامل  مربع  بدأ 
اجلوالن السوري وغرب درعا منذ العام 2013 
بذريعة إسعاف اجلرحى، لفصائل حملية كلواء 
وألوية  احلرمني  ولواء  الريموك  وشهداء  أمية 
من أحرار الشام والنصرة اليت شكلت نواة كل 
العمليات العسكرية ضد اجليش السوري وكان 
يقود دفتها إياد الطوباسي قائد النصرة يف 
اجلنوب. منطقة أمنية إسرائيلية، حتت إمارة أبو 
جليبيب األردني. فشكل سلفيو األردن القريب 

جيش االحتالل الثاني للجوالن.

احلارة  تل  فوق  السوري  العلم  رفرف  حني 
كان  الفائت،  العام  متوز/يونيو  يف  السوري 
أبو  جيش االحتالل اإلسرائيلي يراقب يف تل 
عشرات  السوري  اجليش  استعاد  كيف  الندى 
واليت  القنيطرة  أرياف  يف  والبلدات  القرى 
االسرائيلي  الدعم  بفضل  حتولت  قد  كانت 
املتحدة،  االمم  أعالم  حتت  فصل  منطقة  من 
حتت  السورية،  السيادة  عن  عزل  منطقة  إىل 
اعالم النصرة وغريها من الفصائل اليت كانت 
تنسق معها. وقتها سعى نتنياهو لنيل اعرتاف 
أمريكي بسيادة إسرائيل على اجلوالن السوري 

احملتل.

احتالهلا يف  إسرائيل  تستطع  اليت مل  املواقع 
ومل  النصرة.  دمرتها  تشرين/أكتوبر،  حرب 
تتوان تل أبيب عن إسقاط طائرة سوخوي يف 
من  السوري  اجليش  2014 ملنع  أيلول/سبتمرب 

استعادة املواقع.

سياسية  ورقة  أسقطت  التل  فاستعادة 
النصرة  عرب  أبيب  تل  عليها  راهنت  إقليمية، 
وغريها من الفصائل املسلحة  اليت احتلت جزءًا 
خالل سنوات،  الفصل  خط  منطقة  من  واسعًا 
لفرضها كالعب، يف منطقة شديدة احلساسية 
وبتواطؤ  دولية،  قوات  وتتضمن  والتعقيد، 
منها حيث زودتها بدعم لوجسيت واستشفائي، 
املدفعي، على  بالقصف  وأحيانًا دعمًا  وتقين، 

املواقع اليت كانت تستعصي عليها.

هذا  حول  األمريكي  القرار  حسم  ما  أن  يبدو 
اليت  السابقة  التصرحيات  كل  رغم  االعرتاف 
كما  ذلك،  إىل  ترامب  ذهاب  إمكانية  نفت 
أوضح بولتون خالل زيارته إلسرائيل يف آب/
مايو العام الفائت أن »إدارة الرئيس دونالد 
الواليات  اعرتاف  احتمال  تناقش  ال  ترامب 
املتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة اجلوالن«، 
على  رده  يف  الحقًا  وقال  نتنياهو  ييأس  مل 
الصحفيني إن »إسرائيل ما زالت عند توقعاتها 
على  بسيادتها  املتحدة  الواليات  تعرتف  بأن 

اجلوالن«.

يبدو كان خيار بقاء اجلوالن يف يد اإلسرائيليني 
أفضل  هو  السورية  للسيطرة  يعود  أن  على 
دمشق  بني  التحالف  فك  استحالة  مع  أمريكيًا 
اجلنوب  استعادة  معارك  بعد  خاصة  وطهران 
األمريكية  الضغوط  كل  وفشل  السوري، 
واإلسرائيلية من إبعاد احلليف اإليراني واملقاومة 
عن مناطق متركزهم يف هذه اجلبهة احليوية رغم 
كل الغارات واالعتداءات االسرائيلية أو اغتيال 
قيادات يف املقاومة، أو التعويل على صمود 
أي نظام سياسي جديد يأتي إىل السلطة حتى 
لو كان مواليًا للواليات املتحدة حبسب دراسة 
حيسم  ترامب  جعل  ما  وهذا  كارنيغي،  ملعهد 

أمره.

وبعد فشل مشروع منطقة األمر الواقع العازلة 
الذي حاولت إسرائيل تكريسه يف اجلوالن مبكرًا 
النصرة  عرب  سوريا،  على  احلرب  بداية  ومنذ 
لوجستيًا  دعمتها  اليت  املسلحة  والفصائل 

ديمة ناصيف

ملاذا حسم ترامب أمر اعرتافه 
بسيادة إسرائيل على اجلوالن؟
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واستخباريًا يف معاركها ضد اجليش السوري، 
وبإفراغ املنطقة من قوات فصل القوات، كي 
تتوقف  اليت مل  االيندوف  عن  تقارير  ال خترج 
املسلحني  بني  احملرمة  اللقاءات  احصاء  عن 
واإلسرائيليني يف ظل االشرطة الشائكة، عند 
كمظلة  صواريخ،  وحدة  ونشر  الرفيد،  موقع 
محاية جلبهة النصرة وغريها، بذريعة منع جتاوز 

املقاتالت السورية خط وقف اطالق النار.

يف  باالرتسام  إسرائيل  مع  التعامل  مربع  بدأ 
اجلوالن السوري وغرب درعا منذ العام 2013 
بذريعة إسعاف اجلرحى، لفصائل حملية كلواء 
وألوية  احلرمني  ولواء  الريموك  وشهداء  أمية 
من أحرار الشام والنصرة اليت شكلت نواة كل 
العمليات العسكرية ضد اجليش السوري وكان 
يقود دفتها إياد الطوباسي قائد النصرة يف 
اجلنوب. منطقة أمنية إسرائيلية، حتت إمارة أبو 
جليبيب األردني. فشكل سلفيو األردن القريب 

جيش االحتالل الثاني للجوالن.

هلا  شعيب  قبول  عن  تبحث  كانت  إسرائيل 
عسكري  تطبيع  مدخله  املنطقة،  سكان  مع 
منها  استفاد  حيث  املسلحة  الفصائل  مع 
عالجهم يف مشايف  2000 مسلح مت  من  أكثر 
نتنياهو  كامريات  رافقتهم  وصفد،  نهاريا 

الستعراضهم.

وكان هلذا التعامل بوابة الرفيد املواجهة لتل 
الفرس السوري احملتل اليت حتولت إىل معرب 
يشابه بوابات اجلدار الطيب يف جنوب لبنان، 
لتسهيل عبور اجلرحى وتلقي األسلحة وأجهزة 

االتصال اليت قدمتها تل أبيب هلم.

فلم يكن حلرب على اجلبهة اجلنوبية ضد اجليش 
خط  خلف  اسرائيلي  دعم  دون  من  السوري 
فصل القوات يف اجلوالن، ومل يكن لتل أبيب 
السوري  اجليش  كانتصار  انتصارًا  تغفل  أن 
اجليش  وعودة  اجلنوب  باستعادة  وحلفائه 
القنيطرة،  ومعرب  الفصل  خط  إىل  السوري 
سبع  إسرائيل  كلف  الذي  املشروع  وتدمري 
اجملموعات  على  والرهان  الدعم  من  سنوات 
وتوثيق  اجلنوب  من  دمشق  إلسقاط  املسلحة 
السيطرة على منطقة عازلة مبساحة 1200 كم2 

مبواجهة سوريا وحلفائها.

وما كان إلسرائيل أن تغفل مشروع املقاومة 
الشهيد مسري  أنشأها  اليت  اجلوالنية  الشعبية 
القنطار الذي أحال املنطقة إىل ميدان مواجهة 
جبل  سفوح  من  بالقرب  إسرائيل،  مع  ساخنة 

الشيخ. 

قلب  يف  القنطار،  بقيادتهما  شارك  جبهتان 
اجلبل االسرتاتيجي الذي كانت حتاول إسرائيل 
السيطرة عليه وخاض معارك يف مواجهة جبهة 
النصرة، انتهت بفك احلصار عن حضر، ومحاية 
خاصرة دمشق، من اخرتاقها غربًا. القنطار قاد 

مشروع مقاومة.

جبهة ثانية قادها القنطار هي مقاومة مشروع 
فصائل  حماولة  خالل  نربته  علت  إسرائيلي 
 ،2015 صيف  يف  السويداء  اخرتاق  اجلنوب 
احملتل،  باجلوالن  االسرتاتيجية،  القرية  إلحلاق 
حتت مظلة األمن اإلسرائيلي املزعوم، ومحاية 
الوطين  رصيده  القنطار  فاستخدم  األقليات. 
لتحصني بيئة اجلوالن من أي اخرتاق اسرائيلي، 
اجليش  تقاتل  سرية،  جمموعات  بتنظيم  وبدأ 
اإلسرائيلي. أضاف القنطار األسري احملرر عنوة 
الثأر االسرائيلي منه،  عن إسرائيل إىل جبهة 
اغتالته  ولذلك   ، اجلوال  يف  مقاومتها  جبهة 

بصواريخ اخرتقت منزله يف جرمانا. 

الشركات  جتَهد 
لصينية  ا
وجودها  إلثبات 
السوق  يف 
حواىل  اللبنانية. 
صيين   100
إىل  حضروا 
كممثلني  لبنان 
عن أكثر من 30 
ومؤسسة  شركة 
شاركوا  حكومية 
منتدى  يف 
ر  ستثما ال ا
ــــ  الصيين 
بهدف  اللبناني 
نسبة  توسيع 
ت  ال د لتبا ا
مع  التجارية 

قبَل أن تعلن عن »إنشاء مكتب فرعي للمجلس 
حجم  عن  السؤال  ذلك  يطرح  لبنان«.  يف 
االستثمار الذي تريده الصني يف لبنان، ومدى 
جتاوب لبنان مع »شهية« الشركات الصينية؟

أكثر من 100  املنتدى، حضور  كان الفتًا يف 
ومديرين  أعمال  رجال  بني  ما  صيين  ضيف 
ومستثمرين،  ومستشارين  شركات  ورؤساء 
 30 من  أكثر  عن  كممثلني  لبنان  اىل  حضروا 
أن  مؤكدين  حكومية،  وجهات  صينية  شركة 
خلصت  كبرية،  دراسات  أجرت  »شركاتهم 
على  متتد  لبنان  يف  كثرية  مناطق  أن  اىل 
طول احلدود الربية والبحرية، هي مبثابة مراكز 
اسرتاتيجية لالستثمار«. وقد لفت عدد منهم 
إىل أنهم بدأوا بالفعل بإجراء لقاءات مع رجال 
أعمال لبنانيني واقتصاديني لبلورة رؤية حول 
لبنان،  كل  تطاول  عدة  قطاعات  مشاريع يف 
من البنى التحتية واألنفاق، إىل املرفأ واملطار، 
ومشاريع  البقاع،  يف  اقتصادية  منطقة  كما 
تتعلق بالكهرباء والنفايات ومشروع للقطار من 

بريوت إىل الشمال.
إدارة  جملس  رئيس  احلاضرين،  بني  ومن 
هجني  للهندسة  الصينية  الوطنية  الشركة 
هو  حضوره  »سبب  أن  إىل  لفت  الذي  داي 
أن لبنان دولة رئيسية يف استكشاف السوق 
يف الشرق األوسط«، شارحًا بأن »الشركة هي 
تنتشر  اليت  الصينية  الشركات  أقوى  إحدى 
أعماهلا يف 140 دولة ومنطقة وتعمل يف قطاع 
السدود ومشاريع الري«، وقد »مّرت بالفحص 
املقدم لسد بسري«. تولي الشركة حبسب داي 
»اهتمامًا بالغًا بالسوق اللبنانية«، وهي ستعمل 
واالجتماعية،  االقتصادية  البنى  »لالندماج يف 
الطاقة  االستثمار يف جمال  مزاياها يف  إلبراز 
البنوك  بني  »التعاون  أن  ويرى  واملياه«. 
الصينية واللبنانية عامل أساسي يف جناح هذه 
املشاريع، ويعزز من إمكانية التبادالت املالية 

بني لبنان والصني«.
املديرة  وهي  بان«  »جامسني  تقول  بدورها، 
 falconnect« لشركة  التنفيذية 
investment« اليت تعمل يف جمال التجارة 
للشركات  االستشارات  وتقديم  اإلنرتنت  عرب 
إن  الصينية،  السوق  اىل  بالدخول  الراغبة 
»لبنان أرض خصبة لالستثمار«، وال سيما أن 
»لدى الشركات الصينية رغبة بزيادة التصدير 
املواد  أبرز  خالل  من  الصني  إىل  لبنان  من 
أي  وجود  ونفت  لدينا«.  املرغوبة  اللبنانية 
»بل  االقتصادي،  أو  األمين  الوضع  من  خوف 
على العكس هناك سباق دولي باجتاه لبنان، 

يتقدمه اليوم الروس والصينيون«.

ممثّلو 30 شركة يبحثون عن فرص 
االستثمار يف لبنان:

عـني الـصني عـلى بــريوت
ميسم رزق

على  التصرف  هذا 
قابله  استخفاف،  أنه 
باللغة  كلمته  بإلقاء 
بأن  علمًا  العربية، 
هم  املوجودين  نصف 
هذا  الصينيني.  من 
على  دّل  إن  األمر 
على  دّل  فقد  شيء، 

لبنان،  مع  التعاطي  الصيين يف  اجلانب  جدية 
أما  املنطقة.  اقتصاديًا يف  يريده  ما  لتحقيق 
اجلانب اللبناني، فيظهر أن تلقفه هلجمة العمالق 
اآلسيوي إىل بالده ليَس باملستوى املطلوب. 
رمبا يف هذا القول الكثري من املبالغة، لكن فيه 
الكثري من الصحة أيضًا، عكسها وزير الصناعة 
وائل أبو فاعور بعَد التوقيع على مذكرة تفاهم 
الدولية  التجارة  لتعزيز  الصيين  اجمللس  بني 
ووزارة الصناعة لتعزيز االستثمارات الصينية 
إنه  بقوله  اللبنانية،  الصناعية  املناطق  يف 
»وّقع على مذكرة مل يّطلع عليها«، حبجة الثقة 

باملسار الذي سلكته!
يكون هلا  أن  إىل  الصني تسعى  بأن  ال شّك 
حضور أعمق وأقوى يف لبنان. حضور يتجاوز 
عام  بلَغ  والذي  منها،  الضخم  لبنان  استرياد 
2018 حنو 2 مليار و22 مليون دوالر أمريكي. 
احللم الصيين اقتصادي ال لبس فيه، يهدف 
اىل تعزيز مداخل الصني اىل األسواق العربية 
والتصدير حنو وجهات جديدة، نظرًا اىل أهمية 
موقعه يف خريطة »حزام واحد، طريق واحد«. 
نقطة  يكون  بأن  له  يسمح  الذي  املوقع  وهو 
انطالق حنو الشرق األوسط يف قطاعات عدة، 
كما قالت يان. األخرية اختارت لبنان كأول بلد 
العربية،  للبلدان  الرمسية  زيارتها  برنامج  يف 
االستثمارات املشرتكة  »زيادة حجم  واقرتحت 
الصينية ــــ اللبنانية وتعزيز التعاون يف البنى 
التحتية والتعاون يف اجملال السياحي واإلفادة 
والطريق يف هذا اجملال«،  احلزام  مبادرة  من 

يرى الصينيون 
أن التعاون بني 
البنوك الصينية 
واللبنانية عامل 

أساسي يف نجاح 
املشاريع

الشرق األوسط، انطالقًا من لبنان
االستثمار  منتدى  يف  بكلمته  يبدأ  أن  قبَل 
ــــ اللبناني، الذي افتتح يوم السبت  الصيين 
الفائت، وقَف السفري الصيين يف لبنان وانغ 
كي جيان ليقول إنه الحظ بأن معظم احلضور 
يف قاعة مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي 
اىل  الصينية  من  الرتمجة  جهاز  يستخِدم  مل 
العربية، يف إشارة إىل عدم اكرتاثهم مبعرفة 
ما قالته رئيسة اجمللس الصيين لتعزيز التجارة 
الدولية غاو يان. قد يكون كيجيان قد فّسر 

لدى الشركات الصينية رغبة بزيادة التصدير من لبنان إىل الصني )هيثم املوسوي(
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الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

 2019 نــيسان   6 Saturday 6 April 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

تالعب  عملية  عن  مثرية  معطيات  نكشفت 
حبسابات مصرف لبنان، أّدت إىل نفخ األصول 
ما  أي  دوالر،  مليار   21,2 بنحو  واملوجودات 
اإلمجالي  احمللي  الناتج  من   %38 يوازي 
2018. هذه  مليار دوالر يف   56 بنحو  املقّدر 
الفضيحة تستدعي التشكيك يف صحة حسابات 

»املركزي« وأرقامه ومؤشراته!
ميزانية  أسبوعني،  كل  لبنان،  مصرف  يصدر 
للموجودات  األساسية  البنود  تتضمن  موجزة 
واملطلوبات والتغريات اليت طرأت عليها. آخر 
اجلاري،  آذار   15 يف  صدرت  موجزة  ميزانية 
قيمة  اخنفضت  إذ  مفاجئًا.  أمرًا  وتضمنت 
مليار   21,2 مبقدار  املطلوبات  املوجودات/ 

دوالر، من 145,28 مليارًا إىل 124 مليارًا. 
للمتابعني.  كبرية  صدمة  شّكل  اخلفض  حجم 
املصرف  ميزانية  تنخفض  أن  ميكن  كيف  إذ 
احمللي  الناتج  من   %38 من  بأكثر  املركزي 

اإلمجالي خالل أسبوعني؟
األمر  مترير  املصرف  حياول  أن  ميكن  وكيف   
وكأنه خطوة عابرة من دون أي تفسري منطقي، 

تاركًا اجملال للتأويل والتحليل؟
 ال بل كيف ميكن أن تكون حسابات مصرف 
لبنان بهذا املستوى من انعدام الشفافية ومن 

سهولة التالعب بها؟ ما الذي حصل فعاًل؟
بلغة احملاسبني والتقنيني، ما حصل كناية عن 
مطلوبات  مقابل  ملوجودات  »تصفية«  عملية 
بالقيمة نفسها. جرت عملية »التصفية« على 
اخنفضت  املوجودات،  بند  يف  اآلتي:  النحو 
للقطاع  املصرف  مينحها  اليت  القروض  قيمة 
مليار   36,8 من  )املصارف(  احملّلي  املالي 

دوالر إىل 15,2 مليارًا. 
ويف بند املطلوبات، اخنفضت قيمة ودائع هذا 
مليار   124,4 من  لبنان  مصرف  لدى  القطاع 
الشطب،  عملية  مليارات.   103,2 إىل  دوالر 
من  تتألف  امليزانية  أن  سببها  التصفية،  أو 
شطرين متساويني: املوجودات واملطلوبات. 

وأي تغيري يف بند من الشطر األول جيب أن 
على  للحفاظ  الثاني  الشطر  بنود  ينعكس يف 

التوازن بينهما.
 والتغيري، سواء حصل عرب الزيادة أو الشطب، 
اليت  العمليات  كل  تسجيل  يتضمن  أن  جيب 
يقوم بها املصرف، سواء كانت استحواذًا على 
أصول أو عمليات إقراض أو ودائع ورؤوس 

أموال أو طبع عملة أو سواها.

تشرتي املصارف باألموال التي اقرتضتها من 
»املركزي« أدوات مالية صادرة عن املصرف نفسه 

بفائدة %12 
 %38 وتوازي  هائلة  اخلفض  قيمة  أن  ورغم 
أنها  عن  فضاًل  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  من 
لبنان  يف  األكرب  املؤسسة  مبيزانية  تتعلق 
واليت يوازي حجمها مرتني ونصف مرة الناتج 
جيد  مل  »املركزي«  أن  إال  اإلمجالي،  احمللي 
داعيًا لتفسري سبب شطبه 21,2 مليار دوالر 
إشارة  باستثناء  أسبوعني،  ميزانيته خالل  من 
خمتصرة مفادها أن »اخلفض يشمل القروض 

والودائع املرتبطة بها«.
ومبعزل عّما إذا كانت خطوة اخلفض صحيحة أو 
خاطئة، فإنها خلقت إرباكًا يف السوق. إذ كان 
يفرتض أن تكون ضخامة اخلفض يف مؤسسة 
اللرية  باحلفاظ على تثبيت سعر صرف  معنية 
الشفافية  من  ملزيد  موجبًا  الدوالر،  مقابل 
وأسبابه  احلاصل  التغيري  وتفسري  واإلفصاح 

ونتائجه.
التساؤالت؛  من  الكثري  أثارت  العملية  لكن   
ورم  عن  عبارة  املشطوب  املبلغ  كان  فهل 
صلة  له  أنه  أم  لبنان؟  مصرف  ميزانية  يف 
بالوضع النقدي واملالي املتدهور؟ وهل هناك 
أي قراءة ملا حصل من زاوية الوضع النقدي 
وجه  يف  الصمود  على  لبنان  مصرف  وقدرة 

األزمات؟
أكثر من سيناريو  برز  الشفافية،  انعدام  إزاء 

21 مليار دوالر »ختتفي« من ميزانية مصرف لبنان!
م.و.
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The First Annual Festival of Diversity - #1Community 
Hosted at St Charbel’s College Grounds 
27 April 2019 
 
 
St Charbel’s Mission has become a national sanctuary for devotees of St Charbel, from 
across various communities in Australia. 
 
To celebrate this rich culture and our harmonious society, we have planned the first annual 
Festival of Diversity, to confirm that Australia is one community.  
 
Event host Rev Fr Louis Ferkh of St Charbel’s says, “Let us come together, as families 
and friends, to showcase our diverse society through art, music, dance and food. With 
different backgrounds, cultures and beliefs, we are united as one community, to celebrate 
our society’s unique richness.”   
 
Entry is Free. 
Date: Saturday 27 April 2019  
Time: 12 midday to 4:00pm  
Location: St Charbel’s College, located at 142 Highclere Ave Punchbowl.   
 
Event promotional ad enclosed. #1Community 
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CONTACT 
For further information contact:   
Pauline Dib   
pdib@stcharbel.nsw.edu.au 
  02 9740 0919 
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ملا جيري. خرباء ومصرفيون حتّدثوا عن عملية 
»جتميل حماسبية« تنطوي على نقل مبلغ 21,2 
مليار دوالر من ميزانية املصرف إىل ما يسّمى 
»خارج امليزانية«، ما يعين أن العبء الناتج من 
هذه املبالغ )الفوائد اليت يدفعها »املركزي« 
للمصارف( ال يزال ساريًا، لكنه لن يظهر يف 
امليزانية املوجزة، بل فقط يف حساب األرباح 
واخلسائر اليت ال ينشرها مصرف لبنان أصاًل.

»املركزي«  أن  يعتقد  من  املقابل، هناك  يف 
مع  هيكلة«  »إعادة  عملية  بعد  بالتصفية  قام 
املصارف، أي أنه شطب ودائع املصارف لديه 
عبء  من  وختّلص  هلا،  منحها  قروض  مقابل 
والودائع،  القروض  بني  الفائدة  يف  الفرق 
يف  خسائر  تسجيل  عن  سيتوقف  وبالتالي 
جدًا  املكلفة  العمليات  هذه  بسبب  ميزانيته 
السنوية  كلفتها  أن  إىل  التقديرات  )تشري 
من  املركزي  يدفعها  دوالر  مليار   1,3 تفوق 

ميزانيته كأرباح للمصارف(.
هو  فعليًا  حصل  ما  أن  مطلعة  مصادر  ترّجح 
السيناريو األول »ألن قيمة الفوائد الناجتة من 
هذه املبالغ تشّكل حنو نصف أرباح املصارف، 
الوقت  هذا  يف  إخفاؤه  ميكن  ال  أمر  وهذا 

بالتحديد، بل كان سيثري ضّجة كبرية«. 
وتعزو هذه العملية اىل رغبة املصرف املركزي 
يف التخّلص من االنتقادات اليت وجهها صندوق 
املاضية،  السنوات  طوال  إليه  الدولي  النقد 
غري  العمليات  نتيجة  ميزانيته  تضّخم  بسبب 
املالية.  اهلندسات  أي  املتواصلة،  التقليدية 
فالصندوق كان يرى أن هذه اهلندسات تتحّول 
إىل ورم يف ميزانية مصرف لبنان يوحي بأن 
على  وكدليل  اإلفالس.  على وشك  املصارف 
منحها  اليت  القروض  حجم  بلغ  فقد  ذلك، 
دوالر  مليار   36,8 للمصارف  لبنان  مصرف 
يف نهاية شباط 2019، وهو رقم يفوق قيمة 
األموال اخلاصة األساسية للمصارف اللبنانية. 
أي إن املصارف اقرتضت من مصرف لبنان ما 
يفوق رساميلها! كذلك بلغت ودائع املصارف 
أي  دوالر،  مليار   124,3 لبنان  مصرف  لدى 
أنه بات كبريًا جدًا ويوازي 65,5% من جمموع 

الودائع يف القطاع املصريف.

    تودع املصارف أموااًل بالدوالر يف مصرف 
لبنان بفائدة تراوح بني 5% و7% وتحصل على 
قروض باللرية توازي 125% من املبالغ التي 

أودعتها وبفائدة %2
يأخذ صندوق النقد يف االعتبار أن هذا الورم 
على  انطوت  اليت  اهلندسات  تنفيذ  من  ناتج 
بالدوالر  لبنان ودائع  اآلتي: يستقبل مصرف 
من املصارف ويوّظفها بفائدة تراوح بني %5 
على  املصارف  حتصل  املقابل،  يف  و%7. 
قروض من مصرف لبنان باللرية توازي %125 
وبفائدة %2.  لديه  أودعتها  اليت  املبالغ  من 
ويف الوقت نفسه تشرتي بقيمة هذه املبالغ 
املركزي  املصرف  عن  صادرة  مالية  أدوات 

بفائدة %12.
 يف احملصلة، حتقق املصارف أرباحًا من فرق 
الفروقات  الفائدة مبا يعادل 17% مع بعض 
اهلامشية. وبنتيجة هذه العملية، كان مصرف 
اللرية  أو يطبع كميات كبرية من  لبنان خيلق 

باستمرار لتمويل هذه العمليات. 
هذه  تسجيل  طريقة  يف  كانت  املشكلة  لكن 
يقوم مصرف  أن  كان جيب  ففيما  العمليات. 
لبنان مبقاّصة )تصفية( بني ودائع املصارف 
منحها  اليت  القروض  وبني  لديه  وتوظيفاتها 
نفسه  الرقم  تسجيل  جيري  كان  للمصارف، 
مرتني يف امليزانية. مّرة يف املوجودات، ومّرة 

يف املطلوبات.
 هكذا بلغت قيمة املبالغ الصافية اليت طبعها 
 21 حنو  العمليات  هذه  لتمويل  »املركزي« 
مليار دوالر )ليس بالضرورة أن يشمل الرقم 
خالل  املصارف  مع  نفذها  اليت  العمليات  كل 

السنوات املاضية، لكنه اجلزء األكرب(. 

وهذا املبلغ ال يتضمن »الناتج« من اهلندسة، 
أي ما نسبته 25% من قيمة املبالغ املقرتضة 
ال  كما  دوالر.  مليارات   5,3 بنحو  واملقّدرة 
توظيفات  فائدة  بني  الفرق  صايف  يتضمن 
منه،  وقروضها  لبنان  مصرف  لدى  املصارف 
والذي يبلغ يف املتوسط 8%، أي ما يعادل 

1,3 مليار دوالر.
فيها  ينكشف  اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه 
وجود »أالعيب حماسبية« يف حسابات مصرف 
لكل  خالفًا  التالعب،  جرى  فرتة  فمنذ  لبنان. 
املعايري، مبيزان املدفوعات الذي بات يتضمن 

سندات اخلزينة »يوروبوندز«. 
وكان سالمة قد قّدم ورقة إىل رئيس اجلمهورية 
املالي واملصريف،  الوضع  فيها مؤشرات عن 
ال تشبه األرقام اليت ينشرها مصرف لبنان وال 
تلك املوجودة لدى مجعية املصارف. وحبسب 
احملاسبية  األالعيب  من  تاريخ  مثة  املطلعني، 
حسابات  صحة  يف  الريبة  يثري  ما  وغريها، 
املصرف ويف شفافيته املزعومة اليت ال ميكن 
مديرية  إىل  اإليعاز  عرب  قلم  جبّرة  تصحيحها 
احملاسبة بإجراء املقاصة أو التصفية لتقليص 
املّرة  أن تكون هذه  امليزانية. والشبهة  حجم 

هذه  فيها  انكشفت  اليت  املرات  من  واحدة 
للقطاع  ورقابية  ناظمة  مؤسسة  يف  األالعيب 

املالي يف لبنان.

أرباح املصارف vs العمالت األجنبية
خطوة نقل 21,2 مليار دوالر من ميزانية مصرف 
لبنان إىل »خارج امليزانية«، تكشف عن قيمة 
األرباح اليت حتققها املصارف من املال العام. 
من  حتقق  املصارف  أن  إىل  تشري  التقديرات 
عمليات بهذا احلجم أكثر من 1,3 مليار دوالر 
على  لبنان  وّزعه مصرف  املبلغ  سنويًا، وهذا 
دون  من  النقدية  سياساته  لتنفيذ  املصارف 

تربير املردود. 
العمليات  هذه  من  اهلدف  أن  يرّوج  فهو 
الثقة  اليت تتيح له خلق  الدوالرات  امتصاص 
الستقطاب الدوالرات من اخلارج، والدفاع عن 
تثبيت سعر صرف اللرية مقابل الدوالر. لكن 
اليت  األجنبية«  »العمالت  قيمة  أن  املشكلة 
تراجعت  ميزانيته  يف  لبنان  مصرف  حيملها 
من 35,8 مليار دوالر يف نهاية كانون األول 
2017، إىل 31,9 مليار دوالر يف نهاية كانون 

الثاني 2019.
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اعــالنات
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WORLD FRUIT
بـإدارة السيد  الـيان بولـس

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

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـصل )10 كيلو( بـ 5,99  $

عـنب أخـضر )1 كيلو( بـ 2,99 $

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

 ..)Extra Virgin( زيت بلدي اسرتالي
حلويات مشكـّلة مستوردة من دبي

نبيع بالجملة 
واملفرّق.. نؤمـّن 
طلبات املطاعم.. 
نفتح 7 أيام يف 

األسبوع

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت
 بـ $15,00

وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

هذا العرض
 صاحل لغاية  

يوم
 اجلمعة

12 نـيسان

أونـيكا  )Box( بـ  4,99  $

صــميد )1  كيلو( بـ 1,50 $

لــوز نــيء )1 كيلو(  بـ 9,99 $

قرنبيط )الواحدة( بـ 2,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $

مــوز )1 كيلو( بـ  1,99  $

مسحوق غسيل درايف)11  كيلو(  بـ 38,99 $

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,99 $
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كافية  تكن  مل  دوالر  مليون  و19  سنوات  سبع 
العدل ووزارة  الجناز مشروع ترميم مبنيي قصر 
يكفيان،  كانا  واملبلغ  املدة  بريوت.  يف  العدل 
رمبا، لتشييد مبنيني جديدين. املتعهد الذي فاز 
باملناقصة يف ظروف تشوبها »مالبسات غريبة« 
اليت  املالحق  تنفك  ال  فيما  شديد،  ببطء  يعمل 
تضاف اىل العقد الرئيسي ترفع الكلفة الباهظة 

أصاًل، يف خمالفة لدفرت الشروط.
العدل  ووزارة  العدل  قصر  ترميم  يستحق 
لألرقام  »غينيس«  كتاب  يدخل  أن  بريوت  يف 
سنوات(   7( زمنية  فرتة  كأطول  القياسية 
يستغرقها ترميم مبنيني أحدهما من مخس طبقات 
والثاني من ثالث، وكأغلى مبلغ ُيدفع )19 مليون 

دوالر( مقابل... عدم ترميم شيء!
بوشر العمل يف مشروع الرتميم مطلع عام 2012، 
خملوف«  أنطوان  »شركة  تنهي  أن  مقررًا  وكان 
ونصف  سنة  غضون  يف  األشغال  التزمته  اليت 
سنة. مع بداية هذا العام، أطفأ املشروع مشعته 
الظروف  يف  شيء  يتغريرّ  أن  دون  من  السابعة 
السيئة اليت يعمل فيها احملامون والقضاة، فيما 
أعمال  الطبيعي  واالهرتاء  التقادم  عوامل  تسبق 
ببطء  د،  املتعهرّ بها  اليت يقوم  والتدعيم  الرتميم 

شديد.
جولة قصرية يف قصر العدل، بني البهو الرئيسي 
اخلارجي،  واملوقف  واملصاعد  احملاكمات  وغرف 
كافية الكتشاف مدى سوء املكان وعدم أهليته 
من كل النواحي. سقوف قاعات احملاكمات يأكلها 
فيما  الباطون«،  »على  يزال  ال  وبعضها   ، النشرّ
ل  حيول الصدأ دون فتح الشبابيك احلديدية ما حيورّ
القاعات صيفًا، يف غياب أجهزة التكييف، »أشبه 
بعض  احملامني.  أحد  بالفرن«، حبسب  يكون  ما 
الرئيسي سقطت وحلت فجوة  البهو  قطع سقف 
مع  شتاء  رؤيتها  يصعب  »لكن  مكانها،  سوداء 
ضوء  على  السري  اىل  واضطرارنا  االنارة  غياب 
)اعادة  »عالربكة«  أما املصاعد فتسري  اهلاتف«. 
جداول  املصاعد وحالتها حلظت يف  بغرف  النظر 
مقارنة املشروع(. شكل املبنى اخلارجي ونوافذه 
 ، للتورّ بدأت  قد  الورشة  وكأن  يوحي  احملطمة 
وليس قبل 7 سنوات. فيما املوقف اخلارجي يبدو 
»العدل  الفتة  لوال  اخلردة...  جلمع  ساحة  وكأنه 

أساس امللك«.

الدولة تشرّع املخالفة
والشروط  الباهظة  الكلفة  جلهة  املشروع،  هذا 
اليت مل تنفذ، منوذج فاقع عن الطريقة اليت تدير 
فيها الدولة مناقصاتها العمومية وعن المباالتها، 
ال بدفاتر الشروط وال باملال املهدور، وال بطريقة 
عمل املتعهد... اذا ما كان يعمل أساسًا. ال بل 
املخالفات  الدولة هذه  تشررّع مؤسسات  ما  غالبا 
بات  العام  املال  هدر  وكأن  بنفسها،  وتطلبها 
يستند  هنا  والكالم  عقد.  أي  يف  الزمًا  شرطًا 
الفساد  باب  شررّعت  العقد  هذا  يف  وقائع  اىل 
واهلدر على مصراعيه. بدأ األمر منذ اللحظة األوىل 
الجراء استدراج عروض ضمرّ 4 شركات، من بينها 
هذه  ُتستبعد  أن  قبل  أنطوان خملوف«،  »شركة 
سارية  غري  انتساب  افادة  »لتضمينها  األخرية 
والبناء«.  العامة  األشغال  مقاولي  اىل  املفعول 
املتبقية  الثالث  الشركات  بني  التنافس  انتهى 
اىل فوز »شركة اجلهاد للتجارة واملقاوالت« بسعر 
امجالي بلغ 19,996,045,740 لرية لبنانية. لكن، 
»بسحر ساحر«، أعيد اجراء املناقصة بعد 15 يومًا، 
نفسها،  خملوف«  أنطوان  »شركة  بها...  لتفوز 
أن  تبني  احملضرين،  ومبقارنة  نفسه!  وبالسعر 
حمضر استالم العروض من قبل ادارة املناقصات 
)ما يعين  والتاريخ  بالرقم  خيتلف بني اجللستني 
ان مناقصة جديدة أجريت من دون ايضاح سبب 
إلغاء األوىل(. واألغرب من ذلك كله أن »شركة 
باملناقصة بسعر قريب  »فازت  انطوان خملوف« 
 )19,952,869,200( التطابق  حدرّ  اىل  جدًا يصل 
مع السعر الذي تقدمت به »شركة اجلهاد للتجارة 
ذلك،  ويعين  األوىل.  اجللسة  يف  واملقاوالت« 
وتقامسًا  تواطؤًا  »هناك  أن  قانوني،  مرجع  وفق 
وبتسهيل  األشغال  وزير  من  بتغطية  للحصص، 
من ادارة املناقصات، فضال عن أنه من غري اجلائز 

اعادة املناقصة بعد فتح األسعار واطالع الشركات 
العارضة عليها«. ومن االمور املثرية للريبة أيضًا 
نت كاستشاري ملراقبة  أن »شركة بالل محد« ُعيرّ
املشروع، وهي الشركة اليت ميلكها رئيس بلدية 
بريوت السابق بالل محد الذي كان ال زال يشغل 
هذا املنصب يومها، ويفرتض أال ُتَلزم أي أعمال 
اىل شركته خالل واليته منعا لتضارب املصاحل.

من 12 اىل 19 مليون دوالر
ويف حني يؤكد خرباء أن مبلغ الـ19 مليارًا »ضخم 
تضاعفت  الزالزل«،  ضد  مبنيني  لتدعيم  جدًا 
األساس،  هدفه  عن  املشروع  لتحرف  املخالفات 
العدل  أي تدعيم اهليكل اخلرساني ملبنيي قصر 
عام  مرور  فبعد  الزالزل.  العدل ملقاومة  ووزارة 
هكذا،  اهلدر.  مزراب  ُفتح  املشروع،  تلزيم  على 
أضيف جدول املقارنة رقم 1، أو امللحق األول، 
الذي تضمن »استحداث غرف مؤقتة يف الطابق 
حوائط  واضافة  الكهرباء  حمطة  ونقل  األرضي 
األساسي  املشروع  أن  )رغم  الزالزل  ملقاومة 
أعدرّ لتدعيم املبنى ضد الزالزل!( وغريه بقيمة 3 
دت مهلة األشغال  مليارات و500 مليون لرية. ومدرّ
12 شهرا اضافية ثم تسعة أشهر أخرى. بعدها 
أتى جدول املقارنة 2، بطلب من جملس القضاء 
غرف  واستحداث  جناحه  تأهيل  أجل  من  األعلى، 
جديدة )...( بقيمة 3 مليارات لرية مع متديد جديد 

ملهلة تسليم املشروع لعام ونصف عام.
 وتلى ذلك اجلدول رقم 3 الذي تضمن توسعة 
الطابق الرابع واضافة غرف لدى رئيس التحقيق 
التقطيع  على  وتعديالت  بريوت،  يف  األول 
الداخلي لزيادة عدد املكاتب يف الطابق اخلامس 
التدعيم  )حُلظت يف املشروع األساسي( وتأمني 
ذلك  كل  املستقبل!  يف  سادس  طابق  النشاء 
لرية.  مليون  و115  مليارين  تبلغ  إضافية  بكلفة 
على   - الساعة  حتى   - اجملموع  رسا  هكذا، 
م  تسلرّ أن  على  لبنانية،  لرية   28,567,238,344
منا بأن حفلة  األعمال يف 2019/7/31. هذا إن سلرّ
حلب أموال الدولة ستنتهي هنا، ومل يرغب أي 

طرف باضافة مالحق أخرى.

تواطؤ االدارة والعارض
يؤكد مرجع قانوني أن »75% من الفساد جيري 
األشغال  اىل  تضاف  اليت  امللحقات  عرب  متريره 
االدارة  بني  تواطؤ  ذلك  ويسبق  الرئيسية. 
والعارض حلرق السعر األساسي والفوز بالعرض 
االضافية«.  املالحق  خالل  من  األرباح  جين  ثم 
لكن الالفت أن املالحق أقررّت مبوافقة من ديوان 

ورؤساء  العدل  وزارة  لطلب  وبناء  احملاسبة، 
اجلهات  فهذه  القضائية.  واجملالس  احملاكم 
اليت يفرتض أن حتافظ على املال العام وتقمع 
املخالفات، هي اليت أباحت خمالفة قانون احملاسبة 
العمومية، وخصوصًا املادة 147 اليت تشرتط يف 
احد بنودها أن تكون األشغال طارئة وغري متوقعة 

عند اجراء التلزيم األول.
 والواضح أن أيًا من األعمال املضافة ال حيمل صفة 
»الطارئ« أو »غري املتوقع« خالل اجراء الدراسة 
األوىل. لذلك، وفق املصادر القانونية، فإن »كل 
اجلهات اآلنفة الذكر وضعت نفسها موضع شبهة 
دينًا يف  ورتبت  اضافية  بأعمال  مطالبتها  مبجرد 
ذمة الدولة من دون اجراء مناقصة جديدة واملرور 
بكل اخلطوات القانونية الالزمة. واملعلوم أنه منذ 
اللحظة األوىل المتام العقد بني العارض والوزارة، 
األساسي  الشروط  دفرت  العالقة  دستور  يصبح 

فقط ال غري«.

الريـّس استحلى ومعاليه استجاب
التمعنرّ يف قراءة املراسالت، تظهر ان املطالبة 
بتنفيذ أعمال اضافية جرت على قاعدة اعتبار وزارة 
قرطباوي  شكيب  الوزيرين  عهديرّ  )يف  العدل 

ير  مل  نفسه،  قرطباوي،  شكيب  السابق  العدل 
ضريا يف ارسال كتاب خطي اىل رئيس جملس 
الوزراء السابق جنيب ميقاتي يذكر فيه أنه بعد 
أن  »تبني  األعمال،  بدء  على  أشهر  وثالثة  سنة 
هناك أشغاال اضافية مل تكن ملحوظة يف دراسة 
وزارة األشغال كاصالح وتعديل قساطل الصرف 
الصحي ونقل احملطة الرئيسية للكهرباء واملصاعد 

وتسميك األعمدة وغريها«.
إذ  البناء،  خرباء  أحد  حبسب  غريب«،  »أمر  هو 
وصيانته  املبنى  لرتميم  املعدة  »الدراسة  أن 
كان يفرتض أن تلحظ وضع االمدادات الصحية 
عن  البحث  لزاما  يصبح  واال  األعمدة.  ومساكة 
سبب هذا اخللل، سواء يف االدارة أو يف الدراسة 
كلفة  تتخطى  قد  مبالغ  عادة  تكلرّف  اليت  نفسها 
تأمني  قرطباوي  طلب  وقد  أحيانا«.  املشروع 
قدرت  اليت  األشغال  هلذه  االضافية  االعتمادات 

بثالثة مليارات و500 مليون لرية. 
وعندما جاء اجلواب بالرفض من وزارة املال، أورد 
وزير العدل ضمن مراسلته كتابا من االستشاري 
أية  يقبض  »مل  أنه  اىل  فيه  يشري  محد  بالل 
دفعها  »عدم  أن  ويؤكد  تارخيه«  حتى  أتعاب 
للمقاول  اضافية  اعتمادات  على  املوافقة  وعدم 
سيؤدي اىل توقف األعمال يف املوقع«. فعادت 
حبسب  وهذا،  الطلب.  على  ووافقت  املالية 
من  للضغط  واضح  »ابتزاز  القانونية،  املصادر 
أجل املوافقة على املبالغ االضافية. فالقانون ال 
يسمح للمتعهد بوقف األشغال حتى لو مل يقبض 
األخطار  كل  مسؤولية  يتحمل  وهو  واحدا،  قرشا 
اليت قد تنتج عن تهاونه أو عدم تنفيذه للعقد«. 
اىل  أدى  عما  االستفهام  هنا،  املفرتض،  ومن 

تغيري موقف وزارة املالية. 
األشغال  وزير  اىل  بكتاب  قرطباوي  بعث  كذلك 
تأمني  فيه  يطلب  العريضي  غازي  السابق 
االعتمادات ملتابعة األشغال يف املبنيني »بعدما 
أعطيت املوافقة االستثنائية عليه بناء على احلاح 
بأن  املصدر  ويعلق  به«.  للسري  العدل  وزارة 
»املوافقة االستثنائية معيبة وغري واردة يف أي 
العجلة  القانون حبجة  على  حتايل  هي  بل  قانون 
والضرورة. وهذا دليل ادانة لصاحبه أوال، فضال 
عن أنه من املعيب أيضا أن يوافق ديوان احملاسبة 

على هذه األشغال امللحقة«.
أو  مراقبة  أو  جدية  دراسة  اي  دون  من  هكذا، 
حماسبة للمتعهد واالدارة معا، زادت كلفة مشروع 
ضد  العدل  ووزارة  العدل  قصر  مبنيي  تدعيم 
من  األساسي  التلزيم  قيمة  على   %22 الزالزل 
دون أن يتغري أي شيء. وال احد يعرف فعليا ما 
اذا مت تدعيم املبنيني بالفعل، اال يف حال حصول 

زلزال ما.
كل  من  يديه  نفض  سرحان  ألربت  العدل  وزير 
الطريق  اختصار  مكتبه  وطلب  التلزيم،  مشروع 
بسؤال وزارة األشغال عن املوضوع. اال أنه أثنى 
أخريًا، يف حلقة تلفزيونية، على »التقنية العالية 

اليت اعتمدت يف األشغال«.
األعمال  تسلمت  اليت  االستالم  جلنة  أن  علمًا   
اجلزئية املنجزة وفقا لدفرت الشروط، أوردت يف 
أشغال  معاينة  بعد   2015/5/29 بتاريخ  حمضرها 
تدعيم وترميم وتأهيل وتقوية املبنيني واضافة 
انشاءات يف جملس شورى الدولة، أن »الكيول 
عليها«،  وأشرف  نفذها  من  عاتق  على  تبقى 
األعمال  استفهام حول كل  ما يطرح عالمة  وهو 
اجلارية اليت أبقتها اللجنة حتت مسؤولية املتعهد 
جلنة  عاتق  على  تكون  أن  قانونا  يفرتض  فيما 

االستالم!
بالطبع ال يتحمل وزير العدل احلالي املسؤولية عن 
طريقة التلزيم اليت نفذها أسالفه واليت ال تليق 
قانونيني،  حبسب  لكن،  بالذات.  الوزارة  بهذه 
اعداد  يف  شارك  من  كل  يستدعي  أن  يفرتض 
الستيضاحهم  االستالم  وحماضر  املالحق  وتنفيذ 
وترتيب املسؤوليات بناء على ذلك. أما اذا اختار 
»عندها  الساعة،  حتى  حيصل  كما  »التطنيش«، 
يصبح لزاما حتميله املسؤولية ومساءلته عن هذه 
زالت  وما  أعوام  سبعة  قبل  بدأت  اليت  األعمال 
مستمرة من دون أي مراقبة أو حماسبة أو حتى 

استيضاح عما حيول دون انهائها«!

ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل: 7 سنوات... وال تزال األشغال مستمرة!
رىل إبراهيم

زادت كلفة مشروع تدعيم املبنيني 22% على قيمة التلزيم األساسي )هيثم املوسوي(

ريفي(  وأشرف 
ان االمكانية متاحة 
من  »لالستفادة 
اجلارية  االشغال 
حاجات  لتلبية 
وضرورية«،  ملحة 
رؤساء  واعتبار 
الورشة  أن  الغرف 
قائمة  أصال 
متاحة  والفرصة 

بعض  على  تعديالت  واجراء  الديكور  لتغيري 
األجنحة. هكذا طلب الرئيس األول حملكمة التمييز 
القاضي جان فهد اجراء تعديالت يف تقطيع اجلناح 
املخصص للرئاسة األوىل حملكمة التمييز وجملس 
القضاء األعلى وغريها من »الطلبات البسيطة«. 
الدولة هنري  رئيس جملس شورى  و«استحلى« 
خوري البالط الذي طلب القاضي فهد تركيبه يف 
الطابق الرابع، فطلب خوري استبداله بالـ«باركيه« 
املوجود يف الطابق اخلامس، وتزويد غرف جملس 
الشورى بستائر. علمًا أن كل ذلك يدخل يف اطار 
يستدعي  وكان  األساسي  الشروط  دفرت  تعديل 
مناقصة أخرى. اذ ال يوجد أي مربر قانوني لعقد 
اتفاق بالرتاضي مع املتعهد نفسه. وحتى وزير 

رسا التلزيم على 
الشركة نفسها 
التي استبعدت 

من مناقصة فازت 
بها شركة أخرى!
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اجلميل يف احتفال قسم سيدني الكتائيب: مشروع انتخاب ستة نواب يف االغرتاب جمحف ومهني 
موريسون:كان هدفك وما زال االنفتاح والتعايش بسالم  هي القيم عينها اليت يتبناها الشعب األوسرتالي

الجميل  أمني  الرئيس  برعاية  السنوي،  احتفاله  الكتائبي  أقام قسم سيدني   
أوسرتاليا  وزراء  رئيس  ومشاركة  وحضورهما،  جويس  السيدة  وعقيلته 
من  وعدد  ولبنانية  أوسرتالية  وشخصيات  موريسون  سكوت  الفديرالي 
ليدكمب، غرب  »رينيسانس« يف  الكتائب، يف صالة  ومناصري  الجالية  ابناء 

املدينة.
العالقات  فيه  بحثا  اجتماعا  وموريسون  الجميل  عقد  االحتفال،  بدء  وقبل 

اللبنانية - األوسرتالية والتطورات اللبنانية.
يف  الليلة  هنا  »نلتقي  فيها:  قال  االحتفال،  بداية  يف  كلمة  موريسون  وألقى 
احتفال الكتائب كعائلة لبنانية أوسرتالية واحدة. إنها ليلة مميزة نستقبل فيها 

الرئيس الشيخ امني الجميل وعقيلته السيدة جويس ونرحب بهما«.
العام،  بالشأن  فيها  التي ناضلت  الكثرية  السنوات  الجميل: »عرب  وتوجه إىل 

وكان   ،1982 سنة  لبنان  جمهورية  رئاسة  تسلمتم  يوم  بموقفك  تميزت 
اللبناني.  املجتمع  أطراف  والتعايش بسالم بني كل  االنفتاح  زال  وما  هدفك 
الشعب  يتبناها  التي  عينها  القيم  هي  الرئيس،  فخامة  حينذاك  أعلنته  ما 
اللبنانيون هذه املبادئ، مما سهل عملية  األوسرتالي ويحتفل بها، ويشاركنا 
التي  والدول  وامتن.  اقوى  مجتمعنا  جاعال  بإلفة،  والعيش  الفكري  االندماج 
التي  القيم وهدفها السالم، تتأمن لها األرضية الصالحة للحرية  تتبنى هذه 

تساعد شعبها على التطور واالزدهار والعيش بهناء ومساواة وعدالة«.
وختم: »بصفتي رئيسا لوزراء أوسرتاليا، أعمل من اجل إبقاء أوسرتاليا دولة 
مستقرة وآمنة بوجه كل التهديدات ومن أي جهة أتت، واعمل أيضا من أجل 
الدينية  انتماءاته  واختلفت  تعددت  مهما  وموحد  متضامن  أوسرتالي  شعب 
النهج، نؤمن  أنه كلما تمسكنا بهذا  الرأي  أنكم توافقوننا  أعتقد  والعقائدية. 

سالما وطمأنينة ومستقبال أفضل لشعبنا ومستقبل أوالدنا«.
الجميل

يف  بنا  والرتحيب  استقبالكم  لكم  أشكر  أن  »أود  باإلنكليزية:  الجميل  ورد 
بلدكم املضياف أوسرتاليا، كما أشكر لكم حضوركم معنا اليوم هذا االحتفال. 
فرص  وتأمني  إلعطاء  أوسرتاليا  أقدر  ان  أيضا  اود  اللبنانيني،  كل  باسم 
النجاح إلخوتنا اللبنانيني الذين استوطنوا واستقروا فيها. وبفضل نجاحاتهم 
وقدراتهم وعملهم الجاد اندمجوا وعززوا االلفة بينهم وبني مجتمعها التعددي 

واملتنوع«.
لجميع  تحية  بتقديم  لي  اسمح   ،ANZAC ال  ذكرى  من  »نقرتب  أضاف: 
تنتسى  لن  التضحيات  للحرية. هذه  استشهدوا خدمة  الذين  االوسرتاليني 

مسؤول االعالم ابراهيم براكرئيسة قسم سيدني لودي فرح أيوبرئيس الوزراء االسرتالي سكوت موريسونالرئيس أمني الجميل

الرئيس أمني الجميل، رئيس الوزراء سكوت موريسون، السفري اللبناني ميالد رعد، مارتن زعيرت وحضور الرئيس الجميل، رئيس الوزراء موريسون، السفري ميالد رعد، مارتن زعيرت وحضور

ميشال الدويهي وعقيلته زيتا وحضورطاولة حزب القوات اللبنانيةسركيس ناصيف وراهبات وحضور

طاولة حركة االستقاللالزميل الشاعر موريس عبيد وعقيلته جانيت وحضورطاولة تيار املردة مع الصديقني اليان بولس وريتشارد طنوس
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من الشعب اللبناني الذي يشارك الشعب 
والكرامة.  الحرية  مفاهيم  االوسرتالي 
جنودكم  مشاركة  ننسى  لن  وبالطبع 
واملنطقة  لبنان  يف  ارواحهم  وخسارة 
املجاورة من اجل التخلص من االحتالل ونيل 
وأتمنى  اشكركم  جديدة  مرة  االستقالل. 
النجاح  أتمنى  كما  بمهامكم،  التوفيق  لكم 
العظيم،  البلد  لهذا  واالزدهار  والتطور 

أوسرتاليا«.
شارحا  بالعربية،  الحضور  إىل  وتوجه 
لبنان  لها  يتعرض  التي  »الصعوبات 
وخصوصا يف ملف النازحني، فهو لم يعد 
باستطاعته تحمل هذا العبء الكبري، وعلى 
املجتمع الدولي تحمل مسؤولياته على هذا 
السياسية  »الصعوبات  وقال:  الصعيد«. 
املهمات  إنجاز  على  قادر  غري  لبنان  تجعل 
الضرورية إلنقاذه من هذا املستنقع الذي 
يغرق فيه وبخاصة على الصعيد االقتصادي 
ومكافحة الفساد. أنتم يف أوسرتاليا لديكم 
حقوق وعليكم مسؤوليات يف لبنان، أهمها 
لبنان،  يف  النواب  انتخاب  يف  مشاركتكم 
ومن حقكم أن يكون عندكم حرية التعبري 
املجلس  أعضاء  كامل  وانتخاب  واالختيار 
النيابي ال 128 كما غريكم من اللبنانيني 

املقيمني كل يف منطقته«.
مشروع  الكتائب  »رفض  عن  وتحدث 
القانون الداعي اىل انتخاب ستة نواب يف 
كل االغرتاب«، وقال: »هذا املشروع نعتربه 
مجحفا ومهينا بحق كل مغرتب. مشروعنا 
واضح وهو كل لبناني ينتخب نائب قريته 
وتراثه وأصالته لكي يبقى متمسكا بأرضه 
يمثلكم  ان  يجب  النائب  بوطنه.  ومتعلقا 
ان  يجب  النائب  بأن  علما  تمثيل،  خري 

يشارك بالنشاط الربملاني وال يكون بعيدا من واجباته داخل املجلس«.
وجدد إيمانه بالشعب اللبناني املقيم واملغرتب، وقال: »يجب إبقاء حب لبنان 
يف قلوبكم، وبقدر ما أنتم يف حاجة اىل لبنان كذلك لبنان يف حاجة لكل فرد 

منكم«.
وختم كالمه مطالبا الكتائبيني ب«املحافظة على األمانة والتضحيات، األمانة 
للقضية ولدماء الشهداء الذين استشهدوا يف سبيل لبنان الرسالة والحرية 

وليبقى وطن العنفوان والوحدة الوطنية«.
الكلمات

وكان االحتفال بدأ بالنشيدين اللبناني واألوسرتالي ونشيد حزب الكتائب 
وقدمه شان جحا، فيما قدم امني سر القسم ابراهيم براك الرئيس الجميل. 

وبارك املناسبة راعي ابرشية الروم الكاثوليك املطران روبري رباط.
ايوب  فرح  لودي  الكتائبي  سيدني  قسم  رئيسة  املناسبة،  يف  وتحدثت 
فرحبت بالجميل وعقيلته والحضور، وشكرت ملوريسون مشاركته القيمة، 
ويف  الجمهورية  رئاسة  يف  واملشرفة  »املشرقة  الجميل  بمسرية  ونوهت 
الجالية تعاونهم  الكتائب«. وشكرت للكتائبيني يف أوسرتاليا وأبناء  حزب 

إلنجاح الزيارة.
التشريعي يف سيدني جان عجاقة  املجلس  لكل من رئيس  كلمات  وكانت 
كلري  جايسن  والنائب  برجلكليان،  غالديس  الوالية  حكومة  رئيسة  باسم 

باسم زعيم املعارضة الفيديرالية بيل شورتن، والنائب جهاد ديب باسم 
الجميل  بمسرية  كلها  نوهت  الوالية،  حكومة  يف  املعارض  العمال  حزب 
»وخصوصا يف فرتة تسلمه رئاسة الجمهورية يف أصعب الظروف، وبنضاله 
بيار  الوزير  الكتائب وصربه وحكمته بعد استشهاد نجله  من خالل حزب 

الجميل«.
املشاركون

وشارك يف املناسبة ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عثمان علم الدين، 
املجلس  لي وعضو  ميهالوك وجيف  وتانيا  النواب جهاد ديب وجوليا فني 
التشريعي دايفيد كالرك، السفري اللبناني ميالد رعد، قنصل لبنان العام 
وممثلو  املحلية  البلدية  الجالس  يف  أعضاء  معكرون،  شربل  سيدني  يف 
والتقدمي  واملردة  اللبنانية  والقوات  الحر  الوطني  والتيار  املستقبل  أحزاب 
االشرتاكي والوطنيون األحرار وحركة االستقالل، وشارك النائب العام يف 
االبرشية املارونية املونسنيور مارسيللينو يوسف وكهنة ورهبان وراهبات، 
كتائب  ووفد من  الكتائبية جورج حداد  املنطقة  ملبورن منسق  وحضر من 
ملبورن إضافة اىل ممثلي جمعيات ومؤسسات وحشد تجاوز 800 شخص 

من أصدقاء الكتائب وابناء الجالية.
وتخلل االحتفال عرض لفرقة من تراث الشعب األصلي االبروجينيز ودبكة 

قدمتها فرقة دير األحمر. وقدم الجميل شهادات تقدير لقدامى الكتائبيني.

من اليمني النواب تانيا ميهايلوك وجوليا فني وجهاد ديب، ابراهيم الخوري والنائبان جيف لي وجايسن كلري

الرئيس الجميل يسلم شهادات التقدير لبعض قدامى الكتائب

جان ناصيف وعقيلته نيسي وحضورجو خطار وعقيلته شاد، جو رزق وعقيلته مورين وابراهيم الدويهي وعقيلته

طاولة تيار املستقبل ويبدو الحاجان عمر ياسني وعمر شحادةنبيل زعيرت وحضور

فخامة  قام  أوسرتاليا،  اللبنانـية يف  الجالية  إىل  بها  يقوم  التي  زيارته  ضمن 
الجميل وترافقه السيّدة عقيلته  اللبنانيّة أمني  الرئيس األسبق للجمهورية 
ورئيسة حزب الكتائب يف سيدني السيّدة لودي فرح  ومجلس اإلدارة يف 
الحزب، بزيارة صباحيـّة يف األوّل من نيسان2019 إىل دير ومدرسة مار 
الفرخ  لويس  األب  الدير  رئيس  إستقباله  كان يف  حيث  بانشبول  شربل_ 

وجمهور الدير.
 يف صالون الدير رحّب االب الرئيس بفخامته وأطلعه على دور وأهميّة هذه 
النموذج  اعتربها  اّلتي  اللبنانيّة  الجالية  ومميّزات  وعلى خصائص  الرسالة 
الحيويّ والديناميكي اّلذي يختصّ بالتفاعل اإلجتماعي والروحي املرتكز على 

مثّلث أساسيّ أي العائلة واملدرسة والكنيسة.
األم  الوطن  مع  تواصلها  ناحية  من  الجاليّة  ديناميـّة هذه  على  فخامته  أثنى 
ومساهمتها الفعـّالة يف إنماء الوطن األم، ودوّن كلمة مؤّثرة يف سجّل الدير 
الذهبيّ. كما وقدّم له رئيس الدير باسم الجمهور ميداليّة القديس شربل. 

ويف الختام أخذت صورة تذكاريـّة للجميع. 

الرئيس اجلميل يزور دير مار شربل

دعوة  لبى  وقد  اسرتاليا  يف  جولته  اجلميل  أمني  الرئيس  يتابع 
جامعة وسرتن سيدني وألقى فيها حماضرة بعنوان »أزمة الالجئني 
السوريني كتحد حلقوق اإلنسان«،األزمة اليت تتخطى وطأتها لبنان 
لتدق أبواب منطقة الشرق األوسط كما اجملتمع الدولي، قرأ فيها 
الرئيس اجلميل بعدين لكلمة حتد. فمن جهة، تعترب األزمة السورية 
األساس  الضحية  وهو  السوري،  للشعب  اإلنسان  حلقوق  حتديا 
للحرب الشعواء اليت شنتها حكومة بالده ضده مدعومة من حلفائها 
بني الدول األجنبية واملنظمات اخلارجة عن الدول. ومن جهة أخرى، 
لتشكل حتديا حلقوق  لبنان  على شعب  بظالهلا  األزمة  هذه  أرخت 

اإلنسان فيه، مبا يف ذلك حقه يف األمن ويف تقرير املصري.
األراضي  على  السوريني  لالجئني  الدائم  الوجود  ان  من  وحذر 
اللبنانية سيفاقم من حدة هذه املشاكل اليت إذا مل تعاجل، سترتك 
البالد أمام أزمة وطنية كبرية هذا إذا مل تؤد إىل فشل الدولة اليت 

تعاني من تداعي بنيانها وانكماش النسيج الوطين فيها.
األبدية«  »األزمة  اىل  السوريني  النازحني  أزمة  حذر من ضم  كما 

لالجئني الفلسطينيني وإخضاع لبنان لسياسة األمر الواقع.
وقال »إن التاريخ املرير واملأساوي للوجود الفلسطيين يف لبنان 
كان له األثر األكرب يف القرار الذي اختذته الدولة اللبنانية بعدم 
إقامة خميمات لالجئني السوريني، إذ تهيبت من أن يعيد التاريخ 
ال  ذاتيا،  مستقلة  كيانات  املوقتة  املخيمات  هذه  لتصبح  نفسه 

تتحدى سيادة لبنان فحسب بل تهدد وجوده وكيانيته«.
وبعدما عرض تداعيات النزوح اجتماعيا وتربويا وأمنيا، حدد الرئيس 
اجلميل االسرتاتيجية اليت جيب ان تعمل عليها الدولة اللبنانية واليت 

تقوم على التالي:
- رفض التوطني ورفض اعطاء النازحني اقامة دائمة.

- تأمني العودة اآلمنة للنازحني السوريني.
- اعتماد »مقاربة التكامل احلكومي« يف مواجهة هذه األزمة، على 
جهة  إىل  السوريني  النازحني  عودة  ملف  إدارة  قيادة  تعود  أن 

واحدة.
- تعزيز ضبط احلدود اللبنانية مع سوريا.

- متكني وزارة اخلارجية من وضع سياسة ديبلوماسية متينة، تسمح 
وتنسيق  واحد.  بصوت  الالجئني  شؤون  حول  بالتفاوض  للبنان 
مضيفني  كمجتمعني  واألردن  تركيا  مع  الديبلوماسية  اجلهود 

لالجئني.

اجلميل من جامعة ويسرتن سيدني:
 ندعو اىل تكامل حكومي الدارة أزمة النزوح
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كـتابات

 بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي 
وخادم كلمة اهلل البشارة الحسنى 
 سدني اوسرتاليا بتاريخ 4-1-٢٠1٩

مـن هـم الــفينيقيون
تاريخ  عن  والتدقيق  البحث  بعد   
منطقة  يف  وغريها  العربية  الدول 
الشرق األوسط، ومن هم الشعوب 
االوىل  احلضارة  اهل  كانوا  الذين 
قد  والذين  التارخيية،  احلقبات  يف 
ابهروا العديد من الكّتاب واملؤرخني 
العامل  طّوروا   والذين   ، العظماء 
االخرتاعات  بواسطة  السنني  آالف 
والعلوم  والثقافة  واالكتشافات 

والكتابة والقراءة.  
يقول احد املؤرخني الكبار واملسؤول 
يف  األوسط  الشرق  تاريخ  عن 
الواليات املتحدة، على ان الفينيقيني 
طبيعتهم  يف  عريقني  شعوبا  كانوا 
وجمتهدين يف عملهم واذكياء جدًا يف 
والصناعية،  احلرفية  امليادين  شتى 
الدؤوب  عملهم  يف  انطلقوا  وقد 
العديدة،  االكشافات  وَكدًا يف  َجدًا 
اللوازم  انواع  مجيع  تصنيع  ويف 
الذين  اول  وهم  والعلمية،  البيتية 
قد  ابتدأوا بإنتاج بضائعهم من على 
املتوسط،  األبيض  البحر  شواطئ 
تصديرها،  لسهولة  االول  والسبب 
من على الشواطئ اللبنانية بواسطة 
بلدان  مجيع  اىل  الشراعية  السفن 
الساحقة من  األكثرية  العامل، ولكن 
هذه الشعوب الفينيقية كانت تقطن 
اللبنانية،  والشواطئ   الساحل  على 
االساسي  السبب  هو  ما  ولكن 
املنطقة   هذه  يف  لبقائهم  والوحيد 
ميارسون  كانوا  ألنهم  أواًل  بالذات، 
مجيع عبادتهم الوثنية والدينية، على 
الذبائح  لبنان ليقدموا  رؤوس جبال 
واحملرقات والقرابني اىل الاله الذي 
امسه  كان  والذي  يعبدونه،  كانوا 
كانوا  أخرى  آهلة   وعدة  ملكارت،  
،وبينو،  جونو  مثل  بهم  يؤمنون 
وبعل،  ومعبودتهن،  النساء  شفيعة 
وغريهم من اآلهلة الوثنية، والسبب 
هذه  يفّضلون  جعلهم   الذي  االخر 
غنية  كانت  ألنها   ، اجلبلية  املنطقة 
جدًا يف طبيعتها واليت كانت تناسب 
ثروة  متلك  واليت  اهلائلة  صناعتهم 
اخلام  مواد  من  جدًا  وكبرية  هائلة 
الشراعية واحلصول  السفن  لصناعة 
األخشاب  من  نوعية  اعلى  على 
األخشاب  وباالخص  الشجرية، 
اللبنانية،  األرز  أشجار  غابات  من 
وزيادة على ذلك، كانت جبال لبنان 
امللونة،  بالصخور  تتميز  الصخرية 
الكرمية  احلجار  يسمونها  وكانوا 
وصّنعوا  اكتشفوا  من  اول  ،وهم 
لوائح الفسيفساء الشهرية وامللونة 
أشكال  بعدة  ومزخرفة  ألوان،  بعدة 
منها  نرى  األحيان  وبعض   ، رائعة 
النوافذ  بها  مرصّعني  مجيلة  مناظر 
واألبواب، يف القصور القدمية، ويف 
الرهبنة  ومعابد  التارخيية  الكنائس 
وغريها،  الكبرية  واملتاحف  القدمية، 
هم  الرائعة،  أعماهلم  عن  وزيادة 
املعادن  اكتشفوا  من  اول  الذين 
الفضة  مثل  أنواعها،  مجيع  على 
وكانوا  واحلديد،  والنحاس  والذهب 
يصنعون  هذه املعادن يف معاملهم 
احللى  لصناعة  والبدائية  اليدوية 
واجلواهر وغريها ، ومن البديهي جدًا 
علمية  مراجع  عدة  يف  وجدنا  عندما 
وتارخيية، على ان الفينيقيني  كانوا 
نشر  يف  احلقبة  ذالك  يف  األوائل 
احلضارة يف الشرق والغرب، ومجيع 
الثقافة  بثوا  والذين  العامل،  بلدان 
ابتداء من احلروف األجبدية  والعلوم 
على  ويقال   ، والقرأة  والكتابة 
للنهضة  الفقري  العمود  كانوا  انهم 
العلمية والعمرانية والصناعية، وهم 
والتجارة  الصناعة  أسس  من  اول 
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يف مجيع اجملاالت والبلدان األوربية 
األوائل لفن  وقد كانوا املكتشفني 
املعادن  وصهر  املعدنية  الصياغة 
البلور  وصناعة  األرجواني  والصباغ 
السفن  صنعوا  من  وأول  والفخار، 
اهلند  بالد  يف  بضائعهم  لتسويق 
والصني واسيا الكربى واىل العديد 
السبب  ولكن  االخرى،  البلدان  من 
والذهاب  بالدهم  من  للنزوح  االول 
واألوروبية  اجملاورة  البلدان  اىل 
من  حياتهم  على  اخلوف  كثرة  من 
األمان  وقلة  اخلارجية  الفتوحات 
والتعذيب  القتل  من  واخلوف 

والتنكيل واملوت.
 ومن املعروف تارخييًا ان معاوية قد 
بأن  االيام،  فرض عليهم  يف تلك 
يبنوا له ٣٥٠٠ سفينة شراعية من غري 
مع  بالذهاب  يستطيع  لكي  مقابل، 
جنوده حبرًا اىل بالد الشرق األقصى 
احلروب  او  الغزوات  اجل  من   ،
وغريها ، هذا هو السبب االساسي 
الذي اجرب الفينيقيني  على الذهاب 
واالبتعاد عن ارضهم ووطنهم األم 
، لكي يؤسسوا حياتهم من جديد يف 

عدة بلدان أوروبية.
األكرب  الفضل  هلم  كان  انه  ويقال 
مجيع  يف  الصناعات  مجيع  على 
البلدان األوروبية حيث أبدعت مجاعة 
من الفينيقيني  يف شتى امليادين 
وقدّمت  التارخيية  احلقبة  تلك  يف 
وبناء  والفنون  الصناعة  من  الكثري 
السفن وغريها ، ومن املعروف جدًا 
عن  تاريخ الفينيقيني  يف البلدان 
األوروبية، َفَلو مل يكن  هذا الشعب 
الفينيقي العريق موجودا ملا استطاع 
ويطوروا  يتطوروا  أن  األوروبيون 
الصناعة والتجارة اىل اعلى مستوى 
كانوا  وقد  هذا،  يومنا  حتى  اىل 
األوائل من غري اي منافسة، يف اهم 
وافخم الصناعات املتفوقة والعمالقة 
السيولة،  من  املليارت  ّتدر  واليت 
لبالدهم  الصعبة سنويًا  العملة  ومن 

َاي البالد األوروبية. 
التاريخ  يعيد  ان  املعقول  من  وهل 
ذاته بنزوح األدمغة الذكية من بلدنا 
او  لسبب  األوسط،  الشرق  وبالد 
آلخر، لكي يستغلهم الغرب ولنفقد 
اكرب ثروة بشرية كما فقدنا الثروات 
الذهب  أي  النفط  واوهلا  الطبيعية 
الذي هو اكرب ثروة طبيعية  األسود 
هذه  مجيع  فقدنا  واذا  العامل،  يف 
الثروات منذ فجر التاريخ من البشر 
الشيء  هو  فما  واحلجر،  والشجر 

الثمني الذي بقي بني أيدينا.
اننا نأسف بأن نقول ان الذي بقي 
بني أيدينا هو سيف اجلهل ال يرحم 
أحدًا، وهو سالح املوت وسالح الدمار 
واالنهيار البشري املدمر والبغيض، 
اليت  االمة   هلذه  املخرج  هو  فما 
الويالت  من  طويل  زمن  منذ  نعاني 
واحلروب، وكأننا نعيش يف غيبوبة 
ما بني احلياة واملوت. فنحن نطلب 
لبلدنا الرمحة والبقاء، وأن تصحو من 
الغيبوبة بالشفاء، وأن تعيش باحلب 
ممتلئة  ادمغة  تبيع  وال  والصفاء، 
العطاء   رب  من  نطلب  وأننا  ذكاء، 
الرجاء،  هذا  على  ونعيش  حنيا  أن 
واعتذر ان قلت كالما نعيشه بشقاء، 
احملبة  نور  نوره   علينا  فليشرق 
والعطاء، واعتذر ألنين كتبت حقيقة 
باعتناء، فانا، بطبيعيت وشعوري، ال 

احب الضغينة والعداء. 

 After the research and scrutiny 
of the history of the Arab and 
other countries in the Middle 
East, and who are the peoples 
who were the first civilization 
in the epochs of history, who 
have impressed many of the 
great writers and historians, 
who have developed the world 
for thousands of years through 
inventions and discoveries, 
culture, science,

One of the great historians and 
responsible for the history of 
the Middle East in the United 
States, says that the Phoeni-
cians were ancient people in 
nature and diligent in their 
work and very smart in various 
fields of art and industry, and 
have emerged in their work 
very diligent and in the many 
revelations, and in the manu-
facture of all kinds of house-
hold and scientific supplies 
, The first to start producing 
their goods from the shores 
of the Mediterranean Sea, and 
the first reason for their easy 
export, from the shores of 
Lebanon by sailing ships to 
all countries of the world, but 
the overwhelming majority 
of these Phoenician peoples 
who lived On the Lebanese 
coast and shores, but what is 
the main and only reason for 
their survival in this particular 
region, first because they prac-
ticed all their idolatrous and re-
ligious worship on the tops of 
the mountains of Lebanon to 
offer sacrifices, burnt offerings 
and offerings to the God they 
worshiped, and whose name 
was Malakart and several other 
gods who believed Such as 
Juno, Pino, the patroness of 
women and their worshipers, 
Baal, and other pagan gods, 
and the other reason they pre-
ferred this mountainous region, 
because it was very rich in na-
ture and suited to their vast 
industry, Sailing vessels and 
obtaining the highest quality of 
timber, especially timber from 
the Lebanese cedar forest, In 
addition, the rocky mountains 
of Lebanon were characterized 
by colored rocks, which they 
called the precious stones, and 
they first discovered and made 
famous mosaic lists in sev-

eral colors, In some wonder-
ful forms, sometimes we see 
beautiful scenes with the gates 
and the doors, in the old palac-
es, in the historical churches, 
the temples of the old monas-
teries, the large museums and 
others, in addition to their won-
derful works, they are the first 
to discover metals of all kinds, 
such as silver, gold, copper 
and iron , And they manufac-
tured these metals in their 
manual and primitive factories 
for the manufacture of jewelry, 
It is quite obvious when we 
found in several scientific and 
historical references that the 
Phoenicians were the first in 
the era of the spread of civiliza-
tion in the East and West, and 
all countries of the world, who 
broadcast the culture and sci-
ence from the alphabet, writ-
ing and reading, and are said 
to have been the backbone of 
the scientific and urban renais-
sance The first to establish 
industry and trade in all fields 
and European countries. They 
were the first finders of the art 
of metalwork, smelting of met-
als, purple pigment, crystal and 
pottery industry, and the first 
to manufacture ships to market 
their goods in the countries of 
India, China and Greater Asia 
And to many other countries, 
but the first reason for the dis-
placement of their countries 
and go to the neighboring 
countries and European fear 
of their lives from foreign con-
quests and lack of safety and 
fear of murder, torture, torture 
and death, It is known histori-
cally that Mu>awiya had been 
forced in those days to build 
3,500 sailing ships for him, 
and that he could go with his 
soldiers by sea to the countries 
of the Far East, for the sake of 
the gospel, wars, etc. This is 
the main reason that the Phoe-
nicians were forced to go and 
get away From their land and 
their motherland, to reestab-
lish their lives in several Euro-
pean countries. It is said that 
they had the greatest credit for 
all industries in all European 
countries. It is also said that 
there was not a group of Phoe-
nicians at that time who were 
created in various fields in that 

era Historical and those who 
have provided For many of the 
industry, art, shipbuilding, etc. 
It is very well known about the 
history of the Phoenicians in 
European countries. If this an-
cient Phoenician people were 
not present, Europeans could 
not develop and develop in-
dustry and commerce to the 
highest level and to this day. 
They were the first without 
any competition, In the most 
important and luxurious indus-
tries superior and giant, which 
generate billions of liquidity, 
and hard currency annually 
for their country, the European 
countries,

Is it reasonable that history 
repeats itself by the intelligent 
brain drain from our country 
and the countries of the Middle 
East, for one reason or an-
other, to be exploited by the 
West and to lose the greatest 
human wealth, as we have lost 
the natural resources and the 
first oil, the black gold, which 
is the largest natural wealth in 
the world. The wealth that has 
been left in our hands since 
the dawn of history of humans, 
trees and stone, what is the 
precious thing that is left in our 
hands, but we are afraid to say 
that who remained in our hands 
is the sword of ignorance, a 
sword that does not pity any-
one, the weapon of death and 
the weapon of destruction and 
destruction Is the way out for 
this nation that has been suf-
fering for a long time Yale and 
from the scourge of war, like 
living in a coma between life 
and death. We ask her for the 
mercy and the survival, and to 
wake from coma to heal, and 
to live with love and serenity, 
and not sell brains full of intel-
ligence, and we ask the Lord of 
giving, to live and live on this 
hope, and apologize that I said 
the words we live in misery, I 
apologize because I wrote truth 
with care, I am by nature and 
feeling, I do not like the hatred 
and hostility.

Who are the Phoenicians 

By Nowfal Hanna Nowfal The 
Spiritual and Social Counselor 

Servant of the Word of God 
The Good Annunciation 

Sydney,Australia, 1 - 4- 2019



Page 19صفحة 19     

مــناسبات

 2019 نــيسان   6 Saturday 6 April 2019الـسبت 

يف  اخلّرجيني  مكتب  مدير  طّحان،  طوني  الدكتور  األب  يقوم 
الكسليك، بزيارة اىل سيدني- أسرتاليا،  جامعة الروح القدس – 
أجل  من  أسرتاليا،  املتواجدين يف  اجلامعة  خلّرجيي  فرع  لتأسيس 
وتشجيعهم  العامل  يف  املنتشرين  اخلرجيني  مع  التواصل  تفعيل 
لبنان، وتوظيف خرباتهم  األم  الوطن  مع  والتواصل  التعاون  على 

وعالقاتهم املميزة يف سبيل إمناء وإعمار لبنان. 
هلذه الغاية إلتقى نهار اجلمعة 29 آذار يف دير مار شربل مع عدد 
من اخلرجيني ومّت اإلتفاق معهم للمباشرة بتأليف جلنة تعمل لدعوة 

اخلرجيني اىل لقاء تأسيسي لفرع أسرتاليا.

أقام السفري اللبناني يف 
اسرتاليا ميالد رعد مأدبة 
على  الثالثاء  يوم  غذاء 
الشيخ  الرئيس  شرف 
وعقيلته  الجميل  امني 

السيدة جويس.
اللقاء  يف  شارك 
يف  الكتائبية  القيادة 
اسرتاليا، وجرى التداول 
اللبنانية  الشؤون  يف 
واملحلية. وتمنى السفري 
للرئيس الجميل وعقيلته 
وناجحة  موفقة  زيارة 
الواليات  مختلق  يف 
العودة  كما  األسرتالية، 
ربوع  اىل  بالسالمة 

الوطن لبنان.
شكر  الجميل  الرئيس 
السفري رعد على دعوته 
وتمنى  الضيافة  وحسن 
يف  الدائم  التوفيق  له 

مهامه. 

األب طّحان يف سيدني: السفري رعد يستقبل الرئيس امني اجلميل
رجيي  لتأسيس فرع لخِ

جامعة الكسليك

اجلميل  امني  الشيخ  الرئيس  لبى 
وعقيلته السيدة جويس دعوة راهبات 
دير  يف  املارونية  املقدسة  العائلة 
هارس بارك ـ سدني، حيث ُاعدت على 
شرفهما » الرتويقة » حبضور، منسق 
منطقة اسرتاليا، رئيسة وأعضاء اهليئة 

التنفيذية يف قسم سدني.
شارك يف اللقاء إضافة اىل وزير الرتبية 
يف والية نيو سوث ويلز الدكتور جيف 
يوسف،  مارسيلنو  املونسنيور  لي، 
أألباء: طوني سركيس، مارون موسى، 
راهبات  اجلزيل،  عاصي  والكاهن 
الدير وممثلو املؤسسات اإلعالمية يف 

سدني.
مارلني  األخت  املناسبة  يف  تكلمت 
شديد مرحبة بالرئيس اجلميل وعقيلته 
عن  عربت  عن  وبعد  احلضور،  وكافة 
فرحتها باستقبال اعز الناس وأفضلهم 
األمني  الرئيس  فخامة  واحبهم، 

وعقيلته، 
ربوعنا  دخل  الفرح  ان  شديد  اكدت 
ونستقبل  قلوبنا  يف  نستقبلكم  وحنن 
وانت  ال؟  وكيف  والصمود،  العنفوان 
رح لبنان  العنيد الذي رفض كل ما جُيَ

وكل ما ميس بكرامة وحرية شعبه.

للرئيس  كالمها  موجهة  وأضافت 
اجلميل، »أنك األمني، صاحب األخالق 
وقدمت  ناضلت  اجلريئة،  واملواقف 
على مذبح الوطن أمثن ما عندكم، ابنكم 
بيار،  الشيخ  الشاب  الشهيد  الغالي 
ورفيقكم  البشري  اخاك  دمه  قدم  كما 
األلوف  واأللوف  غامن  أنطوان  النائب 
من الكتائبيني األبطال فأزهرت دماءهم 

الرئيس اجلميل يزور دير راهبات 
العائلة املقدسة

كرامة وحرية«...
كما فاجأت األخت مارلني شديد الرئيس 
اجلميل وغنت مع احلضور انشودة كانت 

أعدتها للمناسبة حتمل عنوان،
...الصخرة  بالعنيد  هال  مية  »يا 

اجلبارة«. 
للراهبات  شكر  اجلميل  امني  الرئيس 
دعوتهن، وكانت له كلمة عاطفية ردا 
وعرب  شديد  األخت  الراهبة  كلمة  على 
عن امتنانه بهذا اللقاء العائلي اللبناني 
اليت  باألغنية  الكبرية  فرحته  وكذلك 
مدى  عن  تعرب  واليت  وغنتها  كتبتها 
خدمة  يف  وتضحياته  لنضاله  تقديرها 
وطن  واألصالة  اجلمال  وطن  لبنان 

الرسالة والسالم.  
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كـتابات

همس اليامسني 

على إيقاع زرقتك اكتبيين
جمازًا من مقام اليامسنِي 

و غّلي يف شغايَف ذات ومٍض 
عنادَل .. شدوها جنوى اليقنِي 

و زيّف الحرتاقَي كنه حبٍر 
يطّوق جّلة الليل اهلجنِي

ألحمو  عن غدي شبح الّتشّظي 
إىل أمسال إصباٍح مهنِي 

أجّدف بالّرؤى رمل انكساري
وأمحلين على فلٍك أمنِي 

فإْن همس اجملاز هنا دمشق
فقد صدق احلنني مع احلننِي

………

سفر اليمام 

من أّي نافذٍة أطّل إىل مسائِك و القذى 
سوٌط على هدب الّرؤى 

يرتّصد األطيار يف عّش الّنغْم و بأّي 
طيٍف نازف القسمات راوده املغيُب 

بأّي أنفاٍس تنّز من التماِع اجلرح يف 
صدر احلننِي 

أخاتل الوقت امللّفَع بالّدماِء 
فلك  يف  الّنارنَج  يوقظ  جذعك  أهّز 

اليمائِم 
يْعتق الّنايات من رحم األمْل 

أمَن اجرتاع وساوس الليِل الّرجيِم
أمْن شتات الوعد بني شواهد املنفى 

و أضرحة اليقنِي 
أمداء  تعّب  الّسؤال  اختناقات  مَن 

العدْم 
أسارير  عّبت  اليت  الغيث  رّبة  يا 

الربوِق 
و عّرشت يف القلِب 

فاخضّر اليقني استنبْت بالّروح خناًل و 
استبّدت بالقمْم  

يا أنِت أحجية العبور إلّي إذ ألفيتين 
األفيون  مّجر  و  اليباب  حّل  إذ  آتيك 

أوتار الّصدى
فاسري بأمدائي كتّموز اخلصيِب 

و أنعشي األوصال يف كنه األديِم
و ضّمخي  الّذكرى بأنفاس الّندى  

مّلي شتاتَي 
أسرجي للحلم أجنحة الّسنا 

ألكون كالعنقاء إن أّج اللهيب 
تهون  لن  و  الّرماد  حضن  من  تهّب 

على املدى 
يعّري  سفرًا  دمي  مّدك يف  يكون  و 

الليل يصدح من مقام الّروِح 
قافية الّشمم..

 2019 نــيسان   6 Saturday 6 April 2019الـسبت 

من روائع مسابقة 2019 

مثرية حسني - سورية

»العبقري هو من حيلم، إحلْم قدر ما تستطيع أن 
حتلم، وكلما حاولت جاهداً أن حتلم، كلما حتقق 
احللم أسرع« كوروساوا )احللم هو العبقرية(

كنت دائمًا أشعر على حنو ما أن تاركوفسكي هو 
هوليوود  دوامات  عن  بعيدًا  األصغر  أخي  مبثابة 
أفالم  ختطت  حداثية  سينمائية  فورة  ووسط 
ستينات القرن املاضي أقام اثنان من أبرز دعاتها 
تاركوفسكي  أندريه  هما  ومحيمة  عميقة  صداقة 
كالهما  أن  من  الرغم  على  كوروساوا.  وأكريا 
يشغل املقام ذاته يف حقل اإلبداع إال إن حياتهما 
الكثري من  وأفالمهما، على حد سواء، مل جتمعها 
أو  سنًا،  األكرب  كوروساوا،  املشرتكة.  القواسم 
يسميه  أن  حيب  كما  األكرب،  الروحي  الشقيق 
تاركوفسكي، شرع يف رحلته الفنية الطويلة يف 
متأخر،  واختتمها يف وقت  حياته  من  مبكر  وقت 
يف حني تاركوفسكي، الشقيق األصغر سنًا،، بدأ 
مشواره الفين متأخرًا وغادرنا مبكرًا، إال إن اإلثنان 
كوروساوا  األفالم:  وأعذب  بأروع  أحتفانا  معًا 
راشامون،  والوضيع،  السامي  يوجيمبو،  بأفالمه، 
اللحية احلمراء، دوديسكادن درسو أوزاال )الفيلم 
الوحيد لكوروساوا الذي كان انتاجه مشرتكًا بني 
بأفالمه،  وتاركوفسكي  والسوفييت(،  اليابان 
سوالريس،  روبولوف،  أندريه  إيفان،  طفولة 

املرآة، ستالكر، احلنني، والتضحية.
تلك  نستذكر  أن  بأس  ال  رحيلهما  وبعد  اليوم 
العالقة اليت اتسمت باحملبة واالعجاب املتبادلني 
عن  كوروساوا  أكريا  ّدونه  ما  خالل  من  بينهما 
يف  »سوالريس«  وفيلمه  بتاركوفسكي  إعجابه 
كتابه املوسوم )احللم هو العبقرية( الذي مت نشره 

عام ١٩٩٨، أي بعد عام من وفاته.
»كان ينظر إليَّ دائمًا بعينني المعتني مشرقتني. 
ال أستطيع أن أنسى إشراقة وجهه الودود أبدًا. 
بشأن  األشياء  من  العديد  على  متفقني  كنا  لقد 
احلياة واألفالم لكننا كنا خمتلفني جدًا فيما يتعلق 
باجلانب الشخصي، فقد كان هو شاعرًا أما أنا فلم 

أكن كذلك«. كوروساوا )احللم هو العبقرية(
التقيت بتاركوفسكي ألول مرة يف زيارتي األوىل 
لروسيا خالل مأدبة غداء أقامتها إدارة ستوديوهات 
موسفيلم ترحيبًا بي. كان تاركوفسكي حينها شابًا 
الشيء  واهيًا بعض  بدا لي  صغريًا حنيل اجلسد 
وحساس  فطن،  ذكي،  الوقت  ذات  يف  لكن 
بشكل استثنائي. لقد ذكّرني إىل حد ما مبتورو 
بعد حلظات  )*( فجاء  أعلم ملاذا.  تاكميتسو، ال 
قليلة من اللقاء استأذن مين قائاًل: »اعذرني، ال 

زال لدي عمل اآلن عليَّ إجنازه« واختفى.
وبعد وقت قصري مسعنا دوي انفجار كبري داخل 
األستديو اهتزت له النوافذ الزجاجية لقاعة تناول 
موسفيلم  استديوهات  مدير  رآني  حني  الطعام. 
لي  قال  حدث  مبا  غّرة  حني  على  ُأخذت  وقد 
عاملية  حربًا  أن  تعلم  مغزى:«أنت  ذات  بابتسامة 
أطلق  قد  تاركوفسكي  إنه  بعد.  تندلع  مل  ثالثة 
سيشعل  فيلمه  فإن  ذلك،  ومع  للتو.  صاروخه 
الطريقة  بهذه  لي«.  بالنسبة  أخرى  عاملية  حربًا 
علمت أن تاركوفسكي كان يقوم بتصوير فيلمه 

سوالريس.
بعد انتهاء حفل الغداء قمت بزيارة ملوقع تصوير 
الفيلم فرأيت بقايا صاروخ حمرتق يف ركن من 
قاعدة  ديكور  كان  كبرية.  فضائية  أركان حمطة 
كّلف  وقد  للغاية  ضخمًا  تلك  الصناعية  األقمار 
مصنوعة  كانت  مواده  ألن  كبريًا  مبلغًا  يبدو  كما 
تلتمع  كانت  وقد  السميك  األملنيوم  سبائك  من 

بضياءها الفضي املعدني البارد.
تصوير  موقع  حول  جولة  تاركوفسكي يف  أخذني 
الفيلم مبتهجًا مثل صيب يافع ُينح فرصة ذهبية 
لرُيي شخص ما لعبته املفضلة. كان معنا املخرج 
سريجي بوندارتشوك الذي سأل تاركوفسكي حينها 
عن تكلفة ديكورات قاعدة احملطة الفضائية، وحني 
أجاب تاركوفسكي فغر بوندارتشوك فمه وعينيه 
بدهشة واستغراب. كانت التكلفة ستمائة مليون 
ين ياباني تقريبًا، وإنفاق مبلغ باهظ كهذا يتطلب 

موهبة وجهدًا كبريين بالطبع.
كنت أفكر مع نفسي وأنا أحدق بتاركوفسكي عن 

ُيريين  أمامي  يسري  وهو  كثب 
مهمة  هذه  بأن  املوقع حبماسة 
جبارة فعاًل. حينها فقط أدركت 
رئيس  يعنيه  كان  ما  متامًا 
بقوله  موسفيلم  ستوديوهات 
مبثابة  هو  سوالريس  فيلم  أن 

حرب عاملية بالنسبة له.
للمرة  الفيلم  شاهدت  لقد 
من  متأخر  وقت  يف  األوىل 
يف  العرض  غرفة  يف  الليل 
ما  وسرعان  موسفيلم  ستوديو 
أحسست بوجع يف قليب وشوق 
فورًا  األرض  إىل  للعودة  كبري 

يف  الشوق  إىل  حقًا  املرء  يدفع  لوحده  املشهد 
العودة إىل األرض.

أتذكر أن شركة توزيع الفيلم اليابانية طلبت مين 
حينها حذف جزء من اللقطات الطويلة للطبيعة تلك 
لكنين أصريت على إبقائها ألنقذ الفيلم ألنين لو 
الفيلم بدون مغزى. وهذا  فعلت ذلك فسيصبح 
بعض  للفهم  عسري  ما  شيئًا  مثة  إن  على  دليل 
الشيء يف أفالمه، إال إنين على يقني تام أن ذلك 
أفالمه  إلن  فكره  ونفاذ  خميلته  سعة  إىل  يعود 
خمتلفة إىل حد ما عن بقية األفالم العادية سهلة 

الفهم.
عمل تاركوفسكي فيلمًا آخر بعد سوالريس بعنوان 
»املرآة«، عاجل فيه ذكريات طفولته العزيزة ومرة 
للغاية.  صعب  فيلم  أنه  الكثريون  قال  أخرى 
نعم، قد يبدو بلمحة سريعة أنه يفتقر إىل التطور 
املنطقي يف أسلوب سرد احلكاية لكن علينا أن 
نتذكر بأن من املتعذر أن تنتظم ذكريات الطفولة 
سلسلة  إنها  ثابت.  منطقي  تسلسل  يف  نفسها 
املبكرة  للذاكرة  مهشمة  صور  شظايا  من  غريبة 
يكن أن تنطوي على شاعرية عن تلك املرحلة. إن 
جمرد اقتناع املشاهد مبصداقية الفيلم سيجد بأنه 
األكثر يسرًا على الفهم. وتاركوفسكي ال جييب 
لقد  االطالق.  على  هذه  مثل  أسئلة  على  بالطبع 
مسعت أن والده شاعر شهري لعل هذا هو السبب 

كما أعتقد وراء موهبته الشعرية العظيمة.
طاقات  لديه  بأن  أعتقد  جيعلين  الصادق  موقفه 
الذين  املخرجون  أما  للمستقبل،  خمزونة  مدهشة 
هم على استعداد لشرح كل شيء يف فيلمهم فلن 
يكون مثة مستقبل مشرق هلم على األطالق. كان 
تاركوفسكي جيلس يف ركن من أركان األستوديو، 
وحني انتهى عرض الفيلم نهض وهو يتطّلع حنوي 
كما لو أنه شعر باخلوف. قلت له:«رائع يا أندريه. 
لقد جعلين الفيلم أشعر باخلوف«. فابتسم خبجل 

ولكن بسعادة.
يف  الفودكا  حنتسي  الفيلم  عرض  بعد  جلسنا   
تاركوفسكي  شرب  وقد  السينما،  معهد  مطعم 
عادة  يشرب  ال  الذي  وهو  الفودكا،  من  الكثري 
كما عرفت، ثم نهض من مكانه وذهب حنو مكرب 
الصوت الذي كان يصدح يف أرجاء املطعم وأغلقه 
ثم شرع يغين كلمات ثيمة السموراي من فيلمي 
بأعلى صوته. فلم أستطع  السبعة«  »الساموراي 
املقاومة فنهضت أنا اآلخر وانضممت إليه كما لو 
تلك  جدًا يف  سعيد  كنت  ألنين  له  منافس  أنين 
يف  وليس  األرض  على  نفسي  أجد  بأن  اللحظة 

كوكب آخر.
لقد أخربني يف زيارته إىل اليابان بأنه كان يشاهد 
قبل  الدوام  على  السبعة(  )الساموراي  فيلمي 
تصوير أي فيلمه يشرع يف إخراجه. وقد أخربته أنا 
بدوري صادقًا بأنين كنت أشاهد فيلمه )أندريه 

روبولوف( قبل أن أبدأ يف تصوير أي فيلم لي.
لقد كان تاركوفسكي إنسانًا ودودًا وساحرًا حقًا. 
مسعت أنه كان يرقد يف املستشفى يف باريس 
أوروبا، وقد كنت متلهفًا  عندما كنت حينها يف 
لرؤيته وحاولت بيأس معرفة املستشفى اليت يرقد 
فيها لالستفسار عن صحته، لكنين غادرت دون 
ذلك لألسف الشديد بسبب موعد مغادرة الطائرة 
إىل اليابان. وبعد فرتة وجيزة مسعت برحيله. لقد 
كنت أشعر دائمًا على حنو ما أن تاركوفسكي هو 

مبثابة أخي األصغر.

كوروساوا يتذكر تاركوفسكي: حني يصبح الفنانون أّشقاء يف الروح
علي كامل - ايالف

وبأسرع وقت. لقد كانت هذه األفكار واألحاسيس 
تراودني جيئة وذهاب وأنا أحّدق يف الشاشة.

ال بد أن هناك العديد من األمور ال تزال جمهولة 
الكون  غياهب  العامل:  هذا  عن  للبشرية  بالنسبة 
اليت ينبغي على اإلنسان التعمق يف حبثها، الزوار 
الزمن وهو  الصناعية،  األقمار  الغرباء يف قاعدة 
يضي سريعًا يف االجتاه املعاكس، من املوت إىل 
احلياة، االحساس املؤثر بالتحليق يف اهلواء بطريقة 
غريبة، املنزل الذي يتصوره الطبيب النفسي يف 

حمطة األقمار الصناعية رطب تغمره املياه.
عذبة لروح املتفرج ألنها تّفجر ينابيع  إنها َمشاهد مُّ
احلنني الذي ال ُيقاَوم إىل الطبيعة األم والشبيه 
باحلنني إىل الوطن. بدون هذه املشاهد الطويلة 
األرض ال يكنك  على  الطبيعة  فتنة  تعكس  اليت 
قاعدة  لسجناء  منفذ  بوجود  يفكر  املتفرج  جعل 

األقمار الصناعية تلك.
االعتيادي  غري  الفيلم  طول  من  يتذمر  من  مثة 
لكنين أرى األمر معكوسًا متامًا. لقد أحس البعض 
بطول مشاهد وصف الطبيعة يف مستهل الفيلم 
إن  ذلك.  من  اهلدف  أنفسهم  يسألوا  أن  دون 
تلك  من  آٍت  الطبيعة  االستغراق يف تصوير  هذا 
وشوق  مجال  من  الذاكرة  يف  املخزونة  الطبقات 
إىل األرض. إنها حتية وداع هلذه الطبيعة الدنيوية 

وهي تغمر نفسها عميقًا يف غياهب
األفكار حني يتم إرسال إنسان يف صاروخ ينطلق 
يدعى  كوكب  إىل  الفضائية  احملطة  قاعدة  من 
سوالريس. استطاع الفيلم أن يثري مشاعر اخلوف 
والوحشة يف نفوسنا حقًا، وبدون ذلك لن يكون 
فيلم اخليال العلمي سوى جمرد نزوة عابرة. كل 
لقطة من هذا الفيلم تشهد على املواهب املبهرة 

الكامنة يف أعماق تاركوفسكي.
الشعور وهذه  لقد جعل املتفرج حيس مبثل هذا 
احلقيقة البسيطة وحدها أظهرت لنا أنه ليس فيلم 
اخلوف  يوقظ  ما،  حنو  على  فهو،  مطلقًا.  عادي 
اخلالص من غفوته يف نفوسنا. وكل ذلك قد حتقق 

بفضل الرؤية العميقة واإلنسانية لتاركوفسكي.
إن ما يثري انتباهي وإعجابي يف أفالمه هو متيزه 
يف توظيف عنصر املاء على حنو خاص، ال سيما 
فقد  و«التضحية«،  »سوالريس«  فيلميه  يف 
ماء  بركة  أو  ما تصوير مستنقع  بطريقة  استطاع 
خالله  من  لنا  متيحًا  بالشفافية  يتسم  بأسلوب 
إمكانية رؤية أقصى ما يف القاع. معروف بالطبع 
أن تصوير لقطة كهذه بطريقة عادية سُتظهر لك 
السماء معكوسة على سطح املاء بالتأكيد وبالتالي 

ستحجب عنا رؤية ما يف األعماق. لقد
أردت أنا أيضًا أن أصور املاء بنفس الطريقة اليت 
قام بها تاركوفسكي يف أحد املشاهد من فيلمي 
»قرية الطواحني املائية يف األحالم«. هل يكنكم 

ختيل ما فعلناه لتحقيق ذلك؟
لقد قمنا بإعداد رافعات ضخمة ترتفع حنو السماء 
ملنع  كبرية  سوداء  قماش  قطعة  لوضع  وذلك 
الطريقة  املاء. بهذه  السماء على سطح  انعكاس 

فقط استطعنا رؤية القاع.
لقد كان طاقم حمطة الفضاء يف الفيلم يعانون 
وهذا  األرض.  كوكب  إىل  واحلنني  الشوق  من 
هو السبب الذي جعلنا نرى مشاهد الطبيعة على 
األعشاب  مشهد  سيما  ال  للغاية  طويلة  األرض 
هذا  النهر.  يف  بهدوء  ترتاقص  اليت  املائية 
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إىل  ذاهبة  األمور  وان  املناقصات،  إدارة  هيئة  إىل  تذهب  أو 
التصويت، على الرغم من االحراجات املرتقبة يف جملس الوزراء، ال 

سيما وان حزب اهلل يدعم الذهاب إىل إدارة املناقصات.
لجنة الكهرباء

وكانت اللجنة الوزارية املكلفة دراسة خطة الكهرباء، أقّرت مساء 
اخلطة  بنود  كامل  متتالية  اجتماعات  مخسة  وبعد  االول،  أمس 
التعديالت  مع بعض  البستاني،  ندى  الطاقة  وزيرة  اليت وضعتها 
الطفيفة، حبسب وزير اإلعالم مجال اجلراح، باستثناء نقطة خالفية 
اإلنتاج، ومت االتفاق  اجراء مناقصات تلزيم معامل  تتعلق مبرجعية 
على ترحيل هذه النقطة إىل جملس الوزراء الذي تقرر ان يعقد جلسة 
استثنائية االثنني )بعد غد( يف بعبدا يف ضوء مشاورات عاجلة جرت 

بني الرئيسني ميشال عون وسعد احلريري.
نقطتني  على  واألخري،  اخلامس  االجتماع  يف  النقاش  وتركز 
اساسيتني، حيث مّت االتفاق على دمج حلّي انتاج الطاقة املؤقتة 
والبعيدة املدى وتلزميهما ملتعهد واحد على ان يباشر باحلل البعيد 
املدى لكن يف الوقت ذاته يعمل على احلل املؤقت وفق ما يقرر 
هو سواء االستعانة بالبواخر او اقامة معامل صغرية مع مراعاة اال 

تكون الكلفة مرتفعة.
إجراء  مرجعية  حول  النقاش  استمرار  فهي  الثانية  النقطة  اما 
اللجنة  ام إلشراف  املناقصات  ادارة  هليئة  تكون  هل  املناقصات 
تولي  طرحت  االطراف  معظم  ان  وتبني  الطاقة،  ووزارة  الوزارية 
هيئة املناقصات، وابدت وزيرة الطاقة عدم اعرتاضها قائلة حنن 
منشي بأي اقرتاح واملهم التوافق. إال انها طرحت مالحظات حول 
صالحية هيئة إدارة املناقصات بنظام B.O.T الذي ستجري على 
أساسه مناقصات إنتاج الطاقة واليت ال عالقة هلا باألموال العمومية 
اليت حتكم عمل إدارة املناقصات وينحصر ادائها بهذه األموال، إىل 
جانب اخلالف حول صالحية عمل اهليئة الناظمة للقطاع وتضاربها مع 

احكام القانون 462.
 4 قرابة  استمر  الذي  االجتماع  انتهاء  بعد  اجلراح،  الوزير  وأوضح 
ساعات انه مّت االتفاق على كمية اإلنتاج املطلوبة، يف املرحلتني 
املؤقتة والدائمة، ومت توزيع هذه احملطات على املناطق اجلغرافية 
موضوع  على  املوافقة  متت  كما  الكهرباء،  سياسة  يف  املقرتحة 
النقل والتوزيع حبسب ما ورد يف الورقة بشكل كامل مع بعض 
التعديالت الطفيفة، ومت االتفاق أيضًا على ان تطلق وزارة الطاقة 
دفرت الشروط والعمل على اشراك مؤسسة الكهرباء واالسراع يف 

تشكيل جملس اإلدارة.
ومن  اختاذها  الواجب  اخلطوات  النقل  موضوع  تقرر يف  انه  وقال 
سيشرف عليها ومن سينفذها، كما اتفق على ان يكون متويل خطة 
النقل اما من املتعهد أو من اجلهات املاحنة أو من املوازنة، الفتا 
إىل ان االستمالك سيتم بالطريقة ذاتها، علمًا ان متويل االستمالك 
مؤمن يف العام 2019، مع التزام وزارة الطاقة بتخفيض اهلدر الفين 

من 34 إىل 25 يف املائة خالل سنة 2019.
العدادات  تركيب  من  الطاقة  وزارة  إجراءات ستتخذها  إىل  ولفت 
الذكية وتفعيل عمل شركات اخلدمات وكل اآللية املرتبطة بتفعيل 
القوى  مواكبة  مع  والنقل  اجلباية  امام  من  العقبات  وإزالة  اجلباية 

األمنية لكل اخلطوات الواجب القيام بها.
ابرز  ان  أوضحت من جهتها  اللبنانية«، فقد  »القوات  اما مصادر 
املالحظات اليت سجلتها مّت األخذ بها، وغري صحيح ان اخلطة أقّرت 
كما هي، ال سيما أن مبدأ اخلطة هذه املرة خيتلف عن اخلطة السابقة 
اليت كانت نظرية وترتكز على البواخر، والدفع الذي قامت به القوات 

ادى اىل الوصول اىل هذه اخلطة. 
الوزراء  »القوات« ستخوض مواجهة شرسة يف جملس  ان  وقالت 
من اجل ان تكون املرجعية إلدارة املناقصات وليس للجنة الوزارية 
اليت تعين عمليا ان تبقى املناقصة مع وزارة الطاقة يف ظل عدم 
إملام اللجنة بالتفاصيل التقنية خالفا إلدارة املناقصات امللمة بكل 
اجلوانب التقنية، وبالتالي وضعها ضمن جلنة وزارية يعين وضعها 
ضمن وزارة الطاقة، فضال عن أن هذا األمر يشكل خمالفة لقانون 
احملاسبة العمومية. مشرية إىل ان ما قامت به »القوات« هو انها 
سدت الثغرات يف اخلطة، فال يوجد طاقة مؤقتة فقط، امنا التالزم 
بني املؤقت والدائم مع الرتكيز على ضرورة معاجلة اهلدر التقين 

وغري التقين قبل أي زيادة لإلنتاج.
ومن جانبها، قالت مصادر وزارية ان مالحظات »القوات« كانت جد 
إجيابية، وساهمت يف تسليط الضوء على نقاط أساسية يف اخلطة، 
وليس صحيحًا بأن مداخالت نائب رئيس احلكومة غّسان حاصباني 
ووزير العمل كميل أبو سليمان كانت موجهة ضد الوزيرة البستاني، 
مشرية إىل ان أبو سليمان دافع عن البستاني عندما طرح موضوع 
مقدمي اخلدمات، وساند مطلبها بضرورة تعزيز دورهم وقدرتهم من 

أجل حتسني اجلباية والقيام مبهامهم.
مللف  الوزارية  اللجنة  اقرار  مع  انه  اخرى  وزارية  مصادر  واكدت 
الكهرباء باستثتاء بعض النقاط، فإن احلكومة ستكون أمام اختبار 
االتصاالت  ان  اىل  التطبيق، مشرية  اىل خطوة  واالنتقال  بته  يف 
اليت تسبق جلسة جملس الوزراء املخصصة هلذا امللف تتمحور على 
سحب فتيل أي تفجري والسماح لتمرير هذا امللف الذي ال حيتمل 

اي تأخري.
اللجنة  داخل  درسًا  اخلطة  اشباع  من  الرغم  على   أنه  واوضحت 
الوزارية اال ان اجللسة احلكومية ستكون جلسة مفصلية انطالقا من 
النقاط املتوافق عليها ستمر  الوزراء، مؤكدة ان  تفسريات بعض 

من دون اشكال، اما تلك اليت حتتاج اىل توضيح فإنها قد تستغرق 
وقتا ال سيما تلك املتصلة مبوضوع دور دائرة املناقصات.

مجلس الوزراء
إىل ذلك، أقر جملس الوزراء الذي انعقد يف السراي احلكومية امس 
االول، إطالق دورة الرتاخيص الثانية يف املياه البحرية للتنقيب عن 
النفط والغاز،  على ان يغلق باب عروض املزايدة يف 2020/1/31، 
وقد أضيف اليها بلوك  رقم 8 احلدودي مع فلسطني احملتلة بطلب 
من رئيس احلكومة سعد احلريري وكذلك البلوك رقم 1 امام عكار، 
ما  وفق  و10(،  و8  )1و5  اربعة  املعروضة  البلوكات  عدد  فأصبح 
أعلن وزير االعالم مجال اجلراح. على ان يتم التواصل مع قربص 
واليونان للتنسيق يف مواضيع االنتاج واحلدود، بغض النظر عما 
اتفقت عليه الدولتان مع الكيان االسرائيلي، مع العلم ان الرئيس 
اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس سيزور لبنان يف النصف الثاني 
من هذا الشهر، ويف املقابل زيارة سيقوم بها الرئيس البلغاري 

رومني راديف يف 9 و10 من الشهر احلالي.
ومن املقرر  ان تكون الوزيرة البستاني قد عقدت ظهر امس اجلمعة 
مؤمترًا صحافيًا اعلنت فيه إطالق دورة الرتاخيص الثانية يف املياه 

البحرية.
ويف وقت كان يتوقع ان يثري بند تسوية الغرامات، أخذا وردا، 
قرر احلريري بالتوافق مع وزير املال علي حسن خليل، سحب هذا 
ان  علما  الدرس،  من  املقبلة ملزيد  اجللسة  اىل  وإرجاءه  املوضوع 
وزير االعالم أصّر على التوضيح بأن مثة لغطا يف شأن هذه النقطة 
وان  املطروح هو إعفاء من الغرامات املرتتبة بسبب تأخر يف الدفع 

وليس االعفاء من الضرائب او كل الغرامات«. 
وأقّر اجمللس أيضًا تأليف جلنة وزارية لدراسة مشروع االسرتاتيجية 
ابداء  بعد  احلريري،  الرئيس  من  بطلب  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
بعض املالحظات عليها، حيث اعرتض عدد من الوزراء على اللغة 
اليت صيغ بها مشروع الوزيرة مي شدياق ووصفها بأنها قاسية 

وفيها اتهام بالفساد ملعظم الطبقة السياسية.
وطلب  احلريري خالل اجللسة من الوزراء عدم تسريب جدول اعمال 
اىل  به  الوصول  قبل  االعالم  مبناقشته يف  والبدء  الوزراء  جملس 
جملس الوزراء، كما طلب منهم البدء بأرسال كل ملفات الوزارات 
تباعا اىل االمانة العامة ليبدأ درسها وخاطب الوزراء بالقول: امامنا 

شغل كثري وال جيب تضييع مزيد من الوقت.
السفري الروسي

على صعيد آخر أعلن السفري الروسي يف بريوت الكسندر زاسبكني 
ان بالده »مستعدة للتعاون يف حل مشكلة الكهرباء يف لبنان عرب 
بناء حمطات كهرباء حديثة«، وأشار اىل »رؤية مشرتكة بني لبنان 
الدور  بتعزيز  مهتمة  موسكو  وان  املنطقة  ملا حيصل يف  وروسيا 

اللبناني على مستوى املنطقة ككل«.
كالم السفري الروسي جاء خالل ندوة يف اجلامعة اللبنانية االمريكية 
)LAU( يف حرم بريوت، بدعوة من »نادي العالقات الدولية«، يف 

حضور حشد طاليب.
واعترب زاسبكني أن توقيت زيارة رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
بوتني  فالدميري  الرئيسني  اعمال  جبدول  ارتبط  إلىلموسكو  عون 
وعون، إضافة اىل تشكيل احلكومة اللبنانية، ما وفر فرصة ملناقشة 
الشركات  لبنان وتوقيع  الروسي يف  امللفات االقتصادية والدور 
الروسية اتفاقات التنقيب عن النفط يف لبنان، إضافة اىل اعادة 

تأهيل خزانات النفط يف الشمال«.
وأشار اىل »جهوز بالده ملساعدة لبنان يف معاجلة ازمة الكهرباء عرب 

بناء حمطات كهرباء حديثة«.
وفيما نوه ببـ »البعد االسرتاتيجي للعالقة بني البلدين«، كرر تأكيد 
السوريني«، معتربًا  النازحني  لبنان حلل مشكلة  »تعاون بالده مع 
أن املوضوع »سياسي وليس انسانيا«. ورأى ردا على سؤال حول 
توقيع اتفاق تعاون عسكري مشرتك بني لبنان وروسيا أن »اجلانب 
اللبناني هو األكثر دراية مبصلحته، وموقف موسكو معروف وهي 
مستعدة للتعاون بعد التفاهم على األسلحة اليت يريدها لبنان واليت 
تتناسب مع منظومة السالح املعتمدة لدى اجليش اللبناني«. وأوضح 
ان بالده »تأخذ اخلصوصية اللبنانية يف االعتبار وموضوع التعاون 

العسكري هو مثار نقاش بني اخلرباء يف البلدين«.
واعترب زاسبكني أن »ما تقوم به بالده يف سورية ليس حمصورا 
بسورية فقط بل هو عمل يستهدف منطقة الشرق االوسط برمتها«. 
يف  الدولي  اجملتمع  جهود  توحيد  على  »عملت  موسكو  إن  وقال 

مواجهة اإلرهاب«.
وندد بالقرار االمريكي »االعرتاف بالسيادة االسرائيلية على اجلوالن 

ألنه يتناقض مع ثوابت حل قضية الشرق االوسط«.
واعترب ردا على سؤال أن »روسيا ليست طرفا يف نزاعات الشرق 
اسرائيل، يف  تواجه  اليت  اجملموعة  يعين  املمانعة  وحمور  االوسط 
حني ان روسيا تسعى اىل اجناز عملية السالم وتؤدي دور الوسيط 
يف النزاع العربي - االسرائيلي وموسكو أرسلت قواتها اىل سورية 

للقضاء على االرهاب وليس حملاربة اسرائيل«.

الدول األربع ترفض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اجلاري  أبريل  من  العاشر  إىل  السادس  من  الفرتة  خالل  الدوحة 
دولة  حال عقدت يف  اجلمعية يف  اجتماعات  مقاطعة  واإلعالن عن 
قطر ما مل تستجب ملطالب الدول األربع الرامية إىل وقف دعمها 
لإلرهاب والتدخل يف شئون دول املنطقة.. وحيث أن دولة قطر 
استمرت  و  األربع  للدول  العادلة  املطالب  مع  جتاوب  أي  تبد  مل 
يف سياساتها الداعمة للتطرف واإلرهاب والتدخل يف شؤون دول 

املنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا يف أعمال اجلمعية العمومية املشار 
إليها أعاله«.

الكونغرس االمريكي يصوت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدعم  باألغلبية على قانون لوقف  األمريكي  النواب  صّوت جملس 
العسكري االمريكي للسعودية وحتالفها يف احلرب على اليمن بنتيجة  

247 مع القرار و175 ضده. 
وسريسل املشروع إىل البيت األبيض والذي من املتوقع أن ينقضه 

بالفيتو الرئاسي. 
وكان جملس النواب قد صوت، يف شباط على مشروع قرار بشأن 
تعليق الدعم األمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية يف حرب 

اليمن. إذ صوت لصاحل القرار 248 صوتا مقابل 177 ضد.
وصّوت اجمللس يومها على مشروع قانون يدعو إىل سحب القوات 

األمريكية من اليمن.
من جهته، قال رئيس اللجنة الثورية يف اليمن حممد علي احلوثي إّن 
قرار الكونغرس األمريكي يؤكد أن إجرام العدوان قد أزكم أنوف 

العامل.
وأضاف »قرار الكونغرس وقف الدعم العسكري للتحالف يؤكد أنه 

مل يعد ميكن السكوت على اجملازر واجلرائم يف اليمن«.
»لسنا  بالقول  والربيطانية  األمريكية  لإلدارتني  بالقول  توجه  كما 
عبيدًا لتسوقونا بعصيكم حتى لو كانت نووية وال ميكن أن خنضع 

إطالقا«.
ويف سياق متصل، وصفت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أمس 
األربعاء مربرات وزير اخلارجية الربيطاني لبيع األسلحة إىل السعودية 

بأنها«ملتوية وغري منطقية«.
للسعودية  األسلحة  توفري  أن  إىل  املنظمة  أشارت  بياٍن هلا،  ويف 

يعّرض املسؤولني الربيطانيني خلطر املساءلة القانونية.

األسد: ما حيدث...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رأى الرئيس األسد خالل استقباله وزير اخلارجية الفنزويلي خورخيه 
سوريا،  يف  حصل  ملا  مشابه  فنزويال  يف  حيصل  ما  أن  أريازا، 
وهدفه اهليمنة على الدول ومصادرة قرارها املستقل، مشريًا إىل 
ميثاق  مبادىء  أهم  مع  ويتنافى  الدولي  القانون  يقوض  هذا  أن 
األمم املتحدة املتمثل يف احرتام سيادة الدول وحق شعوبها يف 

تقرير مصريها.
وأعرب الرئيس السوري عن ثقته بأن فنزويال ستتمكن من جتاوز 
األزمة اليت تواجهها حاليًا واستعادة حالة االستقرار يف أسرع وقت 

ممكن.
متوجهًا  بالده،  يف  األحداث  تطورات  آخر  أريازا  شرح  جهته،  من 
أزمتها  من  للخروج  لفنزويال  الداعم  موقفه  بسبب  لألسد  بالشكر 
احلالية، مؤكدًا أن األدوات واخلطوات اليت تستخدمها الدول املعادية 

لفنزويال هي نفسها اليت استخدمت إلشعال احلرب على سوريا.
وشدد على أن ما حيصل يف بالده هو حلقة يف سلسلة من احملاوالت 
األمريكية املتواصلة منذ عقود للسيطرة على قرارها املستقل وعلى 

مقدرات الشعب الفنزويلي.
ورأى أن على دول العامل التعلم من جتربة سوريا اليت انتصرت على 

جمموعات إرهابية جاءت من خمتلف أحناء العامل.
األسد  بشار  بالرئيس  االول(  )امس  اليوم  التقيت  أريازا   وقال 
وخرجت خبالصة تؤكد أن احلرب ضد اإلمربيالية واحدة يف سوريا 
وفنزويال،  والفرق بيننا أن بعض حلفائنا ما زالوا يرفضون خيار 

التدخل العسكري.
واضاف أريازا قائال انه من غري املفهوم ما هي طاولة احلوار اليت 

ال يوجد عليها حوار وال احرتام خليارات الشعب الفنزويلي.
وأشار إىل أن األمريكيني يريدون التدخل العسكري وهمهم ثروات 
حلفائنا  وبرفقة  علينا  مشددًا،  منها،  النفطية  سيما  وال  فنزويال 
جتنب احلرب ويف األمم املتحدة هناك حتالف يرفض ذلك ويعمل 

على وقف اجلنون األمريكي.
وقال وزير اخلارجية الفنزويلي إن رئيس الربملان املعارض خوان 
احلزب  وهو  فنزويال  تطرفًا يف  األكثر  اليمني  حزب  ميثل  غوايدو 

املسؤول عن أعمال العنف والتخريب يف البالد.
وأشار أريازا إىل أن الرئيس نيكوالس مادورو أكد أن اجليش لديه 
إثارة للشغب ولديه معلومات كافية عن  القدرة على مواجهة أي 
اجلهات املشغلة، مشريًا إىل أن معظم الشعب الفنزويلي يرفض 
فتنة  أو  أهلية  حرب  إلشعال  حماولة  وأي  والعنف  الشغب  أعمال 

داخلية.
كما رأى أنه من الصعب توقع أي تغيري يف موقف اإلدارة األمريكية 
اليت ما زالت تصدر األسلحة والدمار إىل أحناء العامل، مشددًا أن 
أرساها  اليت  البوليفارية  الدبلوماسية  على  تراهن  زالت  ما  بالده 

الراحل هيوغو تشافيز.
السياسات  جتاه  النفاد  على  شارف  بالده  صرب  أن  إىل  ولفت 

األمريكية، وهو ما ميكن أن يضع حدًا لرهانها على الدبلوماسية.
رأى  والصواب،  املنطق  تفقد  األمريكية  اإلدارة  أن  اعترب  وإذ 
من  األدنى  احلد  إىل  وتفتقد  صحيحة  غري  أخبار  ببث  بدأت  أنها 

املصداقية.
فنزويال  مع  ختتلف  اليت  احلكومات  من  الكثري  أن  أريازا  واكد 
أكدت رفضها للخيار العسكري، ولكن رمبا تنصاع الحقًا للضغوط 
األمريكية، مشريا إىل أن االتفاق الدفاعي السابق بني كراكاس 

وموسكو جاء بعض قطع واشنطن تعاونها العسكري مع فنزويال.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مــنوعات

أثار عرض راقص يف مطعم يف مدينة اخلرب السعودية ردود أفعال 
واسعة بني نشطاء مواقع التواصل االجتماعي بعد انتشار فيديو من 
داخل املطعم ظهرت فيه 4 فتيات، يبدو أنهن أجنبيات، يرقصن 
بعد  العرض،  الرياض«  »نوزومي  مطعم  إدارة  وأوقفت  ويغنني. 
ربع ساعة فقط من انطالقه، بدعوى أنه كان خمالفا للشروط يف 

اململكة، ومل يكن مرخصا له من قبل هيئة الرتفيه.
وأوضحت اإلدارة يف بيان نشرته على موقع »تويرت« مالبسات مقطع 

الفيديو املتداول، مشرية إىل أنه كان نتيجة خطأ أحد املوظفني.
وقدم مطعم »نوزومي الرياض« اعتذاره عما حدث.

ونشر رئيس اهليئة العامة للرتفيه يف السعودية تركي آل الشيخ، 
»اهليئة  إن  وقال  الواقعة،  على  فيها  علق  »تويرت«  على  تغريدة 
لن تتغاضى عن أي جتاوز يف أي فعالية كانت، وستتخذ إجراءات 

صارمة حيال ذلك«.
العامة  لآلداب  شركة  أي  جتاوز  حال  »يف  الشيخ:  آل  وأضاف 
وضوابط الرتخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية وخماطبة اجلهات 

املسؤلة الختاذ الالزم«!

عرض راقص يف مطعم يثري اجلدل يف السعودية!
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أبقيت رياضية دولية على قيد احلياة حتى وضعت »طفاًل معجزة« 
ذكرًا قبل أن ُترَفع عن أجهزة اإلعاشة. 

كانت كاترينا سيكويرا )26 عامًا(، العبة رياضة التجديف بقوارب 
الكاياك، قد ُأعلن وفاتها دماغيًا يف كانون األول املاضي بعد أن 
ُأصيبت بأزمة ربٍو حادة فيما كانت يف أسبوع محلها التاسع عشر، 

حبسب تقرير صحيفة »مريور« الربيطانية.
ويف احلالة اليت تعّد الثانية من نوعها يف الربتغال ألٍم تلد طفاًل 
ها متكنت من والدة طفلها  وهي متوفية دماغيًا، أفادت التقارير بأنَّ
قرابة األسبوع الثاني والثالثني من محلها. ولد الطفل، الذي ُسي 
سلفادور، بعمليٍة قيصريٍة اخلميس 28 آذار اجلاري، قبل يوٍم من 
كانت  التنفسي  كاترينا  جهاز  حالة  ألنَّ  لوالدته،  احملدد  املوعد 
 BBC الربيطانية تتدهور، ووفقًا ملا ورد يف تقرير هليئة اإلذاعة 
ها كانت  كانت كاترينا جمدفًة موهوبًة مثلت بلدها يف اللعبة، لكنَّ
تعاني من الربو منذ طفولتها. طوال 56 يومًا كانت يف غيبوبٍة نامجٍة 
عن نوبة الربو، ووفقًا للتقارير فقد ظلت على قيد احلياة عرب جهاز 

تنفٍس صناعي، ما سح جلنينها بالنجاة داخل رمحها.
 1.7( رطاًل   3.75 حنو  ويزن  جيدة  بصحٍة  الصغري  سلفادور  ولد 
كيلوغرام(، وسيلقى الرعاية يف مستشفى حلديثي الوالدة لألسابيع 

الثالثة املقبلة على األقل كما تشري التقارير احمللية. 
من جهتها، حتدثت صحيفة CM Jornal الربتغالية مع والد سلفادور، 
الذي اعترب ابنه »طفل معجزة«. وقال الوالد برونو سابولو: »الطفل 

خبرٍي، وأرجو أن حترتموا صميت«. 
اخُتذ يف حالٍة غري مسبوقٍة مبوجب  أنَّ قرار إمتام احلمل قد  ُيذكر 

القانون الربتغالي للتربع باألعضاء. 
املستشفى،  يف  األخالقيات  جلنة  رئيس  أمليدا،  فيليب  وقال 
لوسائل اإلعالم الربتغالية إنَّ قرار اإلبقاء على حياة كاترينا وابنها 
اخُتذ مبشاركة األب وباقي أعضاء عائلتها. وأوضح أنَّ ذلك كان 
التربع  ها مل خترت عدم املشاركة يف قانون  أنَّ أيضًا بسبب  ممكنًا 

باألعضاء املعمول به يف الربتغال.
وقال لصحيفة Observador الربتغالية: »أن تتربع بأعضائك ال يعين 
ه يعين أيضًا أن  أن ُيتاح لك التربع بكبٍد أو قلٍب أو رئٍة فقط، لكنَّ
تتربع جبسدك حتى يعيش طفٌل. وليس من حق أحٍد أن يتدخل يف 
أٍم«. تأتي هذه احلالة بعد حالة والدة الطفل لورانسو عام  قرار 
2016، الذي ولد يف لشبونة بعد أن عاش خلمسة عشر أسبوعًا يف 

رحم أمه قبل أن ُترفع عن أجهزة اإلعاشة.

امرأة تضع »طفالً معجزة« بعد حنو 
شهرين من وفاتها!

قرر عروسان مصريان إقامة حفل زفافهما على أعلى قمة جبل يف 
مصر وهو سانت كاترين، يف خماطرة مثرية، أثارت إعجاب رواد 

مواقع التواصل.

وأقام حممد سليم وأساء حممود حفل زفافهما على قمة جبل سانت 
كاترين، الذي يقع يف جنوب سيناء، وحبضور 20 من املدعوين، 
وكان السبب هو رغبتهما يف أن يشهد املكان الذي مجعهما مع 

أصدقائهما من هواة التسلق النهاية السعيدة لقصة حبهما.

ويقول املصور حييى الزيين الذي شجع أصدقاءه على تنفيذ الفكرة 
أصدقائه  من  جمموعة  ومعه  إنه  لـ«العربية.نت«  الصور  والتقط 
بينهم العروسان كانوا ميارسون دائما هواية تسلق اجلبال، وجنحوا 
أنهم  مضيفا  سيناء،  جبال يف   15 من  أكثر  تسلق  ذلك يف  قبل 
الزفاف جنحوا يف تسلق جبل سانت كاترين يف رحلة  خالل حفل 

استغرقت 11 ساعة وقاموا بالتصوير عقب صعودهم.

الساعة  الساعة 7 صباحًا وانتهت  بدأت  التصوير  أن جلسة  وأكد 
التاسعة صباحًا، وسط فرحة العروسني، حيث كانا أول من أقاما 

حفل زفافهما على قمة هذا اجلبل.

وأضاف حييى أنه اضطر حلمل املعدات اخلاصة بالتصوير، اليت ال 
يقل وزنها عن 10 كيلوغرامات، وصعود اجلبل بهم، مشريًا إىل أنه 
رغم الصعوبات واملتاعب اليت تعرض هلا األصدقاء واملدعوون، إال 

أنهم كانوا سعداء بالرحلة والتجربة املثرية. 

عرس مصري على هضبة »سانت 
كاترين«!

اعتقلت الشرطة يف مدينة ستوكتون بوالية كاليفورنيا يف الواليات 
إليها  ووجهت  بوي«  »بالي  جملة  يف  عارضة  االمريكية  املتحدة 
تهمة قتل طبيب نفسي بعد العثور عليه ميتًا يف صندوق سيارة 

مهجورة.
وقد اقتاد عناصر الشرطة العارضة كيلسي ترينر إىل السجن، يف 
إطار التحقيق املستمر مبقتل الطبيب النفسي توماس بريتشارد، 
البالغ من العمر 71 عامًا، الذي عثر عليه ميتًا إثر ضربات بواسطة 
هراوة يف نيفادا يف السابع من الشهر اجلاري، حبسب ما نقلت 

»سكاي نيوز« عن صحيفة »ميل أونالين«.
وقد لفتت الشرطة اىل انه عثر على جثة بريتشارد يف صندوق 
سيارة مهجورة كانت متوقفة بالقرب من مدخل املنطقة الرتفيهية 
نوافذها  إحدى  أنه مت حتطيم  املارة  أحد  بعدما الحظ  ميد،  لبحرية 
التشريح أن بريتشارد تويف متأثرا  بواسطة طوبة. وجاءت نتيجة 

بإصابة قوية يف الرأس.
وقالت ماري باركر، املتحدثة باسم مركز مونتاج الصحي حيث عمل 
الطبيب النفسي، إن بريتشارد كان طبيبا نفسيا متخصصا، وكان 

يعمل بربامج الصحة السلوكية طوال 40 عاما.
واحتجزت العارضة يف بالي بوي يف سجن مقاطعة سان هواكني 
من دون السماح بالكفالة، بانتظار نقلها إىل الس فيغاس حيث 

ستواجه تهمة القتل.
وكانت شرطة الس فيغاس قد وجهت تهمة القتل للعارضة ترينر، 
اليت مل تعرف جنسيتها بعد العثور على جثة الطبيب النفسي يف 
املنطقة  السريع 147 قرب مدخل  الطريق  السيارة املهجورة على 
الرتفيهية، فيما مل يتضح على الفور سبب اجلرمية، وما إذا كانت 

العارضة املتهمة كانت على عالقة بالطبيب القتيل. 
وحبسب تقارير، فقد طلب بريتشارد من شخص اسه هارشادري 

باتيل أن يستأجر شقة لترينر ملدة عام.
وقال باتيل إنه اضطر إىل إخالء ترينر وطفليها وأمها من الشقة بعد 
3 شهور، وذلك يف خريف العام 2018، ألنها مل تدفع اإلجيار.    

عارضة »بالي بوي« تقتل طبيباً... عثر 
عليه يف صندوق سيارة مهجورة!

العارضة كيلسي ترينر العارضة كيلسي ترينر

إباحّي  مشهد  روسّي  شرطّي  مشاعر  جيرح  »ُمهني«  إباحّي  مشهد 
»ُمهني« جيرح مشاعر شرطّي روسّي

 
من  حللقة  مشاهدته  أثناء  شرطّي  حفيظة  »إباحّي«  مشهد  أثار 
مسلسل »البحرية امليتة« التلفزيوني الذي تعرضه قناة »تي إن 
حبسب  املرّبرة«،  غري  التفاصيل  »بعض  لعرضه  الّروسّية،  تي« 
الّروسّية  »نوفوسيت«  وكالة  عن  اليوم«  »روسيا  موقع  نقل  ما 

لألنباء.

وذكرت الوكالة الّروسّية أّن الشرطّي استشاط غضًبا لدى رؤيته 
مشهد  يف  الشرطة(  )مسدس  خدمة  مسدس  يستخدم  لشرطّي 
ممارسة اجلنس مع صديقته. وقال: »كوطين وشرطي سابق، فإّن 

هذا املشهد املهني يشّهر بالّشرطة الّروسّية«.

ويعتقد الشرطي السابق أن »هذا املشهد الّدرامّي جيعل من عنصر 
ما يتعّلق  ا غري مهين يف  ا، وشرطيًّ الشرطة شخًصا منحرًفا جنسيًّ
باستهتاره بسالح اخلدمة«، معترًبا أّن هذا األمر بدوره »يلقي بظالله 

على وزارة الشؤون الّداخلّية«.

مشهد إباحّي »ُمهني« جيرح مشاعر 
شرطّي روسّي: »جعله منحرًفا جنسيًّا«!

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتفاع نسبة عزوف الشباب عن 
كامل،  عام  منذ  ميارسوه  مل  ثلثهم  حنو  أن  حتى  اجلنس،  ممارسة 
مضيفة أن اإلناث أكثر ممارسة للجنس من الذكور، حبسب ما نقل 

موقع »دوتشي فيليه«.
ويبدو أن عزوف الشباب عن اجلنس يف الواليات املتحدة آخذ يف 
األمريكيني  الشباب  عدد  أن  حديثة  دراسة  كشفت  إذ  االزدياد، 

الذين مل ميارسوا اجلنس ارتفع عام 2018 إىل أعلى معدل له.
وحبسب الدراسة املنشورة يف صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية 
فإن 23 باملائة من الشباب من الفئة العمرية 18- 29 قالوا إنهم مل 

ميارسوا اجلنس خالل األشهر الـ12 السابقة.
يف  األعلى  النسبة  يشكلون  الذكور  الشباب  أن  الدراسة  وتوضح 
ميارسوا  مل  الذين  نسبة  بلغت  إذ  اجلنس،  ممارسة  عن  العازفني 
اجلنس لعام كامل 28 باملائة، أي بزيادة ثالثة أضعاف عن نسبتهم 
يف دراسة 2008. أما بني الشابات فبلغت هذه النسبة لنفس الفئة 
»شترين«  جملة  وحبسب  فقط.  باملائة   18 حنو   29  -18 العمرية 
األملانية فإن هذا األمر يشكل مفاجأة، إذ كانت النسبة متشابهة بني 
اجلنسني خالل العقود املاضية، لكن يف السنوات القليلة املاضية 
ازدادت اهلوة بني الشابات والشباب فيما يتعلق بعدد مرات ممارسة 

اجلنس لصاحل الفتيات.
لكن احلياة اجلنسية لألشخاص الذين تنحصر أعمارهم بني 30 و39 
عامًا، فهي أكثر إثارة، كما تكشف الدراسة األمريكية، إذ كانت نسبة 
الذين مل ميارسوا اجلنس لعام كامل 7 باملائة فقط. أما الفئة العمرية 

59 فقد وصل عددهم إىل 13 باملائة.  – 50
النفس جان توينجي من جامعة سان  يف هذا السياق يوضح عامل 
دييغو للصحيفة األمريكية أن تراجع النشاط اجلنسي، وخاصة يف 
الشباب، يرجع إىل تغيريات جوهرية يف سلوك االرتباط بعالقات. 
باتوا يستغرقون فرتة  املتحدة  الواليات  »الشباب يف  أن  ويضيف 

أطول من السابق قبل الدخول يف عالقة«.
وال يربئ عامل النفس األمريكي اإلنرتنت وثورة االتصال احلديثة من 
الكثري من  انتشرت  اإلنرتنت  أن تكون سببًا يف ذلك. ففي عصر 
األشياء اليت تصرف االنتباه ببساطة عن ممارسة اجلنس. ويضيف: 
»ميكنك اليوم أن تقوم بالكثري من األشياء حتى لو كانت الساعة هي 

العاشرة لياًل، مقارنة باحلال قبل 20 عامًا«.

اإلناث أكثر ممارسة للجنس من 
الذكور
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»الرجل  آخر!  إنسانا  وعاد  دقيقة   21 مات  املعجزة«...  »الرجل 
املعجزة«... مات 21 دقيقة وعاد إنسانا آخر!

بالتأكيد  املوت،  بعد  احلياة  إىل  للعودة  اإلنسان فرصة  ينال  أن 
ستكون كأنها والدة من جديد مع تغيري يف الفكر وتقييم أفضل 

لألمور ولكل شيء من حوله.
على األقل هذا ما حدث مع ساعي الربيد الربيطاني خواو أروخو، 
الذي تويف ملدة ثلث ساعة تقريبا قبل أن يعود للحياة جمددا وهو 
أونالين  ميل  ما ذكرت صحيفة  املشرحة، حبسب  إىل  يف طريقه 

الربيطانية.
قبل إعالن وفاته رمسيا، كان أروخو، األب البالغ من العمر 38 عاما، 
يهم بتوصيل زوجته غرازيل إىل عملها، عندما جحظت عيناه فجأة 

وانقلبتا إىل الداخل، وتصلبت يداه على مقود السيارة.
بني  فمه  يف  ووضعه  الذكي  هاتفه  سحب  إىل  زوجته  وسارعت 
طلبت  ثم  واختناقه،  لسانه  بلع  من  ملنعه  حلقه  وسقف  لسانه 

املساعدة واتصل جريانها باإلسعاف.
وبعيد وصول طاقم اإلسعاف، قالوا إن أروخو، الذي كان يعمل 
سائق شاحنة، يعاني من توقف القلب، وسارعوا به إىل مستشفى 

غلوسرتشاير.
لكن بعد 6 ساعات من حماولة إنقاذه، مل ينجح األطباء يف مساعيهم 
املختلفة، ويف الرابعة مساء السبت 18 نيسان 2009، أعلن األطباء 
الربتغال  يف  بوالديه  اتصلوا  ثم  وابنته،  زوجته  وأبلغوا  وفاته، 

إلبالغهم بالنبأ املأساوي.
لكن، بينما كانت املمرضات ينقلنه إىل املشرحة، الحظن أنه بدأ 
دورته  بأن  األمر  فسروا  الذين  األطباء،  وأبلغن  جمددا،  يتحرك 

الدموية عادت إليه، وعاد قلبه ينبض جمددا.
إذ  إعالن وفاته رمبا،  أكثر من  لكن توقعات األطباء كانت حمزنة 
قالوا للعائلة إن دماغه تضرر بعد انقطاع األكسجني عنه ملدة 21 
دقيقة، وظل أروخو يف غيبوبة ملدة 3 أيام قبل أن يستيقظ جمددا، 

وصار طاقم املستشفى يطلقون عليه لقب الرجل املعجزة.
ونقله األطباء إىل غرفة منفصلة، لكن أروخو ظل ساهما ومشتت 

الفكر، ويف حالة »ضياع«.
إىل  نقله  ومت  جذرية،  بصورة  حالته  حتسنت  أسبوعني،  وبعد 
حتديد  للمساعدة يف  أكسفورد  يف  ثم  بريستول،  يف  مستشفى 

سبب مروره بكل هذه األمور معا.
وبعد 3 أسابيع على إصابته املميتة، عاد أروخو إىل العمل، وحالته 

الصحية جيدة.
واآلن وبعد مرور 10 سنوات على احلادثة، قرر أروخو اإلفصاح عن 
ذكرت  ما  األمل، حبسب  ومنحهم  اآلخرين  مع  ومشاركتها  جتربته 

الصحيفة.
ويراجع  مع صديقته،  ويعيش  للربيد  أروخو ساعيا  يعمل  وحاليا، 

املستشفى كل 6 أشهر إلجراء فحوص طبية.
وقال أروخو إن التجربة كلها غريت حياته وأولوياته، وصارت نظرته 

للحياة أفضل، مشريا إىل أنه حياول أن يعيش كل يوم بيومه.
وقال إن األطباء أبلغوه بأنه مل يعرف سبب حالته، وشددوا على 

أن الدماغ يظل شيئا غامضا.
وبالنسبة إىل األطباء واملمرضني واملمرضات، فإنه يظل »الرجل 
املعجزة« الذي عاد من املوت من دون أن يصاب بأي ضرر يف 

القلب أو الدماغ أو اجلسد.

»الرجل املعجزة«... مات 21 دقيقة 
وعاد إنسانا آخر!

كشفت عارضة األزياء السورية إجني الصاحل، عن رفضها مؤخرا 
عدة عروض للمشاركة مبسابقات للجمال يف سوريا ولبنان وبعروض 

متثيل يف مسلسالت الدراما السورية.

وأشارت الصاحل إىل أن معظم ما تلقته من عروض حتى اآلن ال 
يرقى لطموحها الذي يشدها للوصول إىل دور األزياء العاملية.

وقالت عارضة األزياء، ابنة الـ19عاما لوكالة "سبوتنيك": إن هدفها 
الرئيس هو الرتكيز على جمال عرض األزياء بغية الوصول إىل أهم 
دور عرض األزياء العاملية، مؤكدة امتالكها ملقومات ومواصفات 

عارضات األزياء العاملية.

وكشفت الصاحل أن كافة العروض اليت قامت بتصويرها حتى اآلن 
كانت يف سوريا، وأنها ملنتجات سورية مت الرتويج هلا على سلسلة 
من جلسات التصوير، ملقية بالالئمة على احلرب اليت حالت دون 

قدرة الكثري من املواهب السورية على االنتشار خارج احلدود.
ورأت الصاحل أنه خالل السنوات املاضية ظهر عدد كبري مما يسمى 

أصغر عارضة أزياء سورية ترفض عروضاً درامية!

"املوديل" هدفهم الرئيس الشهرة فقط من خالل جلسات تصوير 
ال  األزياء  عرض  مهنة  أن  إىل  مشرية  اجلرأة،  حد  بعضها  جتاوز 
تتطلب فقط اختيار مالبس جريئة فهنالك، معايري خاصة بها مثلها 

مثل أي مهنة أخرى.

وأكدت الصاحل أن عرض األزياء والوصول للشهرة احمللية والعاملية 
هو حلم طفولتها، وأنها تطمح للتمثيل يف الدراما السورية لكونها 
تتمتع باملوهبة واجلرأة الالزمة للوصول إىل عامل النجومية "ولكن 
العروض اليت قدمت لي حتى اآلن ال ترقى ملستوى طموحاتي"، 

حبسب ما أكدت يف حديثها لـ"سبوتنيك".

إعالني  تسويق  شركة  تأسيس  صدد  يف  أنها  الصاحل  وأشارت 
وقد مجعت هلذه الغاية كادرا متخصصا بأعمال التصميم واملونتاج 

اإلعالمي بطريقة احرتافية لتصل إىل شرحية الزبائن املطلوبة.
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النساء خيتلفن عن الرجال من كل النواحي اجلسدية والعاطفية 
والنفسية. األسباب عديدة، بعضها بيولوجي وبعضها نفسي 
لكن  املختلفة.  اجملتمعات  وتقاليد  عادات  نتيجة  وبعضها 
الطرفني جيهل  من  كاًل  أن  هو  االختالف  األبرز يف  السبب 

الكثري عن اآلخر.
وحملاولة تقريب املسافة بينكما، سنعرض 20 معلومة غريبة 

ال يعرفها الرجل عن املرأة.

١- ُتتهم املرأة بشكل دائم بأنها كثرية الكالم، لكنه مل يعد 
اتهامًا؛ إذ تؤكد الدراسات أن املعدل العام للمرأة هو 20000 

كلمة يف اليوم؛ أي أكثر من الرجل بـ١3000 كلمة. 

أكثر  للخيانة  الرجل  استعداد  حول  شائع  هو  ملا  خالفًا   -2
النساء  من   %68 أن  أكد  للرأي  استطالعًا  فإن  املرأة،  من 
يتم  لن  أنه  باملئة  مئة  متأكدات  كن  لو  للخيانة  مستعدات 

اكتشاف أمرهن. 

تؤدي  الزائدة  واحلساسية  بطبعهن،  عاطفيات  النساء   -3
أحيانًا إىل البكاء. املرأة تبكي بني 36 إىل 64 مرة يف العام، 

بينما يبكي الرجل من 6 إىل ١7 مرة فقط سنويًا. 

فوفق  بالكذب،  الرجل  يتهمن  حني  حمقات  النساء   -4
بينما  اليوم،  يف  مرات   3 مبعدل  تكذب  املرأة  الدراسات؛ 

يكذب الرجل ضعف ذلك يوميًا. 

فصل  خالل  النساء  عند  اجلنسية  الرغبة  معدالت  ترتفع   -٥
الصيف أكثر من أي فصل آخر يف السنة، والسبب مرتبط 

بالروائح اخلاصة بهذا الفصل. 

6- هل تريدها أن ترغب فيك كما ترغب فيها، إليك احلل 
فإن  الدراسات،  فوفق  مالبسها.  بانتقاد  قم  السحري.. 
الرجل الذي ينتقد مالبس زوجته، حيصل على عالقة جنسية 

ملتهبة.

7-  يزعجك ترددها يف اختيار ما سرتتديه؟ حسنًا انزعاجك 
عامًا كاماًل من  فإنها متضي  يبدو  ما  مربر متامًا؛ ألنه وعلى 
حياتها وهي حتاول اختيار ما سرتتديه. ويف كل مرة جتعلك 
تنتظر نصف ساعة إضافية قبل اخلروج. حاول إبالغها بأنها 

تضيع وقتًا مثينًا من حياتها. 

8- القيادة والنساء وصفة لكارثة تنتظر احلدوث. 97% من 
األقل خالل حياتهن،  واحد على  النساء تسبنب حبادث سري 

والثالثة باملئة الباقية سيتسبنب بها أيضًا قبل وفاتهن. 

9- النساء ال ميكنهن الوجود يف مكان عام، دون أن حيملن 
شيئًا يف أيديهن. لذلك يلجأن حلقائب اليد أو اهلواتف أو 

أبرزها الكذب وحب الطعام واجلنس.. 20 معلومة غريبة عن عامل النساء

 2019 نــيسان   6 Saturday 6 April 2019الـسبت 

املفاتيح. يدان فارغتان يف مكان عام جتعالن املرأة تشعر 
بالضياع! 

١0- ال توجد امرأة على هذا الكوكب متتلك ثديني متماثلني 
من  حجمًا  أكرب  ثديًا  ميتلكن  النساء  مجيع  احلجم.  ناحية  من 

اآلخر، وقد يكون االختالف طفيفًا أو واضحًا. 

١١- مل تكن النساء أول من اعتمد الكعب العالي. فإن كان 
طوهلا املزيف يزعجك، فرمبا عليك إلقاء اللوم على بين جنسك؛ 
على  حكرًا  العالي  الكعب  كان  السادس  القرن  خالل  ألنه 

الرجال، والنساء جلأن إليه ليظهرن بشكل أكثر رجولية. 

١2- النساء يثقن يف أي شخص يقوم باحتضانهن ألكثر من 
١٥ ثانية، لذلك أكثر من االحتضان وقلل من الكالم. 

سن  جتاوزها  بعد  هي  للمرأة  اجلنسية  الذهبية  الفرتة   -١3
النشوة  النساء  ختترب  العمرية  املرحلة  هذه  ففي  األربعني. 
بشكل أسرع وأكثر حدة؛ وذلك ألن األعضاء اجلنسية اخلاصة 

باإلثارة تصبح أكرب حجمًا، كلما تقدمت املرأة بالسن. 

تشاجرمتا  هل  دائمًا؟  املاضي  فتح صفحات  تعيد  هل   -١4
جمددًا حول تصرف قمت به منذ سنوات؟ ال تقلق فهذا من 
أثبتت أن النساء ميتلكن  الدراسات  األمور الطبيعية؛ إذ إن 
ذاكرة أقوى من الرجال، وأن املشاعر املرتبطة بها تكون كما 

لو حدثت باألمس.  

على  ألنها  فاشلة؛  طاهية  بأنها  تتهمها  أن  ميكنك  ال   -١٥
األرجح تتذوق ما ال ميكنك تذوقه. الدراسات أكدت أن النساء 

ميتلكن براعم تذوق أكثر من الرجل. 

عليك  فرمبا  القامة،  الطويالت  النساء  تفضل  كنت  إن   -١6
معرضات  القامة  طويالت  ألن  خياراتك؛  يف  النظر  إعادة 

متوسطات  النساء  عن  الضعف  مبعدل  بالسرطان،  لإلصابة 
الطول أو قصريات القامة. 

١7- خالفًا ملا هو شائع عن ارتباط انعدام الشعور بالنشوة 
خالل العملية اجلنسية بالربود اجلنسي، فإن 2٥% فقط من 
 %7٥ مقابل  اجلنسي،  الفعل  خالل  نشوتهن  النساء خيتربن 

خيتربن النشوة من خالل املداعبة فقط. 

١8- اجلزء اخلاص بدماغ املرأة، الذي يظهر إثارتها اجلنسية، 
إثارة مماثلة متامًا حني تفكر بالطعام. فعلى ما يبدو  يظهر 
طريق الرجل إىل قلب املرأة هو معدتها، وليس العكس كما 

هو شائع. 

ذلك،  ورغم  اليوم،  مرات يف   9 تفكر مبظهرها  املرأة   -١9
ويف دراسة غريبة، تبني أن 2% فقط من نساء العامل يصفن 

أنفسهن باجلميالت. 

20- وفق بعض الدراسات، فإن سحر وجاذبية أوالدك مرتبطة 
بنوعية الطعام الذي تتناوله زوجتك خالل فرتة محلها. لذلك 
حني تستعمل حجة احلمل لتناول ما تريده من طعام، تذكر أن 

ذلك سينعكس على جاذبية أطفالك. 
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مـتفرقات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

تبني أن احلصول على قسط كاف من النوم، 
يرتاوح من 7 إىل 8 ساعات يف الليلة الواحدة، 
ميكن أن يكون أفضل من الذهاب إىل صاالت 
بفقدان  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  الرياضة 

الوزن.

ويف حديثه مع »مريور أونالين«، قال الدكتور 
غاي ميدوز، املؤسس املشارك لكلية »النوم«: 
حياة  مجيعا  فيه  نعيش  الذي  الوقت  »يف 
مزدمحة، غالبا ما ُأسأل عما إذا كان االستيقاظ 
للقيام  العمل،  إىل  الذهاب  من  ساعة  قبل 
وفق  ال«،  أم  جيدة  فكرة  الرياضية  بالتمارين 

»مريور«.

يعد  نظري،  وجهة  »من  موضحا:  واستطرد 
التمرين الرياضي مهما حقا للحفاظ على اللياقة 
البدنية، ولكن دون أن يتداخل مع النوم مطلقا. 
بلوغ  إىل  إذا كنت تسعى  متاما،  العكس  على 
أهداف اللياقة البدنية، فإن احلصول على قسط 
كاف من النوم اجليد جيب أن يكون جزءا أساسيا 

من خطة التدريب اخلاصة بك«.

الذي  النوم  مقدار  أن  ميدوز  الدكتور  ويوضح 
حنتاجه ميكن أن خيتلف من شخص آلخر، ولكن 
بشكل عام جيب أن حنصل على 8 ساعات من 

النوم لنشعر حبيوية طوال اليوم.

ويواصل الطبيب حديثه قائال: »إذا كان اهلدف 
هو  الرياضية  األلعاب  صالة  إىل  الذهاب  من 
إنقاص الوزن، فإن احلصول على قسط كاف 
من النوم ميكن أن يكون احلل أيضا. إن النوم 
غريلني  الشهية،  هرمونات  لتنظيم  ضروري 
باإلحساس  التحكم  عن  املسؤولة  وليبتني، 

باجلوع واالمتالء )الشبع(«.

ويقول العلماء إنه بعد ليلة نوم فقرية، ميكن أن 
تزداد شهيتنا للطعام بنسبة تصل إىل %45، 
سعرة   300 لـ  الناس  تناول  يفسر  ما  وهو 
حرارية يف املتوسط باليوم الواحد، ما يتناسب 
مع األحباث األخرى اليت وجدت أن األفراد الذين 
ينامون أقل من 8 ساعات يف املتوسط، لديهم 

نسبة عالية من الدهون يف اجلسم.

أن  كيف  ميدوز  أوضح  ذلك،  على  وعالوة 
احلصول على قسط كاف من النوم، مفيد للدماغ 

والقلب ويساعد على تقوية جهاز املناعة.

 مفاجاة سارة 
لراغيب النوم 

وفقدان الوزن معا

اليت  الغذائية  املواد  من  األمحر  الشمندر  يعترب 
تساعد  مغذيات  من  حيتويه  ملا  بتناوهلا  ينصح 
على استمرارية الوظائف احليوية املختلفة للجسم، 
فتناوله باستمرار ُيعد أسهل طريقة للتمتع بصحة 

جيدة.
خضار  جمرد  األمحر  الشمندر  الناس  اعترب  لطاملا 
عادي، لكن ماذا لو أخربناكم أنه أحد اخلضروات 
الصحية اليت استعملها اإلنسان منذ عصور خلت 
معادن  من  اجلذر  هذا  عليه  يتوفر  ملا  كغذاء 
أمحاض  وكذلك  للطاقة  وسكريات  وفيتامينات 
واحلمية  التغذية  يف  خبرية  غاي«،  »أنيا  أمينية. 
روتشيسرت  يف  كلينك«،  »مايو  من  الغذائية، 
الشمندر  يف   ترى  األمريكية،  مينيسوتا  بوالية 
السعرات  منخفض  خضار  فقط  ليس  األمحر 
احلرارية فحسب بل إنه يساعد أيضا على اهلضم 
ويقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب ويزيد من 
األداء الرياضي، حسب ما جاء يف املوقع األملاني 
املعتين بشؤون الصحة »هايل-براكسيس نيت«.

فوائد  على  القدماء  والرومان  اليونانيون  وتعرف 
عالج  كوصفة  استخدامه  ومت  األمحر  الشمندر 
العصور  ويف  املعدية،  واألمراض  اجللد  اللتهاب 
الدم.  اضطرابات  عالج  يف  استخدم  الوسطى 
األملاني  غيزوندهايت فيسن«  »فيد  موقع  وذكر 
وقلة  الوهن  ضد  يستخدم  األمحر  الشمندر  أن 
حيث  الكبد  ألمراض  وكذلك  اجلسم  يف  املعادن 
حيفز الكبد وكذلك الكلي. كما يقوي جهاز املناعة 
وخيفض  حيتويها  اليت  الفيتامينات  من  بالعديد 
ضغط الدم عن طريق متدد األوعية الدموية. وال 
ننسى أهمية الشمندر األمحر للنساء احلوامل حيث 
اجلنني من خطر  احلامل وجينب  األم  مناعة  يقوي 

العيوب اخللقية.
األمحر  الشمندر  فوائد  من  اجلسم  يستفيد  لكي 
ترى اخلبرية الصحية »غاي« أن هناك طرقا عديدة 
يف  فقط  ليس  الغذائي،  النظام  يف  إلدماجه 
ويف  السلطات  أطباق  يف  أيضا  ولكن  املخلالت 
احلساء وكعصري أو يقدم كطبق جانيب مع الطبق 
»هايل-براكسيس  موقع  يف  وجاء  األساسي. 
ما  على  حيتوي  األمحر  الشمندر  أن  أيضا  نيت« 
نسبته 90 يف املائة من املاء، وكل 100 غرام من 
حرارية  41 سعرة  لديها  اجلذرية  اخلضروات  هذه 
فقط. باإلضافة إىل ذلك فإن الشمندر األمحر غين 
باملعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم 
 B فيتامينات  وكذلك  واحلديد  واملغنيسيوم 

وفيتامني C ومحض الفوليك.

ما ال تعرفه عن فوائد 
الشمندر األمحر 
الغذائية والصحية

قداس وجناز السنة لراحة نفس

 الفقيد الشاعر 
جوزيف عقيقي

لراحة نفس  السنة  وجناز  قداس  يقام 
الفقيد

 الشاعر جوزيف عقيقي
ــك يــوم االحــد املــوافــق 12 أيار   وذل
مار  كنيسة  يف  صباحا   11 الساعة 

شربل يف بانشبول.
الداعون: أرملته جاندارك عقيقي.

طول  بعده  من  ولكم  الراحة  لنفسه 
البقاء.

الدعوة عامة
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هل تزعجك األصوات التقليدية كمضغ العلكة أو 
الطعام أو النقر بالقلم أو صرير الباب؟ إذا كان 
مبتالزمة  مصاب  األغلب  على  فأنت  كذلك،  األمر 
حساسية الصوت االنتقائية أو ما يعرف علميا بـ 
أقل  جيعل  عصيب  اضطراب  وهو  »ميزوفونيا«، 

األصوات مثرية للغضب واالنفعال.
خمتلفة،  أفعال  ردود  املتالزمة  هذه  عن  وينتج 
فوفق دراسة حديثة يتصرف 29 % من املصابني 
تلك  مساعهم  عند  لفظية  بعدوانية  بامليزوفونيا 
األصوات سالفة الذكر وغريها كاهلمس أو صوت 
التنفس، بينما 17% يظهرون غضبهم يف تكسري 
األشياء، بينما تؤثر هذه املتالزمة سلبًا على كثري 
حيث  اآلخرين،  املصابني  بعض  حياة  جوانب  من 
يتجنبون التجمعات خوفا من إظهار رد فعل مبالغ 

فيه مما يفسد عالقاتهم االجتماعية.
وتبدأ أعراض هذه املتالزمة يف الظهور يف مرحلة 
املبكرة،  املراهقة  سن  يف  أو  املتأخرة  الطفولة 
النفس  علم  حالة نشرت يف جملة  دراسة  ووفق 
حاالت  أغلب  أن  الباحثون  أكد  اإلكلينيكي، 
تندرج  بل  األذن  مبشاكل  ترتبط  ال  امليزوفونيا 
حتت قائمة األزمات الذهنية والنفسية حيث ترتبط 
بكيفية تأثري األصوات على العقل وكيفية حتفيزها 

اجلسم الحقا على رد الفعل.
آلخر  شخص  من  امليزوفونيا  أعراض  وتتفاوت 
يف  جاء  ما  حسب  اآلتي،  يف  مجيعها  وتتلخص 

موقع »بولد سكاي« املعين بالصحة:
1- الغضب

2- العصبية املفرطة
3- التوتر

4- االكتئاب
5- ضغط يف الصدر

6- ارتفاع ضغط الدم
7- تشنج العضالت

8- ارتفاع درجة احلرارة وزيادة نبضات القلب
تزال  ال  بامليزوفونيا  اإلصابة  أسباب  أن  ورغم 
غري واضحة املعامل متامًا، إال أن عالجها ميكن أن 
يتم من خالل حضور جلسات صوتية يف العيادات 
بعض  بتشغيل  األطباء  يقوم  حيث  النفسية، 
األصوات املسجلة اليت تعمل على إبطال مفعول 

األصوات املثرية للمريض مبرور الوقت.
كذلك هناك بعض األجهزة يتم تركيبها يف األذن 
لتصدر أصواتا قريبة الشبه من أصوات الشالالت 
املائية فتعمل على تشتيت الذهن عن األصوات 
للعقل  السليب  التحفيز  تتسبب يف  اليت  املزعجة 
ممارسة  أهمية  على  الرتكيز  مع  تباعًا،  واجلسد 
النوم  من  كاف  قسط  على  واحلصول  الرياضة 

والراحة وجتنب اإلجهاد.

هل يزعجكك صوت مضغ العلكة والطعام 
وغريها من الضوضاء؟

هـذه هـي املـشكلة
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Kookaburras started 
loudly cackling as NSW 
Governor David Hurley 
kicked off the swearing-
in ceremony for Premier 
Gladys Berejiklian’s new 
cabinet on Tuesday, 
prompting him to quip “I 
pushed the right button” 
amid much laughter.
In one of his last official 
acts before he moves to 
Canberra, Governor Hur-
ley swore in the state’s 
first elected female Pre-
mier, Ms Berejiklian, and 
her deputy, John Barilaro, 
in his ceremonial study at 
Government House be-
fore they headed to the 
ballroom for the main 
event.
Ms Berejiklian called out 
the names of 23 Liberal 
and Nationals colleagues, 
who each held the Bible 
and swore to “perform 
the functions and duties” 
of ministers “faithfully 
and to the best of [their] 
ability” before signing 
the oaths.
In the front row were the 
six most senior figures, 
including the incumbent 
Treasurer Dominic Per-
rottet and the promoted 
Roads Minister Paul 
Toole and Public Service 
Minister Don Harwin.
Three rows behind them 
were the most excited 
faces in the room, the 
six loyalists who had 
been rewarded with their 
first portfolios, includ-
ing Sports Minister John 
Sidoti and Skills Minis-
ter Geoff Lee for running 

again in their seats and 
Finance Minister Damien 
Tudehope, who sacrificed 
his seat for Mr Perrottet.
The average age of Ms 
Berejiklian’s cabinet is 48 
- her own age. The young-
est is Agriculture Minister 
Adam Marshall, 34, while 
the oldest are Health Min-
ister Brad Hazzard and 
Local Government Minis-
ter Shelley Hancock, both 
aged 67.
In a growing trend over 
the years, seven of the 
ministers, including Mr 
Hazzard, Mark Speakman 
and Stuart Ayres, sub-
stituted a pledge of al-
legiance to “her majesty 
the Queen Elizabeth II 
and her heirs and succes-
sors” with “Australia and 
the people of NSW”.
MPs became ministers 
in front of a crowd of 
200 friends and families. 
School-aged children 
were also there as they 
enjoyed some time off 
their studies.
Mr Barilaro’s youngest 

Berejiklian’s new massive cabinet sworn 
in amid peals of laughter

daughter Sofia, 3, fell 
asleep on her mother’s 
lap, unfazed by the mul-
tiple rounds of applause.
At the front, Ms Bere-
jiklian’s parents Krikor 
and Arsha sat proudly as 
they watched their eldest 
daughter in action.
Ms Berejiklian’s 24-mem-
ber cabinet, which “com-
bines new blood and ex-
perience”, is the largest 
in NSW’s history. She 
has been criticised for 
increasing the number of 
men by two and cutting 
the number of women by 
one.
“It is a team that is di-
verse, committed to serv-
ing the people of this 
great state,” she said be-
fore returning to the Gov-
ernor’s sandstone resi-
dence to eat cucumber 
sandwiches with friends 
and family.
“Now that the formalities 
are out of the way we’re 
looking forward to getting 
down and moving forward 
with our agenda.”

Premier Gladys Berejiklian and her new ministry pose for a photo with Governor David Hurley at NSW Govern-
ment House.Credit:AAP

After six years of the Lib-
erals’ cuts and chaos, 
and just six weeks before 
an election, this budget 
was Scott Morrison’s last 
chance to reverse his cuts 
to the services that every-
day Australians rely on.
Instead, Scott Morrison 
has delivered an election 
con, filled with the same 
Liberal cuts.
This is a Budget from a 
government that has giv-
en up governing.
There is no plan for wag-
es, no plan to tackle power 
prices, no plan to address 
climate change, and no 
plan for the future.
This budget:
• Fails to reverse cuts to 
schools and hospitals. 
• Fails to reverse cuts to 
TAFE and apprenticeships 
– in the past six years, the 
Liberals have cut $3 bil-
lion from TAFE and skills, 
and cut 150,000 appren-
ticeship places.
• Promises a surplus that 
is subsidised by short-
changing people with 
disability through a mas-
sive underspend in the 
National Disability Insur-
ance Scheme.
This budget also con-
firms that the economy is 
not working for everyday 
Australians:
• Everything is going up 
except wages – wages 
growth has again been 
cut.
• Economic growth is 
slowing – downgraded 

from MYEFO.
• Household consumption 
is down – downgraded 
from MYEFO.
The budget confirms net 
debt has more than dou-
bled on the Liberals’ watch 
(up from $175 billion in 
2013 to $373.5 billion 
this year). Net debt under 
the Liberals amounts to 
nearly $15,000 for every 
person in Australia. After 
doubling the debt, their 
promise to pay it down is 
laughable.
The Liberals will say any-
thing over the next six 
weeks to cover up for six 
years of cuts and chaos.
Labor will support the tax 
cuts that begin on 1 July 
for working and middle 
class people – this is es-
sentially a copy of what 
we proposed last year, 
and they are simply catch-
ing up to us.
But the Liberals are so 
out of touch that they’ve 
given a much smaller tax 
cut to two million Austra-
lians earning less than 
$40,000. Labor will fix 
this and give these work-
ing people the tax relief 
they deserve.
The Liberals are presid-
ing over an economy that 
doesn’t work in the inter-
ests of everyday Austra-
lians. Scott Morrison is 
too out of touch to under-
stand this.
He is too out of touch to 
understand that every-
thing is going up except 

THE HON BILL SHORTEN MP,  LEADER OF THE OPPOSI-
TION, 
CHRIS BOWEN MP, SHADOW TREASURER, 
JIM CHALMERS MPSHADOW MINISTER FOR FINANCE 
ELECTION CON CAN’T COVER UP SIX YEARS OF 
CUTS AND CHAOS 

for wages. He is too out 
of touch to understand 
that his cuts to Medicare, 
hospitals, schools and 
penalty rates have hurt 
Australian families. 
Budgets are about pri-
orities. For six years, the 
Liberals have prioritised 
an $80 billion tax handout 
for the top end of town 
over Medicare, schools 
and hospitals. 
A Shorten Labor Govern-
ment will have different 
priorities. For nearly six 
years, our united and sta-
ble team has been work-
ing hard on our plan for a 
fair go for all Australians.
Our Fair Go Action Plan 
will put people first. If 
elected we will.
• Fix our schools and hos-
pitals. Restore funding 
cut by the Liberals and 
Nationals, to ensure ev-
ery community has qual-
ity public schools and 
hospitals.
• Ease pressure on family 
budgets. Tax breaks for 
workers, not the top end 
of town.
• Stand up for workers. 
Reverse cuts to penalty 
rates and crack down on 
abuse of labour hire and 
457 visas.
• Invest in cheaper, clean-
er energy. More renew-
ables to put downward 
pressure on power prices
• Build a strong economy 
that works for us all. Make 
the top end of town pay 
their fair share, so we can 
build new infrastructure 
and give workers a fair 
go.
We will pay for it by mak-
ing multinationals pay 
their fair share and clos-
ing tax loopholes used by 
the top end of town.
Bill Shorten and Labor 
will deliver a fair go for all 
Australians, not just the 
top end of town.
www.FairGoActionPlan.
com.au
TUESDAY, 2 APRIL 2019
MEDIA CONTACT: JAMES 
CULLEN (BOWEN) 0409 
719 879

Prime Minister Scott Mor-
rison is unmoved by calls 
to bring the three surviv-
ing children of Australia’s 
most notorious terrorist 
home from Syria.
Khaled Sharrouf’s three 
remaining children are 
being held in a refugee 
camp in northern Syria af-
ter surviving a fierce bat-
tle for Islamic State’s last 
stronghold in Baghouz.
Their grandmother, Karen 

PM rebuffs grandma’s pleas for IS kids
Nettleton, has called on 
the federal government to 
help the children return to 
Australia.
However, Mr Morrison 
has not been swayed by 
her pleas.
“I’m not going to put one 
Australian life at risk to try 
and extract people from 
these dangerous situa-
tions,” he told reporters 
in Canberra on Monday.
“I think it’s appalling that 

Australians have gone 
and fought against our 
values and our way of life 
and peace-loving coun-
tries of the world in join-
ing the Daesh fight.
“I think it’s even more 
despicable that they put 
their children in the mid-
dle of it.”
Sharrouf and two of his 
sons were killed in a 
US air strike on Syria in 
2017.

The children’s mother 
is believed to have died 
of a medical condition 
in 2015, after following 
Sharrouf to Syria from 
Sydney.
His daughters Zaynab 
and Hoda and eight-year-
old son Hamza are in the 
Kurdish-controlled Al-
Hawl camp, alongside 
eight other Australian 
women and their chil-
dren.
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املقيم عزيزي 

أنيقة وجذابة، لكن  أن نعيش يف مدينة  نريد جميعـًا 
القانوني  غري  النفايات  رمي  يعترب  الحظ،  لسوء 
لهذا  سيدني.  يف  املدن  كل  مثل  نواجهها،  مشكلة 
لرمي  اإلقليمية  سيدني  فرقة  أنشأنا  السبب 
يف  مقرها  التي   ،)RID ( القانوني  غري  النفايات 

البلدية. يف  مناطق  تسع  وتغطي  بانكستاون 

 RID القانوني  النفايات غري  نحن نعمل مع فرقة رمي 
إىل  تهدف  حمالت  على  املحلي،  املجتمع  ومجموعات 
وما يجب عدم  به  القيام  ما يجب  السكان حول  تثقيف 
حملت  املنزلية.  األدوات  من  التخلص  لدى  به،  القيام 
 ،)Eyes On It ( عليها  العيون  اسم  األخرية  حملتنا 
موعد  حجز  دون  األشياء  وضع  بأن  السكان  تذكري  مع 
غري  تبدو  الشوارع  ويجعل  قانوني  غري  لتنظيفها 

دوالر.  4000 إىل  تصل  غرامات  وتطبق  نظيفة، 

املئة  يف   40 بنسبة  انخفاض  هناك  كان  حني  ويف 
األسابيع  يف  القانوني  غري  النفايات  رمي  نسبة  يف 
بعض  أن  أيضـًا  وجدنا  الحملة،  من  األوىل  األربعة 
غري  العناصر  وضع  الجيد  من  أنه  يعتقدون  السكان 
هذه  ليست  الشوارع.  جوانب  على  فيها  املرغوب 
من  مجانيان  تنظيفان  لألسر  يحق  القضية.  هي 

االتصال  طريق  عن  حجزهما  يمكن  عام،  كل  البلدية 
ترتيبها  أيضـًا  ويمكنها   .97079000 بالرقم 
 ،The Bower الخريية،  املحلية  البيئية  للمؤسسة 
االستخدام  إلعادة  القابلة  غري  املنزلية  األدوات  للمّ 
اإلنرتنت  عرب  الحجز  طريق  عن  فيها،  املرغوب  غري 

. bower.org.au على: 

أن  يمكن  ال  خضرة  وأكثر  أنظف  مدينة  تحقيق  إن 
لنفخر  جميعـًا،  جهودنا  تضافرت  إذا  إال  يحدث 
يمكن  ال  موظفينا  وألن  فيه.  نعيش  الذي  باملكان 
نعتمد  فنحن  الوقت،  طوال  مكان  كل  يف  يكونوا  أن 
بالقمامة  يلقي  شخصـًا  رأيتم  إذا  إلعالمنا  عليكم 
معلومات، من خالل  لديكم  أو  قانونية،  بطريقة غري 
على  للبلدية  التابع  الزبائن  خدمة  بمركز  االتصال 
وغالبا   .131555 على   RID فريق  أو   ،  97079000
بسرية،  تـُعامـَل  التي  املواطنني،  معلومات  تؤدي  ما 

للمخالفني. ناجحة  محاكمة  إىل 

 CBCity بانكستاون  كانرتبري  مدينة  نجعل  دعونا 
به. واالستمتاع  فيه  والعمل  للعيش  أفضل  مكانـًا 

االحرتام فائق  بقبول  تفضلوا 
البلدية رئيس 
عصفور كال 

للشاعر  جديد  مولود  اجلمرة«  حارس  »يا 
اخلوري نعمان  فؤاد 

شعري  ديوان  النور  مؤخرا،  أبصر، 
الخوري  نعمان  فؤاد  للشاعر  جديد 

بعنوان »يا حارس الجمره«.
الحياة  على  عينيه  شاعرنا  فتح  مذ 
فذة  شاعرية  براعم  لديه  تفتحت 
ليله  يف  وترحاله..  حله  يف  رافقته 
ونهاره.. اشعاره تنساب كأنهر لبنان  
لتصبح  الصخور  تشق  وقصائده 

أشجارا وارفة الظالل.
األوىل  الثمرة  كانت   1983 عام  
العام  ومع  الفنية  الشاعر  شجرة  يف 
2019 ارتفع العدد اىل 14 والحبل 

على الجرار والنتاج اىل ازدياد.
القطع  من  هو  الذي  والديوان، 
الفؤاد  دار  عن  صدر  الوسط، 
للطباعة والنشر  وزينت غالفه لوحة 
Elevation للفنانة مارسيل منصور 
وقدم له على الغالف الخلفي الشاعر  

الدكتور فوزي يمني.
فهنيئا للشاعر الخوري مولده الجديد 
ديوانا  العربية  للمكتبات  وهنيئا 

جديدا يرتبع بفخر على رفوفها.

ديوان  بصدور  االحتفال  وسيتم 
الشاعر الجديد »يا حارس الجمره« 
املقبل   نيسان  االربعاء يف 14  يوم 

الساعة الـ7 مساء يف صالة:
  Bryan Brown Theatre,  

 Bankstown Library

الواقعة على العنوان التالي:
8 Rickard Road, 
Bankstown

للحجز 
0414767569

 

 

 
 

 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 

 ممثـال بسعـادة النـائـب
 الـمهندس جوزاف اسحق

 

 يـدعـو
 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 

 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

 2019/  5/  10وذلـك مساء الجمعة في 
 :علـى العنـوان التـالـي" السـاعـة الثـامنـة مسـاء

Lantana Venues 
130 Edensor Rd. Bonnyrigg NSW 2177 

 لـالستعـالم والحجـز االتصـال علـى
0404 511 115 



Page 31صفحة 31     
NEWS

It’s the last Budget be-
fore the upcoming fed-
eral election, so who got 
the biggest sweeteners? 
These are the biggest 
winners and losers.
Being an election year, 
this is a Budget full of 
goodies, but some will 
do better than others.
Here are the biggest 
winners and losers this 
year.

WINNERS 
Middle income earners
There are tax cuts prom-
ised for working Auss-
ies starting from those 
earning $18,200 a year, 
but most of the tax relief 
flows to the middle in-
come earners.
If you’re on $48,000 to 
$90,000 a year, you’ll get 
a tax cut of $550.
This announcement 
doubles the tax cuts an-
nounced last year. With 
both sets of cuts taken 
together, singles will re-
ceive a maximum $1080 
in tax relief based on 
2017-18 levels, and dual 
income families will re-
ceive a maximum $2160 
cash back.
The average full-time 
worker earning between 
$80,000 and $90,000, so 
millions of Aussies will 
be able to enjoy this cash 
splash.

Commuters
This budget is positively 
oozing with money for in-
frastructure. In total, the 

government is throwing 
$15 billion at new road 
and rail projects.
The standout item is a 
$2 billion fast rail con-
nection between Gee-
long and Melbourne. It 
will be the fastest train in 
Australia, with an aver-
age speed of 160km/h, 
and will cut commuters’ 
travel time in half to 32 
minutes.
The government is fund-
ing business cases for 
five more fast rail pro-
posals in New South 
Wales, Victoria and 
Queensland.
It is also quadrupling the 
Urban Congestion Fund 
to $4 billion, a big chunk 
of which will be used to 
improve parking facilities 
around train stations. If 
you wish you could com-
mute by driving to the 
station and hopping on a 
train, but can never find 
any parking, you’re in 
luck.
The government believes 
tens of thousands of 
cars a day could be taken 
off the road by this idea, 
easing congestion in our 
capital cities.

Small businesses
The government is fast-
tracking planned tax cuts 
for small and medium 
businesses by five years. 
The tax rate will come 
down from 27.5 per cent 
to 26 per cent next year 
and 25 per cent starting 
in 2021.

The biggest winners and losers of the Federal Budget 2019

 2019 نــيسان   6 Saturday 6 April 2019الـسبت 

Fast-tracking the tax 
cuts will benefit around 
970,000 companies that 
employ around 5.2 mil-
lion workers.
The instant asset write-
off has also been extend-
ed and expanded. It will 
now cover purchases 
under $30,000, up from 
$25,000, and can be 
used by businesses with 
annual turnover of under 
$50 million, up from $10 
million previously.
Around 22,000 addition-
al businesses employing 
around 1.7 million people 
will now be eligible for 
the tax write-off, which 
can now be used “every 
time an asset under that 
amount is purchased”.
Struggling farmers
There’s a lot of cash for 
regional areas, particu-
larly farmers who are 
struggling with drought 
and floods.
A total of $6.3 billion 
is committed to help-
ing them. That includes 
relatively large initia-
tives, such as $200 mil-
lion to increase access 
to income support, and 
smaller ones, such as a 
$2.5 million increase in 
funding to support farm-
ers’ mental health and 
wellbeing.
The government says it 
is working with banks to 
provide $1.75 billion in 
low cost loans and pro-
vide lower interest rates 
to flood-affected farm-
ers.

There will be an addition-
al $300 million in grants 
this year to help flood-
affected farmers in North 
Queensland rebuild, re-
place livestock and re-
plant crops, adding to the 
$232 million in relief that 
had already been made 
available. These grants 
will be exempt from in-
come tax.
And to safeguard against 
future droughts and 
floods, the government 
is spending $3.9 billion 
to create and Emergency 
Response Fund, which 
will which will provide a 
stable source of money 
to prepare for and react 
to natural disasters.

Cashed-up retirees 
Older Australians will 
get some nice perks 
from this year’s Budget. 
They’ll now be able to 
put money into super for 
longer, even if they are 
not working.
Currently anyone aged 
between 65 and 74 must 
work at least 40 hours 
a month if they want to 
make voluntary contribu-
tions to their super. But 
from July 1, 2020, the age 
limit will be increased to 
67 so they don’t have to 
be working to put money 
in super.
Anyone aged under 67 
will also be allowed to 
make up to three years 
worth of voluntary contri-
butions in one year. This 
means they will be able 
to put up to $300,000 in 
their account in one year 
(if they haven’t put any 
other extra money into 
super in three years).
Those lucky seniors who 
have a partner willing to 
contribute to their su-
per, will also be able to 
do this for longer. They 
will now be able to get 
spouse contributions up 
to the age of 74, rather 
than 70.
Those who are sick or 
struggling with mental 
health

There’s lots of money 
going towards health 
and mental health includ-
ing $308.9 million for im-
proving the accessibility 
of services like x-rays 
and ultrasounds.
Out-of-pocket costs for 
these scans will also be 
reduced and the costs 
of some medications will 
also be reduced.
Five drugs have been 
amended or added to the 
Pharmaceutical Benefits 
Scheme (PBS) and two 
lifesaving drugs used to 
treat Hereditary Tyrosi-
naemia Type-1 and Bat-
ten Disease will be avail-
able for free.
A grants program to 
improve outcomes for 
Australians living with 
chronic disease will be 
established, there’s mon-
ey for diabetes research, 
and the government has 
a $5 billion Medical Re-
search Fund to go to-
wards clinical trials and 
other research.
When it comes to men-
tal health, about $229.9 
million over seven years 
will be provided. This will 
help fund the trial of eight 
mental health centres.
About $6.1 million will 
be provided for the es-
tablishment of Grace’s 
Place, a residential trau-
ma recovery centre for 
children, and $5 million 
for a purpose-built at Re-
patriation General Hos-
pital, Adelaide to help 
people with eating disor-
ders.
Another $263.3 will be 
provided from 2018/19 
to improve access to 
youth mental health ser-
vices.
LOSERS
High income earners
Tax cuts are a big selling 
point for this Budget, but 
sadly, really, really high 
income earners miss out. 
If you earn over $126,000 
there’s nothing for you 
this financial year.
They were handed a 
modest $135 cut last 

year, though.

Big business
While the Budget has of-
fered tax relief for small 
to medium-sized busi-
nesses, there are no 
sweeteners for the top 
end of town.
If your business pulls in 
more than $50 million the 
government, there are no 
tax cuts. In fact, the gov-
ernment will be cracking 
down on big businesses 
who avoid tax and make 
sure they pay their fair 
share.

First home buyers
For the second year in a 
row, I’m sorry first-home 
buyers, this is not a Bud-
get for you. The Treasur-
er clearly understands 
housing affordability is 
an issue, he’s said in his 
speech it’s a priority for 
the government, but that 
seems to have played out 
more in favour of com-
munity housing. There’s 
nothing here to make it 
easier to save a deposit 
or buy your first home.
People on the dole
Recipients of Newstart 
— the welfare payment 
for jobseekers — weren’t 
expecting to come out 
on top in this Budget. 
The payment hasn’t been 
increased for more than 
decades, despite calls 
from welfare advocates 
and economists.
But as well as not receiv-
ing a boost, those on 
the unemployment al-
lowance have this time 
missed out on the gov-
ernment’s energy assis-
tance payment, which 
goes to other welfare re-
cipients.
The payment of $75 for 
singles and $125 for cou-
ples to assist households 
with their power bills will 
be paid into the bank ac-
counts of veterans, car-
ers, single parents, aged 
pensioners and people 
receiving the disability 
support pension.



العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.comTel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

All for use in Oz
No lock-in contracts

Activation guide inside

For plan inclusions visit 
www.lebara.com.au

For support call 126 122 
from your Lebara mobile

For personal use only in Oz. Not transferable and not redeemable for cash. By 
opening this SIM pack you are accepting our full, up to date terms and conditions 
which are available at lebara.com.au

Medium Starter Pack

$29.90

Powered by
Vodafone

Now with Data Banking up to 200GB
Save your unused data each month. Visit lebara.com.au/da-bank for more information

$29.90
/30 day SIM

Not for commercial or resale purposes. For use in Australia. $29.90 Medium Starter Pack includes for 30 days; unlimited standard national talk, text & MMS (including 13, 1300 and 1800 numbers but excluding Pivotel); unlimited standard talk and text to 30 selected 
countries. $5 international call credit to other countries (when used solely for calling credit may be used for up to 500 minutes to Puerto Rico); Unlimited standard text to 60 selected countries in total; ^12GB data plus 24GB bonus on activation prior to 05/06/2019. 
*For subsequent recharges prior to 05/06/2019, you’ll receive 12GB plus 12GB bonus. Data sessions rounded to the nearest KB. Once data inclusion is exhausted, you will need to purchase a data pack or use main balance (excess data 2c/MB) to continue using data. 
Unused data and plan credit expires after 30 days. 1GB = 1024MB. See www.lebara.com.au/30-day-plans for full list of selected unlimited countries, specific rates to international destinations and other terms and conditions. Lebara reserves the right to amend or 
withdraw any plan inclusions, promotional offers and/or pricing by giving at least 30 days’ notice on our website.
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