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 تهديد بري باالعتصام 
ومياه البئر احلكومية الراكدة!

يبدو ان مسألة تشكيل احلكومة اللبنانية أصبحت مثل 
قصة ابريق الزيت.

لتشكيل  اتفاق  اىل  الوصول  بقرب  تفاءلنا  فكلما 
 احلكومة نتفاجأ بأن بيننا وبني هذا االتفاق فجوة كبرية.
حتى ان احد اكرب املتفائلني يف لبنان، الذي ُيضرب 
تفاؤله  عن  يتخّل  مل  والذي  بالتفاؤل  املثل  فيه 
االزمة  مراحل  يف  اي  شدة،  الظروف  أصعب  يف 
نبيه بري،  الرئيس  به  احلكومية والدستورية، عنينا 
هدد  باالعتصام شخصيا حيث ُنقل عن رئيس جملس 
النواب ان االزمة احلكومة وصلت اىل مرحلة تستوجب 
حتركا فعاال لتشكيل احلكومة يف أسرع وقت ممكن.

فقد نقل زوار الرئيس بري عنه قوله »ان الرئيس 
بري بري يف صدد ثالثة مقرتحات هي:

1- التمين على فخامة رئيس اجلمهورية الدعوة اىل 
طاولة احلوار الوطين لبحث االزمة.

اجل  من  عام  اجتماع  اىل  النواب  جملس  دعوة   -2
مناقشة االزمة احلكومية.

3- ان يلجأ شخصيا اىل االعتصام يف اجمللس النيابي 

دمشق والرياض حتميان »التأليف الثاني« ... وعون يتوقع والدته نهاية األسبوع

الصياغة احلكومية شبه النهائية: االتصاالت والطاقة والسياحة والصناعة لتكتل »التغيري«
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انطونيوس بو رزق
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La Profiterole Patisserie
246 Guildford Road Guildford

 Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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نحن ال نأخذ الصورة بل نصنعها
نخلّد شبابكم وأجمل حلظاتكم في صورة
نضمن لكم أجود خدمة بأفضل االسعار

جلميع مناسباتكم
Weddings, Engagement& any special occasions

ر رامي  0414204042   االتصال باملصوّ
www.magicmomentsphotography.com.au

 Magic
 Moments
photography

paäbÓè€a@ aÏ„a@›◊@ŸÓ„bÿÓfl@|Ó‹ón€
@HLPGI@|Ó‹ómÎ@kÓ◊6i@ÊÏón¨

�aä¸ÎÜ@1750$@ÚÃ€bj€a@Ê�a@ÚÓflÏÿ®a@Úz‰æa@Âfl@aÎáÓ–néa
åbÃ€a@Ú˜j»mÎ@ıaÏ:a@pb–�Óÿfl@|Ó‹óm

Pink Slip & Green Slip@Ô�»„
›‡»€a@¿@Ú”ÜÎ@NN÷áñ@NNÒ5Ç
96821772@Z6Ói@Äi@aÏ‹óma

171 Clyde StN@Granville NSW 2142
wwwNspeedyautocentreNcomNau

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت
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باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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سني«  ـ  »السني  فعلت   
لبنانيًا،  السياسي  فعلها 
إعطاء  املرة  هذه  وأمثرت 
الكثريين  جعلت  دفع  قوة 
احلكومة  بأن  يتفاءلون 
باتت »قاب أيام أو ساعات 
مع  ذلك  وتضافر  قليلة«، 
الكراسي  »لعبة  استقرار 
حبيث  حمليًا،  املوسيقية« 
املتوافقني  حكومة  باتت 
متناول  يف  اضطرارًا 
موعد  ترقب  ليبدأ  اليد... 
الرئاسية  إصدار املراسيم 
والتقاط الصورة التذكارية 
والتئام جلنة صياغة البيان 
من  واألهم  الوزاري... 
ذلك موعد الزيارة احلريرية 
دمشق..  اىل  األوىل 

اجلنبالطية  الزيارة  وبعدها 
يف  سياسيًا  باتت  اليت 

حكم احلاصلة.
منذ  األوىل  وللمرة  وهكذا 
يومًا،  وثالثني  وواحد  مئة 
بدا أن سلمًا كهربائيًا ميتّد 
عشرات األمتار، بني »بيت 
الوسط« والسرايا الكبرية، 
هو الذي بات يفصل عمليًا 
احلريري  انتقال سعد  بني 
التكليف،  قبة  حتت  من 
على  الفعلي  تربعه  باجتاه 
كرسي الرئاسة الثالثة، يف 
جتربة سياسية هي األوىل 
اللبنانيون  ويعّول  له، 
فرصة  تكون  لعلها  عليها 
أكثر  مرحلة  حنو  لالنتقال 
وأمنيًا  سياسيًا  استقرارًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا.
وألن احلكومة األوىل لسعد 
واليتها  متتّد  قد  احلريري 
االنتخابات  موعد  حتى 
أخذًا  املقبلة،  النيابية 
رافق  ما  االعتبار  يف 
والثاني،  األول  التأليفني 

أحيانًا  كادت  مصاعب  من 
إجنازه  مّت  ما  بكل  تطيح 
والعشرين  السابع  منذ 
اآلن،  حتى  حزيران  من 
ربع  صياغة  عملية  فإن 
اليوم  األخري،  ساعتها 
وغدًا، ستحتاج إىل رعاية، 
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صوت 

متتعوا بالربودة يف الصيف وبالدفء يف الشتاء 
انتم ال تدفعون..احلكومة تدفع عنكم 

استفيدوا من املنحة احلكومية البالغة 1600 دوالر       
                          وركّبوا العازل احلراري 
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ال بل عناية فائقة، خاصة 
السعودي  اجلانبني  من 
يصبح  حتى  والسوري، 
للبنانيني  القول  باإلمكان 
إنهم هذه املرة على موعد 
مع والدة  ونهائي  حقيقي 
برزت  إذا  إال  احلكومة... 
قد  مألوفة  غري  مطبات 
تؤدي إىل إبطاء الوالدة أو 

جعلها قيصرية.
وعلم أن اجلانبني السعودي 
أعلى  وعلى  والسوري، 
كثفا  املستويات، 
يف  »اللبنانية«  اتصاالتهما 
وخاصة  األخرية،  األيام 
منذ االثنني حتى ليل أمس 
باكورتها  وكانت  االول، 
السوري  الرئيس  متين 

العاهل  على  األسد  بشار 
عبداهلل  امللك  السعودي 
يصار  أن  العزيز  عبد  بن 

حقيبة  عن  التنازل  إىل 
العماد  ملصلحة  الطاقة 

نتنياهو يعترب شحنة األسلحة املهربة »جرمية حرب«
حجمها يكفي للقتال شهراً و«حزب اهلل« ينفي عالقته بها

شنت اسرائيل أمس االول 
محلة اعالمية وديبلوماسية 
عملية  الستغالل  واسعة 
السفينة  مصادرتها 
»فرانكوب« اليت قالت انها 
كانت تنقل أسلحة وذخائر 
»حزب  اىل  ايران  من 
اهلل« عرب سوريا، فوضعت 
مواجهة  يف  احلدث  هذا 
النقاش الذي كانت جتريه 
لألمم  العمومية  اجلمعية 
املتحدة لتقرير غولدستون 
اسرائيل  اتهم  الذي 

ترقى  انتهاكات  بارتكاب 
ورمبا  حرب  جرائم  اىل 
جرائم ضد االنسانية خالل 
غزة  قطاع  على  عدوانها 
 2008 االول  كانون  يف 
وكانون الثاني 2009. كما 
سعت اىل استخدامه ورقة 
قال  وفيما  ايران.  ضد 
رئيس الوزراء االسرائيلي 
»هذه  أن  نتنياهو  بنيامني 
على  يتعني  حرب«  جرمية 
االمم املتحدة أن تناقشها، 
نفى »حزب اهلل« أي عالقة 

له بشحنة االسلحة.
بيان  يف  نتنياهو  وقال 
هذه  من  رئيسيا  جزءا  ان 
صواريخ  كان  االسلحة 
أساسي  بشكل  تستهدف 
يف  املدنيني  ضرب 
عدد  أكرب  وقتل  اسرائيل 
حرب  جرمية  هذه  منهم... 
اجلمعية  على  يتعني  كان 
العمومية لألمم املتحدة اليت 
انعقدت اليوم )أمس االول 
ملناقشة تقرير غولدستون( 

عباس يقلب الطاولة:
لن أترشح للرئاسة

احتجاج  خطوة  أقوى  يف 
املوقف  على  فلسطينية 
اىل  الداعي  االمريكي 
من  سالم  مفاوضات  بدء 
دون وقف تام للنشاطات 
االسرائيلية،  االستيطانية 
الفلسطيين  الرئيس  اعلن 
حممود عباس امس انه لن 
انتخابات  اي  يف  يرتشح 
رئاسية  لوالية  مقبلة 
ثانية، مع انه ليس واضحا 
بعد امكان اجراء االنتخابات 
يف موعدها الدستوري يف 

 ،2010 الثاني  كانون   24
املقاومة  حركة  بعد رفض 
»محاس«  االسالمية 
املصاحلة. قبل  اجراءها 

متلفز  خطاب  يف  واتهم 
مبحاباة  املتحدة  الواليات 
مواصلة  يف  اسرائيل 
»لقد  وقال:  االستيطان. 
ابلغت االخوة يف اللجنتني 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
واملركزية  الفلسطينية 
حلركة فتح عدم رغبيت يف 
النتخابات  نفسي  ترشيح 
وهذا  املقبلة،  الرئاسة 
باب  من  ليس  القرار 
او املناورة  او  املساومة 
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السعودية ترد على تسلل احلوثيني بغارات 
جوية وتهدد بالتحرك براً »لتطهري« 

معاقل التمرد يف اليمن
اختذت التطورات امليدانية 
 – السعودية  احلدود  على 
اليمنية  بعدًا جديدًا، بعدما 
متطابقة  مصادر  أكدت 
الطائرات  ان  االول  أمس 

شنت  السعودية  احلربية 
غارات  االربعاء  ليل  منذ 
معاقل  على  مكثفة  جوية 
يف احلوثيني  املتمردين 

*عون واحلريري*
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

الصف االلكرتوني: بتول يزبك
مكتب ملبورن: كميل مسعود

نقوال ناصيف
تتصّرف املعارضة بكثري من االرتياح إىل الطريقة اليت تدير بها 
اليت  احلقائب  وانتزاعها  الوطنية،  الوحدة  حكومة  تأليف  معركة 
بعدما كانت قد  الذي طرحته،  الشعار  بأنها تستجيب  تشعرها 
وهو  بنتائجها،  والتسليم  حزيران   7 انتخابات  أقرت خبسارتها 
حتقيق املشاركة الفعلية يف السلطة اإلجرائية. ويف هذا األسبوع 
أنها  املعارضة  ُتظهر  مل  للتأليف،  اخلامس  الشهر  من  الثاني 
تزحزحت عن مطالبها بعدما وّزعت أدوارها يف إدارة املواجهة. 
الرئيس  اليت قّدمها  التنازالت  أخرى  بعد  تدحرجت واحدة  فيما 
املكلف سعد احلريري سعيًا إىل إبصار حكومته النور يف نهاية 
وحدة  حكومة  تأليف  يستطيع  ال  املعارضة  دون  من  املطاف. 
وطنية، وحتت سقف 15+10+5 ال يسعه إال أن يكون َحَكمًا حتت 

سقف شروط املعارضة وتشّددها.
فإن  اجلهود،  مجود  إىل  واقعية  إشارة  من  أكثر  وجود  ورغم 
مسحة من التفاؤل تلوح على السطح وتبدو أقرب إىل احلقيقة، 
بعدما ارتسمت يف األيام األخرية، يف ظّل انقطاع االتصال بني 
مقبول  اتفاق  بشائر  عون،  ميشال  والرئيس  املكلف  الرئيس 

جيّنب كاًل من الطرفني تسوية مّذلة.
ويلّخص مّطلعون عن قرب عناصر التسوية اجلديدة باآلتي:

1ـــــ عودة االتصاالت املباشرة بني السعودية وسوريا يف امللف 
اللبناني، وال سّيما يف األزمة احلكومية، من دون االخنراط علنًا 
يف تفاصيلها. واستكمااًل ملا كان قد توّصل إليه البلدان يف 
قّمة دمشق، عندما وضعا سقفًا سياسيًا للتوازن الداخلي وأحجام 
قوى 8 و14 آذار يف السلطة اإلجرائية ضمن معادلة 5+10+15 
لتأليف حكومة وحدة وطنية، يأتي الدور اجلديد الذي يضطلعان 
به لينهي آخر خالف بينهما ال يزال يعرقل التأليف، لكن من غري 
أن ميّس التوازن الداخلي الذي أرسياه قبل قّمة دمشق، وثبتاه 

فيها.
وتبعًا للمطلعني أنفسهم، عّبت الرياض ودمشق، أكثر من أي 
وقت مضى، عن ضرورة إنهاء اجلدل وتبادل الشروط واملطالب، 
واستعجال تأليف حكومة الوحدة الوطنية، بعدما صار طرفا األزمة 
يدوران بها يف رقعة صغرية لن تعطي أيًا منهما، يف أي حال، 

انتصارًا كبريًا على اآلخر.
2ـــــ تالقي هذا االستعجال معلومات منسوبة إىل أوساط على 
صلة بالرئيس املكلف، تفيد بأن العاهل السعودي امللك عبد اهلل 
طلب من احلريري جتاوز عقبة حقيبة الطاقة، وإعطاءها إىل عون 
يف خطوة ترمي إىل تفكيك آخر عقد التأليف. وتشري املعلومات 
مباشر  سوري  بطلب  أتى  السعودي  املسعى  أن  إىل  نفسها 
استنفدت  بعدما  احلكومة  تأليف  استعجال  على  املساعدة  بغية 
الرئيس  بني  املباشرة،  وغري  املباشرة  الشائكة،  املفاوضات 

املكلف واجلنرال ذروة مهلها.
3ـــــ وصول الرئيس املكلف إىل اقتناع يكاد يكون نهائيًا وحازمًا، 
حتى اآلن على األقل، وهو أنه لن ُيقدم بعد اليوم على أي تنازل 
جديد لزعيم التيار الوطين من أجل اسرتضائه لتأليف احلكومة. 
وبعد ختّليه عن حقيبة الطاقة اليت كان قد أصّر على االحتفاظ بها 
طوال األشهر األربعة املنصرمة، بات احلريري يعتقد أن األوان 
آن أخريًا كي ُيقدم الفريق اآلخر، وعون حتديدًا، على آخر تنازل 

له يف صفقة التفاهم على حكومة الوحدة الوطنية.
حقائب  على  يرتّكز  عون  حلصة  األخري  املخرج  أضحى  4ـــــ 
االتصاالت والطاقة والسياحة، إىل الصناعة اليت عرض الرئيس 
حبقيبة  أو  بها،  االجتماعية  الشؤون  حقيبة  إبدال  عليه  املكلف 

الثقافة. رفض
عون الثانية رفضًا قاطعًا، وطوى األوىل كآخر أوراق التفاوض، 

تسوية غري مذلّة يف الشهر اخلامس: الصناعة آخر كّي حكومة الوحدة الوطنية

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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مطلوب
مطلوب للعمل يف جريدة اهلريالد

شاب او آنسة - قسم االعالنات
لالتصال:

87648186
 0403482345

ابراهيم األمني
أبعاد إعالمية وسياسية وعسكرية  مثة مفارقة كبرية ذات 
ترافقت مع إعالن إسرائيل اكتشافها شحنات من األسلحة 
اإليرانية على منت سفينة جتارية كانت متوجهة إىل حزب 

اهلل من طريق سوريا.
مل يرتك صاحب القرار يف إسرائيل شيئًا إال استخدمه يف 
سبيل إبراز جناحات أمنية وتقنية يف اكتشافه السفينة قبل 
لعراضة  استعد  وهو  أعلن.  حسبما  هدفها،  إىل  وصوهلا 
عمياء  مبشاركة  الشاطئ  على  وأخرى  البحر  يف  عسكرية 
من جانب حشد كبري من الوسائل اإلعالمية اليت يبدو أنها 
األمنية.  اشتاقت إىل تغطية إجناز ما جليشها ومؤسستها 
كله،  العامل  إشغال  العرض  هذا  خلف  من  العدو  وهدف 
القريب والبعيد، يف احلدث الذي قال عنه بنيامني نتنياهو 
لقتل  السالح  جيمعون  إسرائيل  أعداء  أن  على  دليل  إنه 
املدنيني. وهو قال صراحة ما يريده من هذه الضجة: ومع 

ذلك يأخذون بتقرير غولدستون عن جرائم غزة!
يف  صورتها  لتلميع  جتهد  إسرائيل  أن  صحيحًا  كان  إذا 
اخلارج، فهي أعربت أمس عن خيبة أملها بعدما اكتشفت أن 
وسائل إعالم العامل مل تهتم كثريًا بهذا اخلب، ومل يرد بأكثر 
من حجمه، وكأن يف العامل من بات ال يأخذ متامًا ومباشرة 
مبا تقوله إسرائيل، وهو ما دفع وسائل إعالمية دولية إىل 
حماولة احلصول من حزب اهلل على جواب أو تعليق على ما 
أعلنته إسرائيل. ويف النتيجة، إن فكرة الدعاية املضادة، 
يف حلظة مناقشة تقرير احملقق الدولي يف جرائم إسرائيل 
يف غزة، مل حتصد أي نتيجة. وتاليًا، إن جنراالت العدو، 
اآلن،  خيدمون  أو  كنيست  أعضاء  أو  وزراء  أصبحوا  ممن 
سيظلون ممتنعني عن السفر إىل دول كثرية، إما بسبب 
خشيتهم من مالحقات قضائية، وإما بسبب قرار منع السفر 
خشية تعّرضهم لالختطاف أو االغتيال من جانب حزب اهلل.

إحراق غوش دان حيتاج إىل ما هو أكب بكثري من القنابل 
اليدوية وقذائف اهلاون

أما يف البعد اللبناني هلذه احلادثة، فإن احلملة السياسية 
اجلديدة على سالح املقاومة، اليت يقودها البطريرك املاروني 
آذار، واليت جاءت  نصر اهلل صفري وجهات يف فريق 14 
متزامنة مع تقارير تثري االستغراب صادرة عن األمني العام 

بأخرى  حقيبة  إبدال  أن  مفادها  حجة  على  جمّددًا  اجلدل  وفتح 
طلب  نفسها.  األهمية  معيار  احلسبان  يف  يأخذ  أن  يقتضي 
تعويض حقيبة الشؤون االجتماعية بإحدى حقيبيت االقتصاد أو 
تصريف  حكومة  حنو  على  عهدته  يف  بها  االحتفاظ  أو  العمل، 

األعمال.
الرجلني منذ األحد  التفاوض املباشر بني  عند هذا احلّد توقف 
الفائت. وال يزال الرئيس املكلف ينتظر جواب حماوره باملوافقة 
اجلنرال  ينتظر  بينما  الثقافة،  أو  الصناعة  حقيبيت  إحدى  على 
جواب احلريري باملوافقة على إحدى حقائب االقتصاد أو الشؤون 

االجتماعية أو العمل.
وواضحًا  نهائيًا  جوابًا  اآلخر  من  ينتظر  منهما  كل  صار  وهكذا 
حول آخر عقبة، ال يفتح بعد ذلك نوافذ جديدة على مناورات أو 
مطالب يفاجئ اآلخر بها. يف نهاية املطاف، يف وقت قريب، 
سيخابر أحدهما اآلخر بالقول إنه وافق على عرضه. وفيما تصّر 

أوساط الرئيس املكلف على أنه لن يلني هذه املرة كي يتخلى 
عن حقائب أساسية إلعطائها لعون كاالقتصاد والعمل والشؤون 
عون  أن  املعارضة  جبهود  احمليطني  بعض  يالحظ  االجتماعية، 
رمبا استقّر أخريًا على القبول حبقيبة الصناعة كي يضيفها إىل 
وزارات االتصاالت والطاقة والسياحة، وحيصل بذلك على أربع 

وزارات.
حصل  اليت  من  أقل  اجلديدة  احلصة  تبدو  العام،  التقويم  يف 
عليها يف حكومة تصريف األعمال، وقد أعطته هذه مع حلفائه 
ثالث حقائب أساسية )االتصاالت والطاقة والشؤون االجتماعية( 
رئاسة  نيابة  وزارة دولة هي  الزراعة، إىل  وحقيبة جمدية هي 
جملس الوزراء مبا متّثل من ثقل معنوي يف إطار توازن القوى 
داخل السلطة اإلجرائية. وهو الدور الذي حاول الوزير عصام أبو 
مجرة االضطالع به يف أكثر من مناسبة وجهًا لوجه مع الرئيس 

فؤاد السنيورة.

أو أحد مساعديه، تريي رود  لألمم املتحدة بان كي مون 
الرسن، واليت ترفع إىل املقدمة موضوع سالح املقاومة، 
هذه  ترمجة  أن  باعتبار  يفيد يف شيء،  ال  ذلك  كل  فإن 
األقوال على األرض ليست يف احلسبان، ورمبا صّح القول 
إنها غري متوافرة ألي جهة لبنانية، بل رمبا يف لبنان من 
يأمل أن جتّرب إسرائيل حظها جمددًا بوجه سالح املقاومة.

لكن املستغرب يف ما ُيعلنه اإلسرائيليون يتصل بالتناقض 
بني التصرحيات والتسريبات األمنية والعسكرية عن لبنان 
واملقاومة وقوة حزب اهلل، وما عّده العدو صيدًا مثينًا وقع 
يف شباك حبريتها قبل يومني. ومبعزل عن التضارب يف 
تقدير حجم ما ُعثر عليه، ونوعيته بني صباح األربعاء ومساء 
اخلميس، فإن النتيجة هي أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
اليت تتحدث عن قدرة حزب اهلل على ضرب ألف صاروخ 
ألف   80 وجود  عن  برييز  مشعون  حديث  عن  ثم  يوميًا، 
الشحنة حبسب  أن حمتويات  يعين  اهلل،  حزب  مع  صاروخ 
اإلسرائيليني تكفي ليومني على األكثر، وهو أمر غري ذي 
تطول  قد  متوقعة  حرب  عن  احلديث  إىل  عدنا  إذا  أهمية 

ألسابيع أو أشهر.
أكثر من ذلك، مثة أسئلة ال بد منها يف هذا السياق:

النوع  هذا  من  شحنة  أن  تعتقد  إسرائيل  أن  صحيح  هل 
من األسلحة، بهذه الكمية، حتتاج إىل رحلة طويلة كمسار 
السفينة الذي حّددته إسرائيل، أم أن إيران وسوريا وحزب 
اهلل بعد كل ما خبوه يف عامل السالح ونقله، ليس لديهم 
بديل أسهل وأقصر وأكثر أمنًا للقيام خبطوة كهذه؟ ومن 
قال إن املقاومة يف لبنان حتتاج إىل هذا النوع من السالح 

اآلن؟
هل استفاد اإلسرائيليون من حرب متوز عام 2006 ليعرفوا 
ربع  إىل  نسبته  تصل  مل  رمبا  املقاومة  استخدمته  ما  أن 
جلوء  دون  حال  آب   14 يف  احلرب  توّقف  وأن  قدراتها، 
املقاومة إىل أسلحة من شأنها إنهاك إسرائيل يف وسطها 
وجنوبها، قبل إنهاك من بقي من جنودها داخل األراضي 

اللبنانية؟
هل يف إسرائيل، ويف غريها من عواصم األصدقاء واألعداء، 
العدو مبواجهة  من يفكر للحظة يف أن املقاومة اليت تعد 
خلفها  رمت  لبنان،  على  جديدة  إسرائيلي حبرب  قرار  أي 
أنواع  وباتت  أسلحتها،  وغالبية  املاضية  احلرب  خطط  كل 
األسلحة اليت قال العدو إنه عثر عليها على منت السفينة، 
غري ذات أهمية يف االسرتاتيجية الدفاعية اجلديدة؟ أم أن 
إسرائيل تريد طمأنة سكان غوش دان إىل أن حزب اهلل ال 
ميلك من األسلحة ما يصل إليهم، علمًا بأن قادة املؤسسات 
األمنية والعسكرية يعرفون أن الرد البديهي على أي عدوان 
اللبنانية سيقاَبل بقصف  واملدن  املنشآت  إسرائيلي على 
هائل وجمنون لوسط إسرائيل وبصواريخ ال تشبه البتة تلك 

اليت عثر عليها على منت السفينة؟
تعّب عن حقائق متصلة جبهوزية  نكات  اليوم،  لبنان،  يف 
املقاومة ملواجهة إسرائيل. منها أن الكاتيوشا بات سالحًا 
فرديًا، ومل يعد جزءًا من منظومة الصواريخ اخلاصة، أو أن 
املقاومة باتت تعاني ضائقة مكان، إذ مل يعد هناك أمكنة 
تسمح بتخزين األسلحة االسرتاتيجية، وال سيما الصواريخ 
حتت  ما  رؤية  أمكنهم  لو  الناس  أن  أو  املدى،  البعيدة 

األرض لفروا إىل أماكن بعيدة.

إسرائيل والسفينة: هل ال تزال املقاومة حباجة إىل الكاتيوشا؟
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Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

رأس رئيس اجلمهورية ميشال 
اجتماعا  االول،  امس  سليمان 
ومتخصصون  معنيون  حضره 
العناوين  درس  خالله  مت 
مشروع  إلعداد  االساسية 
الفساد  ملكافحة  قانون 
االصول  حبسب  طريقه  ليأخذ 

الدستورية بعد مناقشته.
الدفاع  وزير  مع  وعرض 
الوطين الياس املر للتطورات 
االمين  والوضع  السياسية 

وشؤون وزارته.
يف  الدولة  وزير  مع  وحبث 
جان  االعمال  تصريف  حكومة 
االوضاع  يف  أوغاسابيان 

العامة على الساحة الداخلية.

رأس اجتماعاً لدرس إعداد مشروع قانون ملكافحة الفساد
سليمان يعرض األوضاع مع املر وأوغاسابيان

رباب  من  سليمان  وتسلم 
وصدر  الدين  شرف  الصدر 
الدين الصدر دعوة اىل حضور 
الذي  سواء«  »كلمة  مؤمتر 

يقام سنويًا.
االكادميية  رئيس  بعبدا  وزار 
للعلوم إدغار شويري مع وفد 
على  اجلمهورية  رئيس  إلطالع 
املؤمتر الذي تعقده االكادميية 
رفع  إىل  ويهدف  لبنان،  يف 
واالحباث  التعليم  مستوى 
واالطالع على مشكالت العلماء 
وضع  اىل  إضافة  اللبنانيني، 
بتصرف  نفسها  االكادميية 
والدولة  اجلمهورية  رئيس 

اللبنانية يف أي استشارة.

سليمان  ونوه 
اىل  الفتا  بـ«االكادميية«، 
ان »أعضاءها ميثلون صورة 
االبداع  صور  من  مشرقة 
اللبناني يف اخلارج على صعيد 
أنهم  العلم والبحث، خصوصًا 
مهمة  مواقع  يتبوأون  مجيعًا 
واالكادمييات  اجلامعات  يف 
ودعا  االحباث«.  ومراكز 
أعضاء االكادميية اىل »إبقاء 
لبنان  مع  قائمًا  تواصلهم 
هذه  مثل  اىل  حيتاج  الذي 
العلم  جماالت  يف  الطاقات 
والعلوم  واالقتصاد  والطب 
متمنيًا ملؤمترهم  االنسانية«، 

النجاح.

يبدو أن التشابك احمللي واإلقليمي 
تشكيل  ملف  حول  والدولي 
حرص  من  الرغم  وعلى  احلكومة، 
األطراف احمللية على إشاعة املناخ 
قارب  الشأن،  هذا  يف  اإلجيابي 
باتت  اليت  العالي  التوتر  خطوط 
املستطري«  »الشر  خبطر  تنذر 
املرحلة  البالد يف  به  مرت  الذي 

املاضية غري البعيدة.
هذه األجواء اليت ميكن استخالصها 
من احلضور النيابي املقتضب إىل 
قاعدة  على  امس،  النجمة  ساحة 
املوعد  فقط يف  احلضور  تسجيل 
أعضاء  انتخاب  جللسة  الدوري 
أنه  يبدو  والذي  النيابية  اللجان 
برئيس  دفعت  كثريا،  سيتكرر 
بري إىل فك  نبيه  النواب  جملس 
صيامه الطويل ولو بشكل مؤقت 
يف حماولة جديدة منه لدفع األمور 
النواب  نقل عنه  اذ  احللحلة،  حنو 
وصلت  احلكومية  االزمة  »ان 
فاعال  حتركا  تستوجب  مرحلة  اىل 
لتشكيل احلكومة يف اسرع وقت 

ممكن«.
على  الصيام  فك  يقتصر  ومل 
توصيف بري لألزمة احلكومية بل 
تعداه إىل مجلة مقرتحات سيعمل 
على  التمين  أوال:  وهي:  عليها 
طاولة  دعوة  اجلمهورية  رئيس 

احلوار الوطين لبحث االزمة.
اىل  النواب  جملس  دعوة  ثانيا: 
اجتماع عام من اجل مناقشة االزمة 

احلكومية.
اىل  شخصيا  يلجأ  ان  ثالثا: 
االعتصام يف اجمللس النيابي اىل 

ان حتل االزمة وتؤلف احلكومة.
وقد استتبعت هذه املقرتحات جبملة 
تعكس مدى التأزم الذي وصلت 
احلكومي،  امللف  يف  األمور  إليه 
بل تعدت ذلك إىل األسباب اليت 
دفعت رئيس اجمللس إىل التفكري 
القول:  جلهة  املقرتحات  بهذه 
بري  الرئيس  ختوف  بدا  »وقد 
استدعى  واضحا مما  النظام  على 

التفكري مبا ورد يف كالمه«.
كالم  يف  قرأ  البعض  كان  وإذا 
اإلنذار  لصافرة  إعالنا  هذا  بري 
حال  يف  اخلطر  ناقوس  ودق 
امللف  يف  املراوحة  استمرار 
عنق  من  إخراجه  وعدم  احلكومي 
رأى  اآلخر  البعض  فإن  الزجاجة، 
فيه مقدمة ألزمة مفتوحة على غرار 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  أزمة 
اليت استمرت حنو سبعة أشهر وما 
سبقها وتالها من أزمات مل تنته 

بعد.
وقد استند أصحاب هذا الرأي إىل 
طبيعة االقرتاحات اليت أعلن عنها 
بري، إذ إن معاودة انعقاد طاولة 

بري يضغط باجتاه احلل وخيشى على النظام
ويهدد باالعتصام الشخصي أو العودة للحوار

احلوار الوطين، ويف حال مت جتاوز 
مشكلة التمثيل على هذه الطاولة 
وأعيد إحياء الرتكيبة السابقة كما 
وفق  املرجح  هو  وهذا  كانت، 
اقرتاح بري، فإن النتائج املتوخاة 
لن تكون أفضل من سابقاتها جلهة 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  أزمة 
اليت مل حتسمها تلك الطاولة بل 
والدولية  اإلقليمية  التفاهمات 
اليت ترمجت حمليا كنتيجة التفاق 

الدوحة.
ويرى متابعون أن فكرة بري حول 
اجمللس  يف  الشخصي  االعتصام 
أزمة تأليف  النيابي إىل حني حل 
احلكومة، تدخل يف باب الضغوط 
اليت ميارسها رئيس اجمللس على 
من  اخلروج  بغية  األطراف  خمتلف 
بعض العقد والتعقيدات الضيقة 
اليت جتعل البالد على حافة اهلاوية 
وبالتالي الدفع حنو إجياد املخارج 

املمكنة لالنقاذ.
أما اقرتاح دعوة جملس النواب إىل 
اجتماع عام من أجل مناقشة األزمة 
جدا  منطقي  أمر  فهو  احلكومية، 
الثالثة  الفقرة  نص  مع  ويتطابق 
اليت  الدستور  من   69 املادة  من 
تقول: »عند استقالة احلكومة أو 
جملس  يصبح  مستقيلة  اعتبارها 
انعقاد  دورة  يف  حكما  النواب 
حكومة  تأليف  حتى  إستثنائية 
أن  ومبا  الثقة«.  ونيلها  جديدة 
البالد تعيش حالة تصريف أعمال 
النيابية  اإلنتخابات  بعد  حكومية 
مع  يتطابق  الواقع  فإن  األخرية 

النص.
إال أن دعوة اهليئة العامة للمجلس، 
وإن كانت من صالحيات الرئيس 
بري احلصرية، إال أنها حتتاج إىل 
واملداوالت  املشاورات  بعض 

ألسباب عدة منها:
أوال: ان الدعوة ليست ألجل أمر 
روتيين تشريعي أو رقابي أو غري 
يعقدها  اليت  اجللسات  من  ذلك 
جملس النواب، وإمنا تتعلق بأزمة 
سياسية كربى يف البالد وبالتالي 
فهي حباجة إىل التشاور والتنسيق 
مع خمتلف الكتل والقوى السياسية 

املمثلة يف اجمللس.
قانونا  اجمللس  التئام  إن  ثانيا: 
تأمني  إىل  معلوم  هو  كما  حيتاج 
وهذا  نائبا   65 إىل  أي  النصاب 
التنسيق  إىل  حيتاج  طبعا  األمر 

والتشاور.
األفكار  كل  احملصلة،  يف 
واملقرتحات اليت حتدث عنها بري 
إجياد  إىل  معلن  هو  كما  تهدف 
والضغط  احلكومية  لألزمة  حل 
فإن  وبالتالي  اإلجتاه،  هذا  يف 
اجلهة  من هي  املطروح،  السؤال 

احللول؟  تعرقل  تزال  ال  اليت 
وملاذا؟ وملصلحة من؟ وملاذا ختم 
رئيس اجمللس مقرتحاته باخلشية 
والتخوف على النظام؟ وهل حنن 
أننا  أم  نظام  أزمة  يف  فعال  بتنا 
قاب قوسني منها؟ أسئلة برسم 
أصحاب القرار واإلجابة عليها يف 

األيام القليلة املقبلة.
تبقى اإلشارة أخريا إىل أن رئيس 
اجمللس، ووفق مصادر مقربة منه، 
سيعطي مهلة زمنية ليست طويلة 
ألصحاب الشأن قبل أن يبادر إىل 
حال  يف  عمليا  مقرتحاته  ترمجة 
إىل  اجلارية  اإلتصاالت  تفض  مل 
تأليف احلكومة العتيدة، وذلك من 
دون حتديد أو معرفة أي من هذه 

املقرتحات سيبدأ بها أواًل.
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يف  كنسية  مصادر  استغربت 
الكالم  االول،  أمس  بكركي 
املاروني  البطريرك  حبق  الصادر 
بطرس  اهلل  نصر  الكاردينال 
صفري وما تداولته بعض وسائل 
من  حتذير  رسالة  حول  االعالم 
البابوي  السفري  نقلها  الفاتيكان 
البطريرك،  اىل  امس  من  اول 
صفري  البطريرك  »أن  موضحة 
من  مطلق  دعم  رسالة  تسلم 
البابا بينديكتوس السادس عشر 
تتطابق  الفاتيكان  مواقف  ألن 
بكركي  سيد  مواقف  مع  بالكامل 
اىل  البطريرك  نظرة  اىل  بالنسبة 
والدولة  والكيان  الشعب  لبنان 

واملؤسسات«.
وأبدى البطريرك أمام زّواره أسفه 
كل  ويف  البلد  هذا  »يف  ألن 
إنتخابات ال الرابح رابح وال اخلاسر 
خاسر«، مشددا على »ضرورة 

االسراع يف تشكيل احلكومة«.
محادة

الصرح  يف  صفري  استقبل 
»اللقاء  عضو  البطريركي، 
مروان  النائب  الدميوقراطي« 
لي  »أتاح  قال:  الذي  محادة 
اللقاء فرصة مناقشة االوضاع معه 
بلبنان  احملدقة  االخطار  وتقويم 
عند حدوده وضمن مؤسساته من 
وجملس  تشكل،  ال  حكومة  جراء 
منتخب ال جيتمع، ورئاسة وفاقية 

صفري يرى أنه ال الرابح رابح وال اخلاسر خاسر يف االنتخابات
وجعجع يستبعد التشكيل لوجود حسابات اسرتاتيجية وإقليمية واضحة

السلطتني  تعطيل  بفعل  مقيدة 
التنفيذية والتشريعية. وأمام هذا 
اللبنانيون  سئمه  الذي  املشهد 
توافقنا  بسببه،  القرف  وانتابهم 
ووافقنا على توجيهات البطريرك 
يف  والتسهيل  التعجيل  بوجوب 
أي  من  بعيدا  احلكومة،  تشكيل 
ابتزاز ومناورة. كذلك أعربنا عن 
أسفنا ملا جيري على الساحة من 
تبادل الشتائم واالتهامات، وهذا 
اجمليد  مبقامها  بكركي  تبقى  ما 
»جمد لبنان أعطي هلا«، بعيدة 
مجيعا  نعمل  وإننا  وفوقه.  عنه، 
على  قبلها  االنتخابات وحتى  منذ 
تفادي هذا النوع من السجاالت، 
النمط  هذا  يستمر  أن  متمنني 
االكثرية  عند  االقل  على  اهلادئ 
يف  معينة  معايري  التزمت  اليت 
اهلادئة«.  واملواقف  التخاطب 
يكون  عندما  ان »السالح  واكد 
مع  يلتقي  فقط،  اجليش  عند 

الدميوقراطية«.
»اللقاء  موقع  وعن 
الدميوقراطي« من قوى 14 آذار، 
قال: »انه »لقاء دميوقراطي« 
بكل معنى الكلمة، وهكذا أسسه 
وليد بك جنبالط، وهكذا استمررنا 
يضم  لقاء  نزال،  وال  فيه 
احلزبيني من اشرتاكيني وكتائب 
ومناصرين  و«مستقبل« 
وحلفاء ومستقلني، وبالتالي كان 

دائما حرص اللقاء رئيسا وأعضاء 
واليوم  اآلخر،  الرأي  احرتام  على 
متايز بعض من اللقاء عن 14 آذار 
والبعض اآلخر بقي يف 14 آذار، 
تأييدا  نؤيد  االكثرية  يف  وحنن 
وخطه  املكلف  الرئيس  كامال 

السياسي«.
التشكيلة  يف  االبتزاز  وعن 
أريد  »ال  قال:  احلكومية، 
ونرتك  السجاالت،  يف  الدخول 
حياولون  وللذين  للخريين  األمر 
أن  وأتوقع  حكوميا،  التسهيل 
اىل  وصلت  قد  االمور  تكون 
بد  وال  الرفض،  او  القبول  حافة 
لكي  أمره  فريق  كل  حيسم  أن 
إذا  حلظات  خالل  احلكومة  تشكل 
»نتش«  حماولة  عن  توقفنا 
الوزارات  بعض  »قضم«  أو 

وبعض املواقع من اآلخرين«.
يعرف  الشعب  ان  على  وشدد 
هذا  مسؤولية  يتحمل  من  جيدا، 
كان  الصرح  »وهذا  التأخري 
يعطل،  من  حتديد  يف  واضحا 
وعندما نكون مجيعا متضامنني مع 
الرئيس احلريري، نكون بذلك قد 
التشكيل ومن  مع  حددنا من هو 

هو مع التعطيل«.
وافق  »كلما  انه  اىل  ولفت 
الرئيس املكلف على تنازل جديد، 
سعيا منه اىل التعجيل يف تشكيل 
جديدة،  شروط  تظهر  احلكومة، 

وكما يقال فإن آمال الليل تبددها 
شروط النهار، وبالتالي جيب أن 
املناورة  من  النوع  هذا  عن  نكف 
احلكومة  تشكل  وأن  والتقاذف 
ألن األخطار احملدقة بلبنان كبرية، 
وجيب أن ننظر اىل ما جيري حولنا، 
فالوضع على احلدود السعودية ـ 
تشوبه  اخلليج  وضمن  اليمنية 
حساسيات وتوترات، إضافة اىل 
والباكستاني  االيراني  الوضع 
وااليراني واالنقسام الفلسطيين، 
وأمنيتنا أال يصبح لبنان عراقا آخر 
أو فلسطني أخرى، لذلك جيب أن 

نتماسك ونتحد«.
يكون  ان  سؤال  على  ردا  ونفى 
النائب  من  رسالة  أي  نقل  قد 
صفري،  البطريرك  اىل  جنبالط 
»ولكن الود مستمر بشكل دائم 

بينهما«.
السعد

»اللقاء  عضو  صفري  التقى  ثم 
فؤاد  النائب  الدميوقراطي« 
هذا  »نزور  قال:  الذي  السعد 
للتزود  مستمر  شكل  يف  الصرح 
بإرشادات صاحب الغبطة، وجميئنا 
اليوم له سبب آخر هو الكالم الذي 
وقد  غبطته،  باالمس ضد  مسعناه 
قبل  حكومة  ال  ان  مدة  منذ  قلت 
وقت طويل، وال أزال على كالمي، 
استندت  وقد  قريبا،  حكومة  ال 
مل  وداخلية  خارجية  معطيات  اىل 
الساعة،  حتى  شيء  فيها  يتغري 
ان  تزال هي هي،  ال  واقتناعاتي 
تعارض،  واالقلية  حتكم  االكثرية 
االكثرية،  والدميوقراطية هي حكم 
السالح،  ظل  يف  دميوقراطية  وال 
مثل  متناقضة  لعبارات  معنى  وال 
فكيف  التوافقية،  الدميوقراطية 
الدميوقراطية  او  معا؟  تسريان 
تعترب  االمور  هذه  فكل  امليثاقية، 
غنى  يف  حنن  دستورية  هرطقات 
ان  يريدوننا  لالسف  ويا  عنها، 

نسري عليها«.
ميشال  اجلنرال  »إن  أضاف: 
الكالم  له  حيق  من  آخر  هو  عون 
أمس  بدا  وقد  الفساد،  على 
)االول( متوترا كعادته ومهووسا، 
ويتطلب وضعه معاجلة، وكالمه ال 
يطال البطريرك وال يناله، فهناك 
مسافات تفصل بني مكان اجلنرال 
وبكركي،  البطريرك  ومكان  عون 
واجلنرال مرتهن للخارج ان كان يف 

صورة مباشرة او غري مباشرة«.
يف  ذهب  »عندما  انه  واوضح 
معه  اخلزنة  أخذ   1989 العام 
واعتربها ملكا ألبيه، واجلميع يعرف 
الثروات  نرى  واليوم  املوضوع، 

حوله«.
معوض

وزار بكركي ايضًا النائب السابق 
نايلة معوض اليت قالت بعد اللقاء: 
مع  نتشاور  أن  الطبيعي  »من 
غبطته الذي هو ضمري لبنان، وقد 
جئت ألقدم التهنئة باملوقف الذي 
صدر باالمس عن جملس املطارنة 
ألن من الواضح ان هناك خمططا، 
وال سيما بعد العام 2006 لالنقالب 
االستقالل«  »انتفاضة  على 
اليت  الشعبية  االرادة  وعلى 
وعلى  الشهداء  ساحة  يف  ظهرت 
االنتخابات، وهذا االنقالب هو من 
جهة تستعمل سالح »حزب اهلل« 
كل  تستعمل  وهي  هلا،  غطاء 

الوسائل، واليوم االنقالب مستمر 
والشعب  التعطيل،  خالل  من 
لديه  يكون  أن  حقه  من  اللبناني 
حكومة، وعدم وجودها يعترب تعطيال 

للدولة ككل«.
وفاق  حكومة  »نريد  أضافت: 
أمام  ميكن  ما  بأسرع  وطين 
صعيد  على  كبرية  استحقاقات 
واالنتخابات  ككل،  املنطقة 
وأقلية  أكثرية  أنتجت  االخرية 
وما  االعتبار.  يف  تؤخذ  أن  جيب 
حصل يف االشهر االربعة االخرية 
أو  بالزائد  حقيبة  موضوع  ليس 
تعطيل  اهلدف  وامنا  بالناقص، 
الدولة واالرادة الشعبية واالنقالب 
علينا مجيعا حبماية سالح »حزب 
اهلل« الذي هو غري شرعي، وضد 

كل املبادئ يف لبنان«.
إذا كانت احلكومة ستشكل  وعما 
قريبا، اشارت اىل ان »اجلواب 
شقا  هناك  ألن  عندي  ليس 
إقليميا وخارجيا، وإننا نرى دعما 
للمعارضة من  وايران  من سوريا 
خصوصا  واملال،  السالح  خالل 
باخرة  باالمس  شاهدنا  أننا 

السالح«.
املسؤولني  مجيع  معوض  ودعت 
الفراغ  خطورة  »وعي  اىل 
الشعب  على  ذلك  وخطورة 
فأكثر  أكثر  أصبح  الذي  اللبناني 
واستبقاها  بالبلد«.  ثقته  خيسر 

البطريرك اىل مائدة بكركي.
جعجع

رئيس  البطريرك  استقبل  كما 
»القوات  يف  التنفيذية  اهليئة 
اللبنانية« مسري جعجع واستبقاه 

أيضًا اىل الغداء.
وقال جعجع بعد اللقاء: »الكالم 
الذي صدر باالمس ضد البطريرك 
صفري غري مقبول ال بالشكل وال 
احلر،  رأيه  منا  فلكل  باملضمون، 
ولكن هناك طريقة للتخاطب بني 
عليها،  حنافظ  أن  جيب  الناس 
خناطب  كنا  إذا  باحلري  فكيف 
بطريرك املوارنة؟ وأمتنى على كل 
التوجه  للنفس،  احرتاما  الفرقاء، 
اىل اآلخرين بالطريقة الالئقة«.

ورأى أن »االمور أبعد من قصة 
مثلما  بالناقص  أو  بالزائد  حقيبة 
»ال  أن  اىل  مشريًا  تبني«، 
هي  املشكلة  أن  يصدق  أحد 
وإذا  بأخرى،  حقيبة  إبدال  يف 
سارت،  االمور  أن  جدال  افرتضنا 
يضعون  عون  العماد  حلفاء  فإن 
الواجهة  يف  »املسكني« 
كل  ويضعون  وراءه  وجيلسون 
املصائب فيه، ولكن يف رأيي إن 
االمور أبعد من ذلك بكثري وأبعد 

من العماد عون«.
اجلمهورية  »رئيس  أن  ورأى 
والرئيس املكلف ذهبا أبعد بكثري 
من  وبالرغم  معقول،  هو  مما 
هناك  ألن  االمور  تنجح  مل  ذلك 
واسرتاتيجية  سياسية  اعتبارات 
معتربًا  احلكومة«،  تشكيل  تعوق 
على  وقفا  ليست  أن »املسألة 
االبتزاز فقط، إمنا هناك حسابات 
وهذه  وإقليمية،  اسرتاتيجية 
أصبحت  شخصيا  إلي  بالنسبة 
اىل  واشار  واضحة«.  من  أكثر 
أن« آخر عرض جاء من مجاعة 8 
آذار وليس من الرئيس املكلف، 
وينقلبوا  ليعودوا  به  ساروا 

عليه«.
منا،  ليس  »الرفض  ان  واكد 
وبنتيجة املشاورات جند ان هناك 
امورا منطقية واخرى غري منطقية. 
وزارة  تكون  اال  اعتبار  لنا  وكان 
ألن  االكثرية،  مع  اال  االتصاالت 
تكتل  مع  بالتحديد  مشكلة  ال 
وعندما  واالصالح«،  »التغيري 
وأعطاها  املكلف  الرئيس  وافق 
عرقل  من  حنن  لسنا  للتكتل، 
اننا  العلم  مع  احلكومة،  تشكيل 
عرض  الذي  الطرح  على  وافقنا 

من قوى 8 آذار«.
آذار   8 مجاعة  »إن  أضاف: 
عون  العماد  بشخص  جدا  موفقة 
الصورة  ميأل  أن  يستطيع  الذي 
وهي  احلقيقية،  االسباب  ويسرت 

اسرتاتيجية وإقليمية«.
تنقسم  مفرتق  كل  عند  سئل: 
وبني  بينك  املسيحية  الساحة 
هو  كان  اذا  عون.  العماد 
اجاب:  انت؟  فمن  نابوليون، 
جمرد  وهذا  جعجع،  مسري  »أنا 
وصف رمزي. عندما يربح اجلنرال 
خيسر  وعندما  بقوته،  يربح  عون 
كما حصل يف اجلامعة اليسوعية، 
اجلامعة فاسدة  أن  النتيجة  تكون 

والطالب فاسدون«.
وشكك يف ان يكون هناك حكومة 
قريبا »أقله يف الوقت احلاضر، 
وحنن اعتدنا لليلتني أن احلكومة 
املاضي،  الثالثاء  نهار  ستولد 
مرحلة  لبدء  أنفسنا  وحضرنا 
فوجئنا  لألسف،  ولكن  جديدة، 
وتصميم  تصور  سابق  عن  بقرار 
بعدم وجود نية لتشكيل احلكومة 
 8 يف  الرئيسيني  الفرقاء  من 

آذار«.
اذا كان »حزب اهلل« ال  وعما 
أجاب:  لبنان،  يف  حكومة  يريد 
لكانت  وإال  انطباعي،  »هذا 

احلكومة قد تشكلت«.
حيضر  احلكومة  غياب  وهل 
»ال  أجاب:  اقليمية؟،  ملواجهة 
االجواء  ظل  يف  ولكن  أعرف، 
االقليمية امللبدة أفهم هذا القرار 
يف  مكانته  له  ولكن  أقبله،  وال 

منطقهم«.
اذا أصبحت حظوظ تشكيل  وعما 
أجاب:  أكرب،  أكثرية  حكومة 
»البلد أصبح يف وضع صعب. 
وبغض النظر عن معادلة 14 و8 
آذار وكل السياسيني، رأيي أن 
الوطنية  هويتنا  يطال  حيصل  ما 
من  اللبنانيني،  حنن  وكرامتنا 
يستمر  ان  ميكن  ال  ذلك  اجل 
هو  ما  واذا سئلت  الوضع،  هذا 
وليس  أعرف،  ال  فأقول  العمل، 
بيدي احلل والربط، هناك رئيس 
مجهورية ورئيس مكلف أقرتح أن 
ما  ويعمال  سرعة  بأقصى  يلتقيا 
ما حيصل يضرب  الزم، ألن  هو 
ندعو  هنا  ومن  مؤسساتنا،  هيبة 
اىل استدراك الوضع الذي جيب 
وجيب  ذلك،  من  أكثر  يطول  اال 
والرئيس  اجلمهورية  رئيس  على 

املكلف استدراك الوضع«.
وعما اذا كان احلل حبكومة أكثرية، 
أجاب: »ال أريد طرح حل معني، 
واجبا،  أصبح  احلل  إن  أقول  بل 
ولو كان موقعي غري ذلك لكنت 
ليس  واآلن  احلل،  هو  ما  قلت 

لدي إال متنيات«.



صفحة 5     

لبنانيــات

Page 5

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

يستعمل أقمشة اوروبية (سويسرا، ايطاليا 
وانكلترا) ذات نوعية عالية اجلودة 

شعاره: الصدق في املعاملة

Shop 1A/69 Phillip St. Parramatta NSW 2150
Ph/Fax: 9633 4696 - Mob: 0414 289 645

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

عقد تكتل التغيري واإلصالح لقاءه 
برئاسة  الرابية  يف  األسبوعي 
العماد ميشال عون. وبعد اإلجتماع 
بأهمية  مذكًرا  عون  العماد  حتدث 
موضوعني أساسّيني يتم التغاضي 
اعرتاف  عدم  وهما  لبنانًيا،  عنهما 
اسرائيل حبق العودة للفلسطينيني 
اللبنانية.  الدولة  يف  والفساد 
الطالبية  اإلنتخابات  لنتائج  وتطّرق 
أن  معترًبا  اليسوعية  اجلامعة  يف 
يوصل  وال  صحيح  غري  القانون 
املندوبني  من  الصحيح  العدد 
للتدخالت  وعرض  الكليات.  يف 
اليسوعية  اجلامعة  يف  السياسية 
اليت متنعه من إجراء حماضرات يف 
كل  على  ضغوًطا  وتفرض  حرمها 
كلية  مرشح  انتخاب  يريد  ال  من 
نقيب  األسنان فيها ملنصب  طب 

أطباء األسنان.
صباًحا  نسمعه  »ما  وقال: 
خيتلف عما نسمعه بعد الظهر ألن 
مستمرة.  زالت  ما  املشاورات 
يكذبون  كأنهم  كثريون  فيظهر 
وال  حسنة  تكون  رمبا  ونيتهم 
املؤسف  ومن  الشائعات.  يرمون 
ومن  النصيحة،  يسمع  ال  أحًدا  أن 
خالل األخبار اليت يرميها هذا وذاك 
واألمر  تناقًضا  هناك  أن  نعرف 
سباق  ترجيحات  يعطي  مبن  أشبه 
ستكون  هذه  أو  هذه  بأن  اخليل 
اهلدوء  بعض  أمتنى  التشكيلة. 
حول هذا املوضوع، فثمة مواضيع 
ذي  اخلرب  من  أهم  وهي  صحيحة 
املوضوع املهم لكنه كاذب أو غري 
صحيح. نتحدث عن مواضيع مهمة 
واحلكومة ولو كانت حكومة تصريف 
أعمال إال أنها مستمرة. هناك أخبار 
ال تظهر كثرًيا لكننا نسمع تصريح 
فتبدو  والتعليقات  وفالن  فالن 

كلها كمعارك إهلاء.
هما  يهّماننا،  موضوعان  هناك 
وعدم  الفلسطيين  املوضوع 
والكالم  العودة  حبق  اإلعرتاف 
مباًحا يف  بات  الذي  التوطني  عن 
الذي  والفساد  اللبنانية.  السوق 
أن  ونتمنى  كثرًيا  كالًما  عنه  قلنا 
قلت  اإلعالم.  يف  صدًى  له  جند 
الفساد هو الصدأ لكل  أن  واكرر 
أنظمة احلكم سواء أكانت طائفية أو 
أكثرية أو أقلية أو توافقية. فحيث 
يوجد فساد ال ميكن أن يقوم نظام 
أو أن يبنى بلد أو يستقّل أو يكون 
سيد نفسه. ونكرر السؤال ملن مل 
إىل  نلجأ؟  قاٍض  أي  إىل  يسمع: 
والعادل  واملتجّرد  النزيه  القاضي 
أو الفاسد واملرتشي والذي يساير 
على حساب ضمريه والقانون؟ هل 
صفاته  أم  القاضي  طائفة  خنتار 
وأخالقه؟ هل خنتار مذهب الطبيب 
أسقطنا  إذا  وخربته؟  جتربته  أم 
الفساد من الدولة تسقط الطائفية 
ملذهب  أهتّم  أعود  فال  معه. 
املوظف  أو  الوزير  أو  القاضي 
املعايري  حيرتم  من  بل  وطائفته 
األخالقية والقانون. حماربة الفساد 
تسقط الطائفية وتؤدي اىل الدولة 
اليت تريدونها أي دولة املواطنة. 
كل  تهرتئ  الفساد  فبوجود 
مؤسسات الدولة. من حيّور القصة 
آخر؟  باجتاه  العام  الرأي  ويقلب 
من يستفيدون من نظام الفساد. 
فيضعونه تارة يف الطائفية وطوًرا 
التوزيع  ويف  الصالحيات  يف 
الوزاري. هذا موضوع لإلهلاء ولن 
أرّد على أحد ألنهم يريدون إهلاءنا 
عن املواضيع األساسية اليت حتصل 

هناك موضوعان يشغالننا أكثر من تأليف احلكومة وهما التوطني والفساد

العماد عون: أؤكد أن جربان باسيل سيكون وزيًرا والتعليقات والرتجيحات كلها لإلهلاء

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

يف البلد«.
اليسوعية  اجلامعة  وأضاف: »يف 
قالوا لنا »باي باي« لكن معنا 
الكليات.  مستوى  على  األرقام 
فإذا أردنا أن نعّد الكليات الراحبة 
الكليات  عدد  يكون  واخلاسرة 
احتسبنا  وإذا  أكرب.  رحبناها  اليت 
األصوات اليت رحبناها يكون لنا حنن 
وحلفاؤنا 2314 صوًتا وهلم 1839 
صوًتا واملستقّلون 92 صوًتا. ولو 
املستقلني  أصوات  معهم  مجعوا 
يظلون أدنى منا ومن حلفائنا. على 
كيفية  أعرف  ال  الكليات  مستوى 
التوزيع. لكن عندما قلنا سابقًا إن 
القانون عاطل مل نكن خائفني من 
كل  ظل  سنربح يف  ألننا  اخلسارة 
عادل هذا  لكن كم هو  القوانني. 
التالعب  اىل  يؤدي  وكم  القانون 
بعدد املندوبني!! صّف واحد فيه 
أقل من مخسني طالًبا وطالبة فيه 
والثاني  لألكثرية  واحد  مندوبان 
إذا كانت املسألة نسبّية.  لألقّلية 
أن  فإما  العدد غري صحيح،  وهذا 
األكثرية  ينال  ومن  أكثرًيا  يكون 
فليكونوا  أقّله  أو  اإلثنني  يأخذ 
اثنني بواحد. فكيف نعطي أرجحية 
لألكثرية؟ كلية القابالت القانونيات 
مندوبني   7 فيها  طالبة   38 فيها 
إدارة  كلية  مندوبي  جمموع  بينما 
طالًبا   1481 وفيها   15 األعمال 
العامل  يف  قانون  فبأي  وطالبة. 
حيصل هذا األمر؟ أقل من مخسني 
من  وأقل  مندوبني   7 عندهم 
مخسني طالًبا عندهم مندوبان واحد 
لنا وواحد هلم. أنا ال أفهم عبقرية 
وأكرر  القانون.  هذا  وضع  الذي 
أريد  وال  للطالب  باألمس  قلته  ما 
أن يقنعين أحد بغري ذلك ألن األمر 
العام  منذ  أنين  وهو  معي.  حصل 
إلجراء  موعًدا  يوًما  أعنّي  مل   2004
اجلامعة  يف  اهلاتف  عرب  حماضرة 
اليسوعية إال وأوقفت، وبعدها مل 
أجِر أي حماضرة يف اليسوعية بينما 
هي مفتوحة لغري أشخاص وخطوط 
سياسية. وهناك متلمل يف صفوف 
التيار وهو األكثرية. كما أن بعض 
ظاهرة.  سياسة  يشتغلون  العمداء 
يف  األسنان  طب  يف  هناك 
وال  نقيب  ملركز  مرشح  اليسوعية 
له.  التصويت  يف  عندنا  مشكلة 
رمسًيا  التدخل  يصبح  عندما  لكن 
مل  إذا  بالضغوط  الناس  وحيس 
هذه  أن  أعتقد  ال  له،  يصّوتوا 
لرتبية  النموذج  زالت  ما  اجلامعة 
الشباب على احلرية. عندما يتم احلد 
الثقافة السياسية يف اجلامعة  من 
عمر  الطالب يف  إليها  يدخل  اليت 
الثانويات  يف  اإلقرتاع.  خيّوهلم 
اجلامعة  ويف  ممنوعة  احملاضرات 
ممنوع أن حياضر بعض األشخاص، 
خطاب  أي  وإىل  يتعّلمون  فأين 
سيصلون؟ اىل خطاب »نريد أن 
من  »البشريية«  اجلامعة  حنرر 
كيف  والشيعة«؟!.  اهلل  حزب 
السياسية  الطائفية  عن  يتحدثون 
هذه  اخلطاب؟  بهذا  ويسمحون 
هذه  جمتمعنا.  تهّدد  اليت  األخطار 
الدعاية السلبية اليت ترفض اآلخر 
على  تقوم  اليت  ثقافتنا  ضد  هي 
رسالة  وّجهت  باألمس  اإلنفتاح. 
الذين  الطالب  اىل  وسالم  حمبة 
مع  ليتعاملوا  متنافسني  كانوا 
له  السياسي  فالتنافس  بعضهم. 
لنا  الرأي. سقط  إبداء  حدود هي 
بدأ  عندما  احلقوق  كلية  جرحى يف 
الفرز حني رمى أفراد من القوات 

فسقط  باحلجارة،  طالبنا  اللبنانية 
أربعة جرحى وتدخل اجليش وأوقف 
فرز األصوات. حضارة من هذه يف 
هو  هذا  وهل  اليسوعية؟  اجلامعة 
يعطوننا  الذي  احلضاري  النموذج 
إياه؟ تربية من هؤالء؟ ليسوا تربية 

عائالتنا وال مدارسنا.
يف  حيصل  مشبوه  شيء  هناك 
وزارة  وأضع  الطالبي  الوسط 
أمام  اجلامعات  وإدارات  الرتبية 
حد  وضع  وجيب  مسؤولياتها. 
لسياسة التحرش الدائمة هذه ألننا 
مستعدون لفتح جبهة مع أي كان. 
البلد يريد أن يعيش والشعب له 
جمربون  مسؤولون  وهناك  حقوق 
كل  وإيقاف  األمن  تأمني  على 
إذا  لكن  وفعل.  كلمة  بكل  جتاوز 
كما  معّلميهم  مناذج  هذه  كانت 
سيتصّرفون  طبًعا  يومًيا  يتحدثون 

على هذا الشكل.
للطالب  خطابه  يف  جعجع  س: 
تريدون  ال  أنكم  يؤكد  وغريهم 
الدولة  يريدون  هم  فيما  الدولة 
فرتيدون  أنتم  أما  واملؤسسات 
السالح  ودولة  لبنانية  غري  دولة 
آذار   14 أطراف  وبعض  وايران. 
تضغط  سوريا  كانت  إذا  يقولون 
ما  وأنت  احلكومة،  تشكيل  باجتاه 
هل  الضغط  هلذا  تنصع  مل  زلت 

أصبح أمر العمليات ايرانًيا؟
ج: هذا مضحك وال يستحق الرد. 
قصًصا  وخيرب  يتخّيل  أن  ميكنه 
من  عون  يف  اهلل  وليكن  لألوالد 

يظن أنه مكتمل.
يف  طائفية  يالحظ  البعض  س: 
محراء  وخطوًطا  السياسي  اخلطاب 
ومنها ما قاله املفيت اجلوزو الذي 
أصدر اليوم تربيًرا وهو كان حتدث 
أن صمت  تعترب  أال  التوطني.  عن 
كالم  عن  والكنيسة  املسؤولني 
مماثل خصوًصا عندما دعا املوارنة 

للعودة اىل سوريا مريب؟
ج: الطرفان يلتقيان. اجلوزو يلتقي 
بعضهما  ويكمالن  آخر  طرف  مع 

وهذه من الشواذات اإلجتماعية.
أداء  عن  راٍض  أنت  هل  س: 
موضوع  يف  فرجنية  سليمان 
التفاوض مع احلريري؟ إذ أشارت 
معلومات إىل أن اللقاء بينكما كان 
عن  التوقف  منه  وطلبت  عاصًفا 

التنازالت؟
ج: أهذا حتليل أم أخبار؟

س: أخبار.
ج: إًذا هي أخبار كاذبة. ولو كانت 
حنن  غلط.  أنه  قلت  لكنت  حتلياًل 
وكلنا  بعضنا  عن  منسوخني  لسنا 
لنا رأي واحد وال أحد خيالف اآلخر 

بعضنا  نناقش  لكننا  ويناقشه. 
ونعتمد الرأي األنسب.

س: هناك تأكيد على اتفاق أقّله 
اإلتصاالت  هما  حقيبتني  على 
والطاقة. فهل هذا الكالم صحيح 
ال  لكنهم  بالتنازل  قبلت  وهل 
وزيًرا  باسيل  جربان  يريدون 

لإلتصاالت؟
على  ويفتشون  كاذبون.  هم  ج: 
فتات ليسجلوا ولو نقطة. من قال 
لباسيل؟  اإلتصاالت  سأعطي  إنين 
ثم  الوزارات  نأخذ  مرارًا  قلت 
إذا  يعرف  ومن  الوزارات.  نسمي 
كنت سأمّسيه أم ال؟ قبل كل شيء 
جربان باسيل سيكون وزيًرا، علًما 
أنهم قالوا إنه جيب أال يتوّزر. لكن 
أين سيكون وزيًرا يف اإلتصاالت 
أو يف غريها، فهذه مهميت. حنن 
نعنّي الوزراء وفًقا لتصميم معني 
معنا  كانت  لو  عشوائًيا.  وليس 
كان  ملا  والرتبية  العدل  وزارات 

جربان باسيل فيها.
وزارة  يف  العقدة؟  أين  س: 

الصناعة أم وزارة االقتصاد؟
بهاتني  وأقّرينا  أحدد  لن  ج: 
معروفتني  باتتا  ألنهما  اإلثنتني 
من اجلميع والباقي قيد البحث. وال 
فعل  كما  مبمنوعات  نفسي  أحيط 
واآلن  وحلفاؤه  املستقبل  مجاعة 
عن  األوىل  للمرة  فيها.  يتخبطون 
ممنوعات  حتدد  نيابية  جمموعات 
معه.  ستتعامل  الذي  اخلصم  على 
هذا ضد املنطق وهو سلوك غريب. 
وأقّله  ممنوعات  عندي  ليست  أنا 
واحدة  مرة  أتكلم  بأن  مفّوض  أنا 
يريدون  قالوا  ميشي.  أقرره  وما 
البرتون  يف  حرب  بطرس  توزير 
فُسّر  باسيل،  جربان  توزير  مت  إذا 
األوىل  للمرة  البرتون  ألن  باسيل 
تنال وزيرين. عندنا مقاربة اجيابية 
ألي حدث وسنصّفق لكل ما يقّرب 

الوفاق.
طي  عن  احلديث  بعد  ملاذا  س: 
بعد  اهلل  حزب  سالح  صفحة 
البطريرك  من  نسمع  اإلنتخابات 
والفريق  آذار   14 وأمانة  صفري 
األكثري يعيدون احلديث عن سالح 
حزب اهلل وأنه ممنوع أن يكون يف 

البيان الوزاري؟
ج: هذا ما يفاجئين. وحنن نتعامل 
مع أناس مزاجيني أو »عاهلّلة«. 
ما  مكان  من  ُيدفعون  أنهم  فإما 
أن  أو  وتلك،  النقطة  هذه  إلثارة 
األمر لإلهلاء أو أنهم »عاهلّلة«. 
ويف  أحد  مع  نتفق  أن  ميكننا  ال 
تغيري  مرتقبني  نظل  التالي  اليوم 

موقفه.

س: على ضوء تقرير بان كي مون 
إنها  قيل  اليت  الباخرة  وتوقيف 
توصل السالح حلزب اهلل هل هناك 

مناخ دولي لفتح هذا امللف؟
القضية  فليحل  الدولي  املناخ  ج: 
الفلسطينيني  ويرجع  الفلسطينية 
اىل أرضهم وقبل ذلك حنن أحرار 
بغض  خطأ  أم  صح  أكان  سواء 
قد  اليت  السفينة  يف  عما  النظر 
سالًحا،  وليس  فخار  فيها  يكون 
أخذت  هل  ذلك،  فلنفرض  لكن 
»ع  بامللّبس  فلسطني  اسرائيل 
بالطريان  أخذتها  هي  لوز«؟ 
الناس  وأحرقت  الذكية  والقنابل 
وقتلتهم. إذا مل نأت بالسالح من 
ايران ميكن أن نشرتيه من الصني 
سالًحا  نشرتي  ورمبا  كوريا  أومن 
يعد  مل  السالح.  جتار  من  أمريكًيا 
حيملوا  أن  ميكنهم  بشر  إلسرائيل 
العامل  وهل  متلكه.  الذي  السالح 
اسرائيل  اغتصاب  حلماية  جمّند 
لو  الفلسطينية؟  واحلقوق  لألرض 
للقضية  السالح  الشرتيت  أمكنين 
للداخل  وليس  الفلسطينية 

اللبناني.
احلد  هذا  اىل  وصلنا  ملاذ  س: 
كل  انتهى  ثم  ومن  التفاؤل  من 

شيء؟
ج: عندما يكون هناك جفاف ويأتي 
ويف  مطرًا.  الناس  فيظنه  الندى 
املناسبة توجد مشاريع يف جملس 
الوزراء حتتاج اىل قرار من جملس 
الوزراء فما املانع إلجتماع اجمللس؟ 
يوقفون جملس الوزراء واملشاريع. 
ما دامت احلكومة لتصريف األعمال 
بقرار  تكون  احلكومية  واألعمال 
إمجالي أو بقرار وزير. فلماذا قرار 
الوزراء  جملس  وقرار  ساٍر  الوزير 

ليس سارًيا؟
س: هل حنن يف حالة جفاف؟

ج: جفاف معنوي ونأمل أن متطر.
أن  صفري  البطريرك  ذكر  س: 
جيتمعان.  ال  والسالح  الدميقراطية 

فما تعليقك؟
أو الضعف على حدود  ج: واألمن 
اسرائيل أيًضا ال ميكن العيش يف 
الجًئا  يعيش  أن  يريد  ظلهما. هل 
يف أرضه أو يف اخلارج أو آمًنا يف 
وطنه؟ فليقل لي أين آذاه السالح 
يتحدث  ال  ملاذا  جانبه؟  إىل  ألقف 
عن الفساد وهو يعرف كل شيء. 

الدولة  الفساد يف  ملاذا يقف مع 
وحيمي الفئة اليت تعمم الفساد يف 

الدولة.
س: عما أسفر لقاء الوزير باسيل 

والرئيس بري؟
ج: تبادل للمعلومات ألننا نشرتك 

يف املوقف.
س: حيمل التيار مسؤولية تعطيل 
مخسة  طوال  احلكومة  تشكيل 
تعطيه  الذي  املربر  فما  أشهر. 
جلمهور التيار ليدافعوا عن أنفسهم 

يف هذا اخلصوص؟
هل  اآلخر.  الطرف  أتهم  أنا  ج: 
علي أن أقبل بأي شيء يعرضونه 
ُأتهم بالتعطيل؟. ملاذا ال  علّي أو 
أنه  طاملا  يعطلون  إنهم  يقولون 
سيزيل مفاعيل األكثرية؟ يريدون 
اإلنتخابات،  نتائج  تعكس  حكومة 
اليت  احلصة  فليعطوني  جيد،  هذا 
تعكسها نتائج اإلنتخابات فال أعود 
أسبب املشاكل. لكنهم يريدون أن 
يأخذوا من حقوقنا من كل اجلهات 
والحقًا  حقائب  بأربع  وأصبحنا 
سنصبح بثالث حقائب أي أقل مما 
كنا عليه عندما كّنا 21 نائًبا. أخذنا 
أعّطل.  أنا  إني  ويقولون  نائًبا   27
املنطق  بعكس  فكًرا  يطّورون 
وسنمحو  تعّلمناه.  الذي  التارخيي 
وكل  وأفالطون  أرسطو  منطق 
الفالسفة اليونانيني الذين وضعوا 
إننا جيب  يقول  الذي  املنطق  علم 
أن نتمثل حبجم أكرب وليس أصغر 
وإال فنكون تنازلنا ألن هناك فارًقا 
يف نتائج اإلنتخابات. واألغرب من 
ذلك قوهلم إنين أريد أن أحمو نتائج 
اإلنتخابات. فكيف ذلك؟ يسرقون 

ويتهموننا بالسرقة.
والدة  عن  يتحدث  الكل  س: 

احلكومة قبل نهاية األسبوع؟
املنطق  بعض  نتعّلم  عندما  ج: 
حنّل  املعايري  بعض  ونعتمد 

املسألة.
فريق  األكرب يف  املعطل  من  س: 
القوات  أم  آذار سعد احلريري   14

اللبنانية؟
يقوم  احلريري  أدري.  لست  ج: 
كي  طرًفا   20 على  كاملة  بدورة 
سيكون  وطبًعا  رأيهم  يستطلع 
هناك من ال يوافق وإذا مل حيصل 
يؤلف  أن  ميكنه  ال  اإلمجاع  على 

احلكومة.

*العماد عون*



صفحة 6     

لبنانيــات

Page 6 Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)
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51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel
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لسائر حاجياتكم 
من تصاميم املواقع 

االلكترونية
والطباعة

 على القمصان واليافطات
والترويج ملصاحلكم وأعمالكم

اعتمدوا
Business Solutions Group – Australia

Ô≠ãœ@Ô‹Ìg@áÓè€a@ÒäaÜhi
املعروف بالصدق واالستقامة واخلبرة
Po Box: 186 Casula NSW 2170

Ph: 1300 513 413 – Mob: 0424 700 796
www.bsga.com.au

أي  اهلل«  »حزب  نفى 
اليت  باألسلحة  له  »عالقة 
أنه  الصهيوني  العدو  يدعي 
سفينة  على  من  صادرها 
الوقت  مدينًا يف  فرانكوب«، 
اإلسرائيلية  »القرصنة  نفسه 

يف املياه الدولية«.
احلادي عشر  التقرير  أن  ورأى 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
بان كي مون عن القرار 1701 
لبنان  حبق  منصفا  يكن  »مل 

ومقاومته«.
وأشار يف بيان أمس االول إىل 
من  أكثر  يقيم  »التقرير  أن 
وبري  جوي  خرق  آالف  عشرة 
وحبري للبنان منذ 14 آب 2006 
 1701 للقرار  انتهاك  بأنها 
بينما يكرر احلديث عن حوادث 
ان  بقوله  لبنان  يف  معدودة 
اليت  األخرية  احلوادث  سلسلة 
خطري  قلق  موضع  هي  حصلت 

لدى...«.
وسأل »أي اعتداء أخطر؟ أهو 
األجواء  يف  التواجد  استمرار 
والشبكات  والتجسس  اللبنانية 
للتجسس  واآللية  البشرية 
جنوب  على  القذائف  وإطالق 
لبنان واإلعالم من يعلنون بأن 
إسرائيل ستستمر يف التجسس 
أم عدد حمدود من  لبنان  على 
أبدا  تتوازن  ال  اليت  احلوادث 
اإلسرائيلية  االعتداءات  مع 

املتكررة؟«.
يف  َيِرد  »ملاذا  أضاف: 
التقرير احلديث عن االعتداءات 
عابرة  عدة  بأسطر  اإلسرائيلية 
الفقرات  تكتب  بينما  وملطفة 
حادث  لكل  واملفصلة  املطولة 
مع  اللبنانية  األراضي  على 
أن  وهل  خماطرها؟  تضخيم 
عدم  على  إسرائيل  إصرار 
يف  اللبناني  اجلزء  من  اخلروج 
بلدة الغجر هو أمر عادي وعابر 
هذه  تثار  أن  املطلوب  أن  أم 
يناقشها  وأن  بفاعلية  القضية 
إسرائيل  وحيّمل  األمن  جملس 
مسؤولية االنسحاب الفوري أو 
العقوبات؟ وهل استمرار احتالل 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 
أن  أم  وطبيعي  عادي  أمر  هو 
إسرائيل  تنسحب  أن  املطلوب 
من دون قيد أو شرط أو ذرائع 

واهية؟«.
األجدر  »كان  أنه  إىل  ولفت 
بالتقرير أن يسلط الضوء على 
اعتداءات إسرائيل اليت تسبب 
يف  االستقرار  وعدم  القلق 
القرار  وأن  خصوصا  املنطقة، 
الذي  لبنان  يعين  ال   1701
بالكامل«،  به  التزامه  أكد 
تتحمل  »إسرائيل  أن  معتربا 
فلماذا  األكرب  املسؤولية 
إسرائيل  وتشجيع  التغاضي 

على استمرار عدوانها؟«.

نفى عالقته بالسفينة »فرانكوب« احململة بالسالح

»حزب اهلل« ينتقد 
اخلارجية التقرير حول الـ1701 وزير  وصف 

حكومة  يف  واملغرتبني 
فوزي  األعمال  تصريف 
عليه  أقدمت  ما  صلوخ، 
سفينة  بضبط  اسرائيل 
االسلحة بأنه »قرصنة حبرية 
تعين  ال  وادعاءاتها  واضحة، 
برسم  هي  بل  فحسب  لبنان 
للبنان  ألن  الدولي،  اجملتمع 
مشددة  دولية  حبرية  مراقبة 
وبالتالي   1701 للقرار  وفقا 
مراقب  اليه  يدخل  ما  كل 
»اليونيفيل«  قوات  من 
تفتيش  إىل  ختضع  والسفن 

دقيق«.
إىل  حديث  يف  وقال 
أمس  لبنان«  »تلفزيون 
االول، عن اخلطوات اليت ميكن 
ان يتخذها لبنان ديبلوماسيًا: 
وهو  باملوضوع  »باشرنا 
حيتاج إىل مزيد من النقاش، 
نفسه  الوقت  يف  ونرتقب 
من »اليونيفيل« أن تقوم 
خبطوة مماثلة، ألن ما أقدمت 
عليه اسرائيل وما ادعته بشأن 
السفينة، ميثل حماولة لالساءة 
اىل دور »اليونيفيل« على 

االراضي اللبنانية«.
عليه  أقدمت  ان »ما  ورأى 
االسرائيلية  البحرية  القوات 
يف قربص، يهدف إىل التعمية 
تقرير  مناقشات  حقائق  على 

غولدستون يف نيويورك«.
أعلن صلوخ  أخرى،  جهة  من 
لدى وصوله إىل مطار رفيق 
بريوت  يف  الدولي  احلريري 
أمس، أنه دعا كل املشاركني 
الوزاري  االجتماع  أعمال  يف 
املستقبل  ملنتدى  السادس 

أّن  حرب  بطرس  النائب  رأى 
يتضمن  أن  البديهي  »من 
جتمع  موقفًا  الوزاري  البيان 
واألقلية«،  األكثرية  عليه 
ستكلف  اليت  اللجنة  داعيًا 
صيغة  »إجياد  إىل  بصياغته 
مرنة ال توقع اخلالف بني أعضاء 
موضوع  وال سيما يف  احلكومة 

دقيق كسالح املقاومة«.
اىل  حديث  يف  وأوضح 
اللبنانية  »املؤسسة 
لإلرسال« أمس، أن »هناك 
االتفاق  ميكن  ال  قضايا 
سالح  مسألة  خصوصًا  عليها 
على  تناقش  اليت  املقاومة 
على  مشددًا  احلوار«،  طاولة 
جيب  السيادي  »القرار  أن 
املؤسسات  بيد  يكون  أن 

الشرعية«.
طرحها  اليت  الصيغة  أن  ورأى 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
وطالب  جنبالط  وليد  النائب 
فيها بأن يكون البيان الوزاري 
والتوازن  بالتالزم  عليه  متفقًا 
واإلبقاء  الـ15ـ10ـ5  صيغة  مع 
هي،  كما  املقاومة  فقرة  على 
ال  طرحته  »وما  ُتناقش 
طرحه«،  مع  كثريًا  يتناقض 
يتم  مل  حال  أنه »يف  معتربًا 
واضحة  صيغة  على  االتفاق 
ونكون  ستفشل،  فاحلكومة 
أّجلنا  ثم  املشكلة  طرحنا  قد 

حسمها«.
من جهة اخرى، حاضر حرب يف 
»مركز عصام فارس للشؤون 
حول  الفيل  سن  ـ  اللبنانية« 
اتفاق الطائف، يف حضور وزير 
تصريف  حكومة  يف  الثقافة 
وحشد  سالم  متام  األعمال 
السياسية  الشخصيات  من 
أن  إىل  ولفت  واإلعالمية. 
»هذا االتفاق ُوضع يف جو من 
الدولية  السياسية  التوازنات 
ظل  اإلجيابية، ويف  واإلقليمية 
توازنات لبنانية داخلية سياسية 

دعا اىل إجياد صيغة مرنة يف موضوع سالح املقاومة

حرب: منتقدو الطائف عطلوا 
تنفيذه وسهلوا نقضه

وأمنية  واقتصادية  وعسكرية 
معينة«، مشددًا على أنه »ال 
يصح احلكم على اتفاق الطائف 
ألن العماد ميشال عون رفض 
آنذاك،  عليه  ومتّرد  احرتامه 
حرب  يف  املسيحيني  وأدخل 
مسيحية ـ مسيحية دمرت قوى 
العسكرية  املسيحي  اجملتمع 
واالقتصادية  والسياسية 
واألمنية تدمريًا شبه كامل، ما 
جعل تنفيذ االتفاق حاصاًل يف 
خطرية،  إقليمية  تغريات  ظل 
من جهة، ويف ظل تعديل كامل 
ملوازين القوى يف الداخل، من 

جهة أخرى«.
اتفاق  »منتقدي  أن  واعترب 
السياسيني،  من  الطائف 
تنفيذه  عّطلوا  من  إمجااًل،  هم 
قام  اليت  التوازنات  وضربوا 
نقضه  وسّهلوا  أساسها،  على 
نتيجة  الدولي  اجملتمع  من 
طويلة،  لفرتة  البالد  جتميد 
الدولية  املعطيات  وتبدل 
حسم  فرضت  اليت  واإلقليمية 

احلالة اللبنانية«.
حول  اجلدل  »ألن  وأسف 
مناقشة  من  حتول  الطائف 
علمية التفاق سياسي دستوري 
جديد، إىل تبادل التهامات بني 
فريق اعترب االتفاق مضرًا بدوره 
وفريق  السياسية،  وطموحاته 
خذلته املمارسة والتطبيق وخرق 
القليل  بقي  حبيث  االتفاق، 
االتفاق  واضعي  من  القليل 
ميلكون جرأة الدفاع عنه، بعدما 
خوفًا  أبوته  عن  كثريون  ختلى 
الذي  العام  الرأي  إدانة  من 
االتفاق  طبق  عندما  أمله  خاب 

يف شكل مغلوط«.
بدوره أوضح سالم أن »ليس 
املسيحي من ذهب اىل الطائف 
من  وهذا  اللبنانيون،  بل 
الطائف  قيام  مفاعيل  أقوى 
قرارًا  كان  ألنه  وعناصره، 

لبنانيًا جامعًا«.

صلوخ يستنكر القرصنة االسرائيلية البحرية:

حماولة للتعمية على حقائق 
تقرير غولدستون

العام  هذا  استضافته  الذي 
مدينة  يف  املغربية  اململكة 
مراكش، إىل »الرتكيز على 
اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء 
واىل  العربية،  لألراضي 
السالم  حتقيق  على  العمل 
الشرق  والشامل يف  العادل 
لقرارات  وفقًا  األوسط، 
وملرجعيات  الدولية  الشرعية 
املتمثلة  املعروفة  السالم 
للسالم  العربية  املبادرة  يف 

ومؤمتر مدريد«.
يف  أبديت  »لقد  وقال: 
مداخلة خالل عشاء عمل أقامه 
على  املغرب  خارجية  وزير 
املشاركني  الوزراء  شرف 
يف املنتدى كل األسف لعدم 
االجتماع  هذا  انعقاد  تزامن 
مع إحراز تقدم ملموس على 
املبذولة  املساعي  صعيد 
السالم،  مفاوضات  ملعاودة 
ال  األمور  أن  نالحظ  حبيث 
الصحيح.  االجتاه  يف  تسري 
بدل ممارسة  أنه  كما الحظنا 
الضغط الفاعل على إسرائيل 
من أجل محلها على االستجابة 
فقد  املتطلبات،  أدنى  إىل 
ما  على  إسرائيل  قامت 
الساعي  الطرف  بإقناع  يبدو 
بوجهة  اخلاصة  وبوسائلها 
لوقف  الرافضة  نظرها 
كما  القدس  يف  االستيطان 
يف الضفة الغربية، وهو ما من 
شأنه أن جيهض كل املساعي 
خصوصًا  املبذولة  واجلهود 
مع مواصلتها الرتكاباتها يف 
سيما  وال  احملتلة  فلسطني 
يف القدس، كما النتهاكاتها 

اليومية للقرار 1701«.

العام  األمني  نائب  اعترب 
نعيم  الشيخ  اهلل«  لـ«حزب 
يف  التسوية  »أن  قاسم 
وال  السريري  املوت  مرحلة 
بل  حل  ألي  أمريكية  جدية 
هناك تواطؤ مع اسرائيل ملزيد 
يف  والفوضى  التعقيدات  من 

منطقتنا«.
استقباله  خالل  قاسم  واشار 
السوداني  السفري  االول  امس 
حضور  يف  سليمان  إدريس 
العربية  العالقات  مسؤول 
عز  حسن  الشيخ  احلزب  يف 
األساس  »اخلطر  اىل  الدين، 
بإسرائيل  املتمثل  املنطقة  يف 
يف عدوانها املتكرر يوميا على 
وضرورة  وفلسطني،  لبنان 
والدول  القوى  كل  تسلط  أن 
الضوء على جرائم اسرائيل ضد 
منها  تتفلت  ال  كي  اإلنسانية 
تثريها  اليت  الوهمية  بالقضايا 

بني احلني واآلخر«.
من  السودان  »موقف  وحّيا 
واالسالمية«  العربية  القضايا 
تبقى  أن  »أهمية  عن  متحدثا 

قاسم يعرض التطورات مع سفري السودان:

التسوية يف مرحلة املوت السريري
وأن  صامدة  املمانعة  جبهة 
التحديات«.  ملواجهة  تتوسع 
ننجز  أن  »بإمكاننا  وقال: 
املقاومة  هي  فها  الكثري 
حتقق  وفلسطني  لبنان  يف 
السودان  هو  وها  اإلجنازات، 
يصمد أمام التحديات وال خوف 
اإلرادة  وجود  مع  أمتنا  على 

الصلبة واإلميان«.
اىل  السوداني  السفري  ولفت 
»تقدير  قاسم  اىل  نقل  أنه 
واهتمامه  السوداني  الشعب 
لبنان  يف  االسالمية  باملقاومة 
وما أجنزته من تغيري اسرتاتيجي 

يف املنطقة«.
شاكرون  »حنن  وقال: 
القوى  بني  احلميمة  للعالقات 
والقوى  اللبنانية  السياسية 
وبالذات  السودانية  السياسية 
وأشقائه  اهلل«  »حزب  بني 
أننا  ونعتقد  السودان،  يف 
العالقات  نعمر  أن  نستطيع 
بني بالدنا وشعوبنا وبني هذه 
وخصوصا  السياسية  القوى 

حزب اهلل«.

عسريان يدعو اىل إجياد احللول الناجعة ملعضلة التشكيل
دعا النائب علي عسريان القادة السياسيني اىل »اجياد احللول 
الوقت  »حان  أنه  معتربًا  احلكومة«،  تشكيل  ملعضلة  الناجعة 
هذه  على  الوضع  استمرار  ألن  الوطن  ملصلحة  اجلميع  ليتنازل 
السياسي  النظام  الدولية، ويفقد  لبنان مصداقيته  احلال يفقد 

حالة االنتماء«.
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PROTON M21 
AUTO, AIR, STEER, POWER WINDOWS, CD PLAYER, 

ALLOYS, AIRBSG, LOG BOOKS, LOW KMS, EXCELLENT 
FIRST CAR, 

FIXED PRICE $3500  

SUZUKI BALENO 
5SPEED, AIR, STEER, POWER 

WINDOWS, P.MIRRORS, ALLOY WHEELS, 
LIMITED EDITION GTX, REAR SPOILER, FIXED 

PRICE $2950 

NISSAN  PULSAR 
5SPEED, AIR, STEER, CD PLAYER, CENTRAL LOCKING, 

P.MIRRORS, ALLOYS, 152010/06/ REGO, 
EXCELLENT ON FUEL, 

FIXED PRICE $3650 

HOLDEN CALAIS 
AUTO, AIR, STEER, POWER WINDOWS, CRUISE, C.LOCKING, 
DUAL AIRBAGS, SIDE AIRBAGS, ABS BRAKES, TRACTION 

CONTROL, ALLOY WHEELS, LEATHER SEATS, V8 6.OL, DRIVE 
AWAY TODAY NO MORE TO PAY, 

FIXED PRICE $28950- 

TOYOTA CAMRY 
AUTO, AIR, STEER, STEREO, CENTRAL LOCKING, 

032009/12/ REGO, EXCELLENT FAMILY
 SEDAN, FIXED 

PRICE $1750 

MITSUBISHI NIMBUS 
5SPEED, AIR, STEER, STEREO, POWER WINDOWS, 7 

SEATER, 232010/04/ REGO, EXCELLENT FOR THE FAMILY, 
DRIVE AWAY TODAY,

 FIXED PRICE $2950 

SUBARU LIBERTY 
AUTO, AIR, STEER, STEREO, P.WINDOWS, CRUISE, 

132009/11/ REGO, GOOD CONDITION, 
CHEAP CHEAP CHEAP, 

FIXED PRICE $1450 

MAZDA 323 
5SPEED, AIR, STEER, STEREO, CD PLAYER, AIRBAG, 

182010/02/ REGO, 
DRIVES LIKE A DREAM, 

FIXED PRICE $4350 

MITSUBISHI MAGNA 
AUTO, AIR, STEER, CD PLAYER, CENTRAL LOCKING, 

AIRBAG, LOG BOOKS, DRIVES AND LOOKS EXCELLENT, 

FIXED PRICE $3750 

FORD FALCON 
AUTO, AIR, STEER, STEREO, 6 SEATER, 

252010/03/ REGO, DRIVES AND LOOKS EXCELLENT, 

FIXED PRICE $1250 

SUZUKI SWIFT 
AUTO, AIR, CD PLAYER, 1.3L EXCELLENT ON FUEL, 

GREAT LEARNERS CAR,

 FIXED PRICE $1650 

HOLDEN COMMODORE 
AUTO AIR STEER STEREO MAGS REAR SPOILER 06-06-

2010 REGO REAL EYE CATCHER

 FIXED PRICE $2650 

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER 

    Tel: 9792 2255  -  Fax: 9792 2522  
   5 Enterprise Ave Padstow NSW 2211
   Web:www.wdcars.com.au
   Email: sales@wholedirectcars.com.au

CHOOSE FROM MORE 
THAN 100 CARS

@Ú»‡ßa@∂a@µ‰q¸a@Âfl@|n–„
�ıbèfl@X@M@�bybjñ@Y@Âfl

@áy¸aÎ@ojè€a
�ıbèfl@V@M@�bybjñ@Y@Âfl
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George’s Hardware
تأسست سنة ١٩٧٩ 

نؤمن كافة لوازم البناء واالدوات الصحية
 من أشهر اِّـاركات

خدمة سريعة.. نصيحة مخلصة.. ومعاملة ممتازة 
نفتح 6 أيام َّـ االسبوع

Ph: 9637 9399 - Fax: 9897 1756
114 – 116                                                  

georgeshardware@hotmail.com
Merrylands Road, Merrylands NSW 2160

لدنيا جميع أنواع اللحوم والدجاج الطازج يومياً
نؤمن طلبات كافة املناسبات 
توصيالت مجانية الى املنازل

نظافة في العمل وخدمة سريعة وصدق في 
املعاملة

PH: 9892 1122

ëÏ„bflãu@µflc@ÒäaÜhi

 S h o p  4 -  5 ,  2 8 2  -  2 8 6  G u i l f o r d  R d ,
G u i l d f o r d  2 1 6 1

@Ñib�æa@Âfl@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ

@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@fibóm¸a@
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a
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للمرة األوىل منذ شهرين، عادت 
الشارع  إىل  اإليرانية  املعارضة 
أمس، واشتبك أفرادها ساعات 
مع رجال األمن، على مقربة من 
مكان االحتفال الرمسي بالذكرى 
الـ30 الحتالل السفارة األمريكية 
العاملني  واحتجاز  طهران  يف 
شهرا.   15 حنو  رهائن  فيها 
واغتنم الرئيس األمريكي باراك 
طهران  ليحض  الذكرى  أوباما 
شأن  يف  تنازالت  تقديم  على 
صفحة  وطي  النووي  برناجمها 
جديدة  عالقة  واقامة  املاضي 
مع الواليات املتحدة، بينما أمل 
الناطق بامسه روبرت غيبس أال 

تتسع أعمال العنف.
"موجكامب"  موقع  وأورد 
اإلنرتنت  شبكة  على  اإلصالحي 
على  النار  فتحت  الشرطة  أن 
ساحة  يف  املعارضة  متظاهري 
"حفت تري". وحتدث عن سقوط 
إصابات يف تظاهرات أخرى يف 

شرياز ورشت.  
"الشرطة  أن  شاهد  وروى 
احملتجني.  مئات  مع  اشتبكت 
كانوا يرددون املوت للديكتاتور. 
اهلراوات  الشرطة  واستخدمت 
االيرانيون  ويهتف  لتفريقهم". 
عادة يف ذكرى احتالل السفارة 
أما  المريكا".  "املوت  هتاف 
فاستخدم  للديكتاتور"  "املوت 
تلت  اليت  التظاهرات  يف 
 12 يف  الرئاسية  االنتخابات 
حزيران، وكان يقصد به املرشد 

األعلى آية اهلل علي خامنئي. 
الشرطة  إن  آخر  شاهد  وقال 
املسيل  الغاز  قنابل  أطلقت 
ردد  الذي  احلشد  على  للدموع 
و"ال  أكرب"  "اهلل  فيه  مئات 

ختافوا حنن معًا". 
البعض  ان  االنتباه  واسرتعى 
ختوض  الذي  أوباما  طالب 
السلطات  مع  حوارًا  إدارته 
قالوا:  إذ  بالتدخل،  اإليرانية 
معهم  إما  انت  أوباما،  "أوباما، 

وإما معنا". 
على  اشخاص  مخسة  واعُتقل 
املوقوفني  إن  قيل  ثم  االقل 
شاهد  وأكد  "بالعشرات".  هم 

كروبي ُضرب واإلصالحيون االيرانيون واجهوا احملافظني وجتمعوا عند السفارة الروسية
املعارضة تستعيد هتاف »املوت للديكتاتور« 

أوباما: على طهران أن ختتار املستقبل الذي تريد 
الشرطة  من  "مئات  ان  ثالث 
وشرطة مكافحة الشغب وضباط 
الشرطة الذين يرتدون املالبس 
امليادين  يف  ينتشرون  املدنية 

الرئيسية". 
وقفت  األحياء،  أحد  ويف 
جمموعتان من املتظاهرين وجها 
للمعارضة  مؤيدة  االوىل  لوجه، 
حممود  للرئيس  واالخرى 
انصار  وهتف  جناد.  أمحدي 
بينما  المريكا"  "املوت  النظام 
بهتاف  املعارضون  عليهم  رد 
سارعت  اليت  لروسيا"  "املوت 
بفوز  االعرتاف  إىل  حكومتها 
جناد.  امحدي  حممود  الرئيس 
من  األمتار  مئات  مسافة  وعلى 
من  اآلالف  جتمع  تري"،  "حفت 
انصار النظام امام مقر السفارة 
وهم  السابقة،  االمريكية 
التقليدية  اهلتافات  يرددون 
"املوت  المريكا"،  "املوت 
بالدم  "بالروح   السرائيل"، 
ورفعت  مرشدنا".  يا  نفديك 
لـ"العم  رسم  فيها  ظهر  صور 
املتحدة،  الواليات  رمز  سام"، 

يتلقى ضربات على رأسه. 
حداد  علي  غالم  النائب  وانتقد 
عادل زعماء املعارضة، إذ قال 
سريدون  "كيف  يعرف  ال  إنه 
العظمى.  اإليرانية  األمة  على 
إنهم يّدعون انهم أتباع الثورة، 
يف  تصرحيات  يصدرون  لكنهم 
وطالب  ايران".  أعداء  مصلحة 
بتغيري  االمريكية  االدارة 
سياستها حيال الربنامج النووي 
يف  احد  من  "ما  ألن  لبالده، 
ايران ميكنه ان يربم اتفاقا يف 
يف  الواضح  ايران  حق  شأن 

التكنولوجيا النووية".
السفارة  معارضون  واستهدف 
"وكر  مسوها  اليت  الروسية 
يطلق  كان  كما  اجلواسيس"، 
على السفارة األمريكية السابقة. 
من  عشرات  ان  شاهد  وأفاد 
حول  يسريون  الشرطة  افراد 
السفارة الربيطانية يف طهران.

اهلاتف  شبكات  وتعطلت 
االنرتنت  خدمات  وكل  اخلليوي 
من  احملتجني  ملنع  حماولة  يف 

تنظيم صفوفهم، كما حصل يف 
األيام األوىل للتظاهرات. ويف 
املعارضة  استغلت  أيلول،   18
للفلسطينيني  دعم  تظاهرة 
املناهض  التحرك  ملعاودة 

للحكومة.
عند  املواجهات  وانتهت 
املتظاهرين  بإخالء  الظهرية 
كانت  قلة  باستثناء  الشوارع 
حتى بعد الظهر ال تزال موزعة 
يف الشوارع املؤدية اىل وسط 

العاصمة.
اجلمهورية  وكالة  وأوردت 
"إرنا"  لألنباء  اإلسالمية  
االيرانية ان املتظاهرين أحرقوا 
القمامة  مستوعبات  من  عددًا 
الباصات  نوافذ  بعض  وحطموا 

واعتدوا على رجال الشرطة.
كروبي

وكان زعيما املعارضة املرشحان 
مري  اخلاسران  اإلصالحيان 
حسني موسوي ومهدي كروبي 
دعوا انصارهما اىل النزول اىل 
حتذيرات  رغم  على  الشوارع، 
من  و"الباسيج"  الشرطة 
"التجمعات غري الشرعية". وأفاد 
موقع كروبي على االنرتنت انه 
على  والضرب  للهجوم  تعرض 
مالبس  يرتدون  ضباط  أيدي 
رئيس  أن  إىل  مشريًا  مدنية، 
شارك  السابق  الشورى  جملس 
أحد  نقل  وقد  التظاهرات.  يف 
وُنقل  املستشفى.  اىل  حراسه 
ان  حسني،  كروبي،  جنل  عن 

بعد  عليه  مغمى  سقط  والده 
للدموع،  املسيل  الغاز  تنشقه 
ثم استعاد وعيه، ومل يكن يف 

حاجة اىل معاينة طبية.
منتظري

آية  الكبري  الديين  املرجع  ورأى 
يف  منتظري  علي  حسني  اهلل 
االنرتنت  شبكة  على  موقعه 
االمريكية  السفارة  "احتالل  ان 
الثوريني  دعم  البدء  يف  لقي 
االيرانيني و)مؤسس اجلمهورية 
اإلسالمية( االمام اخلميين، وانا 
بنفسي دعمته. ولكن نظرًا اىل 
واحلساسية  السلبية  التداعيات 
هذا  عن  جنمت  اليت  البالغة 
االمريكي،  الشعب  لدى  العمل 
حتى  موجودة  تزال  ال  واليت 
اليوم، فإن القيام بهذا العمل 
انه يف  ذلك  يكن صائبًا".  مل 
تعترب  ما  بلد  سفارة  ان  املبدأ 
البلد،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
يف  ليس  بلد  سفارة  واحتالل 
حرب معنا هو مبثابة اعالن حرب 
على هذا البلد. هذا ليس أمرا 
ان  معلوماتي  وحبسب  صائبًا. 
العمل  هذا  قادوا  من  بعض 

اقروا بانه كان خطأ".
واشنطن

ويف غضون ذلك، قال غيبس: 
"نأمل حقًا يف أال تنتشر اعمال 
العنف، وحنن نتابع الوضع عن 
احتالل  ذكرى  ويف  كثب".  
السفارة األمريكية، قال أوباما 
ختتار...  ان  ايران  "على  ان 

مسعنا منذ 30 سنة ما تعارضه 
والسؤال  االيرانية،  احلكومة 
الذي  املستقبل  هو  ما  اآلن 
ضمان  على  وحضها  تريده". 
تكافؤ الفرص والعدل ملواطنيها 

كافة.
فرنسا

وزير  أبدى  باريس،  ويف 
اخلارجية الفرنسي برنار كوشنري 

*أفراد من شرطة مكافحة الشغب اإليرانية بني متظاهرين معارضني يف وسط طهران*

األمين على  التضييق  قلقه من 
ان  من  حمذرًا  املتظاهرين، 
احملادثات اليت بدأت يف جنيف 
يف األول من تشرين االول بني 
الدول اخلمس الدائمة العضوية 
شأن  يف  ايران  مع  وأملانيا 
ملفها النووي، ستتوقف اذا مل 
ايران على عرض ختصيب  ترد 

األورانيوم يف اخلارج.

اخلارجية  وزيرة  مساعد  صرح 
آسيا  شرق  لشؤون  االمريكية 
واحمليط اهلادي كورت كامبل، 
حتسني  تريد  واشنطن  بان 
العالقات مع اجمللس العسكري 
احلاكم يف ميامنار ) بورما سابقا( 
خطوات  على  اجمللس  أقدم  اذا 
ملموسة يف اجتاه الدميوقراطية. 
مساعده  يرافقه  كامبل  ووصل 
ميامنار  اىل  مارسيل  سكون 
الثلثاء يف حماولة ملعاودة احلوار 
انغالقا  االكثر  البلدان  احد  مع 
مع  حمادثات  واجريا  العامل  يف 
النظام  من  قريبة  عدة  منظمات 
منذ  البالد  عاصمة  نايبيداو  يف 
2005. وقد التقيا صباح أمس 
رئيس وزراء اجملموعة العسكرية 
ان  قبل  سني  ثني  احلاكمة 
العاصمة  رانغون  اىل  يتوجها 
مسافة  على  للبالد  القدمية 
وال  جنوبا.  كيلومرت   400 حنو 
اجمللس  قائد  يلتقيا  ان  يتوقع 

العسكري اجلنرال ثان شوي. 
وافاد صحافيون ان املسؤولني 
فندق  يف  التقيا  االمريكيني 
"اينيا اليك" يف رانغون زعيمة 
اونغ سان سو تشي  املعارضة 
اجلربية  اإلقامة  يف  املوضوعة 
تصريح.  باي  تدل  مل  واليت 
واكتفت "سيدة رانغون" البالغة 
بالوقوف  سنة   64 العمر  من 
دقائق امام املصورين االجانب 
قبل ان تلتقي كامبل ومساعده 
غرف  احدى  يف  ساعتني  مدة 
الفندق من غري ان يتسرب شْي 

عن حمادثاتهم. 
االمريكي  املسؤول  هو  وكامبل 
االرفع مستوى يزور البالد منذ 
زيارة املندوبة االمريكية الدائمة 

وفد أمريكي  يف ميامنار وجيري 
حمادثات مع أونغ سان سوتشي 

املتحدة  االمم  لدى  السابقة 
عام  اولربايت  مادلني  السفرية 
صوت   " اذاعة  وبثت   .1995
تعد  الزيارة  هذه  ان  امريكا" 
احلوار  لسياسة  واضحا  مؤشرا 
ادارة  تنتهجها  التى  اجلديدة 
الرئيس باراك أوباما على عكس 
سياسة سلفه جورج بوش الذي 
سعى اىل عزل النظام العسكري 

احلاكم منذ 1962. 
االعالم  وسائل  تكتمت  وفيما 
احمللية على مضمون احملادثات 
االمريكي  الوفد  أجراها  اليت 
ان  بيان  يف  كامبل  قال   ،
التأكيد   " هو  زيارته  هدف 
حقوق  احرتام  لضرورة  القوي 
اونغ  عن  واالفراج  االنسان 
واملعارضني  تشي  سو  سان 
واالصالح  االخرين  السياسيني 
انه  واوضح  الدميوقراطي". 
العسكريني  املسؤولني  أبلغ 
املتحدة  الواليات  استعداد   "
الختاذ خطوات لتحسني العالقات 
املسار  هذا  لكن  البلدين،  بني 
اجمللس  اقدام  على  يتوقف 
العسكري على خطوات ملموسة 
الدميوقراطية  اجتاه  يف  وثابتة 
والتزام قرارات االمم املتحدة". 
كامبل  ان  اىل  مراقبون  واشار 
من  االسلحة  مشرتيات  قصد 
ان  ومعلوم  الشمالية.  كوريا 
تقارير افادت ان ميامنار تعتزم 
مع  بالتعاون  نووي  مفاعل  بناء 

بيونغ يانغ. 
وتستعد ميامنار الجراء انتخابات 
ويشرتط   ,2010 سنة  عامة 
كل  إشراك  الدولي  اجملتمع 
القوى السياسية فيها لالعرتاف 

بنتائجها.
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Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

ايام من انسحابه من  بعد ثالثة 
االنتخابات  من  الثانية  الدورة 
اخلارجية  وزير  اعترب  الرئاسية، 
عبد  اهلل  عبد  السابق  األفغاني 
محيد  انتخاب  اعادة  ان  اهلل 
شرعي  غري  أمر  رئيسًا،  كرزاي 
ينذر  الذي  االمر  قانوني،  وغري 
باستمرار األزمة اليت تشل البالد 
منذ أكثر من شهرين، بينما أبدى 
األمريكية  األركان  هيئة  رئيس 
مولن  مايكل  االمريال  املشرتكة 
يف  الفساد  تفشي  من  قلقه 
ويف  األفغان.  الزعماء  صفوف 
االنتباه،  يسرتعي  أمين  تطور 
الربيطاني  الوزراء  رئيس  افاد 
شرطيًا  ان  براون  غوردون 
مخسة  بالرصاص  قتل  أفغانيًا 
وأصاب مخسة  بريطانيني  جنود 
يف  تفتيش  نقطة  عند  آخرين 
اىل  يشري  وهذا  أفغانستان، 
تكون  قد  "طالبان"  حركة  ان 

اخرتقت الشرطة االفغانية.
األفغاني  اخلارجية  وزير  وكان 
السابق برر انسحابه من الدورة 
الثانية بتخوفه من تكرار عمليات 
لطخت  اليت  الكثيفة  التزوير 
الدورة االوىل. وأمس قال يف 
كرزاي  إعالن  منذ  االول  موقفه 
القرار  "هذا  إن  االثنني  رئيسًا 
ليس له اي سند قانوني، وان 
على  احلكم  تتوىل  حكومة  اي 
أساس قرار جلنة كهذه ال ميكن 

ان حتظى بالشرعية".

عبد اهلل ال يعرتف بكرزاي وال ينضم إىل حكومته
شرطي أفغاني قتل 5 جنود بريطانيني وجرح 5 

اللجنة  اتهام  اهلل  عبد  وكرر 
بـ"عدم  لالنتخابات  املستقلة 
الكفاية" و"االحنياز" اىل كرزاي 
اهلل  عزيز  مستشاره  عنينّ  الذي 
إىل  مشريًا  هلا،  رئيسًا  لودين 
أنها "حتديدًا اللجنة نفسها اليت 
الرئيس". وشدد  أعلنت تعيني 
اىل  تصل  حكومة  "اي  أن  على 
الشعب،  دعم  دون  من  احلكم 
مثل  ظواهر  حتارب  ان  ميكن  ال 
والبطالة  االرهابية  التهديدات 
املشاكل  ومئات  والفقر 

االخرى".
وبتنديده بشرعية كرزاي، يكون 
عبد اهلل قد رفض دعوة اجملتمع 
الدولي اىل تأليف حكومة وحدة 
االمني  كان  والثلثاء  وطنية. 
 - بان كي  املتحدة  لالمم  العام 
مون طلب من الرئيس األفغاني 
املرشحني  مجيع  مع  العمل 
األبيض  البيت  وأعلن  للرئاسة. 
مع  تبحث  االمريكية  اإلدارة  ان 
فريق كرزاي يف ميثاق يفرتض 
مباشرة  التصدي  يضمن  ان 
"نشعر  مولن:  وقال  للفساد. 
مستوى  من  الشديد  بالقلق 
الفساد ومدى تأثريه على شرعية 
هذه احلكومة" األفغانية، مضيفا 
نطاق  على  "متفش  الفساد  ان 
اختاذ  ان  وجوب  ورأى  واسع". 
للقضاء  كبرية  "خطوات  كرزاي 
قائاًل:  وخاطبه  الفساد".  على 
التخلص  عليك  ان  يعين  "ذلك 

تعتقلهم  وان  الفاسدين،  من 
وحتاكمهم". 

بيد أن عبد اهلل مل ير فائدة يف 
املشاركة يف ائتالف مع خصمه، 
تنقصها  كهذه  "حكومة  ألن 
حماربة  تستطيع  ال  الشرعية 
رغبة  لدي  ليست  الفساد... 
تؤلفه  الذي  الوزراء  جملس  يف 
املستقبل،  يف  كرزاي  حكومة 
وهو  برناجمي  وسأواصل 
يطلب  أنه مل  موضحًا  التغيري"، 
وناشد  حللفائه.  وزارية  حقائب 
أنصاره االستمرار يف املعارضة 

السلمية.
الناطق  قال  املقابل،  ويف 
هراوي  سياماك  كرزاي،  باسم 
فيها  يفكر  اليت  "احلكومة  إن 
ستكون  حكومة  الرئيس، 
خلرباء  خاصة  أماكن  فيها 
ستكون  ومهنيني.  ومثقفني 
وبعض  جديدة  شخصيات  فيها 
كان  الذين  القدامى  الوزراء 
أن  إىل  وأشار  جيدًا".  اداؤهم 
اجلديدة  حكومته  سيعلن  كرزاي 
اسابيع،  ثالثة  غضون  يف 
عليه  يشدد  ما  "يف ضوء  وأنه 
اجملتمع الدولي من القضاء على 
املخدرات والفساد، ستؤخذ كل 

هذه القضايا يف االعتبار".
همايون  اآلخر  الناطق  أما 
جيوز  ال  أنه  فالحظ  محيدزادة، 
احلكم على أداء كرزاي بأنه كان 
األمية  نسبة  تدني  مع  سيئًا، 

وارتفاع نسبة مرتادي املدارس 
وقال  الطبية.  العناية  ومتلقي 
انه من غري العدل انتقاده و"حنن 
يف وسط قتال، وسط حرب )مع 
حركة "طالبان"(. لدينا مشكلة، 

ولذا فإن 40 دولة تساعدنا".
مقتل بريطانيني  

رجل  قتل  آخر،  صعيد  على 
على  انه  يعتقد  أفغاني،  شرطة 
جنود  مخسة  بـ"طالبان"،  عالقة 
بريطانيني يف هجوم اتهم براون 
احلركة بأنها وراءه، بينما يواجه 
يف  احلرب  يف  جديدًا  تشكيكًا 

البلد املضطرب.
الثلثاء  االفغاني  املهاجم  وفتح 
يف  تفتيش  حاجز  على  النار 
هلمند  بوالية  علي  ناد  منطقة 
معظم  ينتشر  حيث  اجلنوبية 
اجلنود الربيطانيني وعددهم حنو 
من  يفر  ان  قبل  جندي،   9000
القتلى  اجلنود  وكان  املكان. 
االفغان  الشرطة  رجال  يدربون 

الذين يعملون يف احلاجز. 
أمام  باهلجوم  براون  وندد 
بأنه  ووصفه  العموم،  جملس 
"ما  وقال:  ومأسوي".  "فظيع 
أعلنت  طالبان  ان  هو  نعرفه 
احملتمل  من  عنه.  مسؤوليتها 
عنصرا  استخدمت  طالبان  ان 
انها  او  األفغانية  الشرطة  من 
اخرتقت صفوف قوات الشرطة 

االفغانية".
اجليش  باسم  ناطق  واوضح 

االولية  التقارير  بان  الربيطاني 
الشرطة  رجل  ان  اىل  تشري 
دون  من  النار  أطلق  االفغاني 
موضع  املسألة  و"هذه  حتذير، 
حتقيق جتريه الشرطة العسكرية 
األفغانية.  والشرطة  الربيطانية 
أحد  قام  معلوماتنا،  حبسب 
افراد الشرطة الوطنية االفغانية 
بهذا العمل اخلارج عن القواعد، 
وال  آخر.  شخص  مبساعدة  رمبا 
نعرف حتى اآلن دوافعه ومكان 

وجوده".
احملافظني  حزب  زعيم  ق  وعلنّ
بان  كامريون  ديفيد  املعارض 
كان  النار  مطلق  كون  حقيقة 
التدريب  برنامج  يف  مشاركًا 
الذي يشرف عليه اجلنود الضحايا 
يثري تساؤالت جدية عن سالمة 
تدرب  اليت  الربيطانية  القوات 

قوى األمن االفغانية.
برامج  أهمية  أبرز  براون  لكن 
التدريب، ألنها تظهر أن "قوة 
الدولية"  األمنية  املساعدة 
اليت  "ايساف"  أفغانستان  يف 
االطلسي  مشال  حلف  يقودها 
على  هناك  الشعب  تساعد 
وأضاف:  شؤونه.  تسيري 
يف  األمنية  اإلجراءات  "ستعزز 
االماكن املهمة، ولكن ال ميكننا 
االفغانية  القوات  تدريب  وقف 
واإلشراف عليها، وهو ما يعترب 
ملستقبل  جدًا  ضروريًا  جزءا 
هذا  بالدنا.  وأمن  افغانستان 

مع  ستعمل  قواتنا  ان  يعين 
واجليش  األفغانية  الشرطة 
تدريب  أن  ذلك  االفغاني"، 
قوى األمن األفغانية كي تصري 
األمن  تولي شؤون  قادرة على 
يف هذا البلد، يعد عاماًل أساسيًا 
يف اسرتاتيجية التحالف الشاملة 

وسنواصل القيام به".
القوات  قائد  أعلن  كذلك 
مشال  حلف  وقوات  األمريكية 
األطلسي يف أفغانستان اجلنرال 
ستانلي ماكريستال فتح حتقيق 
السلطات  مع  احلادث  هذا  يف 
بيان  يف  وجاء  األفغانية. 
احلادث  هذا  ندع  "لن  أصدره: 
قوى  مع  بناء شركة  عن  يثنينا 
االمن األفغانية من اجل مستقبل 

أفغانستان". 
وأمر كرزاي ايضًا بفتح حتقيق، 
الداخلية بـ"إحالة  وطالب وزارة 

املسؤولني على العدالة".
األفغاني  الداخلية  وزير  وقال 
"يبدو  اهلجوم  ان  امتر  حنيف 

حادثًا منعزاًل".
وأفادت وزارة الدفاع الربيطانية 
ان ثالثة من اجلنود كانوا ينتمون 
غاردز"،  "غرينادير  كتيبة  اىل 
العسكرية  الشرطة  اىل  واثنني 
امللكية. وبذلك ارتفع اىل 229 
الذين  الربيطانيني  اجلنود  عدد 
قتلوا منذ التدخل العسكري يف 
هذا البلد عام 2001، بينهم 93 

هذه السنة.
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ارباح مفاجئة للحكومة جراء 
اصالحات نظام دعم االدوية

كشفت شركات االدوية ان احلكومة الفدرالية رحبت 3 مليارات 
دوالر من ادخارات مفاجئة من االصالحات اليت ادخلتها على 

خمطط دعم االدوية الذي ميوله دافعو الضرائب.
فقد قدرت دراسة جديدة ان توفر احلكومة حوالي 6 مليارات 
دوالر خالل عشر سنوات جراء االصالحات اليت بدأت بتنفيذها 

العام املاضي وذلك مبعدل مضاعف عن التخمني االصلي.
اخلطة  اكالف  ان  فيكتوريا  جامعة  بها  قامت  دراسة  وقالت 
تنمو  ان  وتوقعت  السيطرة  اكثر حتت  بدت  النمو  السريعة 

حبدود 3 اىل 4 يف  املئة فقط سنويا.
وقالت هيئة »االدوية-اسرتاليا« اليت متثل الشركات يف 
صناعة الوصفة الدوائية ان الدراسة اظهرت ان احلكومة رحبت 

3 مليارات دوالر وهو مبلغ غري متوقع.
قدم  التقرير  »ان  بالوكالة   التنفيذي  الرئيس  وقالت 
دليال ثابتا بان نظام االدوية املدعومة عمل بشكل جيد وأن 
االصالحات فعلت ما كان مصمم هلا ان تفعله ولسنا حباجة 

اىل اصالحات اضافية يف هذا اجملال«.

اعلن بنك ويستباك اّن ارباحه 
 10.7 مبعّدل  تدّنت  السنوية 
يدخل  اّنه  ويقول  املئة  يف 
قوي يف  بزخم  املالية  السنة 
وقت تستقر فيه دورة الدين 

الرديء.
من  الصايف  الربح  هبط  فقد 
لالشهر  دوالر  مليار   3.45
ايلول   30 املنتهية يف  ال12 
املاضي مقارنة مع 3.86 مليار 
دوالر للفرتة نفسها السابقة، 
كما ذكر بنك ويستباك الذي 

مقّره سيدني.
النقد  مداخيل  هبطت  كما 
املفّضل  املقياس  االّولية، 
التقلبات  ختفف  النها  للبنك 
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تدني ارباح بنك ويستباك 
مبعّدل 10.7 يف املئة اىل 3.45 

مليارات دوالر

االتصاالت  نقابة  ذكرت 
تلسرتا سينفذون  عّمال  اّن 
وصلت  ان  بعد  اضرابا 
اىل  االدارة  مع  املفاوضات 

حائط مسدود.
االتصاالت  احتاد  وقال   

والكهرباء واالدوات الصحية 
شركة  اّن  االّول،  امس 
كانت  العمالقة  االتصاالت 
املستخدمني  معاقبة  حتاول 
الذين حاولوا ان تتم مناقشة 
اتفاقية مكان العمل من خالل 
االحتاد بسبب عرضها عليهم 

اجرا اقّل.
لني  االحتاد  رئيس  وقال 
كوبر اّن »تلسرتا تشّن حربا 
بعرضها  مستخدميها  على 
عليهم اجورا مثرية للشفقة 
على مدى ثالث سنوات«.

عّمال  صّوت  وباملقابل، 
باضراب  البدء  على  تلسرتا 
مستمر ابتداء من يوم اجلمعة 
كوبر  السّيد  )امس(.وقال 
يعرقل  سوف  االضراب  اّن 
اخلدمات  ومتديد  الصيانة 
وانظمة  التقنية  العالية 
االنرتنت  وخدمات  االتصال 
لزبائن  وخاّصة  والكمبيوتر 
وقد  والشركات.  احلكومة 
تأثري  االضراب  هلذا  يكون 
ارسال  وانظمة  اهلاتف  على 
كافة  يف  البيانات  شبكة 

احناء اسرتاليا.
ختّلت  اخر،  صعيد  على 
املثري  الرسم  عن  تلسرتا 
دوالر   2.20 البالغ  للجدل 
الذين  على  املفروض 

يدفعون فواتريهم يف مراكز 
الربيد والذي مّت تقدميه منذ 

حوالي شهرين.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
ان  تودي  دايفد  لتلسرتا 
تطبيقه  سيتم  التغيري  هذا 
املقبلة  القليلة  االشهر  يف 
الرسوم  هذه  تعاد  وسوف 
اليت مّت دفعها منذ 14 ايلول 

املاضي اىل اصحابها.
»لقد  يقول  واضاف 
اجلميع  اراء  اىل  استمعت 
اليت  الطريقة  اّن  واعتقد 
قدمنا فيها الرسم ال تتماشى 
الزبائن  التزامنا بوضع   مع 
جمددا يف قلب عملنا ...من 
الواضح لي االن ان تقديم 
هذا الرسم عرب خططنا احلالية 
كان طريقة خاطئة لتشجيع 
اىل  االنتقال  على  الزبائن 

الدفعات االلكرتونية«
الرسم  وقال«صممنا 
من  اكثر  تعفي  بطريقة 
مليوني مسّن ومتقاعد ولكن 
هذا ما زال غري مقبول للعديد 

من زبائننا«.
الوقت  اعلن يف  انين   غري 
زالت  ما  تلسرتا  اّن  نفسه 
على  الزبائن  حتاول تشجيع 
الدفع  االعتبار  يف  االخذ 

االلكرتوني.

الغت رسم 2.20 دوالر على دفع الفواتري عرب مكاتب الربيد 

عّمال تلسرتا بصدد تنفيذ اضراب اثر نزاع مع الشركة
مسيث: لن نأخذ الجئي اوشينيك فيكينغ يف عداد الالجئني سنويا

ستيفن  اخلارجية  زوير  اعلن 
منت  على  املأزق  اّن  مسيث 
فيكينغ  اوشينيك  الباخرة 
الفيدرالية  احلكومة  يدفع  مل 
يف  احلسبان  يف  اخذه  على 
اىل  لالجئني  السنوي  العدد 

اسرتاليا.
 78 من  جمموعة  زالت  وما 

من  النزول  ترفض  الجئا 
االسرتالية  اجلمارك  سفينة 
الشاطئ  على  زالت  ما  اليت 
من  اكثر  منذ  االندونيسي 

اسبوعني.
على  زال  مل  النقاش  ففيما 
املسألة  هذه  بشأن  اشّده 
نفى السّيد مسيث بأن تكون 

اجربت  قد  السريلنكيني  حمنة 
التفكري  اعادة  على  احلكومة 
بعدد طاليب اللجوء الذي تأخذه 

سنويا.
عددا  نستقدم  »اننا  وقال 
كبريا، اننا لن نعطي اّي اعتبار 
مع  التعامل  ذلك  لتوسيع 

مسألة اوشينيك فيكينغ«.

غري  خسائر  اىل  املستندة 
االصول  قيم  على  واقعية 
يف   8 مبعّدل  واملوجودات 
املئة لتصل اىل 4.627 مليار 

دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي غايل 
كيلي يف بيان للبنك : »اّن 
بنك ويستباك سّلم نتيجة مالية 
صحيحة خالل عام صاخب«.

 واضاف يقول:«اّن اجملموعة 
قاعدة  توسيع  يف  جنحت 
التوزيع  وامكانية  زبائنها 
لعائدات  صلبا  اساسا  مقّدمة 
حلملة  صحيحة  ومردودات 
االسهم وعروض انتاج افضل 

لزبائنها«.   
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 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007 

Phone: (07) 3868 4480 
Fax: (07) 3868 4481 

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860

4 Trafalgar street
Manly ( Manly Harbour)

Manly ومن الجنوب على مرفأ البواخر ومن الغرب على شاطئ Moreton يطل من الشرق على خليج
يقفل ايام  االثنني ويفتح َّـ العطل بأسعار اضافية

من الثالثاء حتى الخميس:
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٢،٣٠ بعد الظهر
للعشاء من الـ ٦،٠٠  مساء حتى الـ ٨،٠٠ مساء 

ايام الجمعة والسبت
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٢،٣٠ بعد الظهر
للعشاء من الـ ٦،٠٠  مساء حتى الـ ٩،٣٠ مساء 

األحد: من ١٢ ظهرا حتى الـ ٣،٠٠ بعد الظهر
مساء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى الـ ٨،٣٠ ليال

ÂiçÌãi@¿@ÊÏn‹flbÁ@Ú‘�‰fl@¿@7Ëì€a@ÚÌãzj€a@p¸Ï◊dæa@·»�fl
يتسع لـ ٣٥٠ شخصا.. منظر رائع على ضفاف النهر

اقصدوا مطعم Whilson ` Boathouse   واستمتعوا بجلسة رائعة وخربة 
طويلة َّـ تحضري األطعمة البحرية

يفتح من االثنني حتى السبت:
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٣،٠٠ بعد الظهر

للعشاء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى وقت متأخر من الليل
األحد:

 من ١١،٣٠ صباحا حتى الـ ٤،٠٠ بعد الظهر
مساء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى الـ ٩،٠٠ ليال

OYSTER بار الـ
من االثنني اُّـ األحد طيلة النهار  حتى الـ١٢،٠٠ ليال

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

مطعم اِّـأكوالت البحرية الشهري َّـ منطقة  مانلي َّـ بريزبن
يتسع لـ ٢٠٠ شخص.. منظر رائع على ضفاف النهر على ثالث جهات

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

يوم  اخر صدر  استطالع  اظهر 
التأييد  يف  اخنفاضا  الثالثاء 
غري  الفيدرالي،  العّمال  حلزب 
الوزراء  جملس  رئيس  اّن 
كيفن راد مل يعر اهتماما كبريا 

لنتائج االستطالع.
فقد اظهر االستطالع اخنفاض 
االصوات االّولية حلزب العّمال 
لتصل  مئوية  نقاط   7 مبعّدل 
اىل 41 يف املئة حيث كانت 
قبل  السابق  االستطالع  يف 

اسبوعني 48 يف املئة.   
ففي االصوات التفصيلية بني 
العّمال  حزب  يتقّدم  احلزبني 
يف   52 مبعّدل  االئتالف  على 
املئة اىل 48 يف املئة وهذه 
تلك  من  اضيف  هي  الفجوة 
اليت كانت يف انتخابات 2008 
العّمال  حزب  فيها  فاز  اليت 

باحلكم.

لراديو اي  السّيد راد  وصّرح 
مع  »اتكّلم  قائال:  سي  بي 
يسمح  عندما  االعالم  اجهزة 
بذلك«. مواعيدي  جدول 
ادىل  قد  كان  بأنه  مضيفا 
نشر  قبل  كثرية  بتصرحيات 

استطالع االراء.
قال »انين احتّدث اىل الناس 
اكون  سوف  النين  االثري  عرب 
االسبوعني  يف  اخلارج  يف  

املقبلني«.
وسوف يسافر السّيد راد اىل 
سينغافورة للمشاركة يف قّمة 
لدول  االقتصادي  التعاون 
ثّم  ومن  والباسيفيك  اسيا 

سوف ينتقل اىل اهلند.
وقال رئيس الوزراء اّن وظيفته 
هي اختاذ قرارات صعبة بشأن 
من  احلدود  ومحاية  االقتصاد 

اجل »املصلحة الوطنية«.

بوينغ  لطائرة  كوانتس  مسحت 
بـ747 مبواصلة عملياتها بالرغم 
من انه كان هناك تسرب للنفط 
فيها كما زعم كتاب غري خمول.
يف  طريان  مهندس  قال  فقد 
النعاس  انه غلب عليه  الشركة 
بسبب تنشقه دخانا ساما يعتقد 

انه ناتج عن تسرب للنفط.
متكررة  تفتيشات  اخفقت  وقد 
املشكلة  سبب  على  العثور  يف 
بشكل  النفط  تسرب  وزاد 
اعالم  يتم  مل  انه  غري  مستمر 
وجود  احتمال  حول  املسافرين 

هواء سام.
ويعتقد ان تسرب النفط ساهم 
زعم  كما  الدخان  يف  مباشرة 

الكتاب.
يف  املفصلة  املزاعم  وكشفت 
 2007 متوز  بني  ما  انه  الكتاب 
 31 هناك  كان   2008 ومتوز 
يف  موظفني  قبل  من  تقريرا 
فيها خماوفهم  يبدون  كوانتس 
دخان  لتنشق  تعرضوا  بأنهم 
على  يعملون  كانوا  فيما  سام 

طائرات خمتلفة.
كتبه  الذي  الكتاب  ويلخص 
ماثيو  االستقصائي  الصحايف 
شهرا   13 مدى  على  بينز 
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كيلي تدعو احلكومة لتخفيف 
الضريبة على املّدخرات

اخنفاض الدعم حلزب العّمال 
مبعّدل 7 نقاط مئوية

التنفيذية  الرئيسة  طالبت 
كيلي  غايل  ويستباك  لبنك 
بتخفيض  الفيدرالية  احلكومة 
املّدخرات  على  الضريبة 
يف  النقد  من  املزيد  لتوفري 

حساب االّدخار.
وجتادل االنسة كيلي بأنه لو 
فعلنا ذلك لرمبا جتنبت البالد 
املالية  االزمة  يف  الوقوع 

العاملية.
البالد  كانت  »اذا  وقالت: 
حتت مديونية عالية جدا فان 
معّدل ما نقرتض يضاعف ما 

نوّفر«.
انه  كيلي  االنسة  واعلنت 
ازمات  اية  تفادي  اجل  من 
»فاننا  املستقبل  يف  مالية 
حباجة حلوافز وتوفري مّدخرات 

اضافية كافة«.
التنفيذية  الرئيسة  ورأت 
غرقنا  ويستباك »اننا  لبنك 
العاملية  املالية  االزمة  يف 
اىل  نسبة  ضعفنا  بسبب 

اسواق التمويل اخلارجية«.
مّت  ان  كيلي  االنسة  وقالت 

واالعتبار  االّدخار  حوافز  اخذ 
يف املراجعة الضريبية برئاسة 
اخلزانة  دائرة  موظفي  كبري 
يف  هنري  كيفن  الفيدرالية 
صدوره  املنتظر  التقرير 

الشهر املقبل.
كيلي  االنسة  تستبعد  وام 
املتحركة  الفوائد  اسعار  رفع 
مبعّدالت اكرب من زيادات البنك 

املركزي يف املستقبل.   

صدور كتاب يزعم تعّرض ركاب 
كوانتس هلواء سام

كوانتس  حوادث  فيها  يلخص 
ومن  االخرية  السنوات  يف 
خزان   انفجار  حادثة  ضمنها 
ثغرة  احدث  الذي  االوكسيجني 

يف جانب الطائرة.
كما يقدم الكتاب تفاصيل حول 
الصيانة عام 2006 جرى تنفيذه 
التدقيق  ووجد  سينغافورة  يف 
ان نوعية مراقبة الصيانة كانت 

»تتجه اجتاها سلبيا«.
وقال السيد بينز »ان الكتاب 
يعترب انذارا للشركة« كاشفا ان 
»اشخاصا داخل كوانتس اتوا 
خماوفهم  عن  معربني  بانفسهم 

حيال مستقبل الشركة«.
 وقال السيد بينز:«لقد حتدثت 
وسابقني  حاليني  موظفني  مع 
انها قصة  وهكذا  كوانتس  يف 
البداية  من  لكوانتس  كاملة 
املوقع  على  قراءتها  ميكن  ال 

االلكرتوني«.
اقتطعت  قد  كوانتس  وكانت 
1750 وظيفة يف العام املاضي 
التنفيذي  لرئيسها  ودفعت 
حيث  دوالر  مليون   11 السابق 
مبظلة  املبلغ  هذا  عليه  نزل 
صيانة  نقل  مت  فيما  ذهبية 

الطائرات اىل اخلارج.

»الضحية املستهدفة« حمرتفة كاراتيه!
مل يوفق سارق حمتمل يف مدينة 
اختيار  يف  سربينغ«  »أليس 
السائحة  أن  اتضح  إذ  ضحيته 
حمرتفة  سوى  ليست  األملانية 
كاراتيه حائزة على احلزام األسود.

وذكرت شبكة »أيه. بي. سي« 
األسرتالية إن الشابة األملانية ) 20 
سياح  جمموعة  ضمن  كانت  عامًا( 
اللصوص  من  جمموعة  هامجتهم 
على جسر ويليس تريس للمشاة 

مساء السبت املاضي. 
إن  الشرطة  مفتش  وقال 
انهالت  املستهدفة  »الضحية« 
املهامجني  أحد  على  بالضرب 
»وجنحت يف تسديد ثالث ضربات 

»الضحية  أن  وجه.«وتبني  يف 
العبة  سوى  ليست  املستهدفة« 
كاراتيه حائزة على احلزام األسود، 
ومتارس الفنون القتالية منذ أكثر 

من عشر سنوات.

*غايل كيلي*

*كيفن راد*
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■ الزعامة الكرامّية
ويف اجلانب املعارض، يقف الرئيس عمر كرامي وإىل جانبه ابنه 
فيصل، ويكادان يكونان وحدهما. وحني كان تيار املستقبل 
يستولي على طرابلس باجلملة والتجزئة، ويسيطر على أجهزة 
يكون  يكاد  كرامي  عمر  كان  املدينة،  يف  ومقّدراتها  الدولة 
الوحيد الذي تصّدى له، حبسب أحد املقربني من الرجل، إال أنه 
حني وقعت الواقعة ما بني جبل حمسن وباب التبانة، وخالل 
معارك السابع من أيار، كان كرامي يقول إّنه غري قادر على 
مواجهة السعار املذهيب، ال من موقع الزعامة التارخيية، وال من 
أّي موقع آخر. ويسّر إليك األقربون أن كل القوى يف طرابلس 
أسهمت يف تزويد باب التّبانة بالسالح والذخائر ملواجهة جبل 

حمسن، وال ُيستثنى من ذلك أّي طرف.
وخالل انتخابات عام 2009، كان لدى كرامي من اجلرأة ما يكفي 
الشريف،  خلدون  جانب  إىل  تضمه  بالئحة  االنتخابات  خلوض 
الرجالن  وقف  االنتخابات.  بعد  كرامي  عن  وختّلى  عاد  الذي 
الضاغطة، كما يف  املذهبية  احلالة  مواجهة  وحدهما عمليًا يف 
وجه املال السياسي، وبإمكانات مضحكة متامًا مقارنًة باإلنفاق 
االنتخابي لالئحة االئتالف. كما واجها المباالة من جانب القوى 
حنو  جهدها  من  الكثري  صّبت  أنها  الحقًا  اتضح  اليت  العلوية 
حممد الصفدي لتصفية احلسابات مع جنيب ميقاتي، وإضعافه 
كرئيس لالئحة االئتالف. ومع ذلك، حّقق كرامي نتيجة مقبولة 
له  اليت تسمح  النتيجة  ليست  أنها  إال  الظروف احمليطة،  يف 
عدا  احمللية،  السياسة  يف  دور  أداء  يف  الطموح  مبواصلة 
الوصول يومًا إىل توريث زعامة تارخيية، مرّشحة دائمًا لرئاسة 

احلكومة، إىل ولده من بعده.
يف  الريادة  دور  أداء  إىل  تسعى  دائمًا  كانت  »طرابلس 
املعادلة السياسية الداخلية، وكان رشيد كرامي ينتزع الدور 
بالقوة استنادًا إىل قوته يف طرابلس، وهو مدرك أن املدينة 
الذين  أحد  يقول  لبنان«،  يف  وعمقهم  السّنة  عاصمة  هي 

عرفوا التجربة الطرابلسية عن قرب.
أما هرموش، فيبدي اعتقاده بأنه من ناحية أوىل »تعرضت 
حالة التعاطف والشعور مبظلومية الشهيد رفيق احلريري، واعتبار 
اغتياله ضربة للطائفة إىل توظيف من جانب البعض، وُوضعت 
يف االحتكار. ومن ناحية أخرى، اسُتخدمت الشعارات إلسقاط 
أخصام تيار املستقبل على الساحة السّنية دون غريها. ومن 
وضعيفة،  ضامرة  كانت  السّنية  املعارضة  فإن  ثالثة،  ناحية 
واسعة«،  بطريقة  املستقبل  تيار  أمام  الباب  الشارع  وفتح 
مشريًا إىل أن املطلوب اليوم هو إنشاء تكّتل إسالمي حيافظ 
إىل  »الساحة  ويعيد  اإلسالمي،  واجلو  العربية  الثوابت  على 

مكانها«.
■ نقاشات وآمال عريضة

هذا النقاش ليس من باب الرتف. إّنه، على األقل، النقاش 
الذي تسمعه يف كل األماكن العامة اليت تزورها يف طرابلس، 
الشبان  منازل  ويف  الصالونات،  ويف  املقاهي،  يف  كما 
والكوادر يف األحياء. ودائمًا يتلّخص النقاش يف السؤال عما 

بعد؟ طرابلس والشمال إىل أين؟
اليوم يف طرابلس، وأكثر من  أكثر من خلّية نقاش موجودة 
ورقة كتبت من أجل النهوض بواقع املدينة، وأبناء طرابلس 
بالواقع  النهوض  تلقائيًا  يعين  بواقعهم  النهوض  أن  يرون 
العروبي العام يف لبنان. فهم إما يرون كل املناطق األخرى 
حتصيل حاصل، ويعّدون مدينتهم نقطة االرتكاز، وإما يرون أن 
األولوية هي العمل انطالقًا من واقعهم املباشر قبل التصدي 

للمناطق األخرى.
»اإلصالح  اسم  حتت  ورقة  وضع  النقاشية  التجّمعات  أحد 
والتغيري والتحديث« يف قراءة للواقع وحماولة لطرح بدائل. 
من  املئات  ومعها  ميدانيًا،  تعمل  آخر جمموعة  مكان  ومثة يف 
الشبان وأبناء األحياء الفقرية، وإن كان العديد من هؤالء ال 

يرغب يف الكالم اإلعالمي، قبل أن تنضج أمورهم.
جتاه  ضعفهما  لكّن  بدور  للقيام  مؤّهالن  والصفدي  ميقاتي 
موقع رئاسة احلكومة جيعلهما ساعيني لعدم إغضاب املرجعيات 

العربية
كرامي غري قادر على مواجهة السعار املذهيب ال من موقع 

الزعامة التارخيية وال من أي موقع آخر
فإّن  كرامي،  لعمر  الشريف  خلدون  ترك  على  املآخذ  ورغم 
حركة  أية  يرى »أن  وهو  آخر،  أفق  عن  البحث  بدأ  الشريف 
شعبية ُتنشأ اليوم، وبغّض النظر عن الواجهة اليت حتتضنها، 
والعروبيني  واإلسالميني  الفقراء  طموحات  عن  تعّب  واليت 
وأهل السّنة وأصحاب مشروع املقاومة، بإمكانها أن متّثل حالة 
استنهاض تنطلق من داخل املدينة )طرابلس(. ولكن يف ظل 
االستعار الطائفي، ال بد من اإلجابة عن جمموعة من األسئلة. 
فهل هناك صراع مذهيب؟ يف الظاهر نعم، ويف العمق يبدو 
الصراع سياسيًا. ولكن، يف كلتا احلالتني، فإن الشارع السيّن 

صار يرى أنه أسهل افرتاسًا من جانب الشارع الشيعي«.
ويتابع الشريف »إن أية حركة سياسية ال ميكن أن تنشأ من 

الوفري  املال  فإن  نفسه  الوقت  يف  ولكن  وفري،  مال  دون 
مفسدة لكل احلركات السياسية«. أما املعضلة الثالثة، حبسب 
الشريف، فهي »أن إنشاء أية حركة سياسية قد يؤدي إىل 
االصطدام بكل احلاالت السياسية املوجودة يف طرابلس، وهذا 
ثباتها على  البدايات، ولكن يف حلظة  أمر واقع، وخاصًة يف 
األرض، فان إية حركة سياسية شعبية مشابهة جيب أن تعتمد 

على التقاطع مع قوى سياسية موجودة يف املدينة«.
ويقول الشريف الذي ينشط يف إطار لقاءات بكوادر األحياء 
إن  السبعينيات،  منذ  عكاوي  خليل  جانب  إىل  كانوا  وقادة 
االنتخابات  بعد  املراجعات  لبنان هي مرحلة  اليوم يف  املرحلة 
النيابية األخرية »وال بد من اإلقرار أّواًل بأن تيار املستقبل 
النظر عن األسباب والتعليالت، ولكن بعد  قد انتصر، بغّض 
املراجعات ال بد من تعديل املسارات، وجيب إجياد حترك فكري 
حمصن حبالة شعبية مواكبة للمراجعات وللشارع السيّن، تتقاطع 

أو تتنافر مع التيارات حبسب دنّوها من الثوابت«.
أما الثوابت، فهي »أن تيار املستقبل ال يعّب عن العروبيني 
أن هؤالء ال  وانتماءاتهم، كما  امللتزمني خبياراتهم  السّنة  أو 
ينتمون إىل احلالة الشيعية السياسية، برغم انتمائهم الفطري 
النقطتني  هاتني  إىل  أضف  املقاومة«.  خيار  إىل  واملبدئي 
الثابتة اليت يشري الشريف إليها بصفتها »املصاحل املباشرة 

والبديهية للناس الفقراء«.
»هل عني إبل أهم من طرابلس؟« يسأل أحد الكوادر من 
الذين كثريًا ما قادوا الناس يف باب التّبانة والزاهرية، وجييب 
»نعم، من ناحية، فعني إبل تبحث عن موقع على اخلريطة، 
ومن السهل إرضاؤها، ولكن طرابلس تبحث عن دور ويكاد 
يستحيل على السلطة املركزية أن تقّدمه إليها، أو توافق عل

يه«.                                      
مل يعد ممكنًا الرهان على حكومة مركزية تقّرر تنمية املناطق، 
كّل ما حيكى ويقال يف هذا اخلصوص لغو ال يبلغ أبعد من فم 
قائله. أما أرض الواقع، فتتخّبط خبيارات بعضها حلو وبعضها 
عن  وقراءات  نقاشات  مساع  دائمًا  ميكن  االنتظار،  ويف  مّر. 

»طرابلس إىل أين؟«، وبعضها يأتي من قندهار
يف االنتخابات لفوز املعارضة من دون أن يكون جزءًا منها. 
ليست املسألة يف الصراع على متثيل السّنة وحسب، وأبطاله 
تيار املستقبل والرئيس جنيب ميقاتي والوزير حممد الصفدي، 
أو يف نزاع إلثبات الوجود ختوضه قوى املعارضة، وعلى رأسها 
الرئيس عمر كرامي وجبهة العمل اإلسالمي بأطرافها املتعددة، 
كما  املدينة  أطراف  ميّثل  موقع  إىل  الوصول  حماولة  يف  أو 
طرابلس  أزمة  وليست  ُتستبَعد.  اإلسالمية حني  اجلماعة  حتتّج 
والشمال، من القلمون إىل نهر أبو علي الكبري، يف جمموعة من 
املطالب املعيشية املفقودة والناقصة. لقد بات الصراع يف 
الشمال خيتمر بهدوء بانتظار اندالعه. فالنزاع يف لبنان انتقل 

من نزاع طائفي عام 1975، إىل نزاع مذهيب مع دخولنا عصر 
كل  وكما  الشيعية.  السّنية  والنزاعات  األمريكية  االجتياحات 
املنطقة، كذلك طرابلس والشمال ال حييدان عن خط الزالزل 

يف النزاعات املستعرة.
■ خيارات وحرية

تيار  جانب  إىل  املتابعة  بني  هي  األوضح  طرابلس  خيارات 
املستقبل، ودعم قيادته للبالد، أو انتظار فعل ما قد يقوم 
به الوزير حممد الصفدي، الذي ينتظر إعادة توزيره من ناحية، 
وزيارة الرئيس املكلف سعد احلريري إىل دمشق، حتى يسمح 

له جو التشنج املذهيب بقليل من احلركة.
يلوح أيضًا يف األفق احتمال عودة الرئيس ميقاتي إىل حتّرك 
أوسع، حتت شعاره الدائم »الوسطية«. وهو، اآلخر، ينتظر 
حالة  إلنهاء  دمشق،  إىل  احلريري  وذهاب  احلكومة،  تأليف 
مؤمتر  ُعقد  ما  إذا  حتى  حّدتها،  ختفيف  أو  القاتلة،  العصبية 
الوسطية يف بريوت يف نهاية العام اجلاري، ميكنه أن يتجّنب 
االتهامات السهلة والسريعة اليت قد تصيبه، بأنه شّق الصف 
بالعمل  تصمه  قد  أصوات  إىل  وصواًل  اجلماعة،  عن  وخرج 
ملصلحة سوريا، وهو الذي بدأت مشكلته مع دمشق حني كان 
رئيسًا للحكومة، ووّقع البوتوكول األّول مع جلنة التحقيق يف 
إىل  االنضمام  قبلها قد رفض  احلريري، وكان  رفيق  اغتيال 
قوى الثامن من آذار، وهو اليوم ينتظر حل احلريري ملشكلته 
مع سوريا حتى يبدأ بالتمّدد إىل خارج مدينة طرابلس، حبسب 

ما خيبك به من يتابع االستعدادات ملؤمتر الوسطية.
إال أن عدم قدرة ميقاتي، كما الصفدي، على موازنة الضغط 
اخلارجي عليهما وعلى خياراتهما، مع ما ميكن أن يقّرراه داخل 
مدينتهما، ميكن أن يكون قاتاًل يف منطقة كالشمال. فميقاتي 
خاصًة كان قد أّكد عب اإلعالم أنه سيخوض املعركة االنتخابية 
إىل جانب صديقه جان عبيد، ولكن ويف منتصف الطريق اضطر 
إىل أخذ الشرعية من تيار املستقبل. وهو، وإن كان قد حّقق 
دورًا وموقعًا حبسب العاملني إىل جانبه، إاّل أّن مّثة من ال يرى 
أن يف اسرتضاء أطراف أخرى ما يسمح برسم آمال كبرية على 

جممل حركة ميقاتي الوسطية.
يسألك  املستقبل؟«،  تيار  يتّوجها  اليت  هذه  وسطية  »أية 
أحد السياسّيني الطرابلسيني، مضيفًا إن »ميقاتي والصفدي 
استجابا لدعوة سعد احلريري باالئتالف ألسباب إقليمية، ووقع 
لتجنيب  سعودية،  مصرية  توافق  حلظة  يف  الضغط  عليهما 
الساحة السّنية املعركة االنتخابية، ومبوافقة سورية. فحتى لو 
كانا )امليقاتي والصفدي( قطبني، إال أنهما مرتبطان مبصاحل 

ومراجع خارجية«.
وهذا ما يوافق عليه النائب السابق أسعد هرموش حني يقول 
إن هذه القيادات )ميقاتي والصفدي( »مؤّهلة للقيام بدور 
يف الساحة اإلسالمية، ولكن ضعفهما جتاه موقع رئاسة احلكومة 
جيعلهما ساعيني إىل عدم إغضاب املرجعيات العربية، وبالتالي 

فهما ال ميلكان القدرة على املوافقة والرفض«.
ويقول أحد القريبني من حركة »العزم والسعادة«، اجلمعية 
التابعة لنجيب ميقاتي، إن مّثة نقاشًا يدور يف هذه األوساط 
عن تأليف حزب سياسي، مضيفًا »هي حماولة إدارية إلنشاء 
حزب أو تيار لتكوين عصب سياسي«، مرفقًا كالمه حبركة من 

يده تعين عدم االهتمام.
أضف إىل ما سبق أن كّل من تلقاه وتسأله عن الوسطية يذّكرك 
حبادثة موقف الوزير الصفدي يف سان كلو، ورّد الفعل على 
للجمهورية  رئيس  النتخاب  رافض  موقف  من  هناك  اختذه  ما 
بالنصف زائدًا واحدًا، وهو رّد الفعل الذي يعّده الطرابلسيون 
حتذيرًا لكل سياسي حياول اخلروج من صّف الشرعية السّنية 

مبمّثلها الوحيد، سعد احلريري وتيار املستقبل.
■ وسط ووسط آخر

واعتماد  النقاط،  بني  املسري  أيضًا  املتاحة  اخليارات  ومن 
شخصيات وسطى وحمايدة. إال أن مصري الوزير السابق جان 
انتظار حلول مشابهة.  االنتخابات قد ال يشجع على  عبيد يف 
عبيد الذي يقول اليوم إنه حصل على نسبة أصوات )أكثر من 
30 ألف صوت( يف االنتخابات األخرية يف ظل كل أنواع الضغط 
صائبًا،  كان  خياره  أن  يرى  واملاليني،  الطائفيني  والضخ 
وإن كان ال ميكن القول إن خياره ميكن أن ميّثل خيارًا عامًا، 
وخاصة أنه يرّدد أنه اختار الكرامة واالستقالل على التبعية يف 
االنتخابات، رغم أنه ُعرض عليه االنضمام إىل لوائح أخرى بعدما 
ختلى عنه امليقاتي، وقد رفض عبيد حفاظًا على خياره اخلاص. 
ويف املقابل، قال عبيد خالل لقاء مجعه باحلريري »لو دفعتم 
هذه األموال أنتم األربعة )روبري فاضل وسعد احلريري وجنيب 

امليقاتي وحممد الصفدي( لسّددمت الدين العام«.
ولكن خيارات عبيد ليست خيارات ميكن أن تتبناها مدينة، وإن 
كانت تصلح ملرشحني على املقاعد النيابية. وعبيد نفسه يعلم 
ويرّدد أن يف طرابلس مخرية وطنية وقومية جيدة جدًا، ولكن 

جرى إفساد املدينة بطريقة ممنهجة، وال سابق هلا.
 عن »االخبار« البيوتية

طرابلس وأخواتها: ما بقي من مسالك حمتملة )5(

*خان اخلياطني يف طرابلس*
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للجامعة  لبنان  مكتب  عن  صدر 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 

البيان التالي:
العاملي السادس  إختتم املؤمتر 
الثقافية  اللبنانية  للجامعة  عشر 
مكسيكو  يف  أعماله  العامل  يف 
املاضي  األحد  مساء  سييت 
الشدراوي  عيد  السيد  بإنتخاب 
خلفا  للجامعة  عامليا  رئيسا 
للرئيس إيلي حاكمه. وقد اتى 
عقد هذا املؤمتر مبناسبة اليوبيل 
تأسيس  على  مّر  حيث  الذهيب 
عاما  مخسون  الثقافية  اجلامعة 
وكانت املكسيك مكان تأسيسها 

االّول .
وكان املؤمتر برئاسة السيد إيلي 
إنتخب يف جلسة سابقة  حاكمه 
ضمت  حاكمه،  برئاسة  جلنة 
رعد وطوني  أبي  جورج  السادة 
قديسي وبشارة بشارة وميشال 
الشدراوي،  وعيد  الدويهي 
ملتابعة احلوار مع اللجنة املكلفة 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  من 
اإلتفاقات  وإلتزام  سليمان، 
خالل  إليها  التوصل  مت  اليت 

إجتماعات احلوار السابقة. 
فكانت  اإلنتخابات  نتائج  أما 
رئيسا  الشدراوي  عيد  كاآلتي: 
السادة:  للجامعة،  باإلمجاع 
أمريكا  )عن  مكارم  فريد 
السرياني  الشمالية(،ميشال 
رعد  أبي  جورج  )الربازيل(، 
الدويهي  ميشال  )أوروبا(، 
الربتو  ونيوزيلندا(،  )أوسرتاليا 
نوابا  الالتينية(،  )أمريكا  شاكر 

للرئيس. 
كذلك إنتخب السيد شكيب رمال 
والسيد  األمناء  جمللس  رئيسا 
لرئيس  نائبا  حناس  إدوار 
اجلامعة  رئيس  ني  وعَّ اجمللس. 
الدكتور نقوال خنلة قهوجي أمينا 
عاما، ومتت إعادة تعيني السيد 
ملكتب  رئيسا  قديسي  طوني 
يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة 

العامل يف لبنان. 
حاكمه  سلم  اإلنتخاب  وبعد 
عيد  املنتخب  للرئيس  الرئاسة 
الشدراوي، وألقى حاكمه كلمة 
شكر فيها مجيع أعضاء اجلامعة 
وجمالس  سابقني  رؤساء  من 
على  وأفراد،  ووطنية  قارية 
جانبه  إىل  ووقوفهم  دعمهم 
وخص  واليته،  مدة  طوال 
بالشكر األمني العام جورج أبي 
وديناميكيته  جهوده  على  رعد 
األمانة  يف  وديبلوماسيته 
العامة. كذلك شكر رئيس مكتب 
لبنان طوني قديسي مثنيا على 
جهوده وعمله الدؤوب للتواصل 

بني اجلامعة والوطن األم . 
عيد  املنتخب  الرئيس  ألقى  ثم 
فيها  شكر  كلمة  الشدراوي 
على  اإلنتخاب  يف  املشاركني 
مبتابعة  ووعد  له،  إنتخابهم 
الرئيس  املسرية معهم. وشكر 
والرؤساء  حاكمه  السابق 
لرفع  عملوا  الذين  السابقني 
وقال:  عاليا.  اجلامعة  إسم 
»إن األخطار احملدقة بالوطن، 
مل تكن يوما إال نتيجة صراعات 
والدولية.  اإلقليمية  املصاحل 
لذلك علينا أن نكون أكثر حذرأ، 
الباهظ  الثمن  دفع  لبنان  ألن 
حتى  يزال  وال  طويل  أمد  منذ 
املنطقة  عن  الثمن  يدفع  اليوم 

اجلامعة الثقافية يف العامل انتخبت عيد الشدراوي رئيسا هلا خلفا حلاكمة 
بكاملها. وهذا يتطلب منا مجيعا 
واحدة  يدا  جهودنا  تتضافر  أن 
لتخطي  واحلكومة  الدولة  حول 

املرحلة الصعبة«. 
أن  يعلم  »مجيعنا  وأضاف: 
ويف  قوة«،  اإلحتاد  »يف 
اإلنقسام ضعفا وتقهقرأ، لذلك 
علينا معاجلة اإلنقسامات احلالية 
بيننا، وبني اجلناح اآلخر للجامعة، 
على  الناجحة،  احللول  وإجياد 
قاعدة ختطي املصاحل الشخصية 
حبيث يأتي احلل جذريا كامال ال 
تشوبه أي شائبة. وهنا أود أن 
وافق  من  أول  حنن  بأننا  أذكر 
على  تردد  دون  ومن  فورا 
مبادرة فخامة رئيس اجلمهورية 
لتوحيد  سليمان  ميشال  العماد 
نؤكد  زلنا  وما  اجلامعة،  جهود 
املشكورة  فخامته  جلهود  دعمنا 

الرامية إىل وحدتنا«. 
حبق  الدولة  الشدراوي  وطالب 
بدون  اجلنسية  يف  املغرتبني 
منة من أحد، إضافة إىل حقهم 
الطبيعي يف اإلقرتاع يف البلدان 
اليت يقيمون فيها، وشكر دولة 
املؤمتر  إلستضافتها  املكسيك 

وحلسن إستقباهلا اللبنانيني. 
العام  األمني  ألقى  كذلك 
الدكتور نقوال خنلة قهوجي كلمة 
شكر فيها أعضاء اجلمعية العامة 
للمؤمتر على إنتخابه وقال: »يف 
مع  سنعمل  املقبلتني  السنتني 
الكل،  مساعدة  ونطلب  الكل 
الرئيس  بني  عالقة  وسنبين 
العاملي وأمناء القارات ورؤساء 
اللجان ومكتب بريوت، ونطلب 

من اجلميع أن يساعدونا«. 
وألقى الرئيس السابق للجامعة 
فيها  »دعا  كلمة  خوري  أنور 
واإللتفاف  الوحدة  إىل  اجلميع 
للجامعة،  اجلديدة  القيادة  حول 
وناشد ضمائر املسؤولني الرتفع 
عن الصغائر وتناسي خالفاتهم 

رمحة بهذا الشعب«. 
وجرت عّدة مداخالت خالل املؤمتر 
الذي  احلوار  متابعة  ركزت على 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  طلب 
احلفاظ  بهدف  اجراءه  اللبنانية 
الذي  للدور  اجلامعة  وحدة  على 
بالد  يف  لبنان  اجل  من  تلعبه 

االنتشار.
ورّكزت مداخلة االستاذ انطوان 
اسرتاليا( خالل  غامن )بريزبن – 
قرارات  استقاللية  على  املؤمتر 
اللبنانية  الدولة  عن  اجلامعة 
واال  االحزاب  عن  وحتييدها 
السياسة  وحول  اىل  تنزلق 

اللبنانية الداخلية.
اوائل  من  غامن  السّيد  وكان 
قنوات  فتح  اىل  دعوا  الذين 
يف  االخر  الفريق  مع  احلوار 
الشريان  هذا  العادة  اجلامعة 
سابق  اىل  اهلام  اىل  االغرتابي 
عن  ليدافع  ومتاسكه  وحدته 
يف  وقضاياه  لبنان  مصاحل 
آخر  املداخلة يف  )نص  اخلارج. 

اخلرب(
شارك  املؤمتر  إختتام  وبعد 
اجلميع يف قداس يف املناسبة 
ويف الذكرى اخلمسني لتأسيس 
األبرشية  راعي  ترأسه  اجلامعة، 
أبي  جورج  املطران  املارونية 
لبنان  يونس يف كنيسة سيدة 
وعاونه  سييت،  مكسيكو  يف 
الفرخ،  لويس  األب  فيه 

وحضره أركان اجلامعة ومجع من 
وحشد  املؤمتر  يف  املشاركني 

من أهالي الرعية . 
وبعد اإلجنيل ألقى املطران أبي 
يونس كلمة هنأ املؤمترين واهليئة 
وبالعيد  بانتخابها،  اجلديدة 
لتأسيس  اخلمسني  السنوي 
من  »البد  وأضاف:  اجلامعة. 
اللبنانية  اجلامعة  التذكري مبعنى 
فاجلامعة  العامل،  يف  الثقافية 
التضامن،  ميزاتها  ومن  جتمع 
وهي إلفة وحمبة. والثقافية هي 
وحضارة،  وطموح  وعلم  معرفة 
وعقولكم  نفوسكم  فامألوا 
ثقافة وانشروها يف جمتمعاتكم. 
واللبنانية تعين أن يكون لبنان 
الوطن أمسى ما تتعلقون به: انه 
واألنانيات  األشخاص  من  أكرب 
حتبون  كنتم  وإن   . الضيقة 
من  صفوفكم  فوحدوا  لبنان 

دون مراعاة شعور«. 
أضاف: »أدعوكم اليوم إىل أن 
التنقلوا خالفات لبنان وأحزابكم 
اإلغرتاب،  دنيا  إىل  معكم 
وّحدوا  بينكم،  ما  يف  تضامنوا 
صفوفكم أنزعوا احلقد والبغض 
واعملوا  قلوبكم  من  والضغينة 
بّشر  املسيح  واحدة.  يدا  معا 
باحملبة ونشر تعاليمه السماوية 
من دون سيوف أو أسلحة«. 

أن  التنسوا  لكم  أقول  أخريا 
وطئتها  مقدسة،  لبنان  أرض 
السيد املسيح يف صور  أقدام 
والعطاء  احلب  ازرعوا  وصيدا. 
اليوم  لبنان   ، بينكم  ما  يف 

يتطلع اليكم فال ختذلوه. 
يونس  أبي  املطران  ونوه 
السابق  العاملي  الرئيس  بعمل 
حاكمه  إيلي  السيد  للجامعة 
التوفيق  وجملس اجلامعة ومتنى 
السيد  برئاسة  اجلديد  للمجلس 

عيد الشدراوي. 

مداخلة غامن
ايها الزمالء الكرام

املؤمتر  على  مضت  سنتان 
العاملي العام الذي عقد يف سان 
باولو يف ايار 2007 . كنت يف 
جلنة  لتفعيل  مندفعا«  بدايتها 
الثقافة والرتاث ، وكنت امتنى 
ان تكون مليئة مبشاريع ثقافية 
واجتماعية تظهر الوجود اللبناني 
يف بالد االنتشار بأبهى صوره.  
اىل  عودتي  بعد   ، طلبت 
من  الربازيل،  من  اوسرتاليا 
األمانة العامة ان توّجه اىل كل 
الفروع يف بلدان األنتشار )ألني 
ال املك عناوينهم( طلبا« بأن 
عن  مسؤوال«  فرع  كل  يعنّي 
ويتصل  والرتاث  الثقافة  جلنة 
بي ألمتكن من تأليف جلنة عاملية 
وجود  كان  حيثما  فاعلة  تكون 
الَق  األنتشار ، فلم  لبناني يف 

جوابا«. 
ال الوم هنا األمانة العامة فرمبا 
ادري،  ال  الطلب،  هذا  ارسلت 
شخصيا«  انا  كنت  ورمبا 
ولكن   . وظيفيت  مقّصرا« يف 
كنت دائما« اشعر بان اجلامعة 
من  اكثر  بالسياسة  تهتم 

اهتمامها بالثقافة والرتاث .
وكنت  بي  اتصال  فقط  اثنان 
قد كتبت اليهما شخصيا« هما 
عاقوري.  وايلي  هاني  روجي 
العام  األمني  مساعد  ان  كما 

الدكتور نيك قهوجي الذي يهتم 
كثريا« باعمال الثقافة والرتاث 
يف اجلامعة ، كان على اتصال 
لي  كان  خالله  ومن  بي   دائم 
شرف الكتابة يف الكتّيب الذي 
وضعه قسم الس فيغاس يف 
حفلة تكريم الكاتبني عن التاريخ 

الفينيقي .
الفرصة  اغتنم  ان  هنا  اريد 
بأعمال  قام  من  كل  ألهنىء 
وادارية   ، وثقافية   ، اجتماعية 
بالذكر  واخص   . اجلامعة  ضمن 
سهرة خليل جربان يف باريس ، 
وسهرة خليل جربان يف سدني 
جربان  لكتاب  نصب  واقامة   ،
املغرتب  ومتثال  فانكوفر،  يف 
اللبناني يف فيكتوريا ، وتكريم 
وهولست  خلف  السيدين 
لنشرهما  فيغاس  الس  يف 
 ، الفينيقيني  وحضارة  تاريخ 
ارز  لفرقة  السنوي  واملهرجان 
واملهرجان   ، سدني  يف  لبنان 
ودخول   ، بريزبن  يف  اللبناني 
املتحدة  األمم  يف  اجلامعة 
وكل   ، حكومية  غري  كمنظمة 
األعمال األخرى اليت مل يتسّنى 

لي معرفتها . 
العمل  ايضا«  اذكر  ان  وجيب 
جلنة  به  قامت  الذي  اجلاد 
مدينة  يف  والرتاث  الثقافة 
اجل  من  اوسرتاليا  بريزبن 
اللبناني  املغرتب  متثال  اقامة 
والذي   ، املدينة   وسط  يف 
سيدّشن يف بداية السنة املقبلة 
برعاية رئيس بلدية بريزبن . . 

وهلذا احلدث قصة اخرى . . .
هذا  من  جديدة  جلنة  ستنبثق 
  .  . قادمتني  لسنتني  املؤمتر 

فماذا سنجين منها؟
هل سنسعى اىل فتح اقسام يف 
كل مدينة يف العامل يوجد فيها 
لبنانيني ؟. .  ام سنسعى اىل 
حشد ودعم فئة سياسية لبنانية 

على فئة اخرى . . ؟
هل سنسعى اىل نسج عالقات 
نعيش  الذي  البلد  داخل جمتمع 
فيه ؟ . .  ام اىل نسج عالقات 
ومع  لبنانيني   سياسيني  مع 

احزاب لبنانية . .؟
واحياء  اظهار  اىل  هل سنسعى 
اللبنانيني يف  والرتاث  الثقافة 
وضمن  األغرتابية  اجملتمعات 
الثقافات العاملية األخرى ؟ . .  
ام احياء سياسات لبنانية معّينة 

. . ؟
وأخريا« . . . أخريا« . . . 
هل سنسعى اىل توحيد اجلامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل من 
خالل خطوة القبول بوجود اآلخر 
والتكلم معه ؟ . .  ام سنبقى 
الشرعّيون  املمثّلون  حنن  نقول 
ال  يقول  غرينا  ويبقى    .  .
  ، الشرعّيون  املمّثلون  حنن  بل 
فتبتسم األحزاب اللبنانية وتبقى 
الشرعية  املمثلة  ضمنيا«  هي 

للتشرزم األغرتابي ؟ 
امسحوا لي ايها الزمالء ان اقّدم 
اقرتاحات العمل التالية للسنتني 
بعني  اخذها  فارجو  القادمتني 

األعتبار:
عامليا«  اجلامعة  توحيد    –  1
االرض  على  هناك  ان  اذ 
تبقى  ان  يعقل  وال  جامعتني 
لتصبح               وتقويتها   ، كذلك 
فقط،  باحلرب  وليس  فعال« 

وقوة  لالنتشار  الرمسي  الناطق 
لبنان العاملية.

لالنتشار  رمسي  احصاء    –  2
اللبنانية  اجلنسية  واسرتجاع 
تأسيس  و   . ملستحّقيها 
األنتشار                بالد  يف  جلان 
من  اجلدد  املغرتبني  ملساعدة  

طالب وغريهم .
العمل على تأسيس منظمة    – 3
عقارية او بنك اغرتابي ملبادرة 
شراء كل عقار يف لبنان معّرض 

للبيع للغريب
العلمية  الطاقات  مجع    –  4
واالستفادة  باالنتشار  واملهنية 

منها ملصلحة لبنان .
والرتاث  الثقافة  نشر    –  5
اجملتمعات  يف  اللبنانيني 
واقامة   . فيها  املتواجدين 
متثال املغرتب اللبناني يف مدن         
األغرتاب حيثما امكن . وتشجيع 
العامل  قي  السياحة  مكاتب 
التقاء  نقطة  لبنان  جعل  على 
سياحي يف منطقة        الشرق 

األوسط
تشجيع احلكومات يف بالد    – 6
اجلاليات  بني  للتمييز  األنتشار 
اللبنانية واجلاليات العربية حتى 

ال نذوب يف 
      العروبة فنحافظ على كياننا 

كلبنانيني وليس كعرب .
 .  . سياسة  اردمت  وان     –7
الشباب  تشجيع  فبامكانكم 
باألخنراط  األنتشار  اللبناني يف 
اليت             البلدان  سياسة  يف 
يف  فيشاركوا  فيها  يعيشون 
وينشطوا   ، قراراتها  صنع 
سياسيا« مع حكومات اوطانهم 

لتطبيق قرارات             جملس 
، ومنع  بلبنان  يتعلق  االمن مبا 
يف  الفلسطينيني  توطني 
عودة  لتأمني  والسعي   ، لبنان 
املعتقلني           اللبنانيني 

يف السجون السورية . 
األخرية  املرة  هذه  كانت  رمبا 
عن  كمسؤول  فيها  اخاطبكم 
فأرجو   ، والرتاث  الثقافة  جلنة 
الذي  ذاك  دائما  تتذكروا  ان 
وحول  يف  اجلامعة  ادخال  يكره 
اللبنانية  والسياسات  األحزاب 
على  يشجعها  بل   ، الداخلية 
الدول  مؤّسسات  يف  الدخول 
فتساهم  فيها  نعيش  اليت 
نشر  ويف  جمتمعاتها  صنع  يف 

الرتاث اللبناني العظيم . 
تراثنا اكرب واوسع من اي سياسة 
واي حزب ، فهو يبدأ يف البيت 
من  العامل  بيوت  اىل  لينتشر 
خالل عالقاتنا مع الغري  فردية 

كانت ام اجتماعية .
 . لبنانيني.  يبقينا  تراثنا  وحده 

 .
الغري  متّيزنا عن  ثقافتنا  وحدها 

 . . .
وحدها اجلامعة اللبنانية الثقافية 
تكون  ان  بامكانها  العامل  يف 
الناطق الرمسي واملمثل االقوى 
توّحدت  اذا  هذا   ، لألنتشار 

وابتعدت عن السياسة .
مسؤول  لكل  التوفيق  امتنى 
آمال« ان جند الوسيلة والشجاعة 

لتوحيد اجلامعة .
انطوان غامن
جلنة الثقافة والرتاث
مؤمتر املكسيك 23\10\2009  

سوق بنت جبيل يعود يف حلّة جديدة 
تستعيد مدينة بنت جبيل يف غضون اشهر قليلة سوقها التارخيية 
اليت كانت معربًا جتاريًا  منذ االربعينات من القرن املاضي  وذاكرة 
حضارية ميزت املدينة عن غريها من قرى اجلوار حتى اصبحت هذه 
السوق العامرة صباح كل مخيس  واحدة من  اهم  اسواق قرى 

جبل عامل.
السوق اليت ُرّحلت قسرًا من مكانها االساسي مع حماهلا التجارية 
ومن أماكن امتدادها  يف املدينة منذ العام 1940 حتى متوز 2006 
تاريخ تدمريها كليًا، اىل حي الربكة التحتا  حيث استحدثت دولة 
قطر مع بلدية بنت جبيل اسواقًا بديلة مؤقتة اىل حني االنتهاء من 
اعادة اعمارها، تعود بعد غياب قسري استغرق  ثالث سنوات حبلة 
تراثية جديدة متطورة مبا يتناسب مع طابع املدينة - مركز القضاء، 
ويتالءم مع مواكبة العصر احلديث. ودولة قطر تعيد اعادة اعمار 
العادة  القطري  "املشروع  للمدينة  ضمن  كلي  اعمار  مع  السوق 

اعمار اجلنوب" بكلفة تزيد على مليوني دوالر امريكي. 
وتضم هذه السوق مئة وعشرين حماًل جتاريًا ملكًا للبلدية، اضافة 

اىل حواىل مئة حمل هي ملك خاص البناء املدينة.
رئيس بلدية املدينة عفيف بزي أوضح إن املشروع القطري لزم 
بناء السوق اىل شركة تعهدات منذ حواىل سنة تقريبًا، وقد اجنزت 
اعادة االعمار مع تصميم  اليوم ستني يف املئة من  الشركة اىل 
هندسي تراثي مشل قناطر لواجهات احملال ملبسة باحلجر الصخري، 
واهلت البنى التحيتة وبنت مستودعات واقامت ممرات وارصفة ما 
بني احملال التجارية. وأمل بزي ان تلتزم الشركة موعد التسليم 
ليتم تسليم احملال اىل اصحابها اوائل ايار من العام 2010 ولكي 
معها  وتعود  املدينة  اىل  طبيعي  شكل  التجارية يف  احلياة  تعود 
سوق اخلميس لتمتد بني احملالت كما كانت يف  سابق عهدها، اي 

قبل عدوان متوز 2006. 
للمحال اصبحت  اجلديدة  احللة  مع  انه  اىل  االشارة  بد من  ال  هنا 
قيمتها التجارية متساوية يف ما بينها. وسوف جيري تعديل على 
خطة السري حبيث يعتمد املواطن الذي يقصد املدينة اخلط التحتاني 
للسوق ليصل اىل ساحة السرايا ويأخذ اخلط اخلارجي للخروج من 
املدينة. وبعد سنة عندما ينفذ االوتوسرتاد الدائري احمليط باملدينة 
عرب  اخرى  قرى  اىل  املتوجهني  املدينة  عابري  امكان   يصري يف 
الرئيسية للمدينة، اعتماد اخلط اخلارجي من دون املرور  الطريق 

بالسوق، خاصة ايام اخلميس تفاديًا لالزدحام.
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املنية تكّرم ابنها البار حافظ قاسم

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

*اقبال بتال*

لتكريم  املنية حفال ضخما  اقامت  حبضور حشد من خنبة اجملتمع، 
االحتاد االسالمي وحتديدا ابن املنية البار احلاج حافظ قاسم وذلك 

حبضور رجال دين وسياسة وجمتمع.
تقّدم احلضور املطران عصام درويش، الشيخ كمال املسلماني، 
قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نّعوم، قنصل كوبا 
السّيد ابراهام وعقيلته، الشيخ يوسف نبهه، الشيخ امحد اجلنيدي، 
الشيخ منري احلكيم اضافة اىل الوزيرة باربرا باري والوزير السابق  
الدين  علم  مجيل  مصطفى  والدكتور  ستيوارت  طوني  النائب 
بّزي ورئيس حركة  الدكتور علي  اللبنانية  اجلالية  ورئيس جملس 
امل يف اسرتاليا احلاج كامل املسلماني يرافقه رجل االعمال علي 
مّحود وحسني احلاج والدكتور بّسام بيضون والدكتور ممدوح مطر 
والدكتور انتاج علي ورئيس مجعية املنية الصديق االخ هاني علم 

*باربرة بريي* *حسني علوش* *حافظ قاسم* *طوني ستيوارت* *الشيخ كمال املسلماني*

*جربايل، اهلاشم، درباس، مرعب ورشيد درباس* *دباغ، بو ملحم، د.بزي، ايف خوري وحديد* *قاسم يتوسط بريي، نعوم، علم الدين، مطر، كرنيب ومرعي*

*حواط، حكيم، اسكندر، كرنيب وكلتوم* *صاحل، مرعي، االشوح وعيسى* *الشيخ املسلماني يتوسط قاسم، احلاج، مسلماني ومرعي*

*عائلة احلاج قاسم مع ابنه د. عدنان قاسم* *بو رزق، مرعي، محود، املسلماني، احلاج، االمني واسكندر*

الدين ورئيس مجعية املنية السابق عارف علم الدين ورئيس مجعية 
املنية للثقافة مجال زريقة ورئيس بلدية ماركفيل السّيد سليمان 
اسكندر ونائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صاحل واالعضاء حممود 
احلّواط وعلي كرنيب ورئيس بلدية باراماتا السابق طوني عيسى 
ورئيس تيار املردة يف سيدني طوني بو ملحم وعن التّيار الوطين 
درباس  وحممد  مرعب  وغازي  اهلاشم  نسيب  من  كّل  حضر  احلر 
احلزب  وعن  االشريف،  وخالد  قاسم  عمر  املستقبل  تيار  وعن 
االشرتاكي رفيق الدهييب وعن اجمللس االسالمي السيد علي رودة  
والناشطة السيدة ندى رودة ومدير مدرسة امللك فهد انتاج علي 
ورئيس االحتاد الفيدرالي اقبال بّتال وفؤاد االشوح مرّشح مقعد 
العمال االسرتالي خلدون عبيد  ريد االسرتالي واملنسق يف حزب 
واالخ اجمد حمبوب ورؤساء وفود اسالمية من ماليزيا وسينغافورة 

الضنية  مجعية  ورئيس  اوسرتاليا  ووسط  ونيوزيلندة  ونيوغيين 
الذي حيظى باحرتام اجلالية على اختالفها احلاج وجيه هوشر يرافقه 
رئيس اجلمعية االسالمية السابق احلاج حممد رهيف الصايف ورجال 
االعالم انطوان القزي )التلغراف(، أنطونيوس بو رزق )اهلريالد(، 
اكرم  واالعالمي  )النهار(  سليم  امحد  )املستقبل(،  كلثوم  ايلي 
حافظ ومرياي  اهلام  الشهريتني  االعالميتني  اىل  اضافة  املغّوش 
امللك  وغّسان  العمري  حممد  الكاتب  واعمال  فكر  ورجال  ابراهيم 
وفيصل رمية واملهندس هشام البغدادي والدكتور عدنان قاسم 
وكوكبة  من رجال االعمال السّيد البري حديد وايف خوري واجملتمع 
منظمة  ورئيس  طراد  قيصر  السّيد  الباقي،  عبد  عصام  الدرزي 
البعث يف سيدني فوزي االمني والصديق االخ ماهر دّباغ والصديق 

)التتمة ص 28(

*القزي، مرعي، محود واملسلماني*
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عمار  املهندس  برئاسة  سورية  لطلبة  الوطين  االحتاد  وفد  التقى 
وعضوية   ، الشعب  جملس  يف  والنائب  االحتاد  رئيس  ساعاتي 
السيد حممد عجيل عضو اجمللس املركزي لالحتاد والنائب يف جملس 
مجهورية  يف  االحتاد  فرع  رئيس  مسعد  مسري  والسيد   ، الشعب 
التشيك مع الســيد )إيان هاريس( أمني عام الربملان الفدرالي ، 

حبضور السفري متام سليمان والوزير املستشار جودات علي .
وشرح املهندس ساعاتي للسيد هاريس عن زيارة وفد االحتاد إىل 
أسرتاليا واللقاءات الناجحة يف الربملان األسرتالي وعن إنشاء فرع 

لالحتاد يف أسرتاليا .
يف  السوري  الطالبي  للنشاط  سروره  عن  هاريس  السيد  وعرب 
أسرتاليا . وزار الوفد جناح السيد هاريس يف الربملان حيث حيتفظ 
بصورة عن آثار سورية كانت السفارة قد قدمتها له . وقال إن 
هذه الصورة متثل حضـارة وتارخييًا عريقيني وإن كل زواره يرون 

تلك الصورة .

*وفد االحتاد مع أمني عام الربملان أمام صورة عن تاريخ سورية القديم يف مكتبه*

وفد احتاد طلبة سورية مع أمني عام الربملان الفدرالي

*أمني عام الربملان مع وفد االحتاد*

*أمني عام الربملان مع ساعاتي وسليمان*

مجعية  رئيـس  هايز(  )كريس  الفدرالي  النائب  أقام 
غداء يف  مأدبة  األسرتالية  السـورية  الربملانيـة  الصداقة 
الربملان األسرتالي على شرف وفد االحتاد الوطين لطلبة 
سورية برئاسة املهندس )عمار ساعاتي( رئيس االحتاد 
عجيل(  )حممد  السيد  وعضوية   ، الشعب  وعضو جملس 
سورية  لطلبة  الوطين  لالحتاد  املركزي  اجمللس  عضو 
وعضو جملس الشعب ، والسيد )سـمري مسـعد( رئيس 
السـفري  وحبضور   . التشـيك  مجهورية  يف  االحتاد  فرع 
من  علي(  )جودات  املستشار  والوزير  سليمان(  )متام 

السفارة .
جلنة  رئيس  مارشال(  )غافني  السيناتور  املأدبة  وحضر 
من  فامفاكينو(  )ماريا  والنائبة   ، الربملان  يف  التعليم 
حزب العمال عضوة جلنة التعليم وعضوة مجعية الصداقة 
حزب  من  إيروين(  )جوليا  والنائبة   ، سورية  وأصدقاء 
األحرار  حزب  من  جونسون(  )مايكل  والنائب   ، العمال 
والسيناتورة )آنيت هريلي( من حزب العمال ، كما حضر 
النائب يف والية فكتوريا )خليل عيده( ، والسيد كميل 
ود.   ، الدولية  إيست  امليدل  جملة  حترير  رئيس  شالال 
غسان العشي رئيس اجمللس الوطين األسرتالي اللبناني 

ومنسق اللقاء الوطين العربي األسرتالي .
ومت تبادل األخناب خالل املأدبة على شرف السـيد الرئيـس 
بشـار األسـد والشعب السوري ، وامللكة إليزابيث الثانية 

والشعب األسرتالي . 
والثقافية  الربملانية  العالقات  تعزيز  يف  احلديث  وجرى 
بني البلدين ، وشكر املهندس ساعاتي النائب هايز على 
جهوده لتعزيز الصداقة مع سورية ، ووجه له دعوة لزيارة 

سورية مع وفد برملاني .

*الوفدان السوري واألسرتالي يتبادالن أخناب على شرف الرئيس بشار 
األسد وامللكة اليزابيت الثانية *

*لدى استقبال الوفد السوري يف الربملان**النائب هايز وضيوفه يف الربملان *

*إيروين وهايز وساعاتي وسليمان**تبادل اهلدايا التذكارية مع هايز وفامفاكينو وجونسون**رئيس االحتاد الوطين يقدم هدية دمشقية لرئيس مجعية الصداقة *

*ساعاتي يشكر إيروين على مواقفها**ساعاتي وسليمان وعلي وهايز وفامفاكينو وجونسون*

رئيس مجعية الصداقة الربملانية السورية األسرتالية يستضيف وفد االحتاد الوطين لطلبة سورية

*رئيس االحتاد الوطين يقدم هدية دمشقية لرئيس مجعية الصداقة *
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يديرها غّسان االفيوني واوالده باستقامة وصدق واخالص منذ العام 1975

حمالت غّسان االفيوني مكان التموين املفّضل لكافة ابناء اجملتمع

@—Óó€a@¿@ÒÜÎ5€bi@aÏ»n∏
@ıbnì€a@¿@ı“á€biÎ

@·ÿ‰«@…œám@ÚflÏÿ®aNNÊÏ»œám@¸@·n„a

  

@ÚÃ€bj€a@ÚÓflÏÿ®a@Úz‰æa@Âfl@aÎáÓ–néa
@äaã®a@fiåb»€a@aÏ�j◊äÎ@ä¸ÎÜ@1600

@·ÿ€åb‰æ@Insulation
÷ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói@

Rhyder Industries@Ú◊ãí@Âfl@fiÏ–ÿæaÎ@ÊÏ‡õæa@äaã®a@fiåb»€a@kÓ◊6i@‚Ï‘„
ÚiÏ‹�æa@ÚÓ€a6é¸a@¬Îãì€a@Úœb◊@¿Ïnèm@>€a@Rhyder �erm Poly~@Rhyder �erm@Ú◊äbfl@Âfl

ASONZSZ@4859.1
@@0438105050@ZÅáyÜ@ê∫bu@áÓè€a@Zfibóm˝€

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

من رجال االعمال الناجحني الذين بنوا امربطورية يف عامل التموين 
رجل  والعربي  اللبناني  وخاّصة  املطبخ  يتطلبه  ما  وكّل  العائلي 

االعمال املعروف غّسان االفيوني.
بدأ السّيد غّسان االفيوني العمل يف هذا اجملال يف العام 1975 
حيث افتتح اّول حمل يف منطقة اشفيلد، وكربت اعماله ومل يعد 
احملل يتّسع لزبائنه الكثر فانتقل اىل الكمبا يف شارع شابل سرتيت 

وما زال يف هذه احملاّلت حتى االن يف العام 1981
ما  لشراء  سواء  االفيوني  حماّلت  اىل  فيه  تذهب  وقت  اّي  ففي 
يقفون يف  الزبائن  ترى  ذلك  او غري  الغذائية  املواد  من  حتتاجه 
صفوف طويلة امام صندوق احملاسبة فتخال نفسك كأنك يف احدى 

السوبارماركات االسرتالية الكبرية.
وال شّك ان اساس النجاح يف اّي عمل هو الصدق واالستقامة يف 
املعاملة مع االخرين واالخالص يف العمل وهذه الصفات وغريها من 
الصفات احلسنة يتحّلى بها اصحاب حماّلت االفيوني وهم السّيد 

غّسان االفيوني واوالده.
االفيوني  حماّلت  اسعار  اّن  قلنا  اذا  نبالغ  فال  االسعار  عن  اّما 
للتمويل العائلي هي من ارخص االسعار يف سيدني حيث يذهب 
املرء للتبضع وكّله ثقة اّنه سيأخذ مواد غذائية مقابل ما سيدفعه 

من اموال واكثر.
ذاع  فقد  اكتسبها،  اليت  والشهرة  االفيوني  حماّلت  السم  ونظرا 
صيتها ليس بني ابناء اجلالية اللبنانية والعربية فحسب بل تعداها 
اىل اجلالية اليونانية واجملتمع االسرتالي ايضا حيث جتد يف حماّلته 
العربي واليوناني والصيين واشخاص من جنسّيات متعّددة كّلهم 
من  حيتاجونه  ما  لشراء  االفيوني  غّسان  السّيد  حماّلت  يقصدون 

املواد الغذائية والتموينية.
وتبيع حمالّّت االفيوني باجلملة واملفّرق اذ ال تقتصر مبيعاتها على 
االفراد فقط بل تبيع للمحاّلت ايضا. وهناك اصناف كثرية حصرية 
مبحاّلت االفيوني مثل القهوة الربازيلية من ماركة )سوبر برازيلي( 
ماء زهر وماء ورد من ماركة )عون( والطحينة واحلالوة من انتاج 

)معامل منري البّساط(.
وهكذا تبقى حماّلت االفيوني العائلية امسا المعا يف مساء سيدني 
للتموين العائلي حيث يقصدها كافة فئات اجملتمع  االسرتالي لشراء 

حاجاتهم من املواد الغذائية وخاّصة اللبنانية والشرق االوسط.

*على الكاونرت * 

*تالل من املواد الغذائية*  * صفوف من املتبضعني* 

* يشرتون ما حيتاجونه* 
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El Ghad News
Breaking News & all the latest on the national and 
international platforms with Boutros Bechara.
Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;  
1 pm & 1:45 pm

LBCI NEWS
Daily News Update from LBCI - The leading  
television network in the Middle East.
Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Sob7iyyi 
Morning Drive highlighting the latest in current affairs, 
economics, politics, entertainment & more with 
Suzan Hourani & Elie Mattar. 
Mon – Fri: 7 am 

2il W 2al Ma3 Elie
Up to the minute news in the entertainment world, 
fresh gossip, latest hits, celebrity affairs, interviews & 
competitions with Elie Kazzi.
Monday, Wednesday, Thursday & Friday:  
11 am Re-run 11pm

Bikaffi
90 minutes to untangle the complexities of the non-
celebrity world: Social problems, relationships, goals, 
impediments and aspirations with Lara Taouk.
Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein
A wildly dynamic hour of dance music,  
interaction and non-stop laugh live from Beirut  
with Allan Geday.
Mon – Fri: 2 pm 

Ya Rima
Afternoon-Drive live from Beirut bringing all the latest 
in the Middle East’s current affairs, lifestyle and news 
plus exclusive celebrity interviews with Rima Njeim.
Mon – Fri: 3 pm 

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

and dedications from around the world  
with George Dagher.
Wednesday: 8 pm 

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

interviewer. Meet the host, the celebrity and the 
celebrity’s interviewee all in one studio  

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

entertainment updates, hottest hits, English & Arabic 
charts, best gossip of the week,  

E-News, TV-News, competitions & exclusive 
interviews with Elie Mattar. 

Saturday: 2 pm 

DJ Time 
Non-Stop dance music, irresistible belly dance 
rhythms, fusion mix, latest releases, & dabkeh.

Saturday: 4 pm 

Awa2el
Up Close and personal interviews with A-Class 
entertainers live from Beirut with Rima Njeim.

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

scandals, slip-ups, funny mistakes &  
faux-pas’s with Raja and Rodolf.

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

celebrities’ lives in their music and  
entertainment careers with Elie Kazzi.

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS 
BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017

ÿ€√÷]<ª<—ÇëÊ<Ï2}<Hî^íj}]

fibæa@7œÏm@·ÿ‰ÿ∫@—Ó◊@Ô€áÓó€a@aÏ€déa

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<ª<Ü Áji
<–Èu^ä⁄<H(blackmores)<l^flÈ⁄^jÈ 

مقابل مركز البريد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

�̂fi^•<^Ë]Ç7]<Ã�◊«fi<^Ë]Ç‚<Hl]ÖÁ�¬<HÍ◊¢]Ê<ÿÈä«◊÷
Ï4n“<ÔÜ}_<^Èç_Ê<HÖÁë<4„øi<

fiåb‰‡‹€@ÚÓ„b™@p˝ÓñÏm

�̄ È÷<T<Óju<�̂u^fë<T<‡⁄<kfä÷]<Óju<∞flm˜]<‡⁄<Z›‡»€a@‚aÎÜ
�̄ È÷<T<Óju<�̂u^fë<U<‡⁄<Çu˜]<›ÁË

@åaã†@Âfl@Ú∫á‘€a@‚á€a@¿@ãÿè€a@ëbÓ”@pb‰Ó◊bfl@fiájnè„
Accu–check advantage ll

 or Accu–check Active 
or Accu–check GO
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Optium Xceed or Free style Lite

Panamax
 100 tablets
 for $1.95

ÚÓ€bßa@ÚfláÇ@¿@Ú‰é@40@Âfl@ãr◊c@
Êbju¸aÎ@Êbj€¸a@ aÏ„a@…Óª@b‰Ìá€@
ÊÏnÌç€aÎ@pÏÌç€aÎ@paãèÿæaÎ@

ãˆbéÎ@HÊÏ«@Ú◊äbflI@ÜäÏ€a@ıbflÎ@ãÁç€a@ıbflÎ@
ÚÓiã»€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a@Ú„b‡è€a@“b‰ñc

›Ìåaãi@a6è◊a@100%@¿bó€a@≥€a@ÜäÏnè„
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وصل األمري ومعه فؤاد إىل فندق مينا هاوس، ترك األمري سياراته 
عند الباب ودخل االثنان الفندق وشاهدا أمسهان عن بعد.

السياسة  رجال  من  جمموعة  بني  شرفة  يف  جتلس  كانت 
والباشوات.

حملت أمسهان زوجها وشقيقها وهما يدخالن الفندق، فاستأذنت 
وتقدمت  فورا،  وتعاود  بسيط  بأمر  ستقوم  كأنها  الباشوات  من 

الستقباهلما بهدوء وكأنهما صديقان مل تغب عنهما طويال.
صافحت األمري حسن برقة ختفف بها عنه األهوال املقبلة، وبدا 
أنها اختذت قرارا ال رجعة فيه واختارت أن تبدأ هي  على وجهها 
الذين  الباشوات  عن  فضال  األمري،  وقت  تضّيع  ال  حتى  باحلديث 
د: لن أمخن ملاذا  ينتظرون. قالت بصراحة من دون مواربة أو تردُّ
جئت، أعرف جيدا السبب، ولن أبدأ أيضا باحلديث عن نفسي، بل 
أخالق  ولك  ونبيل،  شهم  ورجل  وعطوف  حمب  زوج  فأنت  عنك، 

الفرسان، فأنت واحد منهم.
إىل  أعود  لن  ذلك  رغم  على  لكين  وواصلت:  قليال  ثم صمتت 
اجلبل... لقد تزوجت نزوال عند مشيئة أخي فؤاد الذي سّلط على 
رقبيت سيًفا، وحاولت أن أحبك ألعيش حياة هانئة، عملت وتعبت 
أسطوانة  إىل  استماعي  كان  فين،  أنس  مل  لكين  معك،  وسهرت 
يثري جنوني. كانت أخبار الغناء وفريد وأم كلثوم أحّب عندي من 
كل شيء، أحّب إلّي من أخبار الفرنسيني والدروز واملعارك، وهذه 

احلقيقة. أريد العودة إىل الفن، إىل الغناء.
من  انتهيت  هل  وسأهلا:  طويال  أمسهان  عيين  إىل  األمري  تطلع 

كالمك؟
نعم، ليس لدي ما أقوله أكثر مما قلت، وأعرف أنك ابن عمي 

ورجل كريم، لن جتور على حقي.
- ماذا تريدين اآلن؟

رقيق:  صوت  يف  وقالت  األرض  إىل  نظرت  ثم  قليال  صمتت 
عفوا... أريد الطالق يا أمري!

نظر إليها نظرة فاحصة، ثم استدار بوجهه إىل فؤاد، فهز األخري 
رأسه حسرة، ثم أدار وجهه بعيًدا عن حسن.

قال األمري وهو يكتم آالمه وحياول أن يبدو متماسكا قويا: أنت 
طالق يا آمال...

كانت تلك املرة األوىل اليت ينطق فيها األمري حسن األطرش 
وكأنه  بلقب »أمرية«،  يكون مصحوبًا  أن  دون  من  آمال  اسم 

بطالقها نزع منها لقب اإلمارة.
ثم استدار واجته إىل سيارته وأخذ طريقه عائدا إىل السويداء، 
انطلق كفارس عائد من املعركة مهزومًا، حياول أن يضمد جراحه، 
فقد خسر معركة حياته، واليت من الصعب، بل رمبا من املستحيل 
حطمت  قلبه،  انكسر  فقد  أخرى،  مرة  فيها  االنتصار  حياول  أن 
األمرية قلبه بكلمة واحدة، وهو من أحبها إىل حد اجلنون وكان على 

استعداد أن يفعل أي شيء، إلسعادها، لكنها مل تشأ. 
انطلق األمري عائًدا، لكنه مل يدر أين يسري أو كيف، األمر الذي 
جعله يتعرض حلادثتني يف الطريق كادتا أن تؤديا حبياته، وهو 
عندما  حيفا  يف  األول  احلادث  كان  وذهول.  شرود  يف  يندفع 
اصطدم بإحدى الدواب على الطريق وجنا من املوت بأعجوبة، وكان 
عندما اصطدم جبدار وحتطمت  اجلبل  على مشارف  الثاني  احلادث 

السيارة وخرج منها ينزف من اجلراح اليت أصابته وهو ال يدري!
توقفنا يف احللقة السابقة عند بوادر أزمة مكتومة بني الزوجني 
السينمائي  عملهما  ازدهر  أن  فبعد  محامة،  وفاتن  الشريف  عمر 
واستقرت أسرتهما اليت انضم إليها طفلهما طارق، عاودت أحالم 
ويسعى  بل  هلا،  يستسلم  وراح  الشريف جمددا  والعاملية  السفر 
سد  حتحُ ال  موقف  يف  نفسها  محامة  وجدت  بينما  حبماسة،  إليها 
عليه، موقف أربكها حني عاد إليها الشريف من مقابلة مع املخرج 
الربيطاني الشهري ديفيد لني ليخربها أنه حصل على دور يف فيلم 
مشدودة  فجأة  نفسها  وجدت  العرب«،  »لورانس  امسه  كبري 
ة لزوجها وبني خوفها وغريتها كامرأة من  بني سعادتها كفنانة حمبَّ

فقدان الزوج.
»لورانس  فيلم  يف  دوره  لتصوير  القاهرة  الشريف  غادر 
أرسلته  بريطاني  استخبارات  يروي سرية ضابط  الذي  العرب«، 
حكومته لتأليب عرب شبه اجلزيرة وقبائلها على الدولة العثمانية، 
وتشكيل جمموعات مقاتلة من أنصار اهلامشيني للعمل خلف خطوط 
القتال الرتكية يف احلرب العاملية األوىل، وتزعم السرية الرمسية 
للضابط املذكور أنه أراد حتقيق الوحدة العربية يف املشرق بزعامة 
بإسم  عرف  سري  اتفاق  عرب  خدعوه  رؤساءه  أن  غري  اهلامشيني، 
وبريطانيا  فرنسا  بني  العرب  بالد  يقسم  بيكو«،  ـ  »سايكس 
فضال عن وعد »بلفور« الذي مينح فلسطني لليهود، هكذا روجت 
لوحدتهم  وبطال  للعرب  قائدا  وجعلته  لورانس  ألسطورة  بريطانيا 

الفاشلة.
الفيلم حباجة اىل جنم عربي كي يستقيم ويصبح مقبواًل،  كان 
فكان الشريف هذا النجم وكان بيرت أوتول هو لورانس، الضابط 
تسحرالربيطانيني  سينمائية  أسطورة  الفيلم  وأصبح  الربيطاني، 
والغربيني وتشد خياهلم إىل عبقرية ضابط صنع أمة وقادها كما 

تشتهي بالده. 
فيلم  لني  ديفيد  املخرج  علي  عرض  »عندما  الشريف:  يقول 
»لورانس العرب«، سيطر علّي هاجس النجاح أو باألدق القبول 
بالتحدي من أجل النجاح، على رغم أنين ظننت يف البداية أن األمر 

أمرية األحزان أسمهان...... محطات يف حياة املسافر )5(
جمرد حلم... مل أكن أختيل أبدًا أن تلك اخلطوة ستقودني إىل عامل 
السينما اهلوليوودية، هذا العامل املغلق أمام أي فنان عربي، يف 
الوقت نفسه مل أكن على يقني من أن هوليوود سوف تقبلين، 
كان النص جيدًا، ودوري مكتوبًا بشكل جيد وأعتقد أن أي ممثل 
غريي لو أدى الدور سينجح. كانت املفاجأة أن الفيلم حصل على 
سبع جوائز »أوسكار« وقبلها حصل على ثالث جوائز »غولدن 
غلوب«، ووجدتين مع بيرت أوتول أشاركه الفيلم، وكان وقتها 
مل يصبح بعد جنمًا كبريًا كما اآلن، املؤكد أن تلك التجربة كانت 
فعال مغامرة باملقاييس كافة من املخرج ديفيد لني، لكنها مغامرة 

حمسوبة«.
املن والسلوى

يف املرة األوىل اليت التقى فيها الشريف بديفيد لني كان يقف 
وحيدًا يف انتظاره وسط الصحراء، قبلها كان اتصل به يف القاهرة 
ألنه كان حباجة إىل ممثل عربي ليمثل دورًا صغريًا يف فيلمه الذي 
باملّن  أشبه  األمر  وكان  العرب«  التحضري »لورانس  قيد  كان 
والسلوى بالنسبة إىل النجم حبسب تعبريه، إذ مل يكن يف ذلك 
احلني أكثر من ممثل مصري شاب يشق طريقه يف عامل السينما، 
ومن هنا كان يشعر بأن لقاءه مع خمرج »جسر على نهر كواي« 
سيكون أشبه باحللم، وعلى ذلك النحو نزل الشريف من الطائرة 

اخلاصة اليت أقلته إىل قلب الصحراء ليجد لني واقفًا أمامه. 
أمخص  إىل  رأسي  من  لني  إليَّ  نظر  »فورا  الشريف:  يتذكر 
قدمي من دون أن يتفوه بكلمة، ثم اصطحبين إىل خيمة حيث جّرب 
أن يضع على وجهي شاربني وحلية، وذلك كله وسط صمت مطبق 
املمثل  مع  قصرية  جتريبية  مشاهد  لي  التقط  ذلك  بعد  حرّيني، 
دعى ليقوم يف الفيلم بدور  الفرنسي موريس رونيه الذي كان استحُ
التجرييب، أرسل لني ما  انتهينا من ذلك التصوير  مهم، وما إن 
للفيلم،  املنتج  اهلوليوودي  االستوديو  إىل »كولومبيا«  صّوره 

فيما عدت اىل القاهرة«.
عاد الشريف إىل القاهرة وهو متأكد من قبوله للتمثيل يف ذلك 
الفيلم الذي خسره ممثلون آخرون منهم الفنان رشدي أباظة، اذ 
رأى لني أن الشريف هو األقرب اىل املالمح العربية الواضحة كذلك 
الشريف  تلقى  بفرتة قصرية  ذلك  بعد  األفضل،  اإلنكليزية  لغته 
وهو يف القاهرة رسالة تدعوه للتوجه إىل لندن فقال يف نفسه: 
كل هذا من أجل دور صغري، ثم توجه إىل العاصمة الربيطانية وعلم 
أن ميثله  الذي كان من املفرتض  بالدور  للقيام  اختري  أنه  هناك 
موريس رونيه، وكان الدور الثاني يف الفيلم، املفاجأة أدهشت 
الشريف وأسعدته بالطبع، يقول عنها: أخربني لني الحقًا أنه حيب 
رونيه حقًا، لكن األخري مل يكن يبدو عربيًا مبا فيه الكفاية، ثم أن 
لني كان يريد للدور ممثاًل ذا عينني غامقتني، إلبراز عيين بيرت 
منثل  ورونيه  جعلين  حينما  انه  اىل  باإلضافة  الزرقاوين،  أوتول 
أنين  بذلك،  »كولومبيا«  إبالغ  وقبل  يعلم  كان  معًا،  التجربة 
سأحصل على الدور... واألمر نفسه حدث خالل التصوير: كان لني 

يعرف جيدًا ما الذي يريده«.
صفحة جديدة

النقاش،  يقبل  لني  كان  العرب«  تصوير »لورانس  »قبل 
لذلك كان جيمعنا كل صباح كي يشرح لنا املشاهد اليت ستصور 
اليوم، كان يصغي دائمًا إىل اقرتاحاتنا، لكنه يف احلقيقة  خالل 
كان نادرًا ما يعمل بها، كان إنكليزيًا إىل حد كبري، وكان يبدو 
عليه أنه ال حيب املمثلني كثريًا، اليوم أعتقد أنين وآليك جينيس، 
كان حيب  لني  أن  احلقيقة  الشريف.  يقول  إليه«،  األقرب  كنا 
يفضل  كان  املقابل  ويف  فحسب،  إليهم  حيتاج  حينما  املمثلني 

صحبة املخرجني والتقنيني.
سافر الشريف إىل األردن لتصوير »لورانس العرب« واستمر 
التصوير عامني يف صحراء األردن وكان شاقًا، لكنها ضريبة العال 
واألحالم الصعبة اليت تستحق التعب واجلهد، واليت دفعها الشريف 
عن طيب خاطر وإرادة سعت إىل النجاح وكان التحدي مسته اليت 
املرحلة:  تلك  الشريف  يتذكر  ذلك.  إىل  الوصول  يف  ساعدته 
»اختار لني أثناء تصوير الفيلم أن نعيش حياة البدو بكل ما فيها 
من قسوة، لقد كنا نعمل يف الفيلم ملدة 28 يومًا شهريا، ويف 
اليوم الثامن والعشرين، كنا نعود إىل بريوت يف إجازة مدتها 48 
ساعة، يقضيها كل منا بالطريقة اليت تناسبه، وقد تعودنا أنا وبيرت 
أوتول أن نقضي إجازتنا يف بريوت ونبحث عن ملهى ليلي لكسر 

القيود، ذلك أمر ال ميكن نسيانه أبدًا«.
ميزانية  له  ضعت  وحُ الذي  الفيلم  هو  العرب«  »لورانس 
وصلت إىل أربعة عشر مليون دوالر، أكرب إنتاج سينمائي شهدته 
للشريف  عاملية  إنطالقة  أول  حقق  الذي  لني  وأخرجه  الستينات 
بطولة  يف  شريكه  أوتول  وبيرت  واألمريكني  لألوروبيني  اجملهول 
أوتول ذلك  الربيطانية،  بعد احلدود  الفيلم والذي مل يكن جتاوز 
اإليرلندي صاحب العينني الزرقاوين، قام بدور »لورانس« الذي 
استطاع أن يكسب لربيطانيا إمرباطورية، بينما قام الشريف بدور 
للوصول  يعاونه  أو رئيس قبيلة عربية  »الشريف علي« زعيم 

إىل ذلك اهلدف.
إىل  ذهب  وأوتول،  أنا  منا،  أي  يكن  »مل  الشريف:  يقول 
هوليوود، لكننا بالطبع تصورنا إمكان حدوث ذلك، وضعنا سويًا 
هذه الرؤية أمام من عملوا معنـا، واستمعنا منهم إىل قصص، من 
الوقت  لديهم  كان  لني.  وديفيد  كوين،  أنتوني  جينيس،  أليك 

ألن يتكلموا وكان لدينا الوقت ألن نسمع، كنا نعيش مجيعا حتت 
حياتنا،  نراعي  ألن  مضطرين  كنا  الصحراء،  وسط  نفسها  اخليمة 
ننصت إىل أحاديث بعضنا البعض، كنت أراقبهم كأصدقاء وكنت 
خالهلم  من  أدخل  كنت  بشدة،  هلم  وشاكًرا  ممتًنا  إليهم  أنصت 
إىل عامل فسيح، عامل التمثيل والسينما، عامل التجربة، كنا نتكلم 
عما فعلوا ومل أفعل، عما رأوه ومل أره، من تلك األحاديث أخذت 
يف  املمثلني  من  كمجموعة  كنا  طبيعيت،  مع  يتالءم  أن  ميكن  ما 
»لورانس العرب« مرتبطني باهتمامات مشرتكة، لكن كان هناك 
شعور بعالقة قوية تربطين بأوتول، وهذه العالقة احلميمة تكونت 
»لورانس  فيلمنا  جناح  حققت  اليت  وهي  الصداقة،  عباءة  حتت 

العرب«.
سيناريو الفيلم مأخوذ من كتاب »أعمدة احلكمة السبعة« الذي 
ألفه لورانس نفسه، واستغرق تصويره حوالي العامني بني األردن 
وسورية، وقيل الكثري عن طبيعة العالقة بني لورانس والشريف 
علي. يتحدث الشريف عن تلك العالقة فيقول: }كتبت مقاالت ال 
حصر هلا عن ذلك، والسيناريو مل حيدد متاما طبيعة عالقتهما، لقد 
الفيلم عن  نفسها خالل  تعقيداتها وهي تكشف  السيناريو  صّور 
طريق السلوك الذي كان يف الواقع انعكاسًا للحياة اليومية اليت 

كنا نعيشها أوتول وأنا«.
صحراء ممّيزة

اختار لني مكاًنا يف الصحراء يبعد عن أقرب طريق حبوالي 150 
الفيلم،  يف  العاملني  ألقدام  أثر  أي  لظهور  حتاشيًا  وذلك  ميال، 
إلقامة  التصوير  مكان  عن  مياًل  عشرين  يبعد  مكانًا  اختار  كذلك 
طاقمه الفين، وذلك حرصًا منه على أن تكون املشاهد بكرا. أما 
الفنانون والفنيون والبدو فوصل عددهم إىل ألف شخص، كانت 
إمداداتهم تصل عن طريق ثالث طائرات وّفرها املنتج خلدمتهم، 
إضافة إىل ذلك كانت هناك مئات من اجلمال واخليول وكان هلا 

طعامها وشرابها أيضا«.
خيامنا  أن  لدرجة  جدًا  اإلنتاج ضخمًا  كان  الشريف: »  يضيف 
كانت جمهزة بأجهزة تكييف وثالجة، وكان هناك خدم لكل ممثل 
وفين للعمل على راحتهم، وكانوا يقومون بغسل مالبسنا ومسؤولني 
عن ضرورة وجود طعام وشراب يف أي وقت، كذلك جّهز مطعم 
حتت إدارة كبري طهاة يف لندن، كانت هنـاك منضدة لكرة الطاولة 
جبانب املطعم، ومساء كل سبت كان هناك جو لإلجازة الذي يوجد 
يف املدينة. كانوا يعرضون أفالمًا يف اهلواء الطلق لكل العاملني 
تلك  من  واحد  مشاهدة  عن  ختّلف  من  مثة  يكن  ومل  الفيلم،  يف 
األفالم »اليت جتاوزت املائة فيلم« لكنين ال أتذكر ماذا شاهدنا؟ 
ال أستطيع أن أذكر اسم أي من هذه األفالم، تعودت أن أنظر إىل 
الشاشة من دون أن أرى، ببساطة استمتعت بعدم تتابع األحداث 
نسيته،  الذي  هو  هذا  التتابع  عدم  شاهدتها،  اليت  األفالم  يف 
استمتعت أيضا ببعض املواضيع املستحيلة يف هذه الوحدة بني 
حيث  األردن،  من  الركن  هذا  يف  نفسي  ووجدت  الرمال  كثبان 
الناس واحليوانات يعيشون سويًا، ففي هذا املكان كنت أراقب 
لقانونها  مطيعًا  الصحراء  زي  ومرتديًا  حولي،  ما  كل  بال  بهدوء 
ولسحرها، كان هناك الكثريون حولي من الفنانني والفنيني، لكين 
الالنهائي،  بسحرها  الصحراء  ومتابعة  والصمت  اإلنصات  تعلمت 
أشبه  الزحام، شيء  أكون وحيًدا مع نفسي وسط  وتعلمت كيف 
بتمارين اليوجا، لكنه أفادني كثريًا وجعلين أبدأ عالقة جديدة مع 
نفسي،عالقة متنحين ثقة بنفسي وحبًا للطبيعة ولكل من حولي«.

ماهر زهدي

وإىل احللقة املقبلة
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وجه االسبوع 
          تقديم اكرم املغّوش

االعالمية  هنيدة حجار يونان

السفري  قام  سيدني،  يف  وجوده  خالل 
االخ  يرافقة  سليمان  مّتام  االستاذ  السوري 
علي  االمام  ملسجد  بزيارة  عّلوش  حسني 
حيث  اجلمعة  صالة  فريضة  الداء  الكمبا  يف 
استقبله اعضاء من اجلمعية االسالمية اللبنانية  
يتقّدمهم فضيلة الشيخ حييى الصايف ورئيس 
مجعية املنية السّيد هاني علم الدين  ونائب 
رئيس االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية 

حافظ قاسم.
اجلمعة  خطبة  اىل  سعادته  استمع  ان  وبعد 
قام بزيارة مكتب امام املسجد الشيخ حييى 

الصايف حيث قّدمت له الضيافة.

السفري السوري يؤدي صالة اجلمعة
 يف جامع االمام علي يف الكمبا

*ممممممم*

يا 
اسم 
اّمي 

شعر يوسف روحانا
معك حّبك  نقل  وما  نقليت  ميي 
ويبدلو  بقليب  ميرق  حدا  يف  وال 
العمر اتنهى، ضّل احلنان مبوضعك 
احللو العطر  ورحية  احلياة،  ملو 

كنيت حتمليين، ومرق هاك النهار
خبار صرة  حاملك  قليب  صار  تا 
باحلجار حيكو  احللوين  وضحكاتك 
ان مرقوا على خدود احلجار وطولو 

راح العمر والشمس قربت عالغياب 
وعن فلفش تيابك وشوفك بالتياب 
وارحع ولد.. بسرير ناطر عالبواب
وبدو القمر تا يطّل صوبو ويسألو

والزهور  باملروج  عليكي  بربم 
تا شّم اّم الزهرعم تدري العطور
وكل ما مسعت بالليل هدالت الطيور 
يهدلو العم  مطرح  خيالك  خبمن 

وكل ما مرق عا سرير، فاضي موضعو
معو  سهراني  بالليل  بتصّورك 
وطفال من صدريتك عن يرضعو 
ينزلو عن  صدريتك  عا  وجنوم 

فيا قلبو  نسي  اّمي  خلق  واللي 
وربيا  احلياة  والد  امحلي  وقاّل 
بيدفيا  برد  البل  حنان  حبضنك 
تنقلو عّنك  ايام  يف  ما  وتاجك 

الورود ام  يا  الفردوس  ملكة  يا 
يا حبر حب، بال شطوط وال حدود 
يا التحت باطيكي عن يطل الوجود 
واولو  فيكي  الدهر  وجود  واخر 

بتنحين امي..امللوك  السم  امي، 
ولو ما تكوني انقطعت حبال الدني
ملوني سواقي  تنزل  عن  وباحلرب 
ان مرقت عا موج البحر بيموج حنان 
حلو  بيعصر  العقربي  بتم  وامسك 
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املرأة الواثقة من نفسها تكون قدوة يف اجملتمع 
باالدب  علمها  اقرتن  متى  خاصة  اعلى  ومثاال 

والرتبية وحمبة الناس واحرتام االخرين.
ومن شابات اجلالية احلسناء هنيدة حجار يونان 
كرمية السيد حليم والسيدة جنوى حّجار وعقيلة 
ورود:  ثالثة  وهلما  يونان  بيرت  االعمال  رجل 

جاكوب وتيانا وريسا.
يف  وختصصت   سيدني  يف  هنيدة  ولدت 
ويف  للمحاسبة  االسرتالي  املعهد  يف  احملاسية 
اجلامعة االسرتالية الكاثوليكية وعملت يف حقل 
اوالدها  برتبية  مهتمة  االن  وهي  اختصاصها 

وتعليمهم.
واجلدير بالذكر ان السيدة هنيدة تعود جذورها 
حيث  لبنان  عّكار  قضاء  يف  شربيال  بلدة  اىل 
ومتتعت  اقاربها  اىل  وتعرفت  زمن  منذ  زارتها 

جبمال لبنان.
تقول هنيدة حنن مع بعض الصديقات وخاصة 
مارلني نصر وماري صباغ واخريات اسسنا مجعية 
جلمع االموال من خالل حفالت ونشاطات خريية 
مبرض   )Living In Hope(. املصابني  ملساعدة 

سرطان الثدي وكبار السن واالطفال 
 وما زلنا نقوم بهذه اخلدمات بكل حمبة واخالص 
سائلني اهلل بأن يأخذ بأيدينا ملساعدة الناس، 
النه واجب علينا وبنفس الوقت نطلب من كافة 
استطاعته  قدر  على  املساعدة كّل  اجلالية  ابناء 
عون  العبد يف  دام  ما  العبد  عون  اهلل يف  ألن 

اخيه.
احلسناء الشابة هنيدة حّجار يونان صبية رائعة 
والناس  لنفسها  واحرتامها  واخالقها  علمها  يف 
اخالقية مع  اخلري دليل نهضة  لعمل  وحّبها  معا 
زميالتها يف تلك املؤسسة اخلريية حيث يعملن 
من خالهلا لدعم املصابني بسرطان الثدي وغريها 

من االمراض اليت تصيب االطفال والعجزة.
 بارك اهلل بها وبرفيقاتها على ما يقمن به من 

اعمال خريية مميزة. 

*ممممممم*

*ممممممم**ممممممم*

للجمعية  التابع  املعهد  سعادته   تفّقد  ثم 
باالجنازات  اعجب  حيث  الكمبا  يف  االسالمية 

الضخمة اليت حققتها اجلمعية.
اىل  انتقل  االسالمية  اجلمعية  من  وبدعوة 
طعام  لتناول  كرينايكر  يف  االصيل  مطعم 
من  واعضاء  صايف  الشيخ  حبضور  الغداء 
اجلمعية  ورئيس  اللبنانية  االسالمية  اجلمعّية 

واالخ حممود اسوم.
وبعد ذلك، قام سعادته بزيارة ملنزل السّيد 
هشام الفاس لتقديم واجب العزاء بالفقيدة 

امساء احلسن )ام خالد( الفاس.
واعاله بعض اللقطات من الغداء. 

قالت دراسة اسرتالية ان شرب مياه املطر 
غري املعاجلة آمن للصحة. 

وراجع باحثون من جامعة موناش يف ملبورن 
يتم  اليت  املطر  مياه  تستخدم  منزل   300
جتميعها يف خزانات كمصدر رئيسي للشرب 
تزايد  وسط  تأتي  بدراسة  وصفوه  فيما 

االنتقادات للمياه املعبأة.
اجهزة  املنازل  هذه  اصحاب  على  ووزعت 
ترشيح ومت ابالغهم بأنها ستزيل من مياههم 
اي كائنات حية حمتملة تسبب التهابات معوية 
ولكن نصف هذه االجهزة مل تكن حتتوى على 

مرشحات.
وسجلت العائالت حاالتها الصحية على مدى 
عام ووجد الباحثون ان معدل حاالت االصابة 
بالتهاب معوي اليت سجلتها اجملموعتان كانت 
متشابهة جدا وتعادلت ايضا مع اجملتمع ككل 

اشربوا مياه املطر!
الذي يشرب مياه معاجلة من الصنبور.

وحدة  رئيسة  ليدير  كارين  الباحثة  وقالت 
االمراض املعدية يف ادارة علم االوبئة جبامعة 
موناش يف بيان "مل يظهر لدى الناس الذين 
ميكن  زيادة  معاجلة  غري  امطار  مياه  شربوا 
مع  باملقارنة  باملرض  االصابة  يف  قياسها 

هؤالء الذين شربوا مياه امطار مت ترشيحها.
الدراسة تؤكد "اخنفاض خطر االصابة  "هذه 
االستخدام  يف  التفكري  وميكن  باملرض.. 
منزلية كثرية  الغراض  االمطار  املوسع ملياه 
ويف اوقات اجلفاف احلالية نريد تشجيع الناس 

على استخدام مياه املطر كأحد املصادر".
القلق  تزايد  وسط  الدراسة  هذه  وجاءت 
املعبأة  املياه  ملنتجات  البيئي  التأثري  بشأن 
اليت غالبا ما تنقل ملسافات طويلة وتعبأ يف 

زجاجات بالستيكية تسد مقالب النفايات.

  خرج االخ غري الشقيق للرئيس االمريكي باراك 
وحتدث  صمته  عن  نديساندجو  مارك  اوباما، 
روايته  اطالق  هامش  على  الظامل  والدهما  عن 

االوىل.
مدينة  يف  يعيش  الذي  مارك،  كتاب  وحيمل 
عنوان  سنوات،  سبع  منذ  الصني  جنوب  شنجن 
"من نريوبي اىل شنجن". وكان اعد هذا العمل 
آخرها  كان  عاشها  غريبة  احداث  سلسلة  بعد 
انتخاب اخيه غري الشقيق رئيسا للواليات املتحدة 

االمريكية.
وعلى هامش مؤمتر صحايف برعاية غرفة التجارة 
ممثلون  حضره  الصني  جنوب  يف  االمريكية 
للقنصل العامل االمريكي، قال مارك للصحافيني: 
"كان والدي يضربين ويضرب امي، هذا امر غري 

جائز".
ذكرياته،  مسرتجعا  بالدموع  عيناه  واغرورقت 
منزلنا،  يف  الصراخ  طفوليت  من  "اذكر  وقال: 
وانني امي من االمل، ومبا انين كنت طفال مل اكن 

استطيع محايتها".
وتابع: "ال ميكنين ان اتذكر حلظة مجيلة عشتها مع 

والدي، لقد حتجرت مشاعري لسنوات".
عن  الكيين  والده  انفصل  الذي  اوباما  ان  يذكر 
امه االمريكية حني كان يف الثانية من العمر كان 
حتدث عن الصعوبات اليت يواجهها الطفل يف ظل 

غياب االب.
والد  ابن  ملارك،  االعالمية  االطالالت  وكثرت 
اوباما املتويف من زوجته الثالثة روث نايدسان، 
بعدما تركزت االضواء على هويته احلقيقية خالل 

محلة االنتخابات االمريكية.
"اوباما من قبل"  ومل يكن مارك يستخدم كنية 
حتى انه مل خيرب اقرب اصدقائه عن عالقته بباراك 

األخ غري الشقيق ألوباما إىل الضوء
روائياً يف الصني يتذّكر والداً ظاملاً 

اوباما اىل ان كشف تقرير اعالمي ذلك، لكن كتابه 
حيمل توقيع "مارك اوكوث اوباما نديساندجو".

اوباما  الرئيس  بعيد  الذي يشبه اىل حد  ومارك 
رئيسا  اوباما  انتخاب  ليلة  يتذكر  وجها وصوتا، 
يف ساحة "غرانت بارك" يف شيكاغو اليت ساعدته 
يف جتاوز امور، قائال: "كنت اخفي شؤون حياتي 
االمل  "رأيت  وتابع:  اوباما".  كنية  اخفيت  كما 
والرجاء يف عيون الناس، وشعرت بالفخر بأخي 
باراك الذي متكن من تليني القساوة اليت شعرت 

بها لسنوات".
تكون  ان  يفرتض  اليت  الرواية  ان  مارك  وقال 
سريته الذاتية تروي قصة رجل اجرب على مواجهة 
التجارب املرة منذ حداثة عهده انطالقا من كينيا 
مرورا بالواليات املتحدة وصوال اىل الصني اليت 

قصدها اثر اعتداءات 11 ايلول.
وقال انه سينشر كتابا ثانيا يروي سريته الذاتية 
بعد اشهر موضحا "اريد ان احكي قصيت وليس 

ان حيكيها اآلخرون بالنيابة عين".
واخرب مارك، خريج جامعيت ستانفورد وبراون، انه 
هاجر اىل الصني بعدما فقد عمله ومل يكن يعرف 
ما الذي خيبئه له القدر. وقرر بالتالي أن يكرس 
حياته للموسيقى وخدمة اآلخرين، وهو يدير شركة 
بني  الوسيط  بدور  تضطلع  جتارية  استشارات 
املصدرين الصينيني والزبائن االمريكيني. وقال 
االمريكية  التجارة  غرفة  رئيس  هارلي سييدين، 
يف جنوب الصني ومنظم حفل توقيع الكتاب، ان 
ورجل  موهوب  وكاتب  وفنان  بيانو  عازف  مارك 

اعمال بارع، كما انه صديق العمر.
الكتاب  ارباح  واعلن مارك ان 15 يف املئة من 
الفقراء وااليتام يف  سيعود ريعها اىل االطفال 

الصني ويف بلدان اخرى.
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االسباني  وأشبيلية  الفرنسي  ليون  أوملبيك  فريقا  تأهل 
يف  القدم  لكرة  االوروبي  االبطال  دوري  من  الثاني  للدور 
ختام مباريات املرحلة الرابعة من تصفيات اجملموعات اخلامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة للدور االول واليت أجريت مساء 

االربعاء.
بعد  ستة  اىل  الثاني  للدور  تأهلت  اليت  الفرق  عدد  وارتفع 
صعود جريوندان بوردو الفرنسي ومانشسرت يونايتد وتشلسي 

االنكليزيان واف سي بورتو الربتغالي اول من امس.
التعادل من ضيفه ليفربول االنكليزي  وانتزع أوملبيك ليون 
1 - 1، وفاز أنرتناسيونالي ميالنو االيطالي على دينامو كييف 
األوكراني 2 - 1، وحقق ارسنال فوزا كبريا على أ زد الكمار 

اهلولندي 4 - 1 وشارف الوصول اىل الدور الثاني.
اجملموعة اخلامسة

يف اجملموعة اخلامسة، تعادل أوملبيك ليون الفرنسي وليفربول 
االنكليزي 1 - 1 )الشوط االول 0 - 0( يف املباراة اليت أجريت 
بينهما على ملعب »ستاد جريالن« يف ليون. سجل لالول 
األرجنتيين ليساندرو لوبيز يف الدقيقة 90، وللثاني اهلولندي 

ريان بابل يف الدقيقة 83.
وعلى ملعب »ارتيميو فرانكي« يف فلورنسا، فاز فيورنتينا 
االيطالي على ديربيسني اجملري 5 - 2 )الشوط االول 1 - 1(. 
سجل للفائز الروماني ادريان موتو وداريو داينيللي وريكاردو 
الدقائق  يف  جيالردينو  والربتو  ماركيوني  وماركو  مونتوليفو 
14 و52 و59 و61 و74، وللخاسر غريغيلي رودولف وأدامو 

كوليبالي يف الدقيقتني 38 و70.
يتصدر أوملبيك ليون ترتيب فرق اجملموعة وله 10 نقاط من 
ثم   ،)6  -  11(  9 فيورنتينا  يليه   ،)2  -  8( مباريات  أربع 

ليفربول 4 )3 - 5(، وديربيسني ال شيء )5 - 14(.
اجملموعة السادسة

ويف اجملموعة السادسة، تغلب انرتناسيونالي ميالنو االيطالي 
على مضيفه دينامو كييف األوكراني 2 - 1 )الشوط االول 
0 - 1( يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب »فالريي 
لوبانوفسكي« يف كييف. سجل للمضيف أندريه شيفتشينكو 
يف الدقيقة 21، وللضيف األرجنتيين دييغو ميليتو واهلولندي 

ويسلي سنايدر يف الدقيقتني 86 و89.
وعلى ملعب »سنرتال ستاديوم« يف كازان ويف ظل حرارة 
بلغت سبع درجات حتت الصفر، تعادل روبني كازان الروسي 
وبرشلونة االسباني حامل اللقب سلبا 0 - 0. وساد برشلونة 
معظم فرتات املباراة، وسنحت ملهامجيه فرص عدة مل حيسنوا 
استغالهلا، يف حني اعتمد العبو الفريق الروسي على اهلجمات 
األسوجي  للمهاجم  املباراة  يف  فرصة  ابرز  وكانت  املرتدة. 
الدقيقة  يف  القائم  يف  سدد  الذي  ابرهيموفيتش  زالتان 
الثالثة، فيما تالق حارس مرمى برشلونة فيكتور فالديز يف 
للمهاجم  انفراد  بعد   78 الدقيقة  اصابة يف  من  مرماه  انقاذ 

الروسي الكسندر بوخاروف به.
يتصدر انرتناسيونالي ميالنو ترتيب فرق اجملموعة وله ست 
نقاط من أربع مباريات )5 - 4(، يليه روبني كازان 5 )4 - 5(، 

ثم برشلونة 5 )3 - 2(، ودينامو كييف 4 )6 - 7(.
اجملموعة السابعة

اف  ويف  االسباني  أشبيلية  تعادل  السابعة،  اجملموعة  ويف 
0( يف   -  1 االول  )الشوط   1  -  1 االملاني  شتوتغارت  بي 
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب »سانشيز بيزخوان« 
يف أشبيلية. سجل لالول خيسوس نافاس يف الدقيقة 14، 

وللثاني زدرافكو كوزمانوفيتش يف الدقيقة 79.
تعادل  بوخارست،  يف  بوخارست«  »شتيوا  ملعب  وعلى 
االسكوتلندي  رينجرز  وغالسغو  الروماني  أورزيسيين  أونرييا 
1 - 1 )الشوط االول 0 - 0(. سجل لالول ماريوس أونوفراس 

يف الدقيقة 88، وللثاني لي ماكولوتش يف الدقيقة 79.
يتصدر أشبيلية ترتيب فرق اجملموعة وله 10 نقاط من أربع 
مباريات )10 - 3(، يليه أونرييا أورزيسيين 5 )6 - 5(، ثم يف 
اف بي شتوتغارت 3 )4 - 6(، وغالسغو رينجرز 2 )4 - 10(.

اجملموعة الثامنة
ويف اجملموعة الثامنة، فاز ارسنال االنكليزي على أ زد الكمار 
اهلولندي 4 - 1 )الشوط االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت 
للفائز  سجل  لندن.  يف  »االمارات«  ملعب  على  بينهما 
االسباني فرانشيسك فابريغاس )2( والفرنسيان مسري نصري 
وأبو ديابي يف الدقائق 26 و52 و44 و72، وللخاسر جريمياين 

لينس يف الدقيقة 82.
فاز ستاندارد  لياج،  ملعب »موريس دوفران« يف  وعلى 
 0  -  2 اليوناني  بريايوس  اوملبياكوس  على  البلجيكي  لياج 
وميالن  مبوكاني  ديودون  سجلهما   )0  -  1 االول  )الشوط 

يوفانوفيتش يف الدقيقتني 30 و88.

املرحلة الرابعة للدور األول من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

أوملبيك ليون واشبيلية انضما اىل الصاعدين األربعة
يتصدر ارسنال ترتيب فرق اجملموعة وله 10 نقاط من اربع 
مباريات )10 - 4(، يليه اوملبياكوس بريايوس 6 )3 - 5(، ثم 

ستاندارد لياج 4 )6 - 6(، وأ زد الكمار 2 )3 - 7(.
أوروبا ليغ

أوروبا  مسابقة  من  األول  للدور  الرابعة  املرحلة  اليوم  تقام 
ليغ )كأس االحتاد االوروبي سابقًا( وختوضها فرق سبورتنغ 
وشاختار  النمسوي  سالزبورغ  بول  ورد  الربتغالي  لشبونة 
دونتسك االوكراني حامل اللقب املوسم املاضي، ويف رصيد 

كل منها ثالثة انتصارات تواليًا.
وحيل شاختار دونتسك، الذي احرز اللقب على حساب فريدر 
اجملموعة  يف  الفرنسي  تولوز  على   ،1  –  2 االملاني  برمين 
0 يف دونتسك قبل اسبوعني. العاشرة والذي فاز عليه 4 – 

ويستضيف سبورتنغ لشبونة اف كاي فنتسبيلز الالتفي على 
ملعب »جوزيه الفاالدي« يف لشبونة يف اجملموعة الرابعة. 
1 يف مباراة  وكان سبورتنغ لشبونة فاز على فنتسبيلز 2 – 

الذهاب يف ريغا قبل اسبوعني.
البلغاري يف  بول سالزبورغ على ليفسكي صوفيا  رد  وحيل 
فاز  بول سالزبورغ  رد  وكان  السابعة.  اجملموعة  صوفيا يف 

0 يف مباراة الذهاب. على ليفسكي صوفيا 1 – 
ويستضيف افرتون االنكليزي بنفيكا لشبونة الربتغالي الذي 
االساسيني،  العبيه  من   11 غياب  يف   0  –  5 عليه  تغلب 
اجملموعة  ليفربول يف  بارك« يف  ملعب »غوديسون  على 

التاسعة.
االسكوتلندي  غالسغو  السلتيك  حيل  الثالثة،  اجملموعة  ويف 
الذي مل يفز قط على هامبورغ اس يف االملاني على ملعب 

»اتش اس اتش نوردبنك ارينا« يف هامبورغ.
ويف اجملموعة االوىل، حيل اجاكس امسرتدام اهلولندي على 
دينامو زغرب الكرواتي يف زغرب، بينما يستضيف اندرليكت 
تيميشوارا  سي  اف  االصابات  بفارق  املتصدر  البلجيكي 

الروماني يف بروكسيل.
وهنا الربنامج ونذكر اواًل الفريق املضيف )اجملموعات من 1 
اىل 6 الساعة 20:00 بتوقيت بريوت، واجملموعات من 7 اىل 

12 الساعة 22:05(:
• اجملموعة االوىل:

اجاكس امسرتدام )هولندا(. دينامو زغرب )كرواتيا( – 
اف سي تيميشوارا )رومانيا(. اندرليكت )بلجيكا( – 

• اجملموعة الثانية:
فالنسيا )اسبانيا(. سالفيا براغ )اجلمهورية التشيكية( – 

ليل )فرنسا(. جنوى )ايطاليا( – 
• اجملموعة الثالثة:

السلتيك غالسغو )اسكوتلندا(. هامبورغ اس يف )املانيا( – 
هابويل تل ابيب )اسرائيل(. رابيد فيينا )النمسا( – 

• اجملموعة الرابعة:
هريتا برلني )املانيا(. اس سي هريينفني )هولندا( – 

اف كاي فنتسبيلز )التفيا(. سبورتنغ لشبونة )الربتغال( – 
• اجملموعة اخلامسة:

فوالم )انكلرتا(. آ أس روما )ايطاليا( – 
سي اس ك أ صوفيا )بلغاريا(. اف سي بازل )سويسرا( – 

• اجملموعة السادسة:
غلطة سراي )تركيا(. دينامو بوخارست )رومانيا( – 

باناثينايكوس )اثينا )اليونان(. شتورم غراتس )النمسا( – 
• اجملموعة السابعة:

الزيو روما )ايطاليا(. فياريال )اسبانيا( – 
رد بول سالزبورغ )النمسا(. ليفسكي صوفيا )بلغاريا( – 

• اجملموعة الثامنة:
ترياسبول  شريف   – )هولندا(  انشكيده  تونيت  سي  اف 

)مولدافيا(.
شتيوا بوخارست )رومانيا(. فنرخبشة )تركيا( – 

• اجملموعة التاسعة:
بنفيكا لشبونة )الربتغال(. افرتون )انكلرتا( – 

باتي بوريسوف )بيالروسيا(. أيك اثينا )اليونان( – 
• اجملموعة العاشرة:

اف سي بروج )بلجيكا(. بارتيزان بلغراد )صربيا( – 
شاختار دونتسك )اوكرانيا(. تولوز )فرنسا( – 

• اجملموعة احلادية عشرة:
ايندهوفن  يف  اس  بي   – )الدامنارك(  كوبنهاغن  سي  اف 

)هولندا(.
سبارتا براغ )اجلمهورية التشيكية(. كلوج )رومانيا( – 

• اجملموعة الثانية عشرة:
اوسرتيا فيينا )النمسا(. فريدر برمين )املانيا( – 

اتلتيك بلباو )اسبانيا(. ناسيونال ماديرا )الربتغال( – 

االمريكي  الدوري  بعد يف  ُتغلب  مل  اليت  الفرق  عدد  تراجع 
ثالثة  اىل  آي«  بي  للمحرتفني »ان  السلة  لكرة  الشمالي 
هي بوسطن سلتكس الذي حقق فوزه اخلامس تواليا، ودنفر 
ناغتس وفينيكس صنز اللذان فاز كالهما يف مبارياته االربع 

االوىل هذا املوسم.
ففي قاعة »واتشوفيا سنرت« يف فيالدلفيا، خسر فيالدلفيا 
سلتكس  بوسطن  ضيفه  أمام  االطلسي  جمموعة  ثاني   76
 ،44  – 36 ،19 105 )االشواط 17 –  متصدر اجملموعة 74 – 
نقطة   21 بول بريس  للفائز  105(. سجل   –  74  ،69  –  54
اىل مثاني متابعات، ورشيد واالس 20 نقطة، وللخاسر اندريه 

ايغووداال 17 نقطة.
ويف قاعة »كونسيكو فيلدهاوس« يف إنديانابوليس، خسر 
إنديانا بايسرز خامس جمموعة الوسط أمام ضيفه دنفر ناغتس 
 ،30 111 )االشواط 13 –  متصدر جمموعة الشمال الغربي 93 – 
كارميلو  للفائز  سجل   .)111  –  93  ،83  –  71  ،55  –  39
وللخاسر  نقطة،   24 بيالبس  وتشاونسي  نقطة   25 انطوني 
رانتاي  لدنفر  السابق  اجلناح  تواليا  الثالثة  للمرة  تعثر  الذي 
جونز 20 نقطة وداني غرينجر 18 نقطة. وهذه أفضل بداية 

لدنفر يف 24 سنة يف الدوري.
ويف قاعة »أمريكان آيرالينز أرينا« يف ميامي، مين ميامي 
اجلنوب  جمموعة  صدارة  من  وتراجع  االوىل  خبسارته  هيت 
الشرقي اىل املركز الثالث، وذلك أمام ضيفه فينيكس صنز 
 52 ،23 104 )االشواط 26 –  متصدر جمموعة اهلادي 96 – 
الكندي ستيف  للفائز  104(. سجل   –  96 ،75  –  81 ،44  –
ناش 30 نقطة اىل مثاني متريرات حامسة وأماري ستودماير 
16 نقطة اىل 11 متابعة، وللخاسر دواين وايد 23 نقطة اىل 
ريتشاردسون  وكوننت  حامسة  متريرات  وسبع  متابعات  تسع 

18 نقطة.
ويف قاعة »كويكن لونز أرينا« يف كليفالند، فاز كليفالند 
ويزاردز  واشنطن  على  الوسط  جمموعة  متصدر  كافاليريز 
 – 90 )االشواط 17   – خامس جمموعة اجلنوب الشرقي 102 
90(. سجل للفائز لوبرون   – 102 ،73  – 78 ،54  – 50 ،31
حامسة  متريرات  وست  متابعات  مثاني  اىل  نقطة   27 جيمس 
وشاكيل أونيل 21 نقطة هي االعلى له هذا املوسم، وللخاسر 
غيلربت أريناس 22 نقطة اىل سبع متابعات وكارون باتلر 22 

نقطة ايضا.
ديرتويت  فاز  هيلز،  أوبرين  باالس« يف  قاعة »ذا  ويف 
ماجيك  أورالندو  ضيفه  على  الوسط  جمموعة  ثاني  بيستونز 
ثاني جمموعة اجلنوب الشرقي والذي عانى خسارته االوىل بعد 
 60 ،41  – 38 ،14 80 )االشواط 19 –  ثالثة انتصارات 85 – 
70(. سجل للفائز بن غوردون 23 نقطة ورودني   – 85 ،60  –
فينس  وللخاسر  نقطة،   20 باينوم  وويل  نقطة   20 ستاكي 
كارتر 15 نقطة ودوايت هوارد مثاني نقاط فقط اىل مخس 

متابعات يف 17 دقيقة وخرج الرتكابه االخطاء الستة.
ويف قاعة »يونايتد سنرت« يف شيكاغو، فاز شيكاغو بولز 
ثالث جمموعة الوسط على ضيفه ميلووكي باكز رابع اجملموعة 
 .)81  – 83 ،60  – 56 ،43  – 29 ،25 81 )االشواط 13 –   – 83
سجل للفائز الربيطاني السوداني االصل لوول دنغ 24 نقطة 
اىل 20 متابعة هي االعلى له منذ احرتافه وديريك روز 16 
نقطة، وللخاسر بداندون جينينغز 25 نقطة واندرو بوغوت 16 

نقطة اىل 13 متابعة.
ويف قاعة »فورد سنرت« يف أوكالهوما، خسر أوكالهوما 
سييت ثاندر ثاني جمموعة الشمال الغربي أمام ضيفه لوس 
وقت  بعد   101  –  98 اهلادي  جمموعة  ثاني  اليكرز  أجنلس 
 ،90  – 90 ،71  – 73 ،32  – 51 ،32 اضايف )االشواط 25 – 
101(. سجل للفائز كوبي بريانت 31 نقطة اىل ست   – 98

متابعات، وللخاسر كيفن دورانت 28 نقطة.
فاز  داالس،  يف  سنرت«  ايرالينز  »أمريكان  قاعة  ويف 
داالس مافرييكس متصدر جمموعة اجلنوب الغربي على ضيفه 
)االشواط   85  – الغربي 96  الشمال  رابع جمموعة  جاز  يوتاه 
85(. سجل للفائز االملاني   – 96 ،67  – 52 ،37  – 35 ،20  – 17
ديرك نوفيتسكي 40 نقطة منها 29 نقطة يف الربع الرابع وهي 
رقم قياسي للفريق، اىل 11 متابعة، وللخاسر ديرون وليامس 

22 نقطة والرتكي مهمت أوكور 14 نقطة اىل 14 متابعة.
ويف قاعة »روز غاردن« يف بورتالند، خسر بورتالند ترايل 
باليزرز ثالث جمموعة الشمال الغربي امام ضيفه أتالنتا هوكس 
 ،15 97 )االشواط 25 –  متصدر جمموعة اجلنوب الشرقي 91 – 
97(. سجل للفائز مجال كراوفورد 37   – 91 ،72  – 69 ،47  – 48
نقطة اىل سبع متريرات حامسة، وللخاسر الماركوس ألدريدج 20 

نقطة اىل 14 متابعة.

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة 
للمحرتفني »ان بي آي«

بوسطن 5 - 0، دنفـــر وفينيكس 4 - 0
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دمشق والرياض حتميان »التأليف الثاني« 
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ميشال عون، بعدما كان احلريري قد وافق على التخلي له عن حقيبة 
االتصاالت.

االتصاالت  )وزارتا  املعارضة  لطلب  احلريري  استجاب  وبعدما 
والطاقة(، متنت القيادة السعودية على القيادة السورية أن تسعى 
»ترشيق«  أجل  من  اللبنانيني،  احللفاء  لدى  نفوذها  ملمارسة 
مطالب عون... خاصة بعدما مت التفاهم على اإلطار العام حلكومة 
»والضمانات«  »الصيغة«  ووفق  لبنان  يف  الوطنية  الوحدة 
شهر  مطلع  منذ  والسوري  السعودي  اجلانبان  رعايتها  توىل  اليت 
متوز املاضي... وهكذا كان، حيث حاول كل من الرئيس نبيه بري 
وقيادة »حزب اهلل« ورئيس »تيار املردة« سليمان فرجنية، 
العماد عون واحلريري »سعيًا إىل حكومة  االقرتاحات بني  تبادل 
تكون عادلة على صعيد توزيع املسؤوليات وحتديد األحجام، حبيث 
ال يكون هناك منتصر أو مهزوم، بل يكون هناك رابح واحد هو 
جانبًا  تولت  لبنانية مقربة من دمشق  أوساط  لبنان«، كما قالت 

كبريًا من االتصاالت.
وعلى هذه القاعدة، ويف ظل مشاورات سعودية ـ سورية مكثفة، 
وزير  وبينهم  دمشق،  يزور  اللبنانية  القيادات  من  عدد  كان 
االتصاالت يف حكومة تصريف األعمال املهندس جربان باسيل الذي 
الرئاسية  واملستشارة  للوزيرة  العزاء  واجب  االول،  أمس  قّدم، 
ملناسبة  دمشق،  منزهلا يف  بثينة شعبان، يف  الدكتورة  السورية 

ذكرى أسبوع على وفاة والدتها...
وفيما كانت بعض األوساط يف األكثرية تلمح إىل أن باسيل التقى 
على هامش الزيارة االجتماعية مسؤواًل سوريًا رفيع املستوى، نفت 
أوساط بارزة يف املعارضة هذا األمر، وقالت إن زيارة باسيل كانت 

ذات طابع اجتماعي حبت.
املعاون  كان  املفتوحة،  السورية  السعودية  اخلطوط  موازاة  ويف 
السياسي لألمني العام لـ»حزب اهلل« احلاج حسني خليل يرافقه 
خليل  توىل  حيث  الرابية،  خط  على  يتحركان  صفا،  وفيق  احلاج 
لقاء  حيصل  )مل  اهلاتف  عرب  احلريري  إىل  االقرتاحات  بعض  نقل 
بني احلريري وخليل ليل أمس األول(، فيما كان النائب سليمان 
فرجنية يتابع املشاورات من بنشعي، حيث جرى أكثر من اتصال 
بينه وبني العماد عون، على عكس ما أشيع حول انقطاع االتصاالت 
بينهما... ال بل حاول فرجنية ضخ اقرتاحات سعيًا إىل إجياد حل 

لعقدة التأليف.
ويف حمصلة املشاورات، مت تثبيت ما حصل عليه العماد عون على 
الوزراء، كما مت  صعيد حقائب االتصاالت والطاقة واحلق بتسمية 

تثبيت احلقيبتني الثالثة والرابعة، وهما السياحة والصناعة.
وفيما نقل زوار العماد عون قوله ليل أمس، إن احلكومة ستولد 
يف نهاية األسبوع احلالي، وإن صفحة سياسية جديدة ستبدأ على 
مع  املمدودة  اليد  سياسة  سيواصل  أنه  مؤكدًا  الوطين،  الصعيد 
النواب  جملس  رئيس  من  مقربة  أوساط  قالت  املكلف،  الرئيس 
األخرية  الساعات  جرت يف  اليت  املكثفة  االتصاالت  إن  بري  نبيه 
يف  احلكومة  والدة  اىل  تؤدي  قد  ملموسة  اجيابيات  »متخضت 

الساعات املقبلة«.
حملصلة  ارتياحه  اهلل«  »حزب  يف  بارز  قيادي  مصدر  وأبدى 
للغاية،  إجيابية  بأنها  األجواء  واصفًا  األخرية،  الساعات  مشاورات 

مؤكدًا أن التواصل قائم ومفتوح مع الرئيس املكلف.
وعلم أن األمني العام لـ»حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل سيطل 
على الرأي العام يف احلادي عشر من الشهر احلالي )األربعاء املقبل( 
ملناسبة »يوم الشهيد« املقاوم، حيث سيتطرق اىل التطورات 

الداخلية واالقليمية.
يذكر أن أوساطًا بارزة يف »تكتل التغيري واإلصالح« قالت لياًل 
إن موضوع وزارة املهجرين )بدل السياحة( كان حمور مفاوضات مل 
تتوقف، خاصة بعدما أعطى رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب 
هذه  سيتوىل  ملن  السياسية  املهمة  بتسهيل  وعدًا  جنبالط  وليد 
التمويل  املكلف ضمانات يف موضوع  الرئيس  احلقيبة، فيما قدم 
األخرية  النقطة  وظلت  يورو(،  مليون   470 بقيمة  ميسرة  )قروض 
املتعلقة مبوضوع إدارة الصندوق املركزي للمهجرين، وهل ُيصار 
الوزارة أو يعني رئيس له بالتنسيق مع  إىل وضعه الحقًا بعهدة 
الوزير املعين أو يصار إىل ابتداع صيغة إدارية ثالثة ملنع التضارب 

بني الوزارة والصندوق.
وعلم أن االتصاالت اليت جرت ليل أمس االول بني الرئيس املكلف 
وقيادات يف املعارضة، أفضت إىل التوافق على عقد لقاءات نهائية 
يف الساعات الثماني واألربعني املقبلة، أبرزها اللقاء املنتظر بني 
احلريري وعون، على أن ترتافق مع اتصاالت أطلقها الرئيس املكلف 
مع احللفاء، وأبرزهم النائب وليد جنبالط الذي كان قد نقل ليل 
العمل )وهي من  بإعطاء وزارة  اقرتاحًا إىل احلريري  األول،  أمس 
حصة املعارضة وفق التوزيع احلالي( إىل عون بداًل من »الثقافة« 

لكن الرئيس املكلف رفض ذلك.
الدميوقراطي«،  لـ»اللقاء  األشغال  وزارة  تثبيت  جنبالط  وأعاد 
قبل أن ينتقل اعتبارًا من ليل أمس، إىل املختارة، لتمضية عطلة 
نهاية األسبوع هناك، إال اذا طرأ ما يستوجب انتقاله سريعًا إىل 

بريوت، قبل األحد.
كما أجرى احلريري سلسلة مشاورات بعيدة عن األضواء مع قائد 

»القوات اللبنانية« مسري جعجع ومع قيادة حزب الكتائب وبعض 
قيادات 14 آذار املسيحية، وأفضت إىل إبالغ اجلميع أن احلكومة 
ستولد قريبًا وأن التأخري يرتد سلبًا على اجلميع. وطلب احلريري من 

أعضاء كتلة »لبنان أواًل«، االبتعاد عن التصرحيات اإلعالمية.
اليت كانت  االنتخابية  النيابية  اجللسة  التوافق على  أن عدم  يذكر 
أدى  الدائمة،  النيابية  اللجان  اعضاء  النتخاب  أمس،  خمّصصة، 
مل  حيث  األغلبية،  نواب  قاطعها  حيث  جمددًا  نصابها  تطيري  اىل 
حيضر منهم سوى ثالثة نواب فيما حضر حواىل 50 نائبًا من كتل 

املعارضة.
حتى  اجللسة،  بري  نبيه  اجمللس  رئيس  أرجأ  االمر،  هذا  وامام 
اىل  الدعوة  يف  سيستمر  انه  زواره  امام  وقال  املقبل.  اخلميس 
انتخاب اعضاء اللجان، وال جيوز أبدًا استمرار تعطيل اجمللس، وربط 
أوساط  بعض  سربته  ما  نافيًا  احلكومي،  باملسار  اللجان  انتخاب 

األكثرية حول حدوث هذا الربط.  

السعودية ترد على تسلل احلوثيني...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

مشال اليمن وخصوصا يف حميط صعدة حيث تدور منذ آب املاضي 
مواجهات عنيفة بني املتمردين واجليش اليمين. كما اخلت السلطات 
السعودية قرى حدودية عدة حتسبًا الي تدهور أمين. وفيما لزمت 
احلكومة اليمنية الصمت نافية حصول غارات سعودية، حملت مصادر 
تتحرك  ان  ميكن  السعودية  القوات  ان  اىل  الرياض  يف  حكومية 
أول  منطقة سعودية  اىل  بعضهم  تسلل  الذين  احلوثيني  برًا ضد 
من أمس االول واصطدم مع حرس احلدود، مما أدى اىل سقوط 
اضرب  طريقة  على  عملية  ليست  »انها  احدها:  واكد  اصابات. 
برًا »لتطهري«  التحرك  تشمل  قد  مستمرة«  عملية  بل  وأهرب 

معاقل احلوثيني يف مشال اليمن بالتنسيق مع السلطات اليمنية.
اوقعت  اليت  للغارات  مواقعهم  تعرض  احلوثيون  املتمردون  وأكد 
السعودية  القوات  واتهموا  املدنيني«  »صفوف  يف  قتلى 

بـ«استخدام قنابل فوسفورية«.

نتنياهو يعترب شحنة األسلحة...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ان  ينبغي  حرب  جرمية  هذه  وتدينها...  وتناقشها  فيها  ان حتقق 
يعقد جملس االمن جلسة خاصة للتحقيق فيها والرد بشكل صارم 
عليها... هذا ما جيب ان يركز عليه اجملتمع الدولي يف كل االيام 
وخصوصا اليوم... وعوض ذلك اختاروا ان يلتقوا للتنديد باجليش 
االسرائيلي واسرائيل يف حماولة لتقويض حقها الشرعي يف الدفاع 
عن نفسها... أود أن أقول هنا بوضوح ان هذا النقاش )يف االمم 
املتحدة( لن يردعنا. لن مينعنا من مواصلة العمل من أجل الدفاع 
عن مواطين اسرائيل... وكي يعرفوا احلقيقة... وهي ان اجليش 

االسرائيلي يلتزم االخالق«.
واعترب أن السفينة اليت صادرتها البحرية االسرائيلية قرب السواحل 
اللبناني  ايران تساعد »حزب اهلل«  أن  تثبت  االربعاء  القربصية 

على االعداد جلولة ثانية من القتال.
وأفاد مسؤولون عسكريون اسرائيليون ان االسلحة اليت صودرت 
مدة شهر  القتال  من  اهلل«  ستمكن »حزب  كانت  السفينة  من 
بوترية احلرب اليت نشبت عام 2006. لكنهم أضافوا ان هذه االسلحة 
القدرة الصاروخية للحزب للوصول اىل  مل يكن من شأنها تعزيز 
مسافات أعمق يف اسرائيل. وقالوا ان الشحنة تضم اسلحة متوافرة 

أصال لدى احلزب.

عباس يقلب الطاولة:لن أترشح للرئاسة
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املزايدة، وانين اذ اقدر لالخوة اعضاء القيادتني ما عربوا عنه من 
مواقف فانين آمل منهم تفهم رغبيت هذه، علما بأن هنالك خطوات 

اخرى سأختذها يف حينه« مل يفصح عنها.
من  ومشاركة  وبرعاية  واالسرائيليني،  حنن  »تعهدنا  واضاف: 
اجملتمع الدولي، الوصول اىل حل الدولتني عرب املفاوضات، ولكن 
شهرا بعد شهر وسنة بعد اخرى كان التسويف واملماطلة وتزايد 
املفاوضات،  صدقية  يقوض  االستيطاني  االسرائيلي  النشاط 
االعالن  درجة  اىل  احلالية  االسرائيلية  احلكومة  مع  االمر  ووصل 
وممارسة ما يتناقض مع املبادىء االساسية للسالم اليت تضمنتها 

قرارات جملس االمن وما نصت عليه خريطة الطريق«.
هذه  خالل  الداخلية  ساحتنا  شهدته  ما  اخطر  »كان  انه  ورأى 
االعوام اخلمسة، االنقالب الدموي الذي قامت به حركة محاس يف 
قطاع غزة، والذي واجهناه منذ اليوم االول، رغم اجلروح واآلالم 
بتحريم الدم الفلسطيين وبالدعوة الصادقة اىل استعادة الوحدة عرب 
احلوار. وبذلت الشقيقة مصر جهودا مشكورة طوال املرحلة املاضية 
للوصول اىل اتفاق، كانت حركة محاس تفشله يف كل مرة حتت 
ذرائع وحجج واهية، كان اخرها تقرير غولدستون الذي ثبت للجميع 
صحة موقفنا منه منذ البداية وحتى املرحلة احلالية اليت وصل اليها 

يف اجلمعية العمومية لالمم املتحدة«.
وتساءل: امل حين الوقت لقيادة محاس العادة النظر يف سياساتها 
االصغاء  عن  تتوقف  وان  الوطين،  للمشروع  املدمرة  وممارساتها 
اىل اصحاب املشاريع االقليمية، وتفكر يف مصلحة الشعب الذي 

لن حتل مشاكله بواسطة أموال تأتي من هنا وهناك، او عرب جتارة 
االنفاق اليت  اثرى البعض منها، لكنها اودت حبياة العشرات من 

شبابنا ابناء االسر الفقرية.
وذكر »ان املواقف املعلنة للواليات املتحدة االمريكية يف شأن 
حمط  وهي  معروفة  مواقف  وضمها،  القدس  وتهويد  االستيطان 
االسرائيلي،  للموقف  مبحاباتها  فوجئنا  اننا  اال  جانبنا،  من  تقدير 
وخصوصا  اسرائيل،  ان  هي  حل  اىل  حتتاج  اليت  املشكلة  لكن 
من  مفاوضات  باجراء  وتطالب  ذلك،  ترفض كل  احلالية  حكومتها 
خمتلف  يف  استيطانها  مواصلة  مرجعية،  اي  اىل  االستناد  دون 
اليت  احملتلة  الشرقية  القدس  وخصوصا  الغربية،  الضفة  احناء 
تدمري  يشمل  مسبوق  غري  بشكل  العربية  معاملها  لتغيري  تتعرض 
وجود  وتقييد  عليها  واالستيالء  الفلسطينيني  املواطنني  منازل 
سكانها مسيحيني ومسلمني وصوال اىل املس مبؤسساتها الدينية، 
وخصوصا حول وحتت املسجد االقصى، مما يهدد باعطاء الصراع 
طابع حرب دينية هلا ابعادها اخلطرية على املستوى العاملي وليس 
االقليمي فقط. إن خطورة الوضع واملأزق الذي منر به، تدفعين اىل 
خماطبة احلكومة االسرائيلية والرأي العام االسرائيلي بكلمات قليلة 
وواضحة: السالم أهم من اي مكسب سياسي الي حزب، والسالم 
أهم من أي ائتالف حكومي ان كانت نتيجته دفع املنطقة حنو اهلاوية 

او اجملهول«.
ثم قال: »لقد كانت وجهة نظري ورؤياي منذ سنوات طويلة أن 
السالم ممكن، وَعملت صادقا من اجل ذلك، رغم كل ما حتملته على 
املستوى الشخصي من أذى وجتريح، وحُمصلة جتربيت ان الوصول 
إىل حل الدولتني فلسطني واسرائيل تعيشان جنبا إىل جنب بأمن 
وسالم ال يزال ممكنا، رغم ما نواجهه من اخطار ازدادت حدتها أخريا، 
اي ان حل الدولتني يواجه خماطر كثرية ال ندري اين توصلها، على 

ان يتم التزام املبادئ واملرجعيات واالسس اآلتية:
الطريق  وخريطة  الصراع،  شأن  يف  املتحدة  األمم  قرارات   -  1
العربية، ورؤيا حل الدولتني على أساس قراري  ومبادرة السالم 
جملس األمن 242 و338 و1515، مع االستفادة من كل تقدم حصل 

يف املفاوضات يف كمب ديفيد وطابا وأنابوليس.
الرابع  قبل  ما  سائدًا  كان  الذي  الوضع  إىل  تستند  احلدود   -  2
واملثل  بالقيمة  لألراضي  تبادل  إجراء  وإمكان   ،1967 حزيران  من 
دون املساس باحلقوق املائية أو التواصل اجلغرايف والربط ما بني 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
حرية  ضمان  مع  فلسطني  لدولة  عاصمة  الشرقية  القدس   -  3

الوصول إىل األماكن املقدسة.
4 - حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئني الفلسطينيني كما ورد 

يف مبادرة السالم العربية اليت أصبحت جزءا من خريطة الطريق.
5 - ال شرعية لبقاء املستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطينية.

6 - ترتيبات أمنية يقوم بها طرف ثالث على احلدود ما بني دوليت 
فلسطني وإسرائيل.

7 - حل قضية املياه حسب القانون الدولي، وحق الدولة الفلسطينية 
يف السيطرة على مصادرها املائية، وعلى أجوائنا وكل ما منلك فوق 

األرض وحتت األرض، والسعي لتعاون اقليمي يف جمال املياه.
8 - إغالق ملف أسرى احلرية، وإطالق سراحهم مجيعا«.

تهديد بري باالعتصام ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

اىل ان حتل االزمة وتؤلف احلكومة«.
وهكذا يبدو ان ختوف الرئيس بري على النظام يظهر واضحا مما 

يستدعي التفكري يف ما ورد يف كالمه.
وهنا نسأل: ما هي هذه العقدة املستعصية اليت ما زالت تقف حائال 

دون تشكيل احلكومة؟
هل هناك عقدة داخلية حقيقية يف تأليف احلكومة ام ان تأخري هذا 
تغيريا  حُيدث  اقليمي معني  او  داخلي  تطّور  انتظار  التأليف سببه 
ما يف املعادلة اللبنانية الداخلية ميّكن فريقا من السري يف تأليف 

احلكومة ولو منفردا؟
ال شك ان مثل هذا التطور الذي قد يكون ينتظره البعض واملستند 
انتصر  ولو  حتى  وجنح،  حصل  اذا  خارجية  واحياءات  اشارات  اىل 
- مع استحالة جناحه يف حال حصوله- فان  آخر  فريق معني على 
البلد ال حُيكم اال  لبنان سيكون اخلاسر االكرب اوال وآخرا ألن هذا 

بالتوافق بسبب تركيبته الفريدة. 
نتمنى ان يستيقظ الضمري فتتشكل احلكومة قبل فوات األوان.

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
 اتصلوا بعندليب األرز 
املطرب حلود احلدشييت

089 440 0400         على الرقم: 

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009
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 UALM اطيب التحيات اىل كافة األخوة واألخوات
من هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن 

أعزاؤنا ... يسر هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن دعوة األخوة 
احملازبني واملناصرين BBQ واألصدقاء مع عائالتهم كبارًا وصغارًا 
عام  كل  تعودنا يف  كما  الطبيعة  أحضان  العائلي يف  اللقاء  اىل 

للتالقي والتعارف ومتضية أوقات طيبة معا ، جمددين إمياننا 
بناء  السياسي  وسعيه اىل  العماد ميشال عون ونهجهه  بالقائد 
وطن يرتكز على املساواة يف احلقوق والواجبات ، وطن املؤسسات 

خاٍل من العنف والقهر والذل . 
إخوتنا لقاؤنا معكم يوم األحد الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2009

 EDWARDES LAKE - RESERVOIR - يف حدائق
LEAMINGTON STREET

إبتداًء من الساعة 12،00 ظهرًا وحتى املساء 
املأكوالت واملشاوي مؤمنة - برامج ترفيهية منوعة والعاب 

لألطفال تعالوا لنكون عائلة لبنانية واحدة. 

UALM  التيار األسرتالي اللبناني املتحد - ملبورن

بقلم كميل مسعود

وحدة اللغة ووحدة االميان
يزيد عدد العرب على ثالث مئة مليون نسمة يسكنون على ارضهم 
بريطانيا  سّكان  عدد  ويتجاوز  امريكا  عدد سكان  عددهم  ويناهز 

وفرنسا جمتمعني.
وكانت بريطانيا لعهد قريب حاكمة امربطوريتني بالرغم من امكاناتها 

احملدودة يومذاك نسبة اىل االمكانات العربية.
ثم اّن االمة  العربية هلا تارخيها وحضارتها وهو عامل من عوامل 
واالدب  بالفكر  غنية  واحدة  لغة  تتكّلم  العربية  استمرارها.االّمة 
اليوم يف عاملنا  اللغات.فاذا كان   اقدم  لغة من  والرتاث وهي 
اكثر من دولة يتكّلم شعبها اكثر من لغة وهي مع ذلك كّله متحدة 

البناء ومتماسكة.
الواحد  واجلنس  الواحد  الشعب  ابناء  العرب  حنن  احرانا  فما 
واللغة الواحدة ان نتماسك ونسعى اىل حتقيق املزيد من االحتاد 

واالندماج.
اّن دوال كانت منفصلة عن بعضها يف احلدود  اليوم،  اذ نالحظ 
جندها  حكمها  انظمة  واختالف  شعوبها  بني  اللغات  يف  ومتفاوتة 
تسعى لالندماج واالحتاد وكثري من هذه الدول كان النجاح بينها 
اسهموا يف  الذين  علماءهم  يتذّكروا  ان  العرب  على  يبقى  لذلك 
كّل ميادين املعرفة. فال يذكر علم اال وكانوا قّمة يف االبداع وال 
فن اال وكانوا فيه مربزين. لقد كانوا روادا يف الطّب والصيدلة 
واهلندسة  واجلغرافية  والكيمياء  الفلك  وعلم  والفيزياء  والفلسفة 
ومل ميَن الشعب العربي يف تارخيه الطويل بهزمية اال يف فرتات 

تفرقه وانفساخه ومتزقه.
حريبة  وأجماد  بذلك،  يشهدون  التاريخ  متابعي  من  فاملثقفون 
وانتصارات عسكرية  عجزت عنها دول كثرية يف العامل. ويف وقت 
من االوقات تنبه العرب اىل اّن يف احتادهم قّوة وحياة فاتفقوا بعد 
حني من التفرقة وتآخوا بعد فرتة مريرة من التباغض وقد فوجئ 

العدو اجلاثم على ارضهم فاقتحموا القالع وحّطموا احلصون.
وكسبت  املعارك  اكرب  يف  نصر  اعظم  العربية  اجليوش  وسّجلت 

احرتام العامل.
حتى الديانات السماوية تستهدف البشر النها تنادي بعبادة اخلالق 
على  وحتافظ  واملساواة  والرمحة  والعدل  احلّب  اىل  تدعو  وهي 
االرواح واالموال واالعراض وحتّض على احرتام الكبري والعطف على 
الفقري وعالج املريض وعون الفقري واالخذ بيد الضعيف ومؤاساة 

احلزين.
على  يقوم  صاحل  جمتمع  خبلق  تنادي  السماوية  الديانات  مجيع 

التعاون والتكامل والعمل واالنتاج واالبداع والسالم واالمن.

فاالّمة العربية اليت تربطها وحدة االميان ووحدة اللغة كّلهم فيها 
يعبدون اهلل وينفرون من الزندفة، ووحدة االرض ال تفّرق بينها 
عمقا  املمتدة  الثقافة  ووحدة  سدود  اواصرها  تقطع  وال  حدود 
واالماني  احلاضرة  واملساعي  املاضيه  االالم  ووحدة  التاريخ  يف 
الوحيدة يف  الواسعة  املنارة  للعرب وهي  نور  اليت هي  املنتظرة 

سبيل سعادتهم وامنهم واستقرارهم.
فهل يفعلون ذلك!!!!

N.S.M
للمواد الغذائية

>äb‡«@Ïic>@ÎaáÓó€a@áÓ»é@bËjybñÎ@bÁãÌáfl
تأسست سنة ١٩٥٩

لالسترياد والتصدير بإدارة عمار الصيداوي
نستورد جميع اِّـواد الغذائية، جميع أنواع اِّـكسرات والحبوب والفواكه اِّـجففة 

وجميع انواع البهارات، تحميص اِّـكسرات على انواعها يومياً
مصنع حديث للطحينة والحالوة
نضمن النوعية االجود واالحسن

توزع على جميع اِّـحالت العربية واالجنبية

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
 Ph: 03 93808789 

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

ليلى عّكاري واللقمة اللذيذة
ليلى عّكاري امرأة متواضعة وخلوقة من اجلميع.

آلت على نفسها تقديم ما تشتهي من مأكل ولكّل مناسبة 
لونها اخلاص.

واذا زرت كثريا من البلدان ومل تزر اثارها كأنك مل تزرها 
واذا كنت يف فيكتوريا ومل تتذّوق املأكوالت اللبنانية وحتى 
فتلك  املناسبات  كّل  يف  ليلى  السيدة  يد  على  االجنبية 

خسارة.
ليلى من النساء اللواتي عمدن اىل مساعدة ابناء اجلالية يف 
فيكتوريا من خالل تقديم اللقمة الشهية يف مجيع املناسبات 
حيث تقّدم صحن ممكيزا من التبولة اىل الكّبة النية واالقراص 

اىل السمكة احلّرة واحملاشي ومجيع االطباق اللبنانية.
وتقول ليلى ان الطبخ اللبناني يصنع من القلب ومبحبة وعلّي 
انواع اخلضار واللحوم والنظافة هي قبل  أجود  ان استعمل 

كّل شيء.
وانا اتذّوق كّل نوع من الطعام قبل تقدميه للزبائن واشعر 
بلذة وسعادة وكّل الزبائن يقولون لي:"اكلنا من كّل االطباق 
ومجيعها لذيذة وكّل الزبائن الذين تعاملوا معنا حتّولوا اىل 

اصدقاء"..
كم كانت سعادتي كبرية لو ان افتح مطعما لالكل اللبناني 
ولكن ظروفا كثرية منعتين من حتقيق هذه االمنية واكتفيت 
بالعمل وتقديم املأكل من منزلي اىل مجيع املناسبات املتعّلقة 

باجلالية اللبنانية والعربية على اختالفها. 

The World Lebanese Cultural Union of Vic Inc.
PO Box 299 Essendon North, Vic. 3041

ترقبوا حفلة  اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فيكتوريا
مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ 2009/11/21 وحبضور
 رئيس والية فيكتوريا السابق السيد ستيف براكيس. 

ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت 0417949650 
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كانت ومازالت تقدم لزبائنها 
الكرام أفضل الخدمات

دواليب ذات نوعية جيدة ومن 
ماركات عاِّـية ومحلية

للسيارات الصغرية واِّـتوسطة 
والكبرية والـ 4WD على اختالف 

أنواعه

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚fl

كالتش ـ ميزان اوتوماتيكي حديث ـ فرامل ـ غيار زيت ـ
وأعمال ميكانيكية اخرى ـ أجنطة متعددة 

َّـ فرعيها: 
1257 Sydney Rd Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 
25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic 
Ph: (03)93367744 - Fax: 039336 7044

أمانة وصدق وأخالص َّـ العمل
كفالة مضمونة مئة باِّـئة

 LA MIRAGE
Ú‰Ìå@›Ó‡◊@bËjybó€

الصرح الشامخ الذي يحتضن 
أروع وأرقى االجواء السعيدة
أربع صاالت َّـ صالة واحدة
 ال حدود لجمالها وديكورها 

وفخامتها ونظافتها
أربع صاالت تستقبل جميع 

اِّـناسبات
لقمة شهية وخدمة ممتازة

ال مرياج االفضل ِّـناسباتكم
210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855   –   Fax: (03)930532733

Melbourne

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a
J≈Áfâ˜]<Ö]Ç⁄<Ó◊¬Ê<^È⁄ÁË<àf§]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<‹”÷<›Çœi<

100%<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Ÿ^}<Ü5]Ê<òÈe]
JJ^ñË]<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]<^„fl⁄<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂
J·]Ç◊f÷]<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËá<Ìë^}<
<åÇ√÷]Ê<ì€£]Ê<^È÷Áë^À÷^“<hÁf£]<Ì ^“<±]
<Ã◊jß<Ó◊¬<l^f◊√π]Ê<áÜ÷]Ê<Æ÷]Ê<Ü”ä÷]Ê<ÿ∆2÷]Ê

Jl^flr√π]<Õ^flë]<ƒÈ∂Ê<·^f÷]<H·^fq]<V^„¬]Áfi]
<'fi^fâ<I<3¬àe<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£VÌÈu^fë<l˜Á“�̂⁄

JÍfi^flf◊÷]<'f�π]<›à◊Ë<^⁄<ÿ“Ê<JJJ^‚4∆Ê

@›õœ¸a@ÔÁ@b„äb»éa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ïjé¸a@¿@‚bÌa@Ú»jé@|n–„

84 - 90-Holmes St. Bronswik East Vic: 3056 
Ph: 0393837699-  Fax: 03 9383 7431

@Ô„b‡õ”@Êaãœa
@êÌäÏfl@bËjybó€
@ÍÜ¸ÎaÎ@Ô„b‡õ”

ردا على من يسّمى مفيت جبل لبنان، طالعنا 
السّيد حممد اجلوزو مفيت جبل لبنان، وكعادته 
بتصرحيات بّثتها وسائل اعالمية كثرية، على 
العودة  وعليهم  سوريون  هم  املوارنة  اّن 
ولبعض  للسّنة  هو  لبنان  الن  سوريا  اىل 
الغساسنة والذين اضطهدوا يف  املسيحيني 
السوري  باهلالل  يسّمى  ما  او  الشام،  بالد 
لقيامة هالل شيعي  يعملون  الذين  اخلصيب 
علوي ماروني يضطهدون من خالله الطوائف 
االخرى اليت يعتربونها دخيلة على هذا اهلالل 
املفيت،  للسّيد  هنا  الشام.الكالم  بالد  او 
ولو  حتى  له  نقول  وحنن  لبنان،  جبل  مفيت 
انت مفيت جبل لبنان، انت صنيعة او تركيبة 
داخلية بصفة شيخ تابع لطائفة كرمية حنرتمها 

وهي الطائفة السنّية.
اما ان تقول اّن املوارنة هم سوريون وعليهم 
ان يعودوا اىل بالدهم وكأنّي بك  يا شيخ 
املّريخ  من  ابعد  هي  سوريا  اّن  تعترب  حممد 
عن لبنان، فالتاريخ وانت تعرف متاما هو اّن 
سجل ملسرية االمم والشعوب يف هذا الكون، 
والتاريخ يقول اّن جبل لبنان هو جبل يف قلب 
سوريا   ، واجلغرافيا  التاريخ  سوريا  سوريا، 
احلضارات، سوريا املسيحّية واالسالم، سوريا 
سوريل  واجملتمعية،  السماوية  الرساالت 
والبشرية  والنبوغ  والفّن  والفلسفة  العلم 
وليس سوريا النظام ام احلكومة او الطائفة 

او الطوائف، سوريا الوطن واالّمة.  
غبطة  على  امتّنى  وكنت  املوارنة  فنحن 
ولكّن  يرّد،  اّن  صفري  اهلل  نصر  البطريرك 
واملسيحيني  املوارنة  من  الكثريين  وباسم 
اقول  الدروز  واملوحدين  واملسلمني  عاّمة 
بأننا موارنة سوريون، ضريح  لك وبكل فخر 
مارون  القّديس  املارونية  كنيستنا  مؤسس 

ال يا شيخ حممد ال !! 
  صحايف عتيق

هو يف مدينة براد املباركة وهي مدينة تقع 
لبالد الشاّم. بلدة انطاكيا سورية عربية شئت 
ام ابيت، شئنا مل ابينا، فهذا هو الواقع وهذا 

هو التاريخ.
نعم، حنن تارخينا سوريون، وحنن مسيحيني 
عاصمة  سوريون  مارونيا  وحنن  سوريون، 
تقع  واين  انطاكيا.  هي  املسيحية  كنيستنا 
القمر  يف  هي  حممد؟هل  شيخ  يا  انطاكيا 
تعرف  انت  هي!  اين  البلطيك!  جزر  يف  ام 
وهي  السوري،  االسكندرون  لواء  يف  انها 
وبعدها  كنيستنا!  للكنيسة  االوىل  العاصمة 
كانت دمشق اليت ما زالت  العاصمة التارخيية 
حتى الساعة ليس للمسيحية كدين مساوي، 
انطلق من ارضها، بل لكل االديان، منها عمر 
رضي اهلل عنه يقول اّن بالد الشام هي مفتاح 
العاملية يف انطالقة الدين االسالمي يف هذا 
العامل الكبري، الكالم لعمر اخلّطاب رضي اهلل 
عنه. فهل تتوّكل على اهلل وتعود اىل وعيك 
البطريرك  غبطة  عليك  يرد  وهل  ورشدك! 
ان  علما  هل..  وألف  وهل  هل  املاروني! 
الروحية  قناعاتنا  من  شيئا  يغرّي  ال  كالمك 
والتارخيية واالنسانية، وما عليك وعلى امثالك 
اال ان يقفوا باحرتام ورهبة امام تارخينا اجمليد 
كطائفة مارونية وكشعب حضاري عظيم كان 

املبتدىء يف صناعة انسانية االنسان.
لك  نقول  احلّق  واحلّق  ننسى  ال  ننسى  وان 
املوارنة  اّن  امجعني  وللعامل  حممد  شيخ  يا 
الذين صنعوا تارخيا خملدا لالنسان هم الذين 
صنعوا لبنان جبال اخضر رمزا للمحبة والتسامح 
والغفران واّمة للحّب واجلمال وهي مرتع لك 
ولكل الناس الذين يعيشون على ارض لبنان 

احلبيب.
والسالم على من اّتبع اهلدى. 

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009
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ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

Melbourne

االسبوع املاضي ويف كنيسة سيدة سان توماس يف منطقة 
ابنتا  وغلوريا  بيانكا  الطفلتان  التوأمتان  تقدمت  غلينروي، 
يد  جينا عقيلته وعلى  والسيدة  االرملي  انطون  بول  السّيد 
االب بيرت دميان ماكنلي حيث تناولتا القربانة االوىل وذلك 

حبضور اجلّد واجلّدة واالهل واالقارب وبعض االصدقاء.
اىل  اجلميع  انتقل  االوىل،  والقربانة  االهلي  القّداس  وبعد 
وقد  باملناسبة  عامرة  حفلة  اقيمت  حيث  الريفولي  صالة 
كان  حيث  برصونا  انطوان  الشاعر  هذه  املناسبة  عن  غاب 
يف سيدني ولكنه ابى اال ويتصل هاتفيا بوالدي الطفلتني 
هّنأهما باملناسبة وارسل اىل الطفلتني باقة شعرية من وحي 
املناسبة حيث تربطه صلة القربى بالوالدين. وعند الغروب 
انتهى االحتفال فتقّبل الوالدان واالقارب التهاني كما تقبلت 

الطفلتان القبالت. ألف مربوك

دعوا االطفال يأتون الّي

القربانة االوىل للتوأمني بيانكا وغلوريا االرملي

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

*الطفلتان املالكان بيانكا غلوريا* *الطفلتان مع االقارب واالهل* *مع اجلّد واجلّدة واالنسباء*

*الطفلتان مع والديهما بول وجينا *
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Melbourne

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

امحد املكاري جنل السّيد فوزي املكاري جاء اىل اسرتاليا برفقة والديه 
وهو مل يتجاوز الرابعة عشرة من العمر وفور وصوله اىل مدينة ملبورن 
التكميلية واجلامعية  اكمل دروسه  متابعا حتى  املدرسة وبقي  دخل 

وكان دائما من االوائل بني رفاقه على املقاعد الدراسية....
وبعد ان انهى دراسته كان والده السّيد فوزي املكاري ميلك حمال 
لرتكيب دواليب السيارات...... حيث انه كان يعمل بهذه املصلحة 
اسرتاليا  اىل  يسافر  ان  قبل  السيارات  وبيع  شراء  مع  لبنان  يف 
وحمّله يف لبنان ما زال يعمل حّتى اليوم باالضافة اىل حمل مماثل 

يف املانيا.
امحد املكاري عمل فرتة قصرية يف احد املطاعم وبعد ذلك انتقل اىل 
العمل مع والده ثّم االشراف على العمل وكان صاحب رؤية واسعة 
احلياة،  اّنه رجل مثّقف وواع ويدرك متاما معنى  بعيدة ومبا  ونظرة 
نسي كّل ما وراءه وتطّلع اىل االمام اىل مستقبل يضمن له احلياة 
بعزة وكرامة... عقد العزم واسس حمال ضّم عددا ليس بقليل من 
تركيب  جمال  الواسعة يف  اخلربة  واصحاب  واالختصاصيني  العّمال 
منطقة  يف  وذلك  الزيت  وغيار  و"الكالتش"  والفرامل  الدواليب 
"فوكنر"Fawknerوبعد فرتة طويلة من الزمن، باع احملل واتنقل اىل 
حمل اخر اكرب حجما وزّوده .باملعدات احلديثة الالزمة له اضافة اىل 
العّمال  بعض  معه  وانتقل  ايضا  فوكنر  منطقة  ويف  حديث  ميزان 
واالختصاصيني وحبسن تدبريه وصدقه مع الزبائن والتواصل معهم 
ومساعدتهم يف ارشادهم ضمن عمله حيث كان يوّفر عليهم الكثري 
من املال كان زبائنه يزدادون يوما بعد يوم وسنة بعد سنة اىل ان 
توسّعت دائرة معرفته بالناس واليت مشلت مناطق عديدة يف والية 
للعديد  يتّسع   Keilorثانيا يف منطقة كيلور فيكتوريا، فاّسس حمال 
من السيارات الصغرية واملتوسطة والشاحنات وهو االكرب يف والية 

فيكتوريا وهو اليوم يستقبل مجيع انواع السيارات.
اّن السّيد امحد املكاري يعتمد دائما على الدواليب من الصنف املمتاز 
والنوعية العالية اجلودة من حملية وعاملية وهو يسافر بصورة دائمة 
اىل اخلارج السترياد الدواليب واالجنطة امليزة من اكرب املؤسسات 
املعروفة عامليا واليت تنتج االصناف املمتازة. ان هاتني املؤسستني 
اللتني تعنيان حباجات السيارات هما حتت اسم “The Tyre Exports”و 

ميتلكهما السّيد امحد املكاري.
اّن حمالت امحد املكاري يف لبنان ما زالت تستقبل الزبائن كما يف 

املانيا  وقريبا وقريبا جدا ستمتّد فروعنا اىل قطر وابو ظيب.
ان السّيد امحد املكاري يعترب من الرجال الناجحني واملعروفني يف 
والية فيكتوريا وقد بنى هذه املؤسسات بالكّد وعرق اجلبني بعيدا عن 
املال املشبوه، هذا من ناحية تعاطيه العمل التجاري، اّما من الناحية 
االجتماعية ، فقد بنى شهرته بصدق واخالقية انسانية طيبة وتعاطيه 
مع اجلميع مبوضوعية صافية .... وكان شعاره دائما الصدق وحسن 
الطيبة مع اجلميع. وبالرغم من كّل هذا، ثروته لن تفسد  املعاملة 
اخالقيته ويعود ذلك اىل البيت الذي ولد فيه واىل الوالدين اللذين 

ورث عنهما السمعة احلسنة.
تهانينا للسّيد امحد واىل املزيد من النجاحات.

قّصة جناح
أمحد املكاري صاحب 

مؤسسة املكاري للدواليب

قلبه  يف  بقي  لكنه  الوطن  ترك  لبناني  مزين  الدويهي  رزق 
وهواجسه بعد لن استفحلت احلرب على كل اراضيه ومل يعد 
فيه اّي شيء مجيال، ومن كثرة حبه له متنى ان يرسم االرزة 
على شعار اجلالية يف اسرتاليا، رمبا بهذا الرسم يتوّحد اجلميع 

وتصبح االرزة مظّلة فوق رؤوسو اجلميع.
رزق دويهي حّبه الهدن- زغرتا كحب العشيقة ، كحب الوالدة 
الوطن  حب  تسريت مجع  هاي  الذات ويف صالونه يف  كحب 
وحب الناس . ويف عرض الصالون تشاهد بعضا من االبيات 
الشعرية للشاعرين زغلول الزغرين انطون برصونا ويوسف عز 
فن  يف  االنسان  هذا  عن  حقيقية  صورا  قدما  اللذين  الدين 

التجميل.
كما  الرجالية  التسرحيية  فن   يف  احملرتف  الدويهي  فرزق 
النسائية يقول ان الفرق كبري بني املزين اللبناني واالسرتالي 
يعشق  القدم،  منذ  وانيق  متطّور  اللبناني شعب  الشعب  الن 

امللبوسات الفخمة واالزياء احلديثة والشعر اجلميل.
العشرة فقد  باصابعه  اجلمال  الذي يعشق حلن  الدويهي  رزق 
اثبت قدرة كبرية وفائقة يف ان تكون تسرحية الشعر كلوحة 
فنان فريدة من نوعها، لذلك تدخل صالونه بشكل وخترج بشكل 

اخر بتسرحية جديدة مبتكرة.
طول  بني  ما  لوحة  يرسم  املعروف  املزّين  الدويهي  رزق  ان 
وقصر الشعر، ليس بالضرورة ان يكون الشعر طويال ليكون 
الكثريات شعرهّن قصري وهّن مجيالت. فقّص  مجيال، فهناك 
ام  طويال  كان  ان  هندسي  تقييم  له  يكون  ان  جيب  الشعر 
طاقم  يعمل  سرتست  هاي  يف  الكائن  صالونه  ويف  قصريا 

اختصاصي نسائي رجالي يف فن التجميل.
انها حلظة سعادة، حلظة خالدة بعد قّصة الشعر هنا باختصار 
اللبناني  للشعب  الدويهي  رزق  الشيخ  ويتمنى  كما  كّلي، 

والعربي الوحدة  والتعايش والرتّفع عن الطائفية.

رزق الدويهي واللمسات الذهبية

*رزق الدويهي والتسرحية االنيقة*

منظمة  اقامته  خاص  حفل  Living for Othersويف  شعار   حتت 
السالم العاملي يف اسرتاليا منحت كل من اإلعالمية القديرةالسيدة 
وداد فرحان والدكتور باقر املوسوي لقب سفري السالم العاملي، 
الرابع  السبت  مساء  املنظمة  أقامته  خاص  حفل  يف  ذلك  جاء 
 Dong Woo والعشرون من تشرين األول اجلاري حضره الدكتور
رئيس املنظمة العاملية يف أقيانوسيا ) قارة أسرتاليا ونيوزلنده 
ودول احمليط اهلادي( ونواب من الربملان األسرتالي و الدكتور 
حممد اجلابري عميد سفراء السالم  ومدير خدمات حقوق األنسان 
احلفل  حضر  كما  السالم،  سفراء  من  وجمموعة  اسرتاليا   يف 
شخصيات من اإلعالميني والصحفيني ورجال دين وأعمال من 

خمتلف األثنيات والثقافات يف اسرتاليا.  
ويف تقدميه أشاد منّسق احلفل باألعمال اجلليلة اليت قامت بها 
السيدة فرحان من أجل األنسان  وخّص بذلك مؤلفاتها التعليمية 
اليت اتسمت باملوضوعية املوجهة جتاه األرتقاء بالتعاون األنساني 
اىل التكامل يف مجيع أحناء العامل وخصوصا منطقتها األصلية 
أفكار  األوىل يف  البذرة  التعاون  األوسط وليكون هذا  الشرق 

الشباب ليثمر السالم بني الشعوب واألمم. 
فيها  كرب  فرحان  وداد  السيدة  األعالمية  تقدميه  فقرات  وبني 
أول  لتكون  الغرب  يف  الصحفي  العمل  أقتحامها  هدوء  أيضا 
اسرتاليا  تاريخ  يف  العربية  باللغة  جريدة  حترير  تراس  سيدة 
السيدة  أن  إىل  واألعالمية  األدبية  وملكتها  شجاعتها  وعزى   ،
فرحان وليدة حضارة وادي الرافدين العريقة اليت علمت العامل 
كانت  فرحان  السيدة  أن  أشار  كما  التاريخ.  األول يف  احلرف 
سفرية حقيقية للسالم خالل عملها وخدماتها النبيلة يف تغطية 
وإن احملبة هي  أي متييز  األسرتالي دون  أعمال اجملتمع  مجيع 

مفتاح فلسفتها يف احلياة.
وخالل تناوله سرية سفري السالم الدكتور باقر املوسوي اشار 
على أنه سيتناول نزرا من تلك السرية احلافلة باجلهد والعطاء 
األنساني فالدكتور املوسوي درس قانون اهلجرة ودكتوراه يف 
األلسنيات  ثم عمل يف التدريس اجلامعي  ويعمل أيضا مصمما 
جلريدة بانوراما اليت ترأس حتريرها عقيلته السيدة وداد فرحان 
النبيلة عرب  بناء على خدماته  اللقب  لنيل هذا  ترشيحه  وقد مت 
أعماله السابقة ويف اجملتمع األسرتالي بدون متييز، كما أنه من 

دعاة حرية املرأة وخصوصا يف الشرق العربي .
كما اشاد السيد  Gregory Stone السكرتري العام ملنظمة األحتاد 
العالية اليت يتمتع بها  بالروح  أقيانوسيا  العاملي للسالم  يف 
بشكل  واملرأة  األنسان  حقوق  ما خيص  املوسوي يف  الدكتور 
خاص، واشار أن سياق موضوعه على الدعم الكبري الذي قدمه 
سفري السالم العاملي الدكتور باقر املوسوي لعقيلته يف تاسيس 
ووضع اللبنة األوىل جلريدتها العربية يف منطقة براماتا لتكون 
حتريرها سيدة  يراس  أسرتاليا  بالعربية يف  تصدر  جريدة  أول 
الدكتور  أستحق  ذلك  على  وبناء  العربي،  املشرق  من  قادمة 

املوسوي لقب سفري السالم جبدارة واستحقاق.

اإلعالمية وداد فرحان والدكتور 
باقر املوسوي سفريان للسالم العاملي    

»شبيك لبيك« .. من فلسطني 
حبث  حمرك  الفلسطينيني  التقنية  خرباء  من  جمموعة  أطلقت 
الكرتوني باللغة العربية على شبكة االنرتنت، عرب اهلاتف اخللوي 

أطلقوا عليه اسم "شبيك لبيك".
احلديثة"  "التقنيات  أطلقته شركة  الذي  اجلديد،  املوقع  يضم 
ميكن  الرتفيهية،  واخلدمات  املعلومات  من  واسعًا  دلياًل   ،
إليها بسهولة، إىل جانب خدمات  الوصول  اخللوي  ملستخدمي 

جتارية كإعالنات جمانية، وخدمات التسويق عرب االنرتنت.
وقال مدير الشركة راسم مشتهي إن شركته، اليت تتخذ من 
قطاع غزة مقرًا هلا، تأمل يف ترويج خدمات احملرك اجلديد يف 
خمتلف الدول العربية، معتربًا أنه يشكل "بوابة الكرتونية ضخمة، 

وموسوعة متنقلة ويعترب سابقة يف جمال االكرتونيات."
يليب  ذكي  نظام  لبيك"  "شبيك  أن  إىل  مشتهي  أشار  كما 
االحتياجات الالزمة، وهو مبثابة دليل جتاري ملن يبحث عن منتج 
وهو  لسؤال،  إجابة  عن  يبحث  ملن  مستشار  ومبثابة  مثاًل،  ما 
قناة إعالمية ملتابعة أخبار الساعة سواء سياسية أو اقتصادية 
للرتمجة  دلياًل  ويضم  ودينية،  صحية  حتى  أو  رياضية،  أو 

والباحثني.
وذكر أن هذه اخلدمة جتعل من اخللوي موسوعة الكرتونية ضخمة 
تستطيع الوصول إليها أينما كان املستخدم وكيفما كان بدون 
أي وسيط أو متطلبات معقدة فكل ما عليه هو إرسال رسالة 
قصرية من هاتفه اخللوي على الطلب وسيقوم على الفور بالرد 

عليه دون أي تأخري.
"صفا"  وكالة  نقلتها  تصرحيات  يف  مشتهي،  أشار  كما 
عربي  أول جمتمع  ُيعد  لبيك"  "شبيك  أن  لألنباء،  الفلسطينية 
خالل  من  به  التحكم  يتم  املعلومات،  ملشاركة  اإلنرتنت  على 

اخللوي بنظام الرسائل القصرية. 

*السيد امحد املكاري يف حمله للدواليب*

*احملل من اخلارج*
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اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

4-FM 92 على 
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مساًء

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

ترقبوا
باربيكيو التيار الوطني الحر يف ملبورن 

الذي سيقام يوم االحد املوافق يف الخامس عشر 
من تشرين الثاني 2009 

”RESERVOIR“  يف حديقة الرزرفوار
تابعوا اعالناتنا

*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية
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Joe Khoury

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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Melbourne

Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

من  خروجك  لدى  عليك،  ليصعب  حتى  كبرية،  املفاجأة  كانت 
ا شاهدته. تستقّر حريتك على مجلة واحدة  املسرح، تكوين رأي عمَّ
م فرنسوا  يا فرنسوا«! قدَّ الرأس: »حيرق حريشك  جملجلة يف 
أبو سامل، املسرحّي الفلسطيين املخضرم، مسرحية »أبو أوبو يف 
العربي  »الصندوق  إنتاج  من  العرض  أخريًا.  اللحامني«،  سوق 
للثقافة والفنون« يف عمان، وحصد اجلائزة األوىل يف »مهرجان 
جانب  إىل  اخلشبة  على  سامل  أبو  يقف  عكا.  اآلخر« يف  املسرح 
املمثل الشاب أدهم نعمان. يلعبان لعبة مسلية: أب وابنه خيططان 
لالستيالء على خمرتة احلمولة. يدير االثنان ملحمًة، وحياتهما مألى 
 20 حواىل  مرور  بعد  املقطوعة.  اخلراف  ورؤوس  النيئة  باللحوم 
دقيقة، تبدأ مسرحية أخرى، لعبة أخرى تتضح معاملها مع الوقت. 
واإلمعان يف  املألوف،  عن  واخلروج  الالنهائي،  اجلنون  لعبة  إنها 

الغرابة والتغريب. إّنه مسرح القسوة يف أقّصى جتلياته.
يتحّول اللحم الينء ورؤوس اخلراف إىل أداة العمل األساسية يف 
املسرحية: يقطعانها، يطحنانها، يأكالن الكبد الينء على اخلشبة، 
يلعبان باللحم، جيعالنها شخصيات املسرحية األخرى. يفعالن كل 
هذا »بوقاحة«، وبعفوّية َمن يرى يف حياته وحياة من حوله كتلة 

من اللحم تنتظر من يقطعها ويأكلها. حتى إّن االبن يقدم يف
االبن  ويلقي  دمه  فيتطاير  باملنشار،  أبيه  تقطيع  على  النهاية 
القرف  حّد  اللعبة  اجلمهور. تصل  املقطوعة يف حضن  الوالد  رجل 
طينة  من  مسرحّي  إىل  حباجة  بالدهاء،  مليئة  مغامرة  هي  أحيانًا. 
أبو سامل ليقوم بها... بعد أربعني عامًا من العمل املسرحي، يطّل 
»احلكواتي« علينا من شيخوخته الشابة، ويقول ساخرًا: »اآلن، 

سأريكم أيها األوغاد«.
يطرح أبو سامل قّصة تدور أحداثها يف القدس، وتتمحور حول تيمة 
االحتالل،  الراضخ حتت  الفلسطيين  حول  عليها،  واخلالف  السلطة 
الذي حتول بعد كل هذه السنني إىل إنسان نهم يسعى إىل متلك 
القوة وممارستها على أبناء شعبه. إنها أمثولة قاسية وعنيفة وفظة 
كوميديا  على  ترتكز  نفسه  الوقت  يف  ها  لكنَّ احلدود.  أبعد  حتى 
املفارقة، على السخرية الذاتية اليت تراوح طيلة الوقت بني الّسخافة 

والتسخيف املقصود. أليست هذه احلياة اليت حنياها اليوم؟
أثبت فرانسوا أبو سامل من خالل »أبو أوبو يف سوق اللحامني« 
أّن يف جعبته املزيد.لن حيّب اجلميع الفظاظة واهلمجية والسوقّية 
الطاغي على  اللحم الينء، وحضوره  اليت يتعامل بها املمثالن مع 

اخلشبة.

فرنسوا أبو سامل »... يف سوق اللحامني«
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Melbourne

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد
حفالت عامة وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبوشي يف خدمتكم
يف اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar BakeryULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

÷bíãfl@Ôflbé@ZbËjybó€
حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

›Óñ¸a@Ô„b‰j‹€a@Ñj�æa

الطاولة الشهية تزينها
أفخر اِّـأكوالت اللبنانيى

فتوش ـ تبولي ـ شنكليش ـ لبنة ـ حمص 
بابا غنوج - فالفلـ  كبابـ  سبونسكـ  

سبانخـ   ورق عنب محشي
كفتة ـ رز عا دجاج ـ بيتزا بخضرة ـ سمكة حرة وغريها

باالضافة اُّـ اِّـأكوالت االجنبية

االتصال بـ ليلى:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669

أو جو: 0412114801

الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين

رثاء 
الدّم

سيدني ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

l^flr√π]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
<I3¬á<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£<
<Ìflfú<ÜË^� <I»fi^fäe<ÜË^� 
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂Ê
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
96823269  اعتمدوا املصور آراكس تلفون:0419247261 – 

       نافذة على اجملتمع           اعداد وتصوير آراكس

قربانة مباركة للمالك جورجال فارس

عنقي  يف  االيام  مفرتق  اويت 
فما غصصت سوى من ملتقى الطرق

جممعنا  اّن  الليالي  عّودتنا  قد 
الغرق  جلة  يعلي  االمر  اخر  يف 
وأّن تلك السيوف البيض قد مجعت 
واخللق العدل  باسم  االهل  لتنحر 

كرامتهم  صنا  من  للميامني  ما 
احلنق  حلظة  يف  عرضنا  مزقوا  قد 
نسب  صلبنا  من  يكن  مل  كأنه 
االفق قيثارة  دمنا  يكن  ومل 

نذكره  حني  الليالي  طعن  يهون 
الشفق طعنة  لدينا  تهون  وال 

فمنا  يا  مّوال  يا  صبا  يا  ريح  يا 
القلق على  ويا صدورا رصصناها   

مجحت  اذا  اياتي  مبعثر  ويا 
الفلق ذرى  يف  تناءت  خيوال  ويا 

ان كنت ادعو فلسطني اذا اغتصبت 
الغسق  يف  فلسطني  ادعو  فكيف 
ينقذنا  سوف  عّمن  احبث  وكيف 
املزق  يدعو  طاعننا  كان  ان   
قافلة العرب  صنوف  من  وخلفه 
والبزق للطبل  نواظرها  لفت   

لتلقمه  احجارا  الشعب  على  تلقي 
طبق على  حمموال  صار  ودمعه 

ان كنت ابكيه...ابكي االرض حني ترى 
موت الذي عاش يسقيها من العرق 
دمغت حرقة  الشكو  دهر  يا 

النزق  من  ليل  يف  العروبة  روح 
حتملنا  سوف  بانا  يوما  ظننت 
والعبق  لالطياب  املقادير  كف 
دعة  العروبة يف  ثوب  نرفأ  وسوف 
الورق على  النداء  نشدو  وسوف 
ولدوا من  االحزان  لبسوا  من  لكن 
اخلرق. تلكم  من  ينتهوا  ان  بّد  ال 
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يف جّو من القداسة احتفل السّيد جان فارس وعقيلته الفاضلة 
بتناول كرميتها املالك جورجال بالقربانة االوىل مع رفيقاتها يف 
قّداس احتفالي لطاّلب وطالبات معهد سيدة لبنان ترأسه سيادة 
املطران عاد ابي كرم. واحتفاء بهذه املناسبة املقّدسة اقام والدا 
جورجال  جان وفريوز فارس حفلة عشاء عامرة على شرفها مجعت 
االهل واالقارب وعّرابي املالك طوني داغر وزوجته واالصدقاء 
يتقّدمهم االخوات الراهبات رئيسة معهد سيدة لبنان االخت مارلني 
شديد واالخت مادلني بو رجيلي ورئيس الرابطة املارونية االستاذ 
)امريالد( يف ماريالندز لصاحبها  مسري قّزي وعقيلته يف صالة 
اجلنتلمان حّنا مرعي اليت جتمع دائما العديد من املناسبات اجلميلة 
ادارة  من  املمتازة  اخلدمة  ومع  الكالم  واحلى  استقبال  وبامجل 
قالب  جورجال  املالك  قّطعت  اراكس  فالش  واشعاع  )امريالد( 

احللوى وشرب اجلميع خنبها متمنني هلا قربانة مباركة.

خطوبة الشاب خالد غين واميان محزة 
يف اجواء الفرح والسرور، متت خطوبة الشاب املهندس خالد 
غين على االنسة املهذبة اميان محزة يف صالة قصر النجوم قصر 
االفراح واملناسبات اجلميلة اليت مجعت قليب خالد واميان وأهل 
اخلطيبني باشراف مدرائها عّبود وصفوان دّباغ يف امجل سهرة 
وحضورعدد  من املدعّوين على انغام الفنان ملك الددجي اسامة 
حّداد الذي استقبلهم باحلى الكالم واخلدمة السريعة املمتازة من 
الديناميكي منري مشعون. خالهلا حبس اخلطيبان بعضهما مبحبس 
اخلطوبة وهدايا الذهب من االهل واالقارب. وعلى اضواء فيديو 
ابو علي االفشل واشعاع فالش اراكس قّطع خالد واميان قالب 
الفرحة مع تهنئة خاّصة من العم مصطفى غين وتقبال التهاني من 

اجلميع وعقبى للفرحة الكربى.

 عيد ميالد نقوال جنم 50
احتفاء بعيد ميالد زوجها احلبيب )50( اخلمسني  نقوال جنم، دعت 
زوجته السيدة كريستني واوالدها اىل مطعم روميو يف باراماتا، 
الذي يتحّلى بالكرم واحلفاوة واللقمة الشهية على يد صاحبه ابو 
نقوال جنم جنم املطاعم واالصالة، االهل واالقارب الذين حتّلقوا 
حوله مع عقيالتهم واستقبال الوجه البشوش جاك رعد ورقصوا 
معه ابتهاجا بعيده ووسط اهلتاف والتصفيق من اجلميع واغنية 
هابي بارث داي واشعاع فالش اراكس اطفأ مشوعه وقّطع اىل 
جانب زوجته كريستني قالب احللوى وشرب اجلميع خنبه مع قبالت 

التهاني متمنني له سنني عديدة مع العائلة الكرمية.

العروسان امحد وفاطمة الصاج
الساهرة  وادارتها  الفخمة  بارادايز  رائعة يف صالة  حفلة  يف 
الزبائن باشراف مديرها دايفد نعمو مت زواج الشاب  راحة  على 
امحد الصاج واحلسناء فاطمة الصاج اللذين دخال الصالة على قرع 
الطبول ونصب السيوف والزفة العربية واستقبلهم الشاعر اللبق 
جورج خوري يف احلى الكالم واالشعار اجلميلة حبضور االهل وعدد 
ادارة  من  املمتازة  السريعة  اخلدمة  اىل  باالضافة  املدعّوين  من 
صالة برادايز وعلى اضواء فيديو مصطفى واشعاع فالش اراكس 
قّطع العروسان امحد وفاطمة قالب السعادة وتقال التهاني من 

اجلميع.  وألف مربوك للعروسني.

*جورجال فارس مع االهل*

*جورجال فارس مع قالب احللوى*
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اهلريالد تعزي 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

"يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل رّبك راضية مرضية 
فادخلي يف عبادي وادخلي جّنيت"صدق اهلل العلي العظيم

تتقّدم اهلريالد بأحّر التعازي 

من خالد ووليد ورياض وهشام وامحد وفّواز وسبيع الفاس 
وعياهلم لوفاة والدتهم املرحومة 

امساء احلسن )ام خالد( الفاس
زوجة احلاج حممد مفيد الفاس وختص بالتعزية ولدها السّيد هشام الفاس 

صاحب حماّلت 
 Hecham Coffee and Nut Roaster

)الوكيل احلصري ملنتجات شركة الدّرة املشهورة(

كما تعزي مجيع االهل واالقارب يف سيدني - اسرتاليا ويف الوطن االّم 
سوريا طالبة من اهلل ان يتغّمد الفقيدة بواسع رمحته ويلهم ذويها الصرب 

والسلوان..
 واّنا هلل واّنا اليه راجعون

"اهلريالد"

*الشيخ امحد اجلنيدي، ماهر دباغ وطوني بو ملحم*

رشيد درباس واالخ حافظ قاسم 
وابراهيم خالد ملص والسّيد خالد 
علّوش وامحد عّلوش وعائلة حسني 
عّلوش وعائلة احلاج حافظ قاسم 
والسّيد  قاسم  فيصل  واالستاذ 
حممود  والصديق  قاسم  مالك 
ورئيس  درويش  وعلي  اّسوم 
بكر،  امحد  الرياضي  اوبرن  نادي 
والسّيد  املصري  وهيب  السّيد 
زريقة  وليد  اّسوم/  مصطفى 
والدكتور عبد الفّتاح زريقة. وقد 
السوري  السفري  سعادة  اعتذر 
االستاذ متام سليمان لوجوده يف 
للغاية  مهم  كتاب  توقيع  مناسبة 
حافظ  للسّيد  بتهانيه  بعث  حيث 
السفري  سعادة  واعتذر  قاسم 
اللبناني جان دانيال وجان عجاقة 
وكذلك  والده  وفاة  ملناسبة 
رئيس  وربيع حممود  عاّلم  هشام 
الرابطة الدرزية حيث غصت صالة 

اليامسني باملدعّوين االحّبة....
على  املناسبة  يف  تكّلم  وقد 
حافظ  السّيد  شقيق  التوالي: 
قاسم-  فيصل  االستاذ  قاسم 
الدكتور  العمري-  حممد  الكاتب 
حسني  الدين-  علم  مصطفى 
عّلوش معّرفا- كلمة اجلالية القاها 
احلاج وحيه هوشر- كلمة املسلمني 
كلمة  املسلماني-  كمال  للشييخ 
طوني  كلمة  بّتال-  اقبال  االحتاد 
باري  باربرة  كلمة  ستيوارت- 
حافظ  احلاج  به  احملتفى  وكلمة 

قاسم.  

*املسلماني مع مدير مدرسة امللك غهد**ديانا علوش، مرياي ابراهيم واهلام حافظ ويظهر حسني علوش احلفيد*

*رجل االعمال علي محود واحلاج كامل مسلماني**اهلاشم، درباس ومرعب**ستيوارت، علم الدين، مطر وزريقة*

*وجيه هوشر، رميه، امللك، العمري، بغدادي، مغّوش والصايف**ستيوارت، املطران عصام درويش، د. علم الدين ود. ممدوح مطر* *علوش، قاسم، هاني علم الدين ودرويش*

*الشيخ املسلماني يتوسط قاسم، احلاج، وكامل ومرعي*

*قاسم يتوسط اشقاءه فيصل وعمر ومالك*
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تسلية

20 نيسان(:ترى ان عدم غوصك يف الذكريات  احلمل )21 آذار – 
وعدم اهتمامك باملاضي وفصوله األليمة من األمور اليت تسعفك 

يف خلق مستقبل رائع ال يشوبه حزن غري ضروري.

أن يسعدك  الشريك  على  أيار(:يسهل   20  - نيسان   21( الثور   
ألنك ال حتتاج اىل الكثري منه، بل تركز على االحاسيس الصادقة، 
والقدرة على التحاور بصراحة. تعشق احلوار يف العالقة العاطفية.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:ال تشي بأسرارك بسهولة مع انك 
تتظاهر بأنك تتحدث يف كل املوضوعات بسهولة مطلقة. قلة تعرف 

حقيقة مشاعرك والتفاصيل الدقيقة عن حياتك اليومية.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:على الشريك ان ينتظر الوقت 
املناسب ليطلب االهتمام ألنك تتصرف وفقًا ملزاجك. واالفضل اال 

يأخذ اي شيء تقوله يف حلظاتك الغاضبة على حممل اجلد. 

الشريك يف كل  عليك  يتكل  ان  21آب(:تريد   - )21 متوز  االسد 
القوية  لشخصيتك  اهانة  اآلخر  استقالل  يف  ترى  ألنك  قراراته 

ورغبتك الدفينة يف السيطرة على كل من يشاطرونك حياتك.

 العذراء )22 آب 22 أيلول(:على الشريك ان يربهن لك باستمرار 
انه حيبك ولن يتخلى عنك وتعترب ان شخصيتك الغريبة تدفعك اىل 

اختيار العزلة احيانًا لئال تشعر بأنك ال تنتمي اىل اي مكان.

العالقة  حترتم  انك  اآلخر  ت1(:يشعر   22  - أيلول   23( امليزان 
العاطفية وتعطي كل ما لديك لتصل والشريك اىل القمة، فرتى ان 
احلياة تصبح مملة اذا مل تطمح اىل املراكز املرموقة يف اجملتمع. 

يف  اال  احلقيقية  سعادتك  جتد  ت2(:ال   22  - ت1   23( العقرب 
العالقة العاطفية الناجحة وال تقدر ان تعيش مبفردك مدة طويلة، 

على رغم انك حتتاج اىل احلرية. تريد كل شيء من احلياة.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تتصرف بربودة مع بعضهم والسيما 
تنافسهم. ختتار االصدقاء االضعف منك ومن  ان  تريد  اذا كنت 

حيرتمون حبك للظهور، ويصعب عليك ان تقف يف زاوية احلياة. 

باحلرية  جانبك  اىل  الشريك  يشعر  19 ك2(:ال   - )21 ك1  اجلدي 
املطلقة بل يعرف جيدًا انك تراقب كل حتركاته وتغوص يف افكاره 

وتريد ان حتلل كل ما يقوم به. تتعامل بسلبية مع اخليبات.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تعيش التناقضات كأنها من تفاصيل 
عن  تبحث  وال  الرتابة،  مع  تتفاعل  ان  تقدر  ال  االساسية.  احلياة 

استقرار، بل ترى يف التنوع واملغامرات مالذك اآلمن الوحيد.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال تظهر غريتك بسهولة امام الشريك 
ولكن هذا الشعور يعذبك باستمرار وغالبًا ما تتخيل االمور السيئة 

وال تعيش بهناء لعدم قدرتك على التأقلم مع الواقع.  



صفحة 30     

News

Page 30 Saturday 7 November 2009السبت 7 تشرين الثاني 2009

Some have begun to worry that Lebanon will continue to 
have four major heads of state rather than three (president, 
prime minister and speaker), on Lebanon’s Independence 
Day on November 22, with the government crisis continuing 
and PM-designate Saad Hariri remaining in his temporary 
post,  redrawing the same exact picture we saw on Army 
Day on August 1, where Harriri as well as Sanioura sat 
alongside the President. 
Majority Sources have reported that the situation is no longer 
at “square one,” but rather is stuck between the proposals 
that PM-designate Saad Hariri has offered and MP Michel 
Aoun has thus far rejected. 
The sources said that PM-designate Hariri has offered 
General Aoun the Ministry of Telecommunications, as long 
as Minister Gebran Bassil does not retain that post, alongside 
Tourism, Culture and the displaced ministries. 
Furthermore, they blamed the FPM of getting in the way of 
forming the cabinet, because and also according to the 
same sources, General Aoun has rejected the stipulation 
that someone other than Bassil could head the Ministry 
of Telecommunications and has demanded at least one 
additional fundamental portfolio, such as Energy or 
Education.
On the other hand, the FPM leader MP General Aoun speaking 
in a dinner held on Sunday for the Free Patriotic Movement’s 
lawyers refuted the majority’s allegations. “The parties who 
accuse us of obstructing the cabinet formation cannot prove 
it.” 
On the contrary, the General said,” I think they are afraid of the 
concept of a “True State”. It exists, general Aoun assured the 
crowd, in countries such as France and Taiwan, where their 
former Presidents are facing trial, accused of corruption.
General Aoun called for all parties to act responsibly since, 
“they are in charge of future generations and of preserving 
values, not politics.”
In parallel, opposition talks and mediations, particularly those 
of MP Suleiman Franjieh and Hezbollah’s representative at 
Rabieh, have been quelled  within the majority while the 
opposition has described them as means to get negotiations 
moving. In addition, the opposition had the “assembly” of 
its representatives in Zahle this week,  to stand alongside 
Minister Elias Skaff as the Popular Bloc released a message 
that it would “show its commitment and solidarity with 
General Aoun,” according to opposition sources.
A majority source told An-Nahar that “the opposition’s 
demands are known, and we have offered as much as is 
possible,” and that “more will not be offered.” 
Sources in the Change and Reform bloc said that a meeting 
between Hariri and Aoun would be held soon “when Hariri 
has an answer to any of the three formulas presented to him 
by General Aoun.”
Regionally, Syrian President told reporters on the sidelines 
of his visit to “Zagreb” that the cabinet formation “is purely 
Lebanese, and neither Syria nor Saudi Arabia will form it 
for them”. While “el-Watan” daily reported on Monday that 
the majority intended to “blackmail” the opposition over the 
weekend by threatening to keep outgoing Prime Minister 
Fouad Siniora in office if the opposition does not retract 
its demand for swapping all ministerial portfolios without 
exception.
Will the government formation really be postponed for 
weeks if not more? Is Lebanon going to live in this impasse 
forever? 
No predictions anymore, as it is obvious that the decisioj 
making is not in the hands of Harriri, who makes agreements 
with Gen. Aoun, only to tell him later that he can not meet 
them. Perhaps Gen. Aoun needs to negotiate directly with the 
American Embassador.

 C a b i n e t  f o r m a t i o n  i s
 p o s t p o n e d ,  w h i l e  t h e  F P M

 !  l e a d e r  i s  b l a m e d  . .  a s  u s u a l

Carlos Slim Helu is a Mexican entrepreneur and 
businessman involved in a varied group of companies 
that include telecommunications, retail, banking and 
insurance, technology, and auto parts manufacturing 
businesses. He is the wealthiest Mexican man, the 
richest Latin American, and one of the top ten richest 
men in the world.

Carlos Slim Helú was born on the 28th of January, 1940 
in Mexico City. His father Yusef Salim Haddad and 
mother Linda Helu were of Lebanese decent. Carlos 
was the 5th of 6 children. He studied engineering at the 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

The financial success that Slim Helu has achieved has 
been from finding undervalued companies and making 
them profitable. Telefonos de Mexico (Telmex) was 
acquired during a privatization period in 1990 of the 
Mexican government. Carlos was criticized for raising 
phone call costs soon after purchasing the business, 
but he went on to improve phone services in Mexico 
with the company offering local and long distance 
calls, mobile phone services, Internet services, and a 
telephone directory. 

«It>s not a question of arriving and putting in a 
whole new administration, but instead, arriving and 
«compacting» things as much as possible, reducing 
management layers. We want as few management 
layers as possible, so that executives are very close 
to the operations. We also don>t believe in having big 
corporate infrastructures.» Carlos Slim Helu

Carlos Slim Helu has been referred to as the «Warren 
Buffett of Latin America», but he thinks of himself as an 
operator of companies, rather than just an investor (like 
Buffett). 

Even though he has admitted to having very poor 
computer skills, he sees the Internet and technology as 
a major growth area in his group of businesses. He owns 
the largest Internet Service Provider (ISP) in Mexico and 
had one of the largest in the United States of America 
with his acquisition of Prodigy. Slim also owns the major 
computer retailer CompUSA, with more than 200 retail 
stores throughout the USA and Puerto Rico.

The world>s richest man: 
Carlos Slim Helu

«Technology is going to transform people>s lives and 
society everywhere in the world. My main task is to 
understand what>s going on and try to see where we 
can fit in.» Carlos Slim Helu 

In 2005 Forbes business magazine estimated Carlos 
Slim Helu>s net worth to be $23.8 billion American 
dollars, making him the 4th richest person in the world.
In 2006 Carlos Slim Helu was ranked as the third 
richest man in the world with an estimated $30 billion 
in assets.
In 2007 the Mexican billionaire remained in third position 
but increased his wealth dramatically to an estimated 
$49 billion.

Update : In June of 2007 it was reported that the wealth 
of Carlos Slim Helu increased to an estimated $67.8 
billion, making him the richest man in the world. This 
puts Carlos Slim ahead of Warren Buffett and Bill Gates. 
Read more about Carlos Slim being the Richest Man in 
the World.
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- 20 years after the Taef Accord I tell you that it is 
much harder to keep an independence than to get it.

- We claim today that we are forming our own cabinet 
when it is actually being set up outside of Lebanon 
because of some parties who are opening the doors 
for the foreigners to interfere.

- The constitution is like any living being, it needs to 
evolve according to changes; the fact that we haven>t 
regulated it all these years led to bloody wars.

- Our patriotism obliged us to fight and defend our 
sovereignty and independence, and we are proud to 
have done it 

- Despite the fact that I told the MPs before they left 
to Taef that i don>t agree with their departure, they 
promised they would abide by our agreement in 
Lebanon.

- Their participation in the Taef Accord constituted 
a series of constitutional violations and they turned 
against our agreement in Baabda.

- I never wanted the presidency because it was 
offered to me and I refused it; I prefered to save the 
republic instead of becoming president.

- I took over a numb country, I revived it.

- I am not responsible for any war that preceded my 
arrival at Baabda, and the Liberation war was in 
fact a defensive one, since we had to stand by our 
sovereignty.

Free Patriotic Movement leader, General 
Michel Aoun, speaks to OTV in the 20th 

anniversary of the Taef Accord:

*awn*
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A delegation of the Association of the Commonwealth 
Parliaments visited the Lebanese House of Parliament 
in the framework of Memorandum of Agreement signed 
between the House of Parliament and "Westminster" 
Institute for Democracy. 
The delegation met with Deputy Abdel Latif Zein, 
representing Speaker Berri, and with the Foreign 
Affairs Secretary General, Bilal Sharara, and 
discussed with them the means of cooperation 
between the Parliament and "Westminster" Institute. 
An agreement was made on drafting a blueprint for 
future bilateral cooperation project. 
The delegation met also with a number of MPs 
representing the various parliamentary blocs.

Meeting between 
Commonwealth 

Parliaments and the 
Lebanese Parliament 
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