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لقاء فرجنية – جنبالط 
بادرة اجيابية نتمنى أن تعّمم

هادئ،  ويبّشر مبستقبل  االيام  هذه  الصدر  يثلج  ما 
حتى ال تتفاءل أكثر موجة االتصالت واللقاءات اليت 

جتري حاليا على الساحة اللبنانية.
إذا قلنا أن لولب احلركة وخاطف االضواء  نبالغ  وال 
يف هذه اللقاءات هو النائب والوزير السابق سليمان 
طوني فرحنية الذي برهن وما زال عن بعد يف البصر 

والبصرية يف انفتاحه على كافة االطراف.
فبعد الدور اهلام الذي لعبه يف والدة احلكومة احلريرية 
االوىل سواء لناحية عمله على تقريب وجهات النظر 
بني الرئيس عون واحلريري أو لناحية تنازله عن حقيبة 
سيادية أو خدماتية من أجل املصلحة العاّمة نراه اليوم 
لقاءاته  بذلك  متّوجا  جنبالط  وليد  النائب  حنو  يّتجه 

وحتّركاته الوفاقية.
وما زلنا نتذّكر احلروب الكالمية اليت كانت دائرة لفرتة 
ليست ببعيدة بني رئيس احلزب التقّدمي االشرتاكي 
النائب وليد جنبالط وبني رئيس تّيار املردة النائب 

شكور يوّقع برقييت الفصل وريفي يرتاجع عن قرار توقيفه وبارود يطوي استقالته.. نصر اهلل أمينا عاما لـ»حزب اهلل« للمرة الرابعة 

»تسوية الفجر« متنع انفجار مؤسسة قوى األمن ومعها احلكومة
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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

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

استفيدوا من املنحة احلكومية البالغة 1200 دوالر       
                          وركّبوا العازل احلراري 
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New Generation Hair Laser Clinics
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ساعات  مثاني  من  أكثر 
أن  كادت  حممومة، 
التوافق  مناخ  بكل  تطيح 
رافق  الذي  السياسي 
والدة احلكومة، بدأت قرابة 
أمس  مساء  من  السادسة 
املدير  اصدار  مع  االول، 
العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي مذكرة 
الدرك  قائد  حبق  توقيف 
العميد أنطوان شكور ملدة 
مخسة عشر يوما، وانتهت 
بإبرام  فجرا،  الثانية  بعيد 
رئيس  شارك  تسوية 
الداخلية  ووزير  اجلمهورية 
السياسية  املراجع  ومعظم 
واألكثرية  املعارضة  يف 
بصياغتها، وقضت بتوقيع 
قد  كان  ما  شكور  العميد 
تعهد بتوقيعه من مذكرتي 
سارييت  زالتا  ما  فصل 
سحب  مقابل  املفعول، 
بفرض  قراره  ريفي  اللواء 

عقوبة على قائد الدرك.
أعضاء  مكاتب  بدت  وقد 
قيادة قوى األمن الداخلي، 
وهي مضاءة، بعيد الثانية 
تعبري،  خري  ليال،  عشرة 
اقتضت  اليت  التسوية  عن 
بانتقال شكور من البرتون 
بعيد الثانية فجرا، اىل مقر 
املديرية  الدرك يف  قيادة 
األشرفية،  يف  العامة 
وسبقه اىل هناك العميدان 
حممد قاسم وعدنان اللقيس 
أساسيا  دورا  لعبا  اللذان 
يف املخرج ـ التسوية، على 
وسحب  التوقيع  يتم  أن 
املذكرة التأديبية وبالتالي 
طبيعتها  اىل  األمور  عودة 

وكأن شيئا مل يكن...
فان  ذلك،  من  أبعد  لكن 
من رافق جمريات الساعات 
الثماني اليت رافقت والدة 
التسوية، طرح اسئلة حول 
من يتحمل مسؤولية مسار 

مشروع  اىل  يؤدي  أزمة داخل احلكومة اجلديدة كاد 

ثقة  تنال  أن  قبل  نفسها 
وبالتالي  النيابي،  اجمللس 
أن  يريد  الذي  هو  من 
فراغ  خالل  من  يتسلل 
السياسية  السلطة  وعجز 
حامسة،  قرارات  اختاذ  عن 
تؤدي  قرارات  يتخذ  حتى 
التوافق  صورة  هز  اىل 

الوطين؟
هذا  من  قرار  يؤدي  وهل 
مرة  أو  ثانية،  مرة  النوع 
أوىل يف مؤسسة أخرى، اىل 
اهتزاز مؤسسة قوى األمن 
املؤسسات  من  غريها  أو 
والعسكرية،  األمنية 
خاصة  احلكومة،  ثم  ومن 
خطوة  بوادر  الحت  بعدما 

يقدم  احتجاجية كبرية كاد 
زياد  الداخلية  وزير  عليها 
احتجاج  أو  )اعتكاف  بارود 
نقل  بعدما  استقالة(،  أو 
أمس  ليل  منه  املقربون 
يكن  مل  انه  قوله  االول، 
يف  جرى،  ما  جو  يف  أبدا 
األوىل،  املساء  ساعات 
االتصاالت  كانت  بل  ال 
السياسية تشي بأن خطوة 
يف  باتت  النوع  هذا  من 

حكم اجملمدة؟

يؤدي  أن  ميكن  كان  هل 
قوى  مؤسسة  شهدته  ما 
أمس  الداخلي،  األمن 
مسار  تعقيد  اىل  االول، 
حبيث  احلكومة،  تأليف 
مناقشات  على  سلبا  يرتد 
داخل  الوزاري،  البيان 
اللجنة الوزارية ومن ثم يف 
جملس الوزراء، وبعد ذلك 
للمجلس  العامة  اهليئة  يف 
يضمن  وماذا  النيابي؟ 
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أزمـة الـعــراق تـــزداد غـمـوضــًا
ازداد الوضع السياسي يف 
رفض  بعد  غموضا  العراق 
حبث  االول  أمس  الربملان 

مطلب نائب الرئيس طارق 
اهلامشي، واالستعاضة عنه 
النقض  على  بالتصويت 

غدا ومن ثم إرسال قانون 
إىل  جمددا  االنتخابات 
يعين  ما  الرئاسة،  جملس 
حكما نقض اهلامشي جمددا 
تزايد  وبالتالي  للقانون، 
االنتخابات  تأجيل  احتمال 
الثاني  كانون  يف  املقررة 
الذي  الوقت  يف  املقبل، 
انقسم فيه العراقيون حول 
تفسري املوقف الذي اختذته 
العليا  االحتادية  احملكمة 

بشأن »فيتو« اهلامشي.
نقض  اهلامشي  وكان 
أمس  االنتخابات،  قانون 
)التتمة ص 21(

جناد: إذا أفرجوا عن أموالنا اجملّمدة فسنصافحهم
جتتمع جمموعة الدول الست 
يف بروكسل اليوم اجلمعة، 
للبحث يف تطورات املوقف 
فيينا  اتفاق  من  االيراني 
اليورانيوم،  تبادل  حول 
طهران  تقدم  بعد  خاصة 
باقرتاح مضاد، واستبعادها 
فرض عقوبات جديدة عليها 

رغم ذلك، يف وقت طالب 
حممود  اإليراني  الرئيس 
املتحدة  الواليات  امحدي 
األرصدة  عن  باإلفراج 
 30 منذ  اجملّمدة  االيرانية 
بالده  تصافح  حتى  عامًا، 
اليت  الصداقة«  »يد 
)التتمة ص 21(

*السيد حسن نصراهلل أمينا عاما للمرة الرابعة*

رئيس جملس اجلالية اللبنانية الدكتور علي بّزي للهريالد:
ادعو اجلالية للمشاركة يف احتفال عيد االستقالل يف 
بلدية  اللبناني يف  العلم  الذهبية« ورفع  »الليالي 

)التفاصيل ص 13(روكدايل غدًا االحد.  
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت األيوبي
الصف االلكرتوني: بتول يزبك

مكتب ملبورن: كميل مسعود

ابراهيم األمني
األمن  املتفجرة يف قوى  األزمة  يرافق  الذي  السؤال احمليرّ 
فريق  من  االستعجال  هذا  يستدعي  الذي  ما  هو:  الداخلي 
أنها  مسبقًا  يعرف  إجراءات  الختاذ  احلريري  سعد  الرئيس 
تؤدي اىل أزمة اآلن، وملاذا ال يؤجل امللف برمته اىل ما بعد 
نيل احلكومة الثقة؟ وهل اللواء أشرف ريفي احملسوب على 
الرئيس احلريري كان سيقوم بهذه اخلطوة لوال أنه حصل على 
غطاء من احلريري نفسه؟ الذين حاولوا االجابة، ظلوا اسرى 
ان  يفرتض  الذي  اخلالفات  كابوس  جتاوز  حتاول  حتليالت 
تأليف احلكومة قد أزاحه جانبًا. لكن املطلعني من هؤالء على 
تفاصيل ما جيري يف قوى االمن الداخلي وعلى االتصاالت 
مسلكيًا  او  اداريًا  تدبيًا  يتجاوز  االمر  أن  وجدوا  القائمة 
ليالمس قرارًا سياسيًا باستغالل كل حلظة قبل قيام احلكومة 
لفرض امر واقع يضاعف ما هو قائم اصاًل منذ سنوات عدة. 
وخيشى فريق 14 آذار ان تنعكس الشراكة املنتظرة يف عمل 
احلكومة بني طريف النزاع يف لبنان شراكة وإصالحًا للوضع 
الداخلي منذ سنوات  االمن  القائم داخل قوى  املتوازن  غي 

عدة.
صورة  عن  بعيدًا  ليس  احلريري  ان  اىل  املتابعون  ولفت 
خطوات ريفي، ليس فقط ألن االخي شاوره يف كل االمور، 
بل ألن املناقشات اليت جرت بني احلريري ووزراء بينهم من 
هو يف قوى املعارضة، اظهرت ان رئيس احلكومة يستعجل 
تسوية للوضع يف قوى االمن الداخلي تتيح لفريقه االمساك 
حركة  ان  املطلعون  والحظ  املديرية.  يف  اضافية  مبفاصل 

احلريري جاءت على جانبني:
االول: السعي اىل تفاهم مسبق على تغيي يف جملس قيادة 
قوى االمن الداخلي، حبيث حيفظ للثنائي الشيعي أمل وحزب 
اهلل نفوذهما داخل املؤسسة، فيما ُيبَعد الضباط املسيحيون 
انطوان  العميد  ومنهم  عون  ميشال  العماد  على  احملسوبون 
ــــ  انه جنح  ـــــ ويرتدد  شكور، وهو سعى يف هذا السياق 
الرئيس ميشال سليمان بأن شكور ضابط مشاكس  إلقناع 
اجلمهورية.  رئيس  على  آخر حمسوب  اإلتيان بضابط  وميكن 
وجيري احلديث يف هذا السياق عن دور خاص لقائد احلرس 
اجلمهوري وديع الغفري بالتنسيق مع الضباط املقربني من 

احلريري.
ادخال تعديالت  الثاني: وهو يبدو مكسبًا اضافيًا من خالل 
على آلية عمل جملس قيادة قوى االمن الداخلي، حبيث يعطى 
ل آلية التصويت داخل  املدير العام صالحيات اضافية وتعدَّ
جملس القيادة حبيث حُتتسب القرارات على اساس تصويت 
النصف + واحدًا وال تبقى مثة حاجة لثمانية اصوات من اصل 
11 الختاذ اي قرار. ويتيح ذلك تشريع فرع املعلومات واختاذ 
قرارات اضافية بتعزيزه مقابل مزيد من التعاون بينه وبني 
جهاز امن املقاومة يف ما خص مالحقة شبكات التعامل مع 

اسرائيل وامور اخرى.
وفيما اتهمت مصادر سياسية الرئيس سليمان بأنه شريك 
شكور،  ابعاد  على  احلريري  مع  متوافق  وأنه  جيري  ما  يف 
فإنها أعادت االمر اىل كون شكور برأي الضباط القريبني من 
سليمان حمسوبًا على العماد عون وانه ال يتعاون معهم يف 
امور كثية من بينها عدم تلبيته طلبات ختص اوضاع ضباط 
وعناصر الدرك، وال سيما أنه سبق لبعض احمليطني برئيس 
اجلمهورية أن شكوا من قلة نفوذه داخل ادارات كثية للدولة 
وداخل االجهزة االمنية، وانه يفقد تدرجيًا نفوذه داخل اجليش 

نفسه.
ولكن ما الذي جيعل احلريري يتورط يف خطوة من هذا النوع 

ما الذي دفع احلريري إىل تغطية قرارات ريفي؟
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مطلوب
مطلوب للعمل يف جريدة اهلريالد

شاب او آنسة - قسم االعالنات
لالتصال:

87648186
 0403482345

نقوال ناصيف
مستعدًا  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  جيعل  سبب  من  أكثر 
ار  لزيارة دمشق واالجتماع للمرة األوىل بالرئيس السوري بشرّ

األسد. قد يكون أبرزها:
يف  دمشق،  يف  السورية  ـــــ  السعودية  ة  القمرّ تفويض  1ـــــ 
7 تشرين األول، إىل األسد االضطالع بدور إجيابي يف لبنان 
نفسه  الوقت  ويف  الوطنية،  الوحدة  حكومة  تأليف  وتسهيل 
بعدما  حكومته.  رأس  على  ينجح  كي  احلريري  أمام  اإلفساح 
خرجت السعودية من طور عداء رافق عالقتها بسوريا بني 2005 
و2008، واتهامها املباشر باغتيال الرئيس رفيق احلريري، فتحت 
صفحة جديدة يف عالقتها بها اقتناعًا بأنرّ احلوار ـــــ ال القطيعة 
ية يف اخلالف  وتعريض النظام للخطر ـــــ يفضي إىل نتائج جدرّ
اإلقليمي حول إيران، وبني سوريا والعرب الذين يأخذون على 

دمشق مغاالتها يف التحالف مع اجلمهورية اإلسالمية.
التوازن. واألحرى  لبنان يف سلسلة حلقات ترميم هذا  يدخل 
ة لبنان جزء ال يتجزأ من عالقتها بالعامل  أن عالقة سوريا بُسنرّ
خيارات  من  نقيض  على طرف  حينذاك  وقف  الذي  اإلسالمي 
لبنان،  يف  بنفوذها  لدمشق  دًا  جمدرّ الرياض  مت  سلرّ األسد. 
واملقدرة على إدارة التوازن الداخلي بني فريقي النزاع عندما 
يدخل احلريري يف حوار معها. بذلك بدا األخي يف نهاية املطاف 
مدينًا لألسد بتأليف حكومة الوحدة الوطنية. وهو يعرف أيضًا 
املرحلة  وطيرّ  معه  للحوار  االستعداد  إىل  سبقته  سوريا  أن 

املاضية.
الِعربة  احلكومة  تأليف  سلكه  الذي  الشاق  املسار  ل  شكرّ 2ـــــ 
تأِت  األوىل. مل  للمرة  الغمار  الذي خيوض  للحريري  األصعب 
احلريري  جعلت  اليت  النيابية  االنتخابات  نتائج  مرآة  احلكومة 
يف   71 على  حبصوله  طائفته،  يف  األقوى  اللبناني  الزعيم 
املئة من أصوات ناخبيها دعمًا للوائحه يف كل لبنان، فضاًل 
عن أصوات مقرتعني مسيحيني له. األمر الذي مل ُيَتح لوالده 
الراحل، وال ألي زعيم سنرّ يف تاريخ هذا البلد استطاع خوض 
انتخابات نيابية عامة على مستوى لبنان كله وخرج منها منتصرًا، 
فوز  تضمن  وطنية  بتحالفات  أو  الصغية  بدائرته  مكتٍف  غي 
حكومة  تأليف  من  احلريري  ن  ميكرّ الواقع مل  هذا  لكن  لوائحه. 
األكثرية، رمت هذه الِعربة إىل إقراره بأن فوزًا كبيًا وجاحمًا يف 
دًا تأليف  الدوحة عندما أخضعت جمدرّ االنتخابات فككته تسوية 

اآلن؟
كثيون جربوا احلديث عن ان احلريري مل يكن يعرف ان االمور 
تسي يف هذا االجتاه، وأنه كان يدعم اعادة اهليبة اىل مديرية 
بدايته  تكون  ان  يقصد  يكن  مل  وانه  الداخلي،  االمن  قوى 
احلكومية بهذه الطريقة، وألن املغرضني كثر، فإن بعضهم 

اتهم الرئيس فؤاد
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي  بني  توافق  إىل  عملية  إشارات 

أفشله حتالف املعارضة
يف  خللفه  هدية  املفخخة  العبوة  هذه  ترك  بأنه  السنيورة 
الداخلي  احلكومة، وأن ريفي وفريقًا من ضباط قوى االمن 
كانوا يلحون على الرئيس السنيورة املساعدة على إجناز االمر 

ايام حكومته لكنه كان يعدهم بالدعم يف اللحظة املناسبة.
يف  متورط  احلريري  ان  على  يشددون  املتابعني  ان  ومع 
هذه العملية اال انهم يدعون اىل عدم االخذ بهذا النوع من 
هو  واحد  امر  يف  حمصورة  القصة  أن  ويرون  التحليالت، 
مصي فرع املعلومات، باعتبار ان احلريري يعرف موقف قوى 
وأن  الداخلي،  االمن  قوى  القائم يف  الوضع  من  املعارضة 

العماد عون اىل جانب حزب اهلل والرئيس نبيه بري يرفضون 
املس بالوضع القائم اآلن إال ضمن خطة عمل شاملة تقضي 
مبعاجلة كل شيء، وأن وزير الداخلية نفسه اعد تصورًا متكاماًل 
يف هذا اخلصوص وأنه ابلغ اجلميع بأنه ما إن تنال احلكومة 
املواطنني  مجيع  وكذلك  املعنيني  مجيع  يلمس  حتى  الثقة، 
تغييات وحسمًا لكثي من النقاط العالقة مبا فيها ملف قيادة 
وخصوصًا  قليلة،  اسابيع  خالل  وذلك  الداخلي  االمن  قوى 
القيادات  الصراع بني  تتجاوز  املشكلة  ان  يعرف  بارود  ان 
السياسية والعسكرية، اىل دور قوى االمن الداخلي عموما، 
وحماربة الفساد وادارة خمتلفة ملعامالت املواطنني ومصاحلهم 

باالضافة اىل امللف اخلاص واحلساس املتعلق بالسجون.
ما حصل امس على صعيد القرار الذي اختذه ريفي مبعاقبة 
العميد شكور، مل يكن ذروة املواجهة، باعتبار أن العالجات 
السياسية من شأنها اعادة تثبيت »ربط النزاع« القائم. 
وألن املواجهة الفعلية مقبلة بعد وقت قصي، حيث سيكون 
»ثورة  مفاعيل  إنهاء  يتم  هل  حاسم:  سؤال  امام  اجلميع 

األرز« االمنية أم حنن أمام عاصفة جديدة؟

احلكومة ملعايي خمتلفة، بل متناقضة. بل تكاد تكون اخلالصة 
الرئيسية للِعربة أن املعارضة، وحزب اهلل خصوصًا، خرجت من 
اتفاق الدوحة بأرباح فاقت خسائرها يف أحداث 7 أيار 2008.

عن  الشخصي  فصل  احلكومة  ترؤس  تكليفه  قِبَل  عندما 
السياسي

كررّس االتفاق توازنًا داخليًا فرضته تلك األحداث عندما وضعت 
احلريري أمام خيارين مربكني، أحدهما االنسياق إىل النزاع السنرّ 
ـــــ الشيعي يف شوارع بيوت، واآلخر الرضوخ لتسوية قاسية 
ها  تعطي املعارضة مكاسب سياسية أساسية يف السلطة أخصرّ
سالح  وخترج  النيابية،  االنتخابات  مفاعيل  ل  وتعطرّ الثلث+1، 
حزب اهلل من دائرة الطعن بدوره واستخدامه يف خالف داخلي 
لبترّ  األفرقاء  توافق  يشرتط  وطن  حوار  طاولة  على  وتضعه 
مصيه. على حنو كهذا، بدا اتفاق الدوحة يف نظر احمليطني 

باحلريري مضاهيًا ألحداث 7 أيار سوءًا.
سه  3ـــــ فتحت أحداث 7 أيار جرحًا دائمًا يف الشارع السنرّ حتسرّ
رئيس احلكومة يف احلملة االنتخابية، مقدار ما ملسه مرشحوه 
يف بيوت والشمال والبقاع، فأتت نتائج االنتخابات كي تعكس 
تأثر الناخبني بهذا اجلرح، وتعربرّ باالقرتاع للحريري عن رفضهم 
ردرّ الفعل الشيعي يومذاك. كان الرجل ُيصغي بإمعان وقلق 
إىل هواجس وخماوف راحت مذ ذاك تنتاب طائفته، فال تقتصر 
إعادة نظر يف  أوجب ذلك  إيران.  بل تشمل  على حزب اهلل، 
أولويات املواجهة اليت كان احلريري وتيار املستقبل قد رمساها 
يف مواجهة سوريا منذ عام 2005 لكونها ـــــ يف محالتهما ـــــ 
فريق  إدراك  تاليًا  األب،  احلريري  باغتيال  السياسي  املتهم 
مع  احلتمي  التوازن  أن  احلكومة  برئيس  احمليطني  من  واسع 
، كما  أيار وارتداده على الشارع السنرّ ما نشأ من أحداث 7 
على مستوى خيارات الطائفة، يقتضي أن يقود إىل تصويب 
األولويات واملوقف من سوريا حتديدًا. وأخذ ذلك يف االعتبار 
ل السعودي صوب دمشق اليت بدت وحدها عندئذ  أيضًا التحورّ
الضامن الفعلي للتوازن السياسي يف لبنان، ومن ثمرّ اعرتاف 
حلياته  وتوجيهًا  تأثيًا  األكثر  الدور  باستعادتها  األفرقاء 
 7 أحداث  ل على  التحورّ السياسية واستقراره. مل يقتصر هذا 
األملانية يتهم  أتى تقرير صحيفة »دير شبيغل«  بل  أيار، 
أحد  للحكومة  السابق  الرئيس  اغتيال  يف  بالضلوع  اهلل  حزب 
دًا إىل عالقة جديدة مع سوريا، بينما  مربرّرات توجيه األنظار جمدرّ

رفض احلريري الشبهة اليت أحاطتها الصحيفة باحلزب.
أعدرّ  الوطنية،  الوحدة  حكومة  ترؤس  بتكليفه  َقِبَل  مذ  ـــــ   4
الذي  الدستوري  ملوقعه  تبعًا  دمشق  لزيارة  نفسه  احلريري 
مع  جديد  حوار  وفتح  السياسي،  عن  الشخصي  فصل  يلزمه 
األسد، واالستعانة باألخي لتنظيم توازن القوى الداخلي، بني 
ة والشيعة كما بني املواالة واملعارضة، ما دامت عباءة  السنرّ

التوافق السعودي ـــــ السوري تراعي هذا التوازن.

هواجس 7 أيار قلبت أولويّات احلريري وشّقت الطريق إىل دمشق

تقصري ثياب
حلاجتكم من تقصري املالبس

اتصلوا على الرقم:
9788 0313
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عرض رئيس اجلمهورية ميشال 
امس  بعبدا  قصر  يف  سليمان 
االول، مع نائب رئيس احلكومة 
وزير الدفاع الوطين الياس املر 
واحتياجات  األمنية  األوضاع 
أجواء  على  منه  واطلع  الوزارة، 
اإلمارات  لدولة  األخرية  زيارته 

العربية املتحدة.
»اللقاء  عضوي  مع  وعرض 
النائبني  الدميوقراطي« 
ترو  الدين  عالء  سعد،  انطوان 
ومن ثم عضو حزب »الكتائب 
اللبنانية« النائب ايلي ماروني 
الساحة  على  الراهنة  األوضاع 

الداخلية.
وحبث مع السفري السوري لدى 

علي  الكريم  عبد  علي  لبنان 
بني  اجليدة  الثنائية  العالقات 
البلدين وحركة التواصل القائمة 
ويف  املستويات  خمتلف  على 
بعد  خصوصًا  اجملاالت  شتى 
انعقدت يف  اليت  األخرية  القمة 

العاصمة السورية.
جامعة  رئيس  بعبدا  وزار 
الربوفسور  يوسف  القديس 
من  وفد  مع  شاموسي  رينيه 
الفرنسية  الوطنية  األكادميية 
للطب، حيث اطلع الوفد الرئيس 
على التعاون القائم بني اجلامعة 
واألكادميية ووسائل تعزيز هذا 
االختصاص  جمال  يف  التعاون 

الطيب اجلامعي.

عرض مع املر األوضاع األمنية ونتائج زيارته لإلمارات

سليمان يلتقي سعد وترو 
وماروني وسفري سوريا الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 

يف  مكتبه  يف  احلريري  سعد 
االول،  امس  احلكومية  السرايا 
بارود  زياد  الداخلية  وزير 
واطلع منه على األوضاع االمنية 

وشؤون وزارته.
التمييزي  العام  والتقى املدعي 
يف  مريزا،  سعيد  القاضي 
لرئاسة  العام  األمني  حضور 
بوجي  سهيل  الوزراء  جملس 

بعض  أجواء  على  أطلعه  الذي 
التحقيقات القضائية.

ومن زوار السرايا، سفري لبنان 
يف  خوري  ميشال  دمشق  يف 
احلكومة  بتأليف  تهنئة  زيارة 
فهد  السعودي  االعمال  ورجل 
حممد العذل الذي هنأه بتشكيل 
استقبل  كما  ايضا  احلكومة 
احلبتور«  »جمموعة  رئيس 

اإلماراتية خلف امحد احلبتور.

اطلع من مريزا على حتقيقات قضائية

احلريري يبحث مع بارود شؤون »الداخلية«
استقبل رئيس جملس النواب نبيه 
بري يف مقر الرئاسة الثانية يف 
الوزير  االول،  امس  التينة  عني 
والسفري  خوري  عصام  السابق 
املصري أمحد البديوي يف حضور 
يف  اخلارجية  العالقات  مسؤول 
الساحلي  طالل  »امل«  حركة 

وجرى عرض للتطورات.
القائم  بري  الرئيس  والتقى 
يف  فلسطني  سفارة  بأعمال 
والقنصل  دبور  اشرف  لبنان 
دبور  من  وتسلم  االسدي  حممود 
رسالة من رئيس السلطة الوطنية 
هنأه  عباس،  حممود  الفلسطينية 
فيها بعيد االستقالل منوها بدعمه 
الشعب  مع  الثابت  وتضامنه 

الفلسطيين.
رسالته:  يف  عباس  وقال 

الفلسطيين  الشعب  »سيظل 
تضحياته  الشقيق  لبلدكم  يذكر 
ومساندته  الداعمة  ومواقفه 
املبدئية لقضيتنا العادلة من اجل 
العودة واقامة الدولة الفلسطينية 
القدس  وعاصمتها  املستقلة 

الشريف«.
السابق  الوزير  بري  واستقبل 
البطريركي  والنائب  رزق  شارل 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
ويوسف  ابرص  ميشال  املطران 

الطبش وآني طاروسيا.
الرئيس  تلقى  ثانية،  جهة  من 
عيد  ملناسبة  تهنئة  برقييت  بري 
االمة  رئيس جملس  من  االضحى 
ورئيس  اخلرايف  جاسم  الكوييت 
اجمللس الوطين الفلسطيين سليم 

الزعنون.

بري يعرض التطورات مع البديوي ويتسلم 
رسالة تهنئة من عباس

»اليونيفيل«  قائد  زار 
كالوديو  اجلنرال  اجلنوب  يف 
غراتسيانو أمس، كال من رئيس 
جملس النواب نبيه بري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة 
سعد  الوزراء  جملس  ورئيس 
السرايا  مكتبه يف  احلريري يف 
الكبرية وجرى عرض للوضع يف 
الدولية،  القوات  وعمل  اجلنوب 
الرئيس  مستشار  حضور  يف 
احلريري للشؤون اخلارجية حممد 
للمجلس  العام  واألمني  شطح 
سعيد  اللواء  للدفاع  األعلى 

عيد.
السرايا:  من  غراتسيانو  وقال 
الرمسي  لقائي  كان  »لقد 
احلريري  الرئيس  مع  االول 
وجئت ألطلعه على األوضاع يف 
قوات  به  ستقوم  وما  اجلنوب 
اجليش  مع  »اليونيفيل« 

غراتسيانو يبحث مع بري واحلريري وضع اجلنوب:

مستمرون يف دعم اجليش 
ووقف العمليات احلربية

أننا  له  أكدت  كما  اللبناني 
نعتزم متابعة التعاون والتنسيق 
مع السلطات اللبنانية واحلكومة 
اىل  نتطلع  أننا  كما  اللبنانية، 
قيادة  تولينا  فرتة  خالل  العمل 
القوات الدولية الستمرار دعمنا 
للجيش اللبناني ووقف العمليات 
احلربية وصوال اىل وقف إطالق 

النار«.
واكد ان »قوات »اليونيفيل« 
العمليات  وقف  على  حتافظ 
احلربية بدعم اجليش اللبناني«، 
على  وشدد  تفاؤله.  عن  معربا 
انه » لدينا الرغبة يف استمرار 
حتت  الوضع  على  احملافظة 
من  االنتقال  أن  كما  السيطرة 
وقف العمليات احلربية اىل وقف 
نطاق  يتخطى  أمر  النار  إطالق 
أجله  من  تعمل  أن  عملنا وجيب 

السلطات السياسية«.

لقوى  العامة  األمانة  منسق  شدد 
فارس  السابق  النائب  آذار   14
مع  »االستمرار  على  سعيد 
أجل  من  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
األرز«  »ثورة  على  احلفاظ 

وانتفاضة االستقالل«.
يف  مكتبه  يف  السنيورة  عرض 
أمس  بريوت  يف  بلس  شارع 
االول، مع وفد من األمانة العامة 
العامة.  األوضاع  آذار   14 لقوى 
انه  اللقاء  بعد  سعيد  واعترب 
الرئيس  زيارة  الطبيعي  »من 
بعد  املرحلة  هذه  يف  السنيورة 
احلريري  سعد  الرئيس  تسلم  أن 
اللبنانية«.  احلكومة  رئاسة 
مرحلة  بالرئيس  »تربطنا  وقال: 
طويلة من النضال املشرتك ومن 
موقعه  من  كل  والتناغم  التكامل 
يف تلك املرحلة كما كانت جلسة 
القائمة.  لألوضاع  استعراض 
ضرورة  على  االتفاق  وجرى 

البحث كأمانة عامة  استكمال هذا 
لقوى 14 آذار والرئيس السنيورة 
أوال«  »لبنان  كتلة  ميثل  الذي 
يف هذه املرحلة. كما اتفقنا على 
حتديد  اجل  من  الدائم  االتصال 
واالستمرار  املقبلة  املرحلة  معامل 
سويا من اجل تثبيت سيادة لبنان 
واستقالله وتنفيذ كل ما ناضلنا 
»ثورة  على  حفاظا  اجله  من 
االستقالل«. وانتفاضة  األرز« 

وحبث السنيورة مع رئيس اهليئة 
التنفيذية يف »القوات اللبنانية« 
والتطورات  األوضاع  جعجع  مسري 
الراهنة يف لبنان ومنها مرحلة ما 
واملواضيع  احلكومة  تشكيل  بعد 
إضافة  الوزاري  بالبيان  املتصلة 

إىل آفاق املرحلة املقبلة.
والتقى رئيس الصندوق الكوييت 
للتنمية حممد الصادقي يف حضور 
رئيس جملس اإلمناء واإلعمار نبيل 

اجلسر.

السنيورة يلتقي جعجع وعبود ووفد 14 آذار
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أكد وزير السياحة فادي عبود أن 
لبنان«،  كنز  هي  »املقاومة 
الفتًا إىل أن »مقولة »قوتنا 
أي  إىل  توصلنا  مل  بضعفنا« 
مكان، لذلك جيب علينا احملافظة 

على املقاومة«.
وأشار يف حديث إىل »املؤسسة 
أن  أمس،  لإلرسال«  اللبنانية 
كالم رئيس جملس الوزراء سعد 
املقاومة  موضوع  حول  احلريري 
»كان واضحًا بعد االنتخابات«، 
سالح  أن  يقل  »أمل  متسائاًل: 
البحث  نقاط  خارج  املقاومة 
أنه  واعترب  التداول؟«.  وخارج 
»ال ميكن للبنان أن يدخل يف 
أي تفاوض مع إسرائيل إال إذا 

كان قويًا«.
وقال: »ال أحد ضد اخلصخصة، 
تكون  أن  نريد  ال  لكن 
ومصمصة«،  »حصحصة 
الدولة  أموال  هدر  ضّد  فنحن 
»هناك  أضاف:  والشعب«. 
اجتاه عام لشراكة القطاع العام 
لتحضري  اخلاص  القطاع  مع 
الكاملة  اخلصخصة  إىل  اجملتمع 
ذهنية  من  التخلص  بعد  وذلك 
الرشوة والفساد، وهذا األمر ال 
يتعارض إطالقًا مع مؤمتر باريس 
3«. وتابع: »حنن يف الكتلة، 
تكتل  )رئيس  من  وبتوجيهات 
»التغيري واإلصالح« النائب( 
إىل  أتينا  عون،  ميشال  العماد 
احلكومة لنتعاون ال لنتناكف«.

عبود: املقاومة كنز لبنان وجيب احملافظة عليها
وعون ال حيتكر السلطة بل وّسع »بيكار« اختياره

االعتبارية  »القيمة  أن  ورأى 
ملقام بكركي »فوق كل اعتبار« 
لكن  املسيحيني،  عاصمة  ألنها 
الكاردينال  )املاروني  البطريرك 
اذا  صفري(  بطرس  اهلل  نصر 
مارون،  ضد  شربل  مع  كان 
عليه  السياسي،  املوقف  يف 
الفتًا  االنتقادات«،  يتحّمل  أن 
يعط  مل  لبنان  »جمد  أن  إىل 
للموارنة فقط«. وأردف: »أنا 
أخاف على بكركي اليت عليها أن 
حترتم رأي كل أبنائها وأن توفق 

بينهم«.
واعترب أن »اتفاق الدوحة كّرس 
الوحدة الوطنية وأعطى الطوائف 

.»veto»حق الـ
وحول موضوع احلركة االعرتاضية 
»بعض  أجاب:  التيار،  داخل 
املواقع  وبعض  الصحافة 
املوضوع،  ضخّموا  االلكرتونية 
وبالتالي  وفيّت  حّي  فالتيار 
نافيُا  طبيعية«،  الفعل  ردات 
أو  التيار  على  »انقالب  وجود 
على  مشددُا  تيارين«،  نشوء 
امللتزمني  يتخطى  التيار  »ان 
املذاهب  عابر  ألنه  واحلزبيني 
واملناطق الذي ضحى وتعب من 

أجله املناضلون«.
تكتل  رئيس  »أن  إىل  واشار 
العماد  واإلصالح«  »التغيري 
السلطة  حيتكر  ال  عون  ميشال 
اختياره  »بيكار«  وّسع  إمنا 

للوزراء يف احلكومة احلالية«.

أكرم  املهجرين  وزير  أعرب 
أن  »اعتقاده  عن  شهيب 
املناقشات داخل جلنة الصياغة 
على  توافقي،  ببيان  ستنتهي 
أن يرتك األمور اخلالفية كما هو 
احلوار«.  طاولة  اىل  معروف 
رئيس  »لقاء  أن  اىل  وأشار 
»اللقاء الدميوقراطي« النائب 
كتلة  ورئيس  جنبالط  وليد 
النائب  املوحد«  احلر  »لبنان 
سليمان فرجنية يف قصر بعبدا 

يعزز الوحدة الداخلية«.
إذاعة  اىل  حديث  يف  ورأى 
»صوت لبنان« أمس االول، 
يف  اإلقليمية  »احلاضنة  أن 
أن  معتربا  أيضا«،  اجلو  هذا 
التوافق،  حنو  تسري  »األمور 
خباصة وأن هذا هو اجلو العام 

منذ ما بعد الدوحة«.
اىل  األفرقاء  »توجه  ونفى 
موضوع  يف  إيديولوجي  خالف 
ألن  االقتصادية،  النظرة 
يكون  لن  االقتصادي  الشأن 
التقاء  هناك  أن  خالفية،  مادة 
أمور  الطريق حول  يف منتصف 
بأن »لبنان  مذكرا  عديدة«، 
اتفاقات  واضح  بشكل  ملتزم 
باريس  اتفاق  بينها  عديدة، 

.»3

وأوضح أن »اللقاء الذي مجع 
جاء  وفرجنية  جنبالط  النائبني 
بناء على الرغبة املشرتكة بني 
هذا  »أن  معتربا  الرجلني«، 
اللقاء هو حلقة مهمة من حلقات 
االنفتاح والوفاق الداخلية، وهو 
يريح اجلو العام، خصوصا وأنه 
النائب  مع  شخصية  مشكلة  ال 

فرجنية«.
جنبالط  لقاء  بـ«شأن  وأوضح 
»التغيري  تكتل  ورئيس 
ميشال  النائب  واإلصالح« 
عون أن »ظروفا معينة حالت 
دون حصوله يف وقت سابق، 
وأن أمر حتديد موعد هذا اللقاء 

يرتك للرجلني«.
ملف  »يقفل  أن  ومتنى 
املهجرين يف ظل هذه احلكومة 
ممكن«،  وقت  أقرب  يف 
التنمية  »ضرورة  مؤكدا 

املناطقية«.
ودعا اىل »إيالء قرى وبلدات 
العودة اهتماما خاصا، وذلك من 
خالل برنامج واضح يستند اىل 
مبدأ التنمية املستدامة«، آمال 
للموظفني  عادل  حل  »إجياد 
الوزارة طوال  الذين عملوا يف 
كبري  جبهد  السابقة  السنوات 

وال يزالون«.

شهيب: لقاء جنبالط ـ فرجنية يعزز 
الوحدة الداخليةوالبيان الوزاري 

سيرتك األمور اخلالفية لطاولة احلوار
»الكتائب  حزب  رئيس  أكد 
أمني  الرئيس  اللبنانية« 
اجلمّيل ان احلزب »ثابت على 
مبديًا  األرز«،  ثورة  مبادئ 
ختّوفه من ضياع هذه املبادئ.

وأعرب بعد زيارته وزير الدفاع 
عن  االول،  امس  املر  الياس 
القائم  الوضع  من  خشيته 
»خصوصًا ان احلكومة تشكلت 
وهي  عادية،  غري  ظروف  يف 
كنا  الذي  بالقدر  حمصنة  غري 
اذا  ما  سائاًل  اليه«،  نطمح 
سعد  احلكومة  رئيس  كان 
احلريري نفسه حمصنًا ملواجهة 

االستحقاقات.
وقال: »هذه املرحلة دقيقة، 
البلد يواجه استحقاقات  اذ ان 
ان  »لو  متمنيًا  مهّمة«، 
تتحصن  السياسة  الساحة 

اكثر«.
حزب  ان  التأكيد  وجدّد 
يف  شارك  »الكتائب« 
دوره  يكون  لكي  احلكومة 
الوطن،  عن  الدفاع  يف  فاعاًل 
مشريًا اىل ان احلزب من أكثر 
حتقيق  سبيل  يف  املساهمني 
الوحدة املسيحية، من دون أن 
التقوقع  من  نوعًا  ذلك  يكون 

املسيحي.
ويف حديث إىل إذاعة »صوت 
ذكرى  ملناسبة  لبنان«، 
الوزير  واستشهاد  االستقالل 
الرئيس  اكد  اجلميل،  بيار 
أن  هو  يهمنا  أن »ما  اجلميل 

تاريخ  على  لبنان  شباب  يطلع 
أن  يعرفوا  لكي  شهدائنا، 
األغلى  أعطوا  الشباب  هؤالء 
متمنيًا  الوطن«،  سبيل  يف 
جانبًا  تضع  أن »القيادات  لو 
مجيعًا  وننظر  احلساسيات 

ملستقبل الوطن وشبابه«.
يستمر  ال  »الوطن  أن  ورأى 
والشعب  تضحيات  دون  من 
سبيل  يف  يضحي  ال  الذي 
ال  االستشهاد  حتى  وطنه 
 21 أن  معتربا  يستحقه«، 
تشرين الثاني »تاريخ مقدس 
من خالله نتذكر بيار، من دون 
اليت  الدم  معمودية  ننسى  أن 
 1937 سنة  العائلة  سجلتها 
االنتداب  ضد  التظاهرة  خالل 
فيها  أصيب  اليت  الفرنسي 
الشيخ  املؤسس  الرئيس 

بيار«.
تربط  كانت  اليت  العالقة  وعن 
جملس  برئيس  بيار  الشهيد 
قال:  احلريري،  سعد  الوزراء 
شهيد،  ابن  سعد  »الشيخ 
وما جيمعنا هو الشهادة، فضال 
عن العالقة العميقة اليت كانت 
جتمعه ببيار، وأنا أتوقف دائمًا 
اليت  الصداقة  رمزية  على 

مجعتهما«.
»موضوع  أن  على  وشدد   
الذاكرة هو أهم شيء«، مشريًا 
إىل أن »هناك طمسًا للذاكرة 
أكان يف الثقافة أو الرتبية أو 

اإلعالم، وهذا خطري«.

اجلميل: ثابتون على مبادئ ثورة األرز
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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
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
العماد  برئاسة  األسبوعي  لقاءه 
وبعد  الرابية.  عون يف  ميشال 
عون  العماد  أوضح  اإلجتماع 
تتم  الوزاري  البيان  صيغة  أن 
لقضية  وعرض  جيد.  بشكل 
الدرك  قيادتي  بني  اخلالف 
وزير  داعيًا  الداخلي  واألمن 
الداخلية اىل إجراء حتقيق شامل 
اختاذ  قبل  املسؤوليات  وحتديد 

أي إجراء حبق أي من الضباط.
األخري  التطور  »تابعنا  وقال: 
الوزاري  البيان  مناقشة  وهو 
ويبدو أن كل شيء يسري بشكل 
جيد وهناك تبادل حول حتسني 
من  ما  لكن  فأكثر  أكثر  النص 

خالف جوهري.
وطرحنا قضية مهمة طرأت اليوم 
وهي املشكلة بني قيادة الدرك 
الداخلي.  األمن  قوى  ومديرية 
الحظنا منذ زمن وجود جتاوزات 
يف مديرية قوى األمن الداخلي، 
ألن  الداخلية  بوزارة  وطالبنا 
عندنا برناجمًا إصالحيًا هلا وأثناء 
شيء  كل  تركنا  التفاوص 
األساسية  باإلصالحات  وطالبنا 
ألن جملس القيادة معطل وحبكم 
القيادة من قبل  ارس  احلاجة تمُ
من  كثرية  جتاوزات  ومثة  فرد. 
الداخلي  األمن  قوى  مدير  قبل 
الكربى  الوحدات  لصالحيات 
معاونة وهلا موقعها  عترب  تمُ اليت 
أوامر  القيادة واملسؤولية.  يف 
إىل  وحدة  من  صالحيات  بنقل 
الوحدات  بتكوين  وتالعب  أخرى 
تضخيمها  أو  إضعافها  عرب 
القيادة  جملس  كثرية.  وأشياء 
تارس  ال  والقيادات  مشلول 
إىل  وصلت  واحلالة  مهامها. 
لقائد  وتهديد  خالف  مرحلة 
عاديًا  موظفًا  ليس  وهو  الدرك 
بل له موقع وصالحيات وعندما 
سلطة  هناك  رئيسه  مع  خيتلف 
األمر  لكن  هلا.  حيتكم  أعلى 
وصل اىل درجة غري مقبولة من 
التجاوز والتهديد والبدء بتحضري 
مدير  صالحيات  تفوق  إجراءات 
قوى األمن الداخلي. وأتنى من 
السلطات املسؤولة أي من وزير 
الداخلية أال يقوم بأي إجراء حبق 
أحد الضباط وأن خيضع اجلميع 
املستوى  رفيع  حتقيق  اىل 
والقصة  املسؤوليات.  لتحديد 
وال  مبصاحلة  ال  تنقضي  ال 
أن  جيب  بل  عشوائية  إجراءات 
حيصل حتقيق ويتحمل كل واحد 
بلغين  عّما  أحتدث  مسؤولياته. 
وهناك شق ثاٍن مل يبلغين. لكن 
األمر ال ميكن تسويته ألنه فضيحة 
وجيب حصول حتقيق شامل حول 
وخمالفات  والسلوكيات  األداء 
الصالحيات  ونقل  القوانني 
ال  كلها  وهذه  الرتاتبية،  وخرق 
تعمل بأجهزة أمنية وهي كّلفت 
ضباط  حياة  األحيان  بعض  يف 
وجنود. ونأمل أن حيصل حتقيق 
وليس  للمسؤوليات  وحتديد 
فاملؤسسات  عشائرية،  مصاحلة 
وال  ألحد  ملكًا  ليست  الرمسية 

تتحمل الصدمات املتتالية.
أسئلة  على  أجاب  ثم 

الصحافيني:
حصل  الوزارة  تأليف  بعد  س: 
يف  ونسمع  التيار  داخل  تلمل 

اإلعالم أنه يكرب؟
ج: الضجة تكرب أم التململ؟

أيضًا.  واحلملة  التململ  س: 
وكيف  األمر؟  ستعاجل  فكيف 
أخذت قرارك عند اختيار وزرائك 

من خارج التيار؟
له  واحد  كل  األحزاب  يف  ج: 
السلطة  ممارسة  ويف  دور. 
هناك مواقع لكن العرض يكون 
املواقع  الطلب.  من  أقل  دائمًا 
كثريون.  وطالبوها  قليلة 
املراحل  يف  خصوصًا  وحناول 
أن  نعيشها  اليت  اإلنتقالية 
الكفاءات  أعلى  على  نفتش 
وتعيني  باخلربات.  املقرونة 
يف  أو  الوزارة  يف  املسؤولني 
احلزبيني  يشمل  ال  املديريات 
فقط بل مناضلي التيار الوطين 
كان  فإذا  والعونيني.  احلر 
ويشرتك  بطاقة  حيمل  احملازب 
املوقع  يف  أفضلية  وله  معنا 
العوني  أيضًا  فهناك  أحيانًا، 
وهو مناضل بدون بطاقة. هذا 
املوضوع أعتربه منتهيًا. والتيار 
يعتمد حرية اإلنتساب ونريد من 
كل منتسب ومناصر لنا أن يعمل 
توجد  احلزبي  بالعمل  لكن  معنا 
تراتبية معينة. فعندما طلبت من 
ممثليهم  خيتاروا  أن  احملازبني 
يف النيابة احرتمت إرادتهم على 
كانت  ولو  األحزاب  كل  عكس 
أقّدر  أن  وميكنين  جتربيت  عندي 
لكنين  غريه  من  أكثر  ينجح  من 
الستطالعات  العملية  تركت 
كانت  ولو  واحرتمتها  الرأي 
من  وعينت   .  %0،1 بنسبة 
يريده الناس ومن أعطوا رأيهم 
هم احملازبون والعونيون لكنهم 
واألصدقاء  احملازبني  اختاروا 
أي العونيني وهؤالء هلم حقوق. 
فالتيار لوحده بأعضائه املناضلني 
وال  العامل  يف  حزب  كأي  هو 
ميكنه أن ينّجح مرشحيه بأعضائه 
فقط، ويّتكل على الشعب غري 
هذا  يف  احلزب.  يف  املنضوي 
النجاحات.  وحققنا  نعمل  اإلطار 
فاملواقع  قراري  مكونات  هذه 
ومن  كثرية.  والطموحات  قليلة 
حق املرء أن يطمح لكن هذا ما 
نعرضه ونتمنى أن يكون جناحنا 
وليس  لبنان  كل  مستوى  على 
فقط للتيار الوطين احلر بل كل 
اللبنانيني كأي إصالح يتم على 

مستوى القطاع العام.
احلالة  خطورة  مدى  ما  س: 
ووصول  التيار  يف  اإلعرتاضية 
تيار  أي  انقسام  اىل  األمور 
بقيادة اجلنرال عون وآخر بقيادة 
اللواء أبو مجرة؟ وهل قبلتم مبا 
أي مهلة  أبو مجرة  اللواء  طرحه 
داخل  إصالح  ورشة  إلطالق 
وانتخابات  عام  ومؤتر  التيار 
داخلية وإال فستتجه األمور اىل 

مسار آخر؟
أعراض  من  يشكو  التيار  ج: 
النمو فيما أحزاب أخرى تشكو من 
أعراض الشيخوخة. وأثناء النمو 
متمرسة  غري  جمموعات  هناك 
والدميقراطي  احلزبي  بالعمل 
أكثر  الوقت  مع  تتمّرس 
التيار  يف  أن  شك  فال  فأكثر. 
يريدون  وآخرين  اعرتاضيني 
التغيري واإلصالح الذي قد يبدأ 
بشطب بعض غري امللتزمني من 
وإعادة  ورشة  وهناك  التيار. 
نظر بالنظام والتنظيم وتشكيل 
اهليئات الفاعلة من اآلن حتى آخر 
العام. ورشة التغيري واإلصالح 
بدأت منذ فرتة وال يظن أحد أنه 

يفرضها فنحن نأخذ املبادرة.
س: اللواء أبو مجرة أهو من غري 

املتمرسني؟
أحرار  يريد وحنن  ما  فليقل  ج: 
إن  يقول  أن  ميكنه  الضمري. 
يريد  وال  يعجبه  ال  عون  العماد 
أن يكون يف احلزب وأن يفعل 
وينجح  يكرب  والتيار  يريد.  ما 
يف  زال  وما  جناحه  وسيكمل 
وسيصاب  النمو  درجات  أوىل 
تعطيه  بأمراض  الصغري  كالولد 
املناعة. واملثال حركة أمل اليت 
النهاية  ويف  عدة  مرات  قلبت 
وحركة  اهلل  حزب  هناك  أصبح 

أمل.
بعبدا  لقاء  تقّومون  كيف  س: 
بني  سليمان  الرئيس  برعاية 
النائبني جنبالط وفرجنية؟ وهل 
بينك  لقاء  اللقاء اىل  ميّهد هذا 

وبني جنبالط؟
بني  لقاء  كل  اىل  نتطّلع  ج: 
يشدد  حزبني  أو  شخصيتني 
أواصر الصداقة والتسامح بني 
واألفراد.  والطوائف  األحزاب 
الرتحيب  كل  باملوضوع  ونرحب 
باآلخر.  مرتبط  شيء  كل  لكن 
اهلل  نصر  حسن  السيد  فلقاء 
وأسبابه  معانيه  له  وجنبالط 
هذا  يف  حلها  جيب  ومكونات 
له  فرجنيه  مع  واللقاء  اللقاء. 

ستكون  ومعي  أخرى  مكونات 
له مكونات خمتلفة ليكون ناجحًا 
ال  إنين  يومًا  أقل  مل  ومفيدًا. 
أريد أن ألتقي معه وال هو قال 
تسنح  أن  اىل  ننتظر  لكن  ذلك 
أن  من  مانع  ال  لكن  الظروف. 
نقول ضمن  ال  لكن  اللقاء  يتم 
شروط بل ضمن مواضيع تعطيه 

معناه الوطين والشعيب.
ترميم  اىل  تسعى  هل  س: 
العالقة مع بكركي؟ وهل زيارة 
اىل  كنعان  ابراهيم  النائب 
للقاء  موعد  ألخذ  هي  بكركي 

بينك وبني البطريرك؟
أو  نائب  وساطة  نريد  ال  ج: 
نزور  كي  نائب  من  رسالة 
بكركي. كلما دعت احلاجة كنت 
موعد.  بدون  بكركي  إىل  أتوجه 
وبالنسبة لألحاديث مع البطريرك 
املرة  ليست  فهذه  املطارنة  أو 
األوىل. لكن ال أستبعد وال أؤكد 

فكل شيء قد حيدث.
بينكم  العالقة  طبيعة  ما  س: 

وبني بكركي؟
مبعتقده  كل  بسالم  نعيش  ج: 

وخطه السياسي.
س: زيارتك اىل دمشق ستسبق 

زيارة الرئيس سعد احلريري؟
يذهب  وكل  بيننا  سباق  ال  ج: 

يف التوقيت الذي يريده.
ر هلا؟ ضَّ س: هل حيمُ

زيارتي اىل دمشق ال  ج: كال. 
أن  وميكنين  حتضري  اىل  حتتاج 
أقوم بسياحة كاللبنانيني أو أن 

أتصل ألخذ موعد.
س: املعروف أنك ال حتب اللقاء 
لقاءك  أن  ونسمع  للقاء.  فقط 
حامية  نار  على  يطبخ  جبنبالط 
أو  ورقة  عنه  تنتج  قد  فهل 

بنود؟
ج: ليس ضروريًا ألننا ال نقوم 
بتفاهمات. قد حيصل أي تفاهم 

بدون ورقة وسيعلن.
استحقاق  احلكومة  أمام  س: 
والشواغر  التعيينات  هو  كبري 
فكيف  العامة.  املرافق  يف 
املشكلة  هذه  مع  ستتعاطون 

اليت قد تسبب سجاالت؟
ج: أنا مع عدم تسييس املواقع 
املواطنني  لكل  فهي  اإلدارية 
عن  بعيدًا  اخلدمات  وتؤدي 
السياسة. فقد عانينا الكثري وما 
املواقع  أن  ويبدو  نعاني  زلنا 
وباحملاصصة.  سياسيًا  تعني 
الوزراء  اقتنع معنا جملس  فإذا 
من  فسنبحثه  املوضوع  بهذا 
يقتنع  مل  وإذا  الزاوية  هذه 
وكان هناك أطراف يريدون أن 
الكربى  احلصة  فلنا  حياصصوا 

ألننا حمرومون منذ 20 سنة.
س: هناك جو يف البلد أن ملف 
مع  سيكون  واملال  اإلقتصاد 
األكثرية وملف األمن والسياسة 
أمام  حنن  فهل  املعارضة.  مع 
باألمن  إحداهما تسك  حكومتني 

والسياسة والثانية املال؟
خمتلطان  واإلقتصاد  املال  ج: 
واإلقتصاد  املواالة  مع  فاملال 
كل  منلك  ألننا  معنا  الفعلي 
من  معنا  اإلنتاجية  الوزارات 
الطاقة اىل اإلتصاالت والصناعة 

ورشة التغيري واإلصالح يف التيار بدأت

العماد عون: أيام القسمة واحملاصصة زالت وإذا كان هناك أطراف 
يريدون أن حياصصوا فلنا احلصة الكربى ألننا حمرومون منذ 20 سنة

والسياحة والزراعة مع حلفائنا. 
مع  اإلنتاجي  القطاع  وكل 
املالي  القطاع  أما  املعارضة 
وكذلك  معهم  املال  وزارة  أي 
وحنن  معهم  اإلقتصاد  وزارة 
اليت  الربملانية  املال  جلنة  معنا 
تدرس املوازنات وتوزيعها على 
املناطق والقطاعات املنتجة إذا 
املالي.  بالتوظيف  القيام  أردنا 
أيام القسمة واحملاصصة زالت 
لذلك سنجد يف اجملموعات اليت 
تشتغل الرأي ونقيضه ونقاش 
األفضل  احلل  اىل  للوصول 
وال  إجيابيًا.  البلد  يبنى  وبهذا 
ميكن أن نكون أحاديني ونقول 
إننا نغطي كل احلقيقة لوحدنا. 

أطراف  هناك  يكون  أن  جيب 
عدة ليصلوا اىل أكثرية احلقيقة 
ويأخذوا باملشاركة املسؤوليات 

على عاتقهم.
س: نسمع عن مصاحلة مارونية- 
وهل  ستتم؟  فهل  مارونية 
سياق  يف  تكون  أن  يفرتض 

سياسي ما؟
البعض  مع  أختلف سياسيًا  ج: 
وهذا من حقي لكنين لست على 
خالف مع أحد. إذا كنا سننشئ 
حول  وجنتمع  مسيحية  أحادية 
نبحثها،  حمددة  وثوابت  هدف 
أن  وميكنهم  وقعناها  والثوابت 
يسرتدوها من بكركي ويوقعوها 

فنصبح متوافقني بدون لقاء.

*العماد عون*

رحال  حممد  البيئة  وزير  شدد 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  على 
األطياف،  خمتلف  تثل  اليت 
للعمل  استغالهلا  جيب  "فرصة 
تستمر  أن  متوقعًا  واحدة"،  يدًا 
االجيابية  العربية  االنعكاسات 
اليت ساهمت قي تشكيل احلكومة 

على الساحة الداخلية.
التوافق  أجواء  أن  رحال،  ورأى 
أن  السيما  لالستمرار،  مرشحة 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
مع  كبريًا  جهدًا  يبذل  احلريري 
مجيع الفرقاء وعلى كل الصعد، 
اللبناني  "الوعي  أن  اىل  مشريًا 
املناخات  من  استفاد  الذي 
يزال  ال  االجيابية  االقليمية 

موجودًا".
الوزراء  جملس  "على  أن  واعترب 
أن يثبت أنه فريق عمل سياسي 
الشعب  خدمة  يف  نفسه  يضع 
اللبناني الذي يعاني من الوضعني 

اإلقتصادي واإلجتماعي".
وأكد رّحال أن الرئيس احلريري 
حريص كل احلرص على صدور 
وقت  أقرب  الوزاري يف  البيان 

رحال: حكومة الوحدة فرصة جيب استغالهلا للعمل يداً واحدة
جلسات  اجواء  واصفًا  ممكن، 
جلنة صياغة البيان الوزاري بأنها 
النقاشات  وان  جدا،  "اجيابية 
كل  تطال  والبّناءة  اهلادئة 

املواضيع من دون استثناء".
حصول  يتوّقع  ال  أنه  واوضح 
يتعّلق مبوضوع  ما  إشكاالت يف 
الوزاري ألنه  البيان  السالح يف 
اىل  الفتًا  احلّل"،  طريق  "على 
جيب  الذي  الوحيد  املوضوع  أن 
أن تعاجله طاولة احلوار هو ملف 

االسرتاتيجية الدفاعية.
االثارة  من  التقليل  اىل  ودعا 
االعالمية لزيارة الرئيس احلريري 
يف  األمور  وتبسيط  سوريا  اىل 
هذه املسألة، مشددًا على سعي 
مصلحة  اىل  احلريري  الرئيس 
عالقات  اىل  والتوصل  لبنان 
ال  اجلوار  دول  كل  مع  ممتازة 
بلد  كل  احرتام  أطر  تتخطى 
بأنه  وذكر  اآلخر.  البلد  سيادة 
أعلن  أن  للرئيس احلريري  سبق 
أّنه حني سيصبح رئيسًا للحكومة 
سيكون حريصًا على تثيل مجيع 

اللبنانّيني.
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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)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
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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

املاروني  البطريرك  امل 
بطرس  نصراهلل  الكاردينال 
صفري امام زواره ان »تذلل 
تشكيل  بعد  العقبات  كل 
االوضاع  واصفًا  احلكومة«، 
اليت متر فيها بـ«الصعبة«.

الصرح  يف  صفري  استقبل 
أمس  بكركي  يف  البطريركي 
االول، وزير العمل بطرس حرب 
الذي قال: »من الطبيعي جدا 
بعد تشكيل احلكومة ان نقوم 
الغبطة  لصاحب  الزيارة  بهذه 
والكنسية  الدينية  بركته  ألخذ 
معه  وللتشاور  واالجتماعية، 
يف القضايا واملهمات امللقاة 
على عاتق احلكومة والتحديات 
اليت  واجلهود  تواجهها  اليت 
الصدع  رأب  تبذل يف حماولة 
القوى  بني  قائما  كان  الذي 
أدى  الذي  وهو  السياسية 
البالد  شل  اىل  املاضي  يف 

وجتميدها«.
اضاف: »البطريرك املاروني 
جهودا جلمع  هناك  بأن  سعيد 
الصف الوطين وتوحيد اجلهود 
واسرتداد  الدولة  بناء  العادة 
على  وصالحياتها  دورها 
كلها،  اللبنانية  االراضي 
لوضع  مناسبة  كانت  وبالطبع 
صياغة  اجواء  يف  غبطته 
اليت  الوزاري  البيان  مشاريع 
اجواء  يف  ولوضعه  تناقش 
احلاصلة  السياسية  العملية 
وصوال اىل مثول احلكومة امام 
الثقة  لنيل  النيابي  اجمللس 
والتوجهات  اعماهلا  ومباشرة 
للحكومة،  والوطنية  السياسية 
مع  ناقشت  انين  اىل  اضافة 
بعض  يف  الغبطة  صاحب 
املوكولة  واملهمات  القضايا 
أتوالها  اليت  الوزارة  اىل 
االجتماعية  وانعكاساتها 
اللبناني  اجملتمع  صعيد  على 

بكامله«.
وعن البيان الوزاري، اشار اىل 
اال  أنفسنا  على  آلينا  »اننا 
نقبل النقاش من غرفة مقفلة 
الوزاري  البيان  نناقش  حيث 
بهذا  التزم  وانا  االعالم،  اىل 

صفري اىل الفاتيكان األحد آمالً تذليل العقبات

حرب: جهود جدية لالنتهاء بسرعة من صياغة البيان
ان  استطيع  ما  ان  اال  االمر، 
اقوله ان هناك جهودا مبذولة 
اىل  للوصول  جدا  جدية  وهي 
صياغة  من  بسرعة  االنتهاء 
على  واالتفاق  البيان  هذا 
بعد  اعمالنا  ملباشرة  مضامينه 
نيل الثقة، وكما تعلمون، فإن 
نصرف  اننا  يقول  الدستور 
االعمال على نطاق ضيق قبل 
االستحصال على الثقة لنشكل 
وفاعلة  قادرة  حكومة  بعدها 
على اختاذ القرارات اليت ميكن 
املشاكل  حل  يف  تساهم  ان 

يف البالد«.
خالل  »يصار  ان  يف  وأمل 
االيام املقبلة اىل االنتهاء من 
اذا  وحتى  الوزاري،  البيان 
من  االستقالل  عيد  قبل  متكنا 
على  او  صيغة  اىل  الوصول 
االقل االتفاق على املبادئ اليت 
تسمح بالصياغة، ويف احلقيقة 
هذا  الجناز  مستعجلون  حنن 
البيان، ألنه أوكلت الينا مهمة 
وطنية يف ظل االجواء املالئمة 
يف  تظهر  املشرتك  للعمل 
الوزاري،  البيان  جلنة  جلسات 
آمل  التوجه  من  نوع  وهناك 
وثابتا  مستقرا  يكون  ان  يف 
تعاون  وهناك  للمستقبل، 
جو  من  للخروج  بعضنا  مع 
اليت  واملناكفات  املشاكسات 
السابقة  املرحلة  بها  امتازت 
االمكانات  كل  عطلت  واليت 

واالجنازات املطلوبة«.
الصحف  بعض  نقلته  وعما 
حصل  سجاال  هناك  ان  عن 
بينه وبني الوزير حممد فنيش 
أجاب:  السالح،  موضوع  حول 
»ليس كل ما تقوله الصحف 
تقوله  ما  كل  وليس  صحيحا 
فلنبَق  ليس صحيحا،  الصحف 
يف هذا اجلو، فاملوضوع يناقش 
روح  من  وبالكثري  تامة  جبدية 
خالل  من  وآمل  املسؤولية، 
هذه املناقشة ان نتوصل اىل 
يريح  ان  تصور مشرتك ميكن 
طوائفهم  بكل  اللبنانيني  كل 
احلزبية  وانتماءاتهم  وفئاتهم 

والسياسية«.

زياد  النائب  صفري  والتقى 
الذي قال: »زيارة  القادري 
وضرورة  حاجة  الصرح  هذا 
تشكيل  بعد  خصوصا  وطنية 
احلكومة لنسرتشد بآراء صاحب 
الغبطة ولنستلهم من حكمته، 
عملنا  يف  الزاد  لنا  لتكون 
العامة،  ومسؤوليتنا  الوطين 
خمتلف  يف  غبطته  مع  وحبثنا 
التطورات على الساحة الداخلية 
واالقليمية، ونعترب أن صاحب 
الغبطة ضمري لبنان، وتاليا من 
مواقف  له  يكون  ان  الطبيعي 
والوطنية  العامة  االمور  يف 
خصوصا اذا وجد خلال او خطرا 
وصاحب  عليه.  ينبه  ان  ما 
طرفا  او  فريقا  ليس  الغبطة 
مع اي جهة او فريق سياسي 
هي  دائما  ومواقفه  البلد  يف 
واللبنانيني  لبنان  ملصلحة 
الدولة  وملشروع  ولالستقرار 
اليت  االمور  ولكل  لبنان  يف 
كل  على  بالفائدة  تعود 

اللبنانيني«.
وحول البيان الوزاري، اشار اىل 
ان »هناك شقني يف البيان 
الوزاري سياسي واقتصادي. 
ففي الشق السياسي ال بد من 
الدولة  مرجعية  على  التأكيد 
ومرتكزاتها اي اتفاق الطائف 
والقرارات  خاصة  بصورة 
سالح  موضوع  اما  الدولية، 
واالسرتاتيجية  اهلل«  »حزب 
إلحالة  اتفاق  فهناك  الدفاعية 
اىل  وترحيله  املوضوع  هذا 
ان  جيب  اليت  احلوار  طاولة 
تفّعل بعد تشكيل احلكومة«.

انسداد  ظل  »يف  انه  ورأى 
االفق امام العملية السلمية يف 
املنطقة وما تشهده فلسطني 
من غطرسة اسرائيلية واحتالل 
اللبنانية  ارضنا  من  عزيز  جزء 
الوطنية  واولويتنا  مسؤوليتنا 
محاية  كيفية  على  االتفاق 
هو  السالح  فهذا  لبنان، 
موجود  هو  سالح وطين طاملا 
بالوحدة  ومسّيج  عليه  ومتفق 
لبنان،  محاية  وهدفه  الوطنية 
اما اذا اصبح سالحا اقليميا او 
الدميوقراطي  العمل  لتقويض 
داخلية  ملشكلة  او  لبنان  يف 
الشيء  بهذا  يرضى  احد  فال 
ونكون قدمنا اكرب خدمة للعدو 
اكرب ضرر  ويكون  االسرائيلي 

على املقاومة وسالحها«.
كفريق  »اننا  اىل  ولفت 
احلكومة  ورئيس  سياسي 
سياستنا  خاص  بشكل 
وصرحية  واضحة  االقتصادية 
وهي استكمال للسياسة اليت 
ارساها الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري واليت محت لبنان من 
االقتصادية  النكسات  خمتلف 
االستقرار  اىل  وأدت  العاملية 
وحققت  البالد  يف  املعيشي 
معدالت  الظروف  احلك  يف 
للبلد،  كثريا  مرتفعة  منو 
وحتى اليوم مل نعرف مشروع 
االقتصادي  اآلخر  الفريق 
بديال  مشروعا  أكان  سواء 
مشروعنا«.  مع  يتالءم  او 
واعترب ان »اهلم االقتصادي 
امام  ملح والفشل فيه ممنوع 

اللبنانيني ألن االمور املعيشية 
لذلك  داهمة،  واالقتصادية 
املوضوع  تسييس  عدم  جيب 
دخلت  فاذا  االقتصادي، 
اىل  تؤدي  قد  فيه  السياسة 
من  الكثري  ختسرنا  جتاذبات 
غالية  كلفته  وستكون  الوقت 
على اقتصادنا الوطين، واهلّم 
اليوم  الينا  بالنسبة  االساسي 
هو محاية اجناز تشكيل احلكومة 

بتفعيل العمل احلكومي«.
اللقاءات  »ان  واعترب 
بني  حتصل  اليت  التصاحلية 
جدا  مهمة  اللبنانية  القيادات 
بني  اللحمة  اعادة  اجل  من 
الثقة  جسور  وتعزز  اجلميع 
هي  الوطنية  ووحدتنا  بينهم، 
اخطارنا  ملواجهة  سالح  اهم 

الداخلية واخلارجية«.
بالنسبة  »اجلو  ان  واوضح 
الوزاري  البيان  صياغة  اىل 
التسرع  دون  من  السرعة  هو 
لكي يكون هناك بيان واضح 
وأال  للتنفيذ  وقابل  وصريح 
يف  مشكل  مشروع  يكون 
مشاكل  يف  يدخلنا  املستقبل 
عمل  تعطيل  اىل  تؤدي 

احلكومة«.
هي  »الدولة  ان  واكد 
واالستقرار  اجلميع،  ضمانة 
ليست  العيش  لقمة  وتأمني 
هناك  اآلخر.  دون  لفريق 
اليت  اليوم  الطروحات  بعض 
اهلدف  يكون  رمبا  ورائها  من 
املؤسسات  دور  تفريغ 
دورها  واختزال  ومضمونها 
جملس  مؤسسة  وخصوصا 
الطروحات  هذه  الوزراء، 
االمور  نضع  بأننا  تقول  اليت 
جملس  خارج  كلها  اخلالفية 
احلوار،  طاولة  وعلى  الوزراء 
مع  يتناقض  املوضوع  فهذا 
الربملاني  الدميوقراطي  نظامنا 
املؤسسات،  عمل  وخيتزل 
فطاولة احلوار هي للبحث يف 
موضوع االسرتاتيجية الدفاعية 
فقط ال غري، واالمور االساسية 
وتوجهاتها  الدولة  وسياسة 
جملس  داخل  الطبيعي  مكانها 
اجمللس  وداخل  الوزراء 
السلطة  يبقى  الذي  النيابي 
الدميوقراطي  نظامنا  يف  االم 

الربملاني«.
ومن زوار الصرح وفد من عائلة 
ابي نصر نعى اليه وفاة زوجة 
نصر،  ابي  اهلل  نعمة  النائب 
القنصل العام جلمهورية مصر 
يف لبنان امحد حلمي يف زيارة 
وفد  تعارفية،  بروتوكولية 
يف  املتعاقدين  االساتذة  من 
الشمال  يف  الرمسي  التعليم 
ناشده السعي مع املسؤولني 
يف  النظر  اعادة  املعنيني 
امتحانات جملس اخلدمة  نتائج 

املدنية.
البطريرك  يغادر  ذلك،  اىل 
الكاثوليك  والبطاركة  صفري 
الفاتيكان  اىل  االحد  غد  بعد 
واخلطوط  العمل  برامج  لوضع 
الذي  للسينودس  العريضة 
االعظم  احلرب  قداسة  اليه  دعا 
الشرق  كنائس  اجل  من 

االوسط.

»القوات  كتلة  عضو  شدد 
اللبنانية« النائب انطوان زهرا 
التمسك  يرتجم  أن  وجوب  على 
عرب  وسيادتها  الدولة  مبشروع 
بيانها  يف  احلكومة  التزامات 
أن  إىل  وأشار  الوزاري«. 
إبقاء  حياول  األقلية  »فريق 
موضوع  يف  قدمه  على  القديم 
إعطاء  مبعنى  الوزاري،  البيان 
التصرف  يف  احلق  املقاومة 
مواربة من خالل اعتماد الصياغة 
اللفظية نفسها يف موضوع حق 
بتحرير مزارع شبعا وتالل  لبنان 
كفرشوبا والدفاع عن نفسه«.

إذاعة  إىل  حديث  يف  وقال 
»الشرق« أمس االول: »إن 
بالتصرف  احلق  املقاومة  إعطاء 
القرارات  مع  يتعارض  منفردة 
لبنان  التزامات  ومع  الدولية 
الدولية، وبالتالي فضلنا القول 
إن لبنان يتمسك حبقه يف الدفاع 
عن نفسه بكل الوسائل املتاحة 
يرضي  مبا  تفاصيل  دون  من 
نذكر  عندما  أما  األطراف،  مجيع 
نعطي  فإننا  باإلسم  املقاومة 
السابق  يف  كما  للتصرف  حجة 
وكلما اعرتضنا كانوا جييبون بأن 
احلكومة ملتزمة والبيان الوزاري 

قال ذلك«.
اهلل«  »حزب  كان  إذا  وعما 
سيوافق على مثل هذه الصيغة، 
أجاب: »هذا ما نتطلع إليه إذا 
كانت نوايا احلزب هي فعليًا ما 
يناقض  ال  مشروعه  بأن  يعلنه 
اهلدف  وأن  الدولة،  قيام  مبدأ 

فقط هو الدفاع عن لبنان«.
موافقني  كنا  »لو  أضاف: 
على إبقاء القديم على قدمه ملا 
طرح هذا االختالف حول صياغة 
البيان الوزاري، لذلك رمبا نصل 
األطراف  عند  النية  من  نوع  إىل 
السياسية بأنه ال ميكن أن نغري 
بيان  دون  من  البقاء  نريد  وال 

وإذا  ثقة،  دون  ومن  وزاري 
معاجلة  إىل  حاجة  هناك  كان 
وتعميم  االقتصادية  امللفات 
أن  فاملطلوب  االستقرار  حال 
ومرجعيتها  الدولة  مشروع  نؤكد 
الدولية«.  القرارات  واحرتام 
التصور  ميكننا  »كيف  وسأل: 
أن دولة )لبنان( عضوًا غري دائم 
يف جملس األمن تقدم التزامات 
األمن  جملس  احرتام  تناقض 
اليت  والقرارات  املتحدة  واألمم 

تصدر عنهم؟«.
ويف موضوع الالمركزية اإلدارية، 
أوضح أن »هناك مشروع حمال 
يف  القوانني  حتديث  هيئة  من 
اجمللس النيابي إىل جلنيت اإلدارة 
والعدل والدفاع واألمن والداخلية 
والبلديات وجيب تسريع بته ألنه 

أساسي إلدارة البلد«.
رئيس  نائب  كالم  على  ورّد 
عصام  السابق  الوزراء  جملس 
»قدموا  بالقول:  مجرة  أبو 
خياراتهم  يف  كبرية  خدمة  لنا 
الوزارية ويتبني من ردود الفعل 
هناك  أن  احلكومة  تشكيل  منذ 
اجملموعة  هذه  إدارة  يف  تفردًا 
السياسية )التيار الوطين احلر(، 
ولن يقدر شخص كائنًا من كان 
أخذ القرارات عن اجلميع ويدعي 
أن لديه مؤسسة دميوقراطية«.

ورحب بلقاء املصاحلة يف بعبدا، 
أن  الطبيعي  »من  وقال: 
رئيس  فخامة  لعبه  الذي  الدور 
سليمان(  )ميشال  اجلمهورية 
يشغله،  الذي  باملوقع  يليق 
رئيسًا  يكون  عندما  خصوصًا 
نفسها  املسافة  وعلى  توافقيًا 

من اجلميع«.
ونفى أن يرتك اللقاء أي أثر سليب 
على أوضاع قوى 14 آذار »ألن 
مشروعها منذ اللحظة األوىل هو 
مشروع اخنراط الكل يف مشروع 

العبور إىل الدولة«.

زهرا لرتمجة التمسك مبشروع الدولةعرب 
التزامات احلكومة يف بيانها الوزاري
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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 

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

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

@áy¸aÎ@ojè€a
�ıbèfl@V@M@�bybjñ@Y@Âfl

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER 
CHOOSE FROM MORE 

THAN 100 CARS

bË‰fl@ÊÎäbn¶@Ú‹‡ßa@ã»èi@Òåbn‡æa@paäbÓè€a@paãì«

دنيز عطا اهلل حداد
»14 آذار حتتضر. بدأ حتضري اوراق النعي املتضمنة زمان الدفن 
ومكانه. واستعد الورثة لتناتش حصصهم. اما االمانة العامة هلذه 
القوى فستقفل ابواب مكتبها يف االشرفية وسينصرف اعضاؤها 

للبحث عن عمل!«
هي صورة كاريكاتورية، يروج هلا اخلصوم. يرونها حلما يتحقق. 
كابوسا  فيعتربونها  مناصريها  من  والكثريون  اركانها  بعض  اما 

يتمنون اال يعيشوه.
االبيض  ومن  والكوابيس  االحالم  من  تعقيدا  اكثر  الواقع  لكن 

واالسود.
هل 14 آذار يف أزمة؟ هل هي اليوم مهددة بتفككها النهائي اكثر 

من اي يوم مضى؟
يريد  منهم ال  احدا  لكن  بنعم.  االجياب  اطرافها على  جيمع معظم 
اليهم كما اىل  ان يشار  الكالم. ال يريدون  اليه هذا  ينسب  انُ 
اعمدة اهليكل. وهيكل» 14  باعتباره اول من دك  وليد جنبالط 
فبعد  فيه.  املستقبل«  »تيار  بقاء  على  يتوقف  اليوم  آذار« 
متايز جنبالط عن 14 آذار وسحبه ممثل احلزب التقدمي االشرتكي 
العربية«، حتول  تتكلم  ال  انتباهه »انها  اثر  العامة  االمانة  من 
»الثقل السين«، وهو مكون مؤسس واساسي يف 14 آذار اىل 
قرنة شهوان«  اقرب »اىل  دونه تصبح  من  الوحيدة.  رافعتها 
حتمل »هواجس وطنية« وتبحث عن »شريك مسلم« للـ»عبور 
اىل الوطن« بعد ان كان الطموح »العبور اىل الدولة« داخل 

هذا الوطن.
قلبا  متلك  آذار  ان »14  يؤكد  املستقبل«  مسؤول يف »تيار 
لكن  متعددة.  السباب  جسدها  اىل  دب  الوهن  كان  وان  شابا 
سالمة القلب وشبابه، الذي جتلى مؤخرا بفوز 14 آذار يف النقابات 
واجلامعات، ال مينعنا من رؤية تعب اجلسد، وهو تعب سنعمل على 

معاجلته بالفرتة املقبلة«.
وماذا عن اجواء االنفتاح والتقارب وكل الكالم عن تغريرّ التحالفات؟ 
جييب »ان االنفتاح والتقارب ال يعنيان الغاء التمايزات والنظرة 
وهي  وطين  طرح  على  آذار   14 قامت  لقد  االمور.  اىل  املختلفة 

بعد انسحاب الكتلة واالشرتاكي و»تهديد« الكتائب هل حيصن »الثقل السين« 14 آذار؟

بني »االنتفاضة املضادة« و»مكونات التفجري الذاتية«: 14 آذار واملراجعة الصعبة
تتمسك به. لدينا مقاربة سياسية كاملة نعرب عنها من خالل اطر 

وآليات خمتلفة احداها قوى 14 آذار«.
وعن متثيل »تيار املستقبل« باالمانة العامة لـ14 آذار اشار »ان 

الدكتور مصطفى علوش ممثل التيار وهو يشارك بفاعلية«.
ال يريد املسؤول يف »املستقبل« التعليق على اي من عناوين 
يف  خمتلفة  »بأولويات  يتحجج  وامانتها.  آذار   14 داخل  االزمة 

الوقت الراهن« وانه » ال داع الفتعال ازمات ال سند هلا«.
لكن االزمة موجودة من دون افتعال. وقد كانت االمانة العامة اول 
من اشارت اليها يف تقرير رفعته يف 08/10/28 ، اي قبل اكثر 
من سنة، وفيه قراءة نقدية لواقع 14 آذار وادائها، اال انه مل جتر 

متابعة جدية ملا ورد فيه.
حتدث التقرير عن »تقصري« و»اسرتخاء غري مربر« و»بروز 
حسابات فئوية، طائفية ومذهبية وحزبية داخل صفوف 14 آذار هزت 
يف بعض االوقات صورة ذلك التضامن الوطين، ومسحت بالتساؤل 

حول قدرته على الصمود طويال امام اهلجمة املضادة«.
بدل  الفعل  التقرير »دخولنا يف سياق طويل من ردود  وانتقد 
ل مصادر قوتنا يف منحى هجومي، اذا  املبادرة )...( وبدل ان نفعرّ
بنا نكتفي بتنظيم تراجعنا، ونركن احيانا اىل حتمية دولية بذهنية 

قدرية«.
لن يقول اخلصوم كالما اكثر نقدية، لكن ترمجة النقد اىل »تغيري« 

فـ»اصالح« مل جيد له طريقا داخل 14 آذار.
مراجعة  االمانة  حماولة  سعيد  فارس  آذار   14 عام  امني  ينكر  ال 
واقع احلال ويقول »بعد اتفاق الدوحة مل جتر جلسة تقوميية لكل 
االحداث اليت جرت. دخلنا يف مناخ االنتخابات وسط ختوف امين 
لدى بعض الشخصيات. راينا من واجبنا يف االمانة العامة ان نتقدم 
آلية  لالنتخابات واضعا  منها وحيضر  بد  مراجعة ال  يتناول  بتقرير 
االخذ  يتم  االمور ومل  ببعض  اخذ  بواجبنا.  مقاربتها. قمنا  لكيفية 

بأخرى«.
وعن واقع 14 آذار اليوم يقول سعيد »انها تواكب كل التطورات 

وحتاول معاجلة بعض مكامن اخللل الذي اصابها«.
وكيف تعاجلون موضوع »الكتائب« ومطالبهم »االصالحية«؟ 

جييب »باحلوار واملناقشة اهلادئة«.
يرفض سعيد االضافة يف موضوع الكتائب ومالحظاتهم وعالقتهم 
باالمانة العامة. من املرات القليلة الذي يقول فيها »احلكيم«: 
»ال اريد الدخول يف سجال«. يدافع عن االمانة العامة ودورها. 
هنا  ميثل؟  وما  مبن  احلريري  سعد  منها  انسحب  اذا  ماذا  لكن 
من  هم  املستقبل  وتيار  احلريري  »ان  مؤكدا  سعيد  يستفيض 
اركان 14 آذار. وما يروج من شائعات غري صحيحة على االطالق 
وتندرج ضمن احلروب النفسية. فاحلريري جاء اىل رئاسة احلكومة 
لنا  وفق ثالث معادالت: دولية واقليمية وداخلية. واذا مل يكن 
يد يف املعادلتني االوىل والثانية فان فوز 14 آذار يف االنتخابات 
ن احلريري من الوصول  النيابية هو الذي كررّس املعادلة الداخلية ومكرّ
اىل سدة احلكم. وهو فوز لن يتنازل عنه وعن مفاعيله. لذا 14 
آذار باقية. وتيار املستقبل اساسي يف هذا اخليار والقرار«. لن 
ُيسمح بأن تكون الورقة اللبنانية شأنا دوليا واقليميا ال حول لنا 
فيه. ولن يقبل احلريري ان يتنازل عن ورقة راحبة وخيضع البتزاز 

اقليمي او دولي«.
بقاء »املستقبل« ال يلغي خروج آخرين او يغطيه. فبعد اتفاق 
الدوحة كانت الكتلة الوطنية اوىل املنسحبني تالها »االشرتاكي« 
وان بفارق حجم التأثري والتداعيات. واليوم تطالب »الكتائب« 

بـ»االصالح« داخل 14 آذار وامانتها العامة.
يف مستهل تقرير االمانة العامة حول »واقع احلال« ورد حتت 
عنوان »مراجعة ال بد منها« ما يلي» مثلما تأخر لقاء 14 آذار يف 
ادراك االبعاد الكاملة واالستثنائية النتفاضة االستقالل اليت قادها، 
تأخر ايضا يف ادراك االبعاد الكاملة خلطر »االنتفاضة املضادة« 

وشبكة القوى احمللية واالقليمية اليت قامت عليها«...
هل هي »االنتفاضة املضادة« اليت اوصلت 14 آذار اىل »واقع 
احنالهلا؟  عوامل  داخلها  يف  حتمل  كانت  انها  ام  هذا،  احلال« 
هل ستنجح يف ترميم نفسها واستكمال عبورها »اىل الدولة« 
ام ان قدميها لن يسعفاها اال لرحلة اخرية ترتاح فيها »الراحة 

االبدية«؟
اجلواب يسهم يف حتديد الكثري من مالمح املرحلة املقبلة.



صفحة 8    

العرب والعالم

Page 8

@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

Saturday 21 November 2009السبت 21 تشرين الثاني 2009

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

<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
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êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

املنشغل  العامل  يهدأ  أن  قبل 
السافر  اإلسرائيلي  بالتحدي 
بناء  على  املوافقة  إعالن  عرب 
نطاق  يف  جديد  مسكن   900
عمد  احملتلة،  القدس  مدينة 
 hgh,g أمس  املستوطنون 
حلي  األساس  حجر  وضع  اىل 
املدينة  يف  جديد  استيطاني 
قلياًل  وقتًا  أن  علمًا  املقدسة، 
اجلديد  التحدي  بني  فصل 
األمريكي  للرئيس  وتصريح 
باراك أوباما اعترب فيه أن بناء 

املستوطنات »خطري جدًا«.
فقد وضع مستوطنون أمس حجر 
يف  جديد  حي  إلقامة  األساس 
مستوطنة »نوف تسيون« يف 
الفلسطينية  املكرب  جبل  ضاحية 
سيشمل  الشرقية  القدس  يف 
105 وحدات سكنية جديدة بعد 
يوم واحد من مصادقة السلطات 
اإلسرائيلية على بناء 900 وحدة 
سكنية يف مستوطنة »غيلو« 

يف القدس الشرقية.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
وضع  يف  املشاركني  بني  أن 
حجر األساس للحي االستيطاني 
داني  الكنيست  عضو  اجلديد 
»الليكود«  حزب  من  دانون 
الوزراء  رئيس  يتزعمه  الذي 
نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي 
وعضو جملس النواب األمريكي 
ديف  نيويورك  والية  عن 

آيكاند.
وقال دانون خالل مراسم وضع 
أبعث  »إنين  األساس  حجر 
أوباما  الرئيس  إىل  برسالة 
واقول له ارفع يدك عن القدس، 
فالقدس تعود للشعب اليهودي 
ولدينا احلق الكامل يف السكن 
وتربية أوالدنا فيها«. أضاف 
أن »قبل 12 عامًا كان نتنياهو 
و)الرئيس  للوزراء  رئيسًا 
األمريكي األسبق بيل( كلينتون 
و)وزيرة اخلارجية األمريكية يف 
أولربايت قاال ال  حينه مادلني( 
تبنوا )مستوطنات( يف القدس 
حوماه  هار  )مستوطنة(  ويف 
حي  إنه  حدث،  ما  وانظروا 

يهودي فاخر«.
احلزب  من  وهو  آيكاند،  أما 
اليه  ينتمي  الذي  الدميوقراطي 
ال  »أوباما  إن  فقال  أوباما، 
عن  يدور  احلديث  أن  يفهم 

مكان يهودي، والرؤساء الذين 
حتقيق  أيضًا  أرادوا  سبقوه 
السالم ودفعوه وفقط هو )أي 
أي  يوجد  وال  أوقفه،  أوباما( 
سبب مينع سكن اليهود هنا إىل 
ليس  هنا  والبناء  العرب  جانب 

عائقًا أمام السالم«.
ايلي  الداخلية  وزير  ودافع 
وزارته  قرار  عن  أمس  يشائي 
وحدة   900 بناء  على  املوافقة 
القدس  يف  جديدة  سكنية 
الشرقية اليت تعتربها إسرائيل 
عاصمتها،  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
الفلسطينيون  يرغب  بينما 
دولتهم  عاصمة  تكون  أن  يف 

املستقبلية.
فرانس  لوكالة  يشائي  وصرح 
يف  البناء  »جتميد  أن  برس 
جتميد  مثل  متامًا  هو  غيلو 
أحياء  البناء... يف أي حي من 
أضاف  وإسرائيل«.  القدس 
أن »البناء يف القدس ال ميكن 
هي  غيلو  و)مستوطنة(  وقفه 

يف القدس«.
السلطات  أن  والالفت 
على  صدقت  اليت  اإلسرائيلية 
وحدة سكنية   900 لبناء  خمطط 
يف مستوطنة »غيلو« وغضت 
االستيطاني  احلي  عن  النظر 
اجلديد، رفضت خطة لبناء 200 
وحدة سكنية يف ضاحية صور 
هدم  عمليات  وواصلت  باهر 

البيوت العربية يف املدينة.
»يديعوت  صحيفة  وذكرت 
جلنة  أن  أمس  أحرونوت« 
يف  اإلسرائيلية  البناء  ختطيط 
صدقت  اليت  القدس  منطقة 
على بناء 900 وحدة سكنية يف 
من  أول  »غيلو«  مستوطنة 
أمس، رفضت يف اجللسة ذاتها 
سكنية  وحدة   200 لبناء  خطة 
يف أرض مبلكية فلسطينية يف 
صور باهر يف الشطر الشرقي 

من القدس.
إلجبار  ساكنًا  العامل  حيرك  وال 
سياستها  وقف  على  إسرائيل 
اليت تضرب عرض احلائط بكل 
القرارات الدولية، وجل ما يقوم 
به سلسلة تصرحيات مل تسمن 

اىل اآلن ومل تغن من جوع.
يف هذا السياق صرح الرئيس 
إسرائيل  قرار  بأن  األمريكي 
السماح ببناء مساكن جديدة يف 

القدس الشرقية احملتلة »قد 
حبسب  جدًا«،  خطرًا  يكون 
نشرت  حديث  من  مقتطفات 
االلكرتوني  املوقع  على  أمس 
»فوكس  التلفزة  لشبكة 

نيوز«.
قرار  خبصوص  أوباما  وقال 
السلطات اإلسرائيلية: »أعتقد 
يف  إضافية  مساكن  بناء  أن 
املستوطنات ال يسهم يف أمن 
إسرائيل. أعتقد أن ذلك جيعل 
أكثر  اجلوار  مع  السالم  صنع 

صعوبة«.
األمريكي:  الرئيس  وتابع 
جيعل  ذلك  أن  »أعتقد 
الفلسطينيني يشعرون باملرارة 
بصورة ميكن أن يكون ذلك يف 

نهاية املطاف خطرًا جدًا«.
وعلى الرغم من حتدي إسرائيل 
يف  البناء  عدم  طلب  كونه  له 
أكد  أوباما  أن  إال  القدس، 
أولوية أمن إسرائيل، وقال يف 
نيوز«  »فوكس  مع  املقابلة 
يف  جولته  خالل  أجريت  اليت 
وسأقوهلا  مرارًا  »قلت  آسيا: 
من  إسرائيل  أمن  إن  ثانية 
احليوية  الوطنية  املصاحل 
للواليات املتحدة وسنعمل على 

ضمان أمنهم«.
التعليمات  من  الرغم  وعلى 
الوزراء  رئيس  أصدرها  اليت 
نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
عن  باالمتناع  حكومته  لوزراء 
األمريكي  املوقف  على  التعليق 
يف  البناء  قرار  على  الساخط 
مقربون  أكد  غيلو،  مستوطنة 
أنه  به  واحمليطون  نتنياهو  من 
مع  العالقات  أزمة يف  توجد  ال 
بعد  ولكن  املتحدة،  الواليات 
املصادقة على بناء 900 وحدة 
فقد  غيلو،  يف  جديدة  سكنية 
بشدة  نتنياهو  ديوان  فوجئ 

االنتقاد األمريكي إلسرائيل.
إعالمية  مصادر  وحبسب 
أوضح  فقد  إسرائيلية، 
نتنياهو  ديوان  يف  مسؤولون 
أن هذه املصادقة هي من نوع 
التصاريح اليت ال تصل ملكتب 
بإجراءات  وتقر  احلكومة  رئيس 
احمليطون  وحاول  روتينية. 
أمس  من  أول  بنتنياهو 
»اهلجوم  مغزى  من  التقليل 
أثر  على  األمريكي،  الربيطاني 
إىل  وأحملوا  املذكور،  القرار 

بإعالن  ملزمني  األمريكيني  أن 
معارضتهم هذه على املأل ألنهم 
املوافقة  أن  جيدًا  »يعرفون 
اإلسرائيلية على جتميد البناء ال 

تشمل القدس«.
من  املقربون  فضل  وقد 
االنتقاد  إىل  التطرق  نتنياهو 
األمريكي وجتاهلوا كليًا املوقف 
مسؤولون  وقال  الربيطاني. 
»إن  نتنياهو:  ديوان  يف 
موقف  يعرفون  األمريكيني 
املعرفة،  حق  احلكومة  رئيس 
اخلطأ  من  سيكون  وبالتالي 
ألن  أزمة،  هذا  موقفهم  اعتبار 
هناك أمورًا أخرى كثرية ليست 
املصادر  وحبسب  معلنة«. 
فإن  اإلسرائيلية  السياسية 
»ما نشهده اآلن هو استعراض 
يؤديه األمريكيون: فاألمريكيون 
يريدون أن يتم توضيح موضوع 
يف  الغربية(  )الضفة  املناطق 
اتفاق دائم بني األطراف، وأن 
وباألساس  الطرفان،  يقوم  ال 
على  حقائق  بفرض  إسرائيل، 
إسرائيل  موقف  لكن  األرض، 
يف هذه املسألة قاطع: القدس 
خارج كل نقاش يتعلق بتقليص 

البناء«.
انتقد  احملتلة،  القدس  ومن 
برنار  الفرنسي  اخلارجية  وزير 
كوشنري يف مؤمتر صحايف بعد 
اتفاق لرتميم مستشفى  توقيع 
يف غزة قرار البناء يف القدس، 
وقال »هذا قرار نأسف له« 
به  تقوم  ما  وطأة  خفف  لكنه 
يف  »لكن  بقوله  إسرائيل، 
األمر كذلك  كان  نفسه  الوقت 
الوقت احلاضر جيب  دومًا. يف 
حمادثات  يف  االنطالق  معاودة 

إنسانية، وجهًا لوجه«.
ذاته  السياق  ويف 
دانت  )»املستقبل«(، 
لالحتاد  السويدية  الرئاسة 
األوروبي جتاهل إسرائيل للرأي 
العام الدولي، وأعربت أمس يف 
بيان رمسي عن شديد استيائها 
من القرار الذي اختذته اإلدارة 
بتوسيع  أخريًا  اإلسرائيلية 

مستوطنة غيلو.
السويدي  البيان  يف  وجاء 
»الرئاسة األوروبية تذكر بأن 
وهدم  االستيطانية  النشاطات 
يف  اإلخالء  وعمليات  املنازل 
القدس الشرقية مجيعها أعمال 

الدولي.  القانون  عن  خارجة 
مسبقًا  حتكم  النشاطات  هذه 
على مفاوضات الوضع النهائي 
وتهدد حل السالم على أساس 
أيضًا  تذكر  الرئاسة  الدولتني. 
أن االحتاد األوروبي مل يعرتف 
أبدًا بضم القدس الشرقية يف 
العام 1976 وال بالقانون امللحق 

يف العام 1980«.
وشدد البيان السويدي على أن 
القدس جيب أن تكون عاصمة 
اليت  »اإلجراءات  للدولتني 
اإلسرائيلية  احلكومة  اختذتها 
املتكررة  النداءات  تنتهك 
الدولي،  اجملتمع  جانب  من 
الرباعية،  اللجنة  ذلك  يف  مبا 
وتتعارض مع تهيئة جو مناسب 
للتوصل إىل حل قابل للتطبيق 
بني  للصراع  مصداقية  وذات 
والفلسطينيني.  اإلسرائيليني 
كي يكون هناك سالم حقيقي، 
ال بد من إجياد حل لوضع القدس 
يف  لدولتني  عاصمة  باعتبارها 

املستقبل«.
اخلارجية  وزارة  ت  عربرّ كما 
الروسية أمس عن قلقها، داعية 
السلطات اإلسرائيلية إىل إعادة 
وقال  هذه.  خططها  يف  النظر 
الروسية  الوزارة  باسم  الناطق 
اندريه نيستريينكو يف بيان له 
استقبلت  موسكو  أمس، »إن 
بقلق كبري نبأ اختاذ جلنة ختطيط 
 17 يوم  يف  القدس  مدينة 
تشرين الثاني )نوفمرب( قرارها 
سكنية  وحدة   900 بناء  حول 
يف مستوطنة غيلو الواقعة يف 

القدس الشرقية«.
وكان األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون عرب يف بيان ليل 
الثالثاءـ  األربعاء عن »أسفه« 
ملا أقدمت عليه إسرائيل وذكر 
هي  املستوطنات  هذه  بأن 
ما  حسب  شرعية«،  »غري 
أعلنت املنظمة الدولية الثالثاء.

اخلارجية  وزارة  أدانت  عربيًا، 
املصرية قرار إسرائيل بناء 900 
وحدة استيطانية يف »غيلو« 
وقال  الشرقية.  القدس  يف 
حسام  الوزارة  باسم  املتحدث 
زكي، إن »القرار اإلسرائيلي 
هو قرار استفزازي وال يستحق 
سوى اإلدانة.. مثل هذا القرار 
اإلسرائيلي يعرب عن قصر نظر 
بالغ.. ال يوجد أي طرف دولي 
االستيطاني  النشاط  هذا  يعترب 

مشروعًا أو قانونيًا«.
العربية  اململكة  واعتربت 
يف  االستيطان  أن  السعودية 

القدس الشرقية يشكل »عائقًا 
السالم بعد قرار  أمام  كبريًا« 
إسرائيل بناء 900 وحدة سكنية 
يف مستوطنة بالقدس الشرقية 
الناطق  صرح  ما  على  احملتلة، 
باسم وزارة اخلارجية السعودية 
اسامة النقلي لوكالة »فرانس 

برس«.
أكد وزير اخلارجية  ويف عمان، 
األردني ناصر جودة خالل لقائه 
كوشنري يف عمان أول من أمس 
اجملتمع  يتخذ  أن  »ضرورة 
الدولي موقفًا حازمًا جيرب إسرائيل 
على وقف كافة استفزازاتها يف 
واعتداءاتها  الشرقية  القدس 
ووجوب  املقدسة  األماكن  على 
مبوجب  التزاماتها  كافة  احرتام 
القوة  الدولي بصفتها  القانون 

القائمة باالحتالل«.
جمللس  العام  األمني  وأدان 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
قرار  العطية  الرمحن  عبد 
الوقت  يف  حمذرًا  إسرائيل، 
استمرار  خطورة  من  نفسه 
سياسة االستيطان يف القدس 
الفلسطينية  األراضي  وكافة 

احملتلة .
واستأنفت السلطة الفلسطينية 
بالقرار  تنديدها  محلة 
رئيس  واعترب  اإلسرائيلي. 
أن  أمس  فياض  سالم  الوزراء 
قرار بناء 900 وحدة استيطانية 
املوقف  صحة  على  يربهن 
اللجوء  اىل  الداعي  الفلسطيين 
قرار  الستصدار  املتحدة  لألمم 
بالدولة  باالعرتاف  يقضي 
الفلسطينية املستقلة على حدود 
اإلسرائيلي  باإلمعان   ،67 عام 

يف االستمرار باالستيطان.
هامش  على  فياض  وقال 
إطالق  حفل  يف  مشاركته 
مدونة قواعد حوكمة الشركات، 
القرار  »إن  اهلل،:  رام  مبدينة 
اإلسرائيلي األخري بناء 900 وحدة 
مستوطنة  يف  جديدة  سكنية 
غيلو، هلو خري دليل على صحة 
موقفنا، املتمثل يف اللجوء إىل 
دولتنا  لقيام  املتحدة،  األمم 
املستقلة«. أضاف: »للتميز 
فإن اإلجراءات األحادية اجلانب، 
من  إسرائيل  به  تقوم  ما  هي 
استيطان مبا يف ذلك يف مدينة 
القدس احملتلة وحميطها، وكل 
عليها  يرتتب  اخلطوات  هذه 
واقع سليب ينعكس على الوضع 
العام للعملية السياسية، فضاًل 
عن كثري من اإلجراءات ال زالت 

إسرائيل ممعنة فيها«.

العامل يندد.. واملستوطنون يؤسسون حلي جديد يف القدس

أوباما: بناء املستوطنات خطري جدًا
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هيئة ادارية جديدة لتيار املردة اوسرتاليا 
الروحية  اللبنانية وفاعلياتها  أبناء اجلالية  يسر تيار املردة اوسرتاليا ان حييط 
والزمنية من أحزاب ومؤسسات ومجعيات وروابط  ووسائل إعالم علمًا  بتشكيل 

هيئته االدارية اجلديدة لعام 2009-2010 وهي على النحو التالي:
رئيس اهليئة االدارية: الياس الشدياق

امانة السر: سركيس كرم
الشؤون االعالمية: فرنسوا اجلعيتاني

الشؤون املالية: ماما يعقوب )احلريكي( 
التعبئة والشباب: جان البايع و جو نادر

العالقات العامة: طوني بو ملحم و حمرز عنرت
مستشار: رمزي فرجنية

وقد وّجه رئيس تيار املردة الوزير والنائب سليمان فرجنية رسالة تهنئة اىل 
اللجنة اجلديدة متمنيًا هلاالنجاح والتوفيق ومثنيًا على اجلهود اليت بذهلا كافة أعضاء 
اللجنة االدارية السابقة وال سيما الرئيس السابق  للهيئة االدارية لتيار املردة 

اوسرتاليا السيد طوني بوملحم واملنسق السابق السيد فرنسوا اجلعيتاني.
كما توجه رئيس اهليئة االدارية لتيار املردة اوسرتاليا اجلديد األستاذ الياس 
الشدياق بدوره بالشكر من السادة بوملحم واجلعيتاني وأعضاء اهليئة االدارية 
السابقة، منوهًا بالثقة اليت منحه إياها رئيس تيار املردة الوزير والنائب سليمان 
بك  فرجنية وكافة أعضاء التيار. ومما جاء يف كلمة الشدياق : " أسأل اهلل ان 
أكون على قدر املسؤولية آماًل ان تنصب جهود اجلميع يف مصلحة تيار املردة 
ومبادئه اليت أرتضيناها عن عقيدة واميان. وبالتعاون وتضافر اجلهود نستطيع 
تيارات  أرقى  اىل  به  والعبور  التقدم،  من  إليه  ما نصبو  اىل  بالتيار  ان نصل 

األنتشار وأكثرها حركة وانفتاح".
الرجاء إرسال كافة الدعوات واملراسالت اىل " امانة سر تيار املردة اوسرتاليا" 

على العنوان التالي : 
 The Secretary - El Marada Australia

Woodstock Street, Guildford NSW 2161 84
او عرب الفاكس 0287041894 

او من خالل اإلتصال بأمانة السر على الرقم 0407788469  
www.marada-news.org

صادر عن تيار املرده اوسرتاليا

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

ÊÏnÌç€aÎ@pÏÌç€aÎ@
Ú„b‡è€a@“b‰ñc@ãˆbéÎ@ÜäÏ€a@ıbflÎ@ãÁç€a@ıbflÎ@

ÚÓiã»€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a
›Ìåaãi@a6è◊a@100%@¿bó€a@≥€a@ÜäÏnè„

Ph: 9759 1206 – Fax: 9759 9924
79 – 81 Chapel St.  Lakemba

Email:  info@nutroaster.com.au
www.nutroaster.com.au

Ô„ÏÓœ¸a@ÊbèÀ@p˝´
Ô€ç‰æa@ÂÌÏ‡n‹€

÷ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ój„

وزير  عن  نقل  مرة،  من  أكثر 
اخلارجية االمريكي السابق هنري 
أريد  "عندما  قوله:  كيسينجر 
رقمًا  أجد  ال  بأوروبا،  اتصل  ان 

هاتفيًا".
 بقوله هذا، كان كيسينجر يهزأ 
من الشركة االوروبية وحماوالتها 
قوة  نفسها  لفرض  الفاشلة 
مواز  سياسي  ثقل  ذات  دولية 
الصني  وثقل  أمريكا  لنفوذ 
االوروبيني  أن  الصاعدة.اال 
انتظار  بعد  مصممني،  يبدون 
الرئيس  اعطاء  على  طويل، 
االمريكية  للديبلوماسية  السابق 
ومجيع من يهمه االمر، أكثر من 
يستعدون  وهم  هاتفي،  رقم 
سريد  الذي  الشخص  لتسمية 
صوت  ويكون  االتصال،  على 
ونصف  السنتني  خالل  أوروبا 
اال  أكثر،  ورمبا  املقبلة،  السنة 
االبواب  خلف  من  تسرب  ما  أن 
عشية  بروكسيل  يف  املوصدة 
اليوم،  املتوقع  التارخيي  القرار 
ال يعكس صورة واضحة لرئيس 
كبري  ارباك  عن  وينم  اوروبا، 

وغموض أكرب.
لـ"النهار"،  سؤال  على  وردًا 
ديبلوماسي  مصدر  اكتفى 
الرؤساء  إن  بالقول  فرنسي 
الـ27  للدول  احلكومات  ورؤساء 
االوروبي  االحتاد  يف  االعضاء 
يف  اليوم  مساء  سيجتمعون 
"ويف  بربوكسيل،  عشاء  مأدبة 
قول  ممكنًا  ليس  املرحلة،  هذه 

املزيد".

أوروبا ختترب وحدتها يف اختيار رئيسها
غموض وإرباك يسبقان »القرار التارخيي« 

حلمت القارة القدمية طوياًل بهذا 
لتسمية  جبهد  وناضلت  اليوم 
بامسها  يتحدث  هلا  رئيس 
على  أقوى  صوتا  ويكسبها 
ذلك،  ومع  الدولية.  الساحة 
الدول  بني  التجاذبات  تهدد 
هيبته  املنصب  بافقاد  االعضاء 

حتى قبل أن يولد.
رمسيني  مرشحني  ال  ان  ومع 
عشر  بضعة  أمساء  ترتدد  بعد، 
الوزراء  رئيس  من  سياسيا، 
بلري  طوني  السابق  الربيطاني 
املعروف جدًا، اىل رئيس الوزراء 
فان  هرمان  املغمور  البلجيكي 
الـ27  الدول  لرئاسة  رومبوي، 
مبواطنيها البالغ عددهم اكثر من 
وباقتصادها  نسمة  مليار  نصف 
الضخم. واىل الرئيس، سيكون 
املمثل  اختيار  الزعماء  على 
االعلى للسياسة اخلارجية لالحتاد 
االوروبي، وهما املنصبان اللذان 
لشبونة  معاهدة  استحدثتهما 
الرامية اىل تبسيط عملية اختاذ 
االوروبي  النادي  يف  القرار 

وزيادة نفوذه.
من حيث املبدأ، يساعد القرار يف 
ويتوج  اوروبا،  مستقبل  حتديد 
واجلهود  املساومات  من  عقدًا 
االوروبي  االحتاد  جلعل  الفاشلة 
مالي  صندوق  جمرد  من  أكثر 
عن  مشرتكة  وقواعد  وأسواق 
ميكن  اليت  اللحوم  او  املوز  نوع 

االوروبيني شراؤها.
املرحلة،  هذه  اىل  وللوصول 
اىل  االوروبي  االحتاد  اضطر 

يف  االيرلنديني  تصويت  انتظار 
استفتاءين، ووضع جانبًا رفضني 
لصيغة  واهلولنديني  للفرنسيني 
وأذعن  املعاهدة،  من  أوىل 
لشروط الرئيس التشيكي ليوقع 
معاهدة شبهها بعض املنتقدين 

بدليل اهلاتف.
ولكن بالنسبة اىل أوروبا الطاحمة 
غالبًا  واليت  قوية  زعامة  اىل 
قراراتها  اختاذ  اىل  تضطر  ما 
بالتوافق، يبدو االمر مألوفًا.ومن 
أجل اختيار رئيس ميكن التعايش 
الـ27  الدول  على  يتعني  معه، 
ديبلوماسي،  الغام  حقل  اجتياز 
باقامة توازن بني الدول الكبرية 
والصغرية، شرق القارة وغربها، 
ورمبا  االشرتاكيني واحملافطني، 
اضافة  هذا  والنساء،  الرجال 
اىل املزاوجة بني مصاحل أنصار 
فيها  املشككني  وأولئك  أوروبا 

اصال.
املعلنة  غري  املعركة  بدء  ومع 
بلري  طوني  كان  املنصب،  على 
املؤيدون  واعترب  حظًا.  االوفر 
زار  اذا  الذي،  الوحيد  انه  له 
الجراء  بيجينغ  أو  املتحدة  االمم 
السري يف  له  يتوقف  حمادثات، 
مني.  ان  تيان  يف  أو  مانهاتن 
واجه  ما  سرعان  ترشيحه  لكن 
مشاكل، نظرًا اىل تأييده املفرط 
السابقة  االمريكية  لالدارة 
وخصوصًا  بوش،  جورج  برئاسة 
الذي  العراق  حرب  من  موقفه 
أسالفه  مواقف مجيع  فيه  جتاوز 

االوروبيني. 

وال شك يف أن كون بلري شخصية 
كبرية على الساحة الدولية، ورمبا 
شخصيات  تروق  أن  من  أكرب 
اوروبية بارزة أخرى مثل الرئيس 
قد  نيكوال ساركوزي،  الفرنسي 
بقوة  العودة  يف  حظوظه  بدد 
اىل الساحة الدولية، بعدما أدت 
"لعنة بوش" اىل حتجيم مستقبله 
حظوظه،  تراجع  ومع  السياسي. 
نظري  اختيار  اىل  توجه  برز 
اوباما  لباراك  متواضع  اوروبي 
يكون  ان  على  تاو،  جني  وهو 
صاحب  العتيد  اخلارجية"  "وزير 

السلطة يف السياسة اخلارجية.
هرمان فان رومبوي

للمنصب  االمساء  بورصة  ويف 
أخريا  ارتفعت  االول،  االوروبي 
أسهم رئيس الوزراء البلجيكي.

هو  رومبوي  فان  هرمان 
فلمنكي من احلزب الدميوقراطي 
املسيحي، كتوم ومتحفظ ال ميثل 
او  على جنومية ساركوزي  خطرًا 
أنغيال مريكل. حائز دكتوراه يف 
اليسوعية  الكلية  من  االقتصاد 
الكاثوليكية  اجلامعة  يف 
الفلمنكية يف لوفان، ذو مالمح 
لـ"اجرتاح  لتؤهله  كانت  هادئة 
العجائب" يف دوائر الفاتيكان. 
يوصف غالبًا بأنه مثقف، جييد فن 
الديبلوماسية ومولع بـ"اهلايكو"، 
على  يرتكز  الذي  الياباني  الفن 
قليلة.  بكلمات  الكثري  قول 
خبفة  ينتقل  خفيفة،  وبابتسامة 
الفرنسية،  اىل  اهلولندية  من 
واذا اقتضى االمر من االنكليزية 

ما  نادرًا  انه  اال  االملانية.  اىل 
يفشي أفكاره العميقة عن العامل 

واالنسان.
القرن  من  الثمانينات  يف 
املاضي، رمسه كاريكاتوري يف 
ال  سوداء،  بعباءة  كاهن  صورة 
عنوانه  كتابًا  أصدر  كان  النه 
وامنا  معاصر"،  فكر  "املسيحية 
منصبه  يدشن  كان  بينما  ألنه، 
دولة  وزير  االول،  الوزاري 
من  تطرق  املالية،  للشؤون 
املسألة  اىل  دينية،  نظر  وجهة 
توازن  وهي  باله،  تشغل  اليت 
نوعًا  صار  الذي  العامة  املالية 
هذا  اىل  بالنسبة  الرسالة  من 
الفلمنكي من بروكسيل املتحدر 
أسالفه  على  يأخذ  جيل  من 
الديون  يف  البالد  إغراقهم 
وتضحيتهم مبستقبلها من طريق 
تسويات مشكوك فيها، واللجوء 
الفلمنكيون  يسميه  ما  اىل 
واحدة  احلصص"،  "سياسة 
للوالونيني،  وأخرى  للفلمنكيني 
وواحدة  العمل  الرباب  واحدة 

للنقابات...
بناء على درجة  ويف مملكة هي 
كبرية من التعقيد، وحيث يعجز 
أي كان عن بناء مستقبل سياسي 
اال اذا تكيف مع قواعدها القائمة 
املستمرة،  املفاوضات  على 
استطاع فان رومبوي شق طريقه 
تيارات،فكان  منقسم  حزب  يف 
يف  احملافظني  زعماء  احد 
املسيحي  الدميوقراطي  احلزب 

الفلمنكي.

ال حيب االضواء وليس دمياغوجيًا، 
يؤثر املشاركة يف جلسة مناقشة 
يف  االشرتاك  على  طالب  مع 
برنامج حواري. واسرتعى االنتباه 
أسابيع  قبل  العلين  ظهوره 
مع  أمضاها  اجازة  على  للتعليق 
يف  االربعة،  أوالده  أم  زوجته، 

سيارة ختييم يف أوسرتاليا.
اكتشف  والستني،  الثانية  يف 
"الشعبية"  معنى  رومبوي 
استمتع  ورمبا  االوىل،  للمرة 
منصب  بطعم  االوىل  للمرة 
الذي  املنصب  الوزراء،  رئيس 
قبل  يهمه،  ال  أنه  مرارًا  أكد 
ايف  سلفه  سقوط  يوصله  أن 
احلزب  يف  زميله   ، لوتريم 
املسيحي الدميوقراطي الفلمنكي 
وضغوط القصر امللكي واالحزاب 
حزبه،  وبارونات  الفرنكوفونية 
كانون  يف  املهمة  تولي  اىل 

االول 2008. 
اهلادئة  املالمح  خلف  ولكن 
بلجيكي  وزير  يقول  لرومبوي، 
اىل  الفتًا  عميقًا،  دهاء  مثة  إن 
الرجل قادر على قتل  أن "هذا 

أعدائه من غري أن يرتك أثرًا".
ساهم  بأنه  آخرون  ويذكر 
لوتريم،  إسقاط  يف  شخصيًا 
تتعلق  قاض  رسالة  بكشفه 
الوزراء  رئيس  تورط  باحتمال 
السابق يف فضيحة مالية. وقد 

برئ لوتريم الحقًا.
وبعيدًا من مزاياه وسيئاته، قد 
جملرد  باملنصب  رومبوي  يفوز 

أنه املرشح االقل عدوانية.
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 National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar
Manager
 National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Drink
 Selection
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar Food
 National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best
Bartender
 Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
 Specialty Cuisine
 Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
 Themed Cuisine
World Finalist 2008 - 42 Below Cocktail World Cup
 Winner 2008 - Courier Mail People’s Choice Award: Brisbane’s
Best Bartender
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best New Bar
 National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
 National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Bar
Team
 National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
 National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
 Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
New Restaurant
 Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
 National Finalist 2008 - Cosmopolitan Magazine: Australia’s
Hottest Bartender

pfœbÿæaÎ@çˆaÏßa

ëÏ‹jÓi @·»�flÎ @ÛË‘fl

pfœbÿæaÎ@çˆaÏßa@áñbyÎ@ÂiçÌãi@¿@·«b�æa@Ò�äÜ
ÊÏn‹flbÁ@Ú‘�‰fl@¿@ÂiçÌãi@ãË„@“b–ö@Û‹«@…‘Ì

çˆaÏßa@Âfl@áÌá»€bi@åbœ@sÓy@ÚÓ�éÎc@÷ãì€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@ÛËíc@‚á‘Ì

aãvœ@Q@Ä€a@Ûny@aãË√@QR@Âfl@áy˛a@∂a@ıbq˝r€a@Âfl@|n–Ì
a. Shop 7.13 Portside Wharf 39 Hercules Street, Hamilton QLD 4007

p. (07) 3268 2223 f. (07) 3268 2224 

Saturday 21 November 2009السبت21 تشرين الثاني 2009

التنفيذية  الرئيسة  علنت 
لشركة سينغافورة لالتصاالت 
الشركة  أن  شوا سوك كونغ 

مل تقرر بعد بيع اوبتوس.
على  جتيب  بذلك  وكانت 
بأن  االخرية  التخمينات 
الشركة تأخذ يف االعتبار بيع 
اوبتوس من  حّصة قليلة من 

خالل عروض عاّمة.
أن  بعد  تعليقاتها  وتأتي 
اصدرت اجملموعة نتائج الربح 
قالت:  حيث  مؤخرا  الثاني 
أتت  أين  من  احلقيقة  »يف 
هذه االشاعات، كمجموعة، لقد 
االستثمارات  النظر يف  اعدنا 
من  كانت  فاذا  لدينا  اليت 
يف  االسهم  اصحاب  مصلحة 
شركتنا لبيع أو ادراج االسهم 
فاننا مستعدون للنظر يف ذلك 
ولكن فقط بعد مراجعة متأنية 
جدا وبكل تأكيد مل يؤخذ أي 

قرار ببيع اوبتوس«.
سينغافورة  شركة  وكانت 
لالتصاالت حّققت رحبا وصل 
للنصف  املئة  يف   8.9 اىل 
بسبب  السنة  من  االول 
شركة  لعائدات  القوي  النمو 

اوبتوس يف اسرتاليا.
الصايف  الربح  بلغ  فقد 
سّتة  خالل  تل  سينغ  لشركة 

يدل مؤّشر رئيسي على النشاط 
اىل  املستقبلي  االقتصادي 
العام  النمو  يف  كبرية  سرعة 
سوف  التعايف  أن  كما  املقبل 

يتجاوز التوّقعات الرمسية.
معهد  ملؤشر  النمو  وكان 
مبعّدل  ملبورن  يف  ويستباك 
وذلك  أيلول  شهر  يف   %5.8
الطويل  إجتاهه  من  بكثري  أعلى 

املدى الذي هو %3.1 .
اىل  يشري  الذي  واملؤّشر 
للنشاط  احملتملة  السرعة 
االقتصادي من 3 اىل 9 أشهر 
ناقص  اآلن يف  إزداد  قادمة، 
5.4% يف شهر أّيار، مما يؤّشر 
أن قفز  منذ  االسرع  لالستدارة 
يف  الكساد  خارج  االقتصاد 
القرن  من  السبعينات  منتصف 

املاضي.
معهد  اقتصاديي  كبري  وقال 
ويستباك بيل ايفانز »ان هذه 
استثنائية  سرعة  متّثل  القراءة 

يف التعايف«.
وأضاف يقول : »ان التعايف 
املؤّشر  منو  معّدل  يف  احلاّد 
يدعم وجهة نظرنا بأن االقتصاد 
االسرتالي يتحّرك باحتجاه مسرية 

مؤّشر ويستباك يتوّقع 
سرعة يف النمو 

االقتصادي من العام املقبل
منو أقوى يف العام 2010«.

ويتوّقع معهد ويستباك منوا يف 
االقتصاد من 1.75% يف العام 
2009 اىل 4% يف العام 2010، 
وذلك مقارنة مع توقعات البنك 
هي  واليت  احملاِفظة  املركزي 
يف  املئة  يف   %3.25 حبدود 
العام 2010 ومع توقعات مماثلة 

للحكومة الفيدرالية.
يرفع  ان  ايفانز  السّيد  وتوّقع 
الرمسي  السعر  املركزي  البنك 
إجتماعه يف  للفائدة جمددا يف 
االّول من كانون الثاني املقبل 
مع أن البنك املركزي أملح يف 
إجتماعه يوم الثالثاء اىل أنه قد 
قال  حيث  مهلة،  الخذ  يستعّد 
نظرنا  وجهة  »إن  )ايفانز( 
منذ  البيانات  تدفق  أن  هي 
إدارة  )جملس  اجمللس  إجتماع 
مبا  قويا  كان  املركزي(  البنك 
فيه الكفاية لالشارة اىل زيادة 

حمتملة حبوالي %0.25.
اجتماع  ال  أنه  »حيث  وقال   
يف كانون الثاني، والبنك التزم 
على  فإن  تدرجيية،  بزيادات 
زيادة  هناك  تكون  أن  االغلب 

بسيطة مبعّدل %0.25«.

مليار   1.9 ايلول  حتى  اشهر 
مليار   1.47( امريكي  دوالر 
من  بزيادة  اسرتالي(  دوالر 
1.75 مليار دوالر عن الفرتة 

السابقة نفسها.
الصايف  الربح  وصل  كما 
 956 اىل  الثاني  للنصف 
 10.1 بزيادة  دوالر  مليون 
نفسها  الفرتة  عن  املئة  يف 

السابقة.
الربح  وصل  اوبتوس  ففي 
الثاني  النصف  يف  الصايف 
اىل 290 مليون دوالر بزيادة 
18 يف املئة عن 247 مليون 
دوالر للفرتة نفسها السابقة.

الربع  ارباح   صايف  وكان 
دوالر  مليون   152 الثاني 
بزيادة 22 يف املئة عن 125 
نفسها  للفرتة  دوالر  مليون 

السابقة.
التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
شوا  تل  سينغ  لشركة 
االخذ  »مع  كونغ:  سوك 
اجملموعة  نتائج  احلسبان  يف 
االقتصاد  وحتّسن  االن  حتى 
يف  االن  نتوّقع  عام  بشكل 
حتّسن  احلالي  املالي  العام 
املردود املالي لشركة سينغ 
تل ولعمليات شركة اوبتوس 

يف اسرتاليا«. 

سينغ تل تنفي قرار 
بيع اوبتوس

فريفاكس تتحّدث عن 
حتّسن مزاج املعلنني

التنفيذي  الرئيس  توّقع   
مؤسسة   يف  االعالن  لقسم 
براين  السيد  فريفاكس 
يف  طفيفا  منوا  ماكارثي 
النصف الثاني من العام 2010 
بسبب حتّسن مزاج املعلنني.

يف  ماكارثي:  السّيد  وقال 
العام  من  الثاني  النصف 
يف  حتّسنا  نتوّقع   ،2010
ومنوا  العمل  وشروط  ظروف 
يف املداخيل مقارنة مع الفرتة 

نفسهh من العام املاضي.

قال السّيد ماكارثي امام عدد 
اجتماع  يف  االسهم  محلة  من 
سنوي عام للشركة انه بينما 
بقيت  االعالنات  مردودات 
ادنى من الفرتة نفسها العام 
املاضي فان مردود االعالنات 
األشهر  يف  »حتّسن 

األخرية«.
هناك   « قائال  واوضح 
الثقة وسط  بازدياد  اشارات 
ساّرة  بأنباء  يعد  مما  معلنينا 

جدا«.

عمليات مراقبة على مليار 
دوالر انفاق على القمار

أظهر تقرير جديد أن اكثر من 
مليار دوالر عائدات من القمار 
مّت انفاقها يف فيكتوريا دون 
تدقيقات وتفحصات مناسبة.

احلسابات  مراجع  وجد  فقد 
البوكر  ماكينات  عائدات  ان 
برامج  متّون  أن  يفرتض  اليت 

القمار  على  االدمان  مكافحة 
مل  اخرى  احتماعية  ومشاريع 

يتم ذكرها.
انفاق  مّت   1991 العام  فمنذ 
1.4 مليار دوالر من عائدات 
على  املقامرة  من  محعها  مّت 

صندوق دعم اجملتمع.
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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

Saturday 21 November 2009السبت 21 تشرين الثاني 2009

جمللس  جديدة  داسة  أظهرت 
يعملون  االسرتاليني  أن  خرباء 
من  ساعة  ملياري  من  أكثر 
الوقت االضايف غري املدفوع أي 
ما يعادل 72 مليار دوالر هدّية 
من املستخدمني الرباب العمل.

فقد أظهر حبث للمعهد االسرتالي 
أن العامل بدوام كامل يعمل ما 
الوقت  من  دقيقة   70 معّدله 
االضايف غري املدفوع يوميا، مما 
يعادل مثاني ساعات عمل يوميا 
ملّدة 33 يوما يف السنة أو سّتة 

أسابيع ونصف عمل قياسّية.
اليد  قطاعات  سائر  ففي 
االضايف  الوقت  ميُثل  العاملة 
مليار  والبالغ 2.1  املدفوع  غري 
دوالر ما معّدله 6% من العمالة 

اجملانية.
قبلت  املاضي  العقد  فخالل 
العمل  بساطة  بكل  اسرتاليا 
لساعات هي االطول يف العامل 
دول  عّدة  إرتأت  فيما  الغربي 
ساعات  ختفيض  أخرى  متطّورة 

العمل.
للمعهد  التنفيذي  املدير  وقال 
دنيس:  ريتشارد  الدكتور 
»أن كمية الوقت االضايف من 
العمل غري املدفوع يف أسرتاليا 
يعادل 1.1 مليون وظيفة بدوام 

كامل، ففي اقتصاد ترتفع فيه 
االضايف  العمل  فان  البطالة 
احلكومة  على  واضحة  نقطة 

خماطبتها«.
 %45 أن  الدراسة  ووجدت 
نصف  من  وأكثر  العّمال  من 
كامل  بدوام  املستخدمني 
يعملون ساعات أكثر مما يدفع 

هلم.
عرب  جرى  الذي  املسح  ووجد 
 1000 مشل  والذي  االنرتنت 
مستطَلع، أن 44% من االشخاص 
الذين يعملون بدوام إضايف غري 
أو  »إجباري«  قالوا  مدفوع 

»متّوقع«.
وقال أقل من 43% بقليل أن 
»متوّقع«  االضايف  الوقت 

ولكنه »غري مشّجع«.

العمل بدوام إضايف غري 
مدفوع يف اسرتاليا يساوي 

72 مليار دوالر سنويا

باعة  الكتب املفّرق 
حيتّجون على قرار 

منع االسترياد
املكتبات  أصحاب  جنون  جّن 
احلكومة  قرار  خلفية  على 
ختفيف  عدم  الفيدرالّية 
الكتب  القيود على استرياد 
الرخيصة الثمن وأقسموا على 
عدم االنسحاب من املعركة.

أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 
انها لن تزيل قيود االسترياد 
رغم  الكتب  على  املتوازية 
االنتاجية  مفوضية  توصية 

بوجوب القيام بذلك.
وقد اغتبط الكّتاب والنقابات 
الذين  القرار  بهذا  احمللية 
العديد  أنقذ  انه  عنه  قالوا 
صناعة  يف  الوظائف  من 
اّن  غري  االسرتالية،  النشر 

جملس احلبوب االسرتالي خيسر 250 مليون دوالر
القمح  جمللس  يبيان  ف  جاء 
االسرتالي الذي مقّره يف ملبورن 
عن خسارة شركة تسويق احلبوب 
يف  دوالر  مليون   250.8 مبلغ 
االشهر االثين عشر املنتهية يف 
بربح  مقارنة  املاضي  أيلول   30

دوالر  مليون   60.3 اىل  وصل 
الذي  العام  من  نفسها  للفرة 

سبق.
السّيد  االداري  املدير  وقال 
 2009 العام  نتيجة  أن  دايفس 
أن  غري  لآلمال  خميبة  كانت 

أرباحا  ان حيقق  يتوّقع  اجمللس 
يف العام 2010.

يقول  دايفس  السّيد  وأضاف 
شكات  املاضي  العام  »يف 
حتديا  واملناخية  املالية  البيئة 
خمتلطا  اجمللس  وكان  صعبا 

وكافة  بالتوّفر  تأّثر  حيث 
مساهمة  وبهوامش  االئتمان 
الدوالر  سعر  وبارتفاع  أدنى 
االسرتالي وتدني أسعار السلع 
املعاكسة  املومسية  وبالظروف 

للشاطئ الشرقي االسرتالي.

ان  قالوا  املكتبات  اصحاب 
مستخدميهم يف خطر.

فرصة  احلكومة  أهدرت  وقد 
الذي  القطاع  هذا  اصالح 
ميكن ان يضع ارخص الكتب 
كما  املكتبات،  رفوف  على 
قال االئتالف من اجل كتب 
بائعي  ميّثل  الذي  ارخص 

املفّرق.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
احلكومة  غروفر: »ان  دون 
من  ان  قالت  الفيدرالية 
شراء  للمستهلكني  احلسن 
من  مثنا  االرخص  الكتب 
ذلك  متنع  ولكنها  االنرتنيت 

عن املكتبات االسرتالية«.
وأضاف يقول: »انها مسألة 
فقدان  قبل  فقط  وقت 

الوظائف«.
عدم  عن  الكتب  باعة  وأعلن 
لعقد  وخيططون  استسالمهم 
اجتماع ملناقشة التحّرك املقبل 

كما قال السّيد غروفر.
فبموجب القوانني احلالية فان 
استرياد الكتب ميكن منعه اذا 
االسرتاليون  املنتجون  نشر 
الكتاب نفسه خالل 30 يوما 

من االطالق الدولي.   

استفحال اخلالف 
داخل حزب االحرار 

الفيدرالي
يبدو ان مسألة االنقسام داخل 
اكرب  الفيدرالي  االحرار  حزب 
من  االختالف حوال نظام جتارة 
عضو   ترك  حيث  االنبعاثات 
ابوت   طوني  االمامية  املقاعد 
زعيم املعارضة مالكومل تورنبول 
يف دفعه لتعديل خطة احلكومة 

العمالية.
اعلن  املاضي  متوز  شهر  ففي 
االئتالف  على  ان  ابوت  السيد 
االنبعاثات  جتارة  نظام  قبول 
السياسية  االجندة  من  الزالتها 
عن  تقارير  االن  هناك  ولكن 
انه يتحدى موقع السيد مالكومل 

تورنبول.
وذكرت الزميلة »االسرتاليان« 

ان السيد ابوت قال »السياسة 
قبل  ما  مرحلة  ويف  تغريت 
متييز  االئتالف  على  االنتخابات 

نفسه عن احلكومة«.
كما صّوب عضو املقاعد اخللفية 
مال واشر يف هذه االثناء  زعيم 
جملس  يف  املعارضة  زعيم 
الذي  مينشني،  نيك  الشيوخ 
قال امس االول ان بامكانه خرق 
موقع  حكومة الظل حول نظام 
يصل  عندما   االنبعاثات  جتارة 

اىل التصويت التشريعي.
السيناتور  واشر  السيد  واتهم 
حزب  سياسة  بوضع  مينشني 
وحدة  قبل  الفئوية  االحرار 

احلزب.
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Demolition & Excavation
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Sydney Landscaping and Excavations
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 Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals

 Plant and Grass – Sprinkler System 
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طالل سلمان
عندما يلغي احلكام تاريخ بالدهم... كما العدو!

خالل غداء عائلي يف بيت صديق يف القاهرة جاء ذكر الرئيس املصري 
الصديق، وهي  بابنة  الذي ال ميكن نسيانه خلطورة فعلته، ففوجئت 
يا  السادات  أنور  مني  مطلقة:  برباءة  والدها،  تسأل  جامعية،  طالبة 

بابا؟
التاريخ  انطلق يروي هلا جبدية  ظننتها، لوهلة، متازحنا، لكن والدها 
رئيس  موقع  من  احملرمات،  خرق  الذي  للرجل  والسياسي  الشخصي 
مصر، فصاحل العدو االسرائيلي، وأخرج مصر من جلدها ومن دورها 

العربي ومن مكانتها املميزة دوليًا.
بعد انصراف أفراد األسرة التفت إلّي مضيفي فقال: ال تستغرب ما 
حصل... إن كل حاكم جديد جيتهد يف أن يطمس ذكر من سبقه حتى 
ال يشاركه ـ ولو من قربه ـ عواطف الناس. حتى األموات، يا عزيزي، 

ميكن ان يكونوا منافسني للقائم باألمر، ولو توهمًا...
غرقت يف استذكار أمثلة مشابهة، ألفيق على صوت مضيفي وهو يكمل 
قائاًل: حالتنا اآلن أرحم منها مع مجال عبد الناصر. اآلن يطمسون ذكر 
السادات فحسب، يسقطونه من التاريخ ليبقوا وحدهم يف الذاكرة، 
كأن ليس من قبلهم قبل، وليس من بعدهم بعد. كأن الدولة بدأت 
معهم وتستمر بهم فإن هم ذهبوا ذهبت معهم وعاش الشعب ـ إن 
هو عاش ـ حالة من اليتم! أما مع مجال عبد الناصر فقد كانت احلملة 
البارز يف  ودوره  وإخفاقاته  إجنازاته  طمس  أهداف  تتجاوز  الشرسة 
مصر واملنطقة والعامل إىل تشويه صورته و»إدانته« بأنه قد جعل 
مصر سجنًا كبريًا، وأنه عادى فاستعدى دول العامل، وأنه رفض ان 
يصاحل اسرائيل وبالتالي فقد أفقر الشعب املصري خصوصًا انه كان 
البعيدة يف  الدول  وشعوب  واألفارقة  العربان  على  مصر  خري  يوزع 

آسيا!
واستدرك الصديق فقال: لقد حاول احلكم احلالي أن يعيد شيئا من 
االعتبار إىل مجال عبد الناصر، رمبا النه صار بعيدا جدًا، أو رمبا ألنه 
يستعصي مع النسيان، ثم ان استذكاره سيكون أقرب ما يكون إىل 
احلنني إىل املاضي منه إىل التأثري يف الواقع القائم... فضاًل عن ان 

ثورته هي األساس الدستوري للنظام القائم.
انتبهت إىل ان هذه »الظاهرة« ليست خاصة مبصر بل هلا شواهدها 
من  مسلساًل  اليت شهدت  تلك  سيما  ال  العربية،  البلدان  يف خمتلف 
االنقالبات العسكرية، واليت كان أبطال أي منها يلغون من سبقهم ثم 
يصّفي بعضهم بعضًا حتى ينفرد »أقواهم« بالسلطة فإذا به جيعل 

نفسه بداية التاريخ وكل من سبقه »عهد بائد« ال يستحق الذكر.
ثم ضبطت نفسي أذهب إىل البعيد فأربط بني هذه الوقائع السياسية 
وبني وقائع »كيانية« يف غاية اخلطورة: إن بعض احلكام العرب 
قد غريوا أمساء مدن هلا تارخيها وابتنوا مدنا أو أحياء جديدة أطلقت 
أمساؤهم عليها فلما غّيبهم املوت )أو االغتيال( أو اخللع، مت تغيري 

أمساء املدن مرة جديدة...
انتبهت أيضا إىل أن االحتالل االسرائيلي يف فلسطني جيهد يف حمو 
ذاكرة الشعب الفلسطيين ليس فقط بتزوير التاريخ بل كذلك بتزوير 
اجلغرافيا وذلك عرب حمو األمساء العربية للمدن والقرى يف فلسطني 
احملتلة، حبيث جيرب ذلك الشعب العظيم على التنكر لروايته التارخيية 

والقبول بالرواية االسرائيلية اليت تلغي تاريخ فلسطني ومنجزات شعبها 
وتصور وجوده )األبدي( يف أرضه وكأنه أمر طارئ ومؤقت... لكأمنا 
كان الفلسطينيون جمرد »وكالء غيبة« لالسرائيليني، فلما احتلوا 
األرض بالقوة وطردوا منها معظم أهلها نزعوا عنها هويتها وشطبوا أي 
ذكر ألصحابها الذين توارثوها كابرًا عن كابر، وبّدلوا أمساءها الثابتة 

مبستخرجات من التوراة أو التلمود أو أساطري أخرى...
... وانتبهت أيضا وأيضا إىل ان بعض الدول العربية قد غريتـ  طوعًا 
ـ أمساء مناطق ومدن وقرى وأنهر خوفًا من أن يدعي االسرائيليون 

أنهم كانوا فيها قبل امليالد )راجع كمال الصلييب(.
... وقدميا ضبطت صاحب جملة معروفة يف لبنان يقص توقيع احد 
أركان االستقالل على الوثيقة اليت متثل الرسم االولي للعلم الوطين، 
النه كان على خالف معه يف تلك اللحظة، فلما صاحله ذلك الركن كان 

مستحيال استعادة الوثيقة التأسيسية بصورتها األصلية...
األخطر ان كتب التاريخ يف معظم البالد العربية ال تقدم للتالمذة او 
الطالب حقيقة ما جرى، وأن املعلمني يدرسون ما هو مزّور ومشّوه 
أو ناقص... هذا إذا ما قفزنا من فوق الواقع املتمثل يف ان طالب 
لبنان يدرسون كتبًا متعددة لتاريخ وطنهم الصغري، حبيث خيرجون إىل 
الدنيا وبعضهم يرى يف الفتح العربي غزوا واستعمارًا أجنبيًا، أو يرى 
يف االنتداب الفرنسي »حتريرًا« من »ربقة النري العثماني« كأمنا 

االستعمار الغربي هو والد االستقالل الوطين.
ليس للبطل يف التاريخ العربي صورة واحدة يف كتب التاريخ، سواء 
موتورون  مؤرخون  كتبها  اليت  املؤلفات  بعض  أو  املدرسية،  منها 

بالتعصب او بالغرض.
خمتلف  يف  معتمدة  واحدة  رواية  الثابتة  التارخيية  للوقائع  وليس 
العربية، خصوصًا أن كثريا من املراجع كتبها مؤرخون أجانب  الدول 
ومستشرقون كانوا يعملون كمدفعية ثقافية تزّين صورة احملتل وجتعله 
املمّدن الذي أخرجنا من عتمة اجلاهلية فأدخلنا يف العصر بالصورة اليت 

»أحبها« لنا.
أما يف اجلغرافيا فحدث عن اخلالفات حول احلدود وال حرج، وندر أن 
جتد هذه احلدود نهائية ومعتمدة رمسيًا بني بلدين عربيني متجاورين، 
الواحدة  األرض  قّسم  من  بل  أهلها،  ليس  يضعها  من  أن  خصوصًا 
مستعمرات او دويالت حتت االنتداب، فلما أنيلت استقالهلا وجد أهلها 
عداوة  ذلك سببًا يف  وكان  االخرى،  أرضهم يف »الدولة«  بعض 
مستجدة بني من كانوا أخوة أو أبناء عمومة أو خؤولة، كثريا ما حتولت 
إىل حروب، بينما اسرائيل ماضية يف حمو فلسطني وتزوير هويتها 

لتغدو دولة يهود العامل.
الياس حلود يرسم باريس جبربان وصحبه »األنبياء«

مع  يتكامل  الذي  بنحوله  بغتة  يظهر  ثم  دهرًا  حلود  الياس  خيتفي 
بينما  الصغريتان  عيناه  وتلمع  قمة صلعته،  الصفراء يف  الشعريات 

متتد يده بديوانه اجلديد.
هذه املرة زاوج الياس حلود، مستعينا مبالكه »عبقر«، بني املدينة 
يف  تركوا  عشاق  وشوارعها  ساحاتها  وخطط  شعراء  هندسها  اليت 
أفيائها فسحات لتزاوج اللون والنور واملوسيقى وصمت النهر الذي 
يسري يف عروقها ليمنحها الروح، وبني أصدقاء العمر ممن اخذ عنهم 
األرقى  الصياغة  على  معهم  التنافس  من  او  صداقتهم  من  وتعلم 

واألبهى لألخيلة اليت جتعل احلياة جديرة بأبناء احلياة.
كان الدليل »جربان خليل جربان« يعّرفه على أقرانه من املبدعني 
هناك، ويستذكر معه قافلة من املبدعني هنا، حتى انتظم يف املوكب 
البهي اميل زوال وصالح ستيتية، سيزان وحممد املاغوط، أمني معلوف 

وألبري كامو وآخرون...
»هنا نبدأ... هنا، من هذه الضحكة الصامتة على طاولة ريش الغمام 
من  كرسي  على  ذهب/  حاصداته/يف  رامربانت  سيسكب  حيث  هذه 
نبض مقابل كرسي من ومض... هنا، يف حديقة كاندنسكي لألشعار 
واآلهات التكعيبية هذه، حيث رمموا باهلمسات بيتا ومخارة وكنيسة 
مقفلة بشرق وغرب معلقة باسطرالب.. هنا قابل رودان املدمى جربان 

وعلمه احلفر يف األرواح املتمردة«.
الذين  الكثر  أدالئه  وسط  وميرح  باريس  يف  حلود  الياس  يسرح 
يصريونها لعظيم عشقهم, فهي مصدر الوحي وهي سر االبداع، فيها 
سكبوا أرواحهم قصائد ومسرحيات وأبراجًا وأقواس نصر لقادة انتهوا 

منفيني أو على املقصلة. يطل طيف بودلري:
»هنا كان بيته/ ال يف قصر وال يف قرب. هنا كان بيت على مقربة من 

جان جينيه يف هذه اليامسينة املطوية يف الشوك وحدها...«.
حيثما التفت تطوف عيناه يف أفياء الشعر الذي صار عمارات بأبواب 

اللهفة...  من  ألكثر  تتسع  وشرفات  نشوة  من  وسطوح  نعس  من 
ويتزاحم رسامو املداخل »فقراء« أبراج بابل:

»وأطلت السفينة كأنها حتمل مقيدين من األرواح املتمردة تسحبهم 
وشوم  العارية  قمصانهم  وعلى  وأعناق،  أياد  املراسي،  بسالسل 
لطائرات شراعية. كان يف علية بروست هناك ينحت متثاال لفان غوغ 
كما طلب من رودان. رمسه واهلل وقبعة على قدمني ـ أذنني يف ممر 
وادي العرايش بل وادي قاديشا وأداره حنونا صائحًا على غري عادته: 

تأملوا هذا النيب الذي كتبته...«.
اما صالح ستيتية فلم حيصد إال رومانسيات ريتا املعتقة:

»كتب موزعة نهار السبت. صور توزعها الشوارع ضفتني مدنيتني.
ومساء  لريتا/  مسرعة  الصفني  على  يعرضها  السني  لنهر  »صور 

باريس الرمادية عمرت عشرين عاما من قصائد جدتها مقلتاك«.
فإذا ما »التقاه« حممد املاغوط بادره من دون أن يسأله:

بالساحات/  أحلم  مل  حجري/  وزندي  يف  مبسيح  ملتفا  كجرح  »أنام 
الساحات الباذخة الربد/ امريات الزيزان... بقايا العطش، اجلوع حرير 
صفحات  ـ  لوركا  يكتب  كما  ـ  الساحات  بالساحات/  أحلم  مل  الدم/ 
جبال حمفورة يف كل جدار او صورة/ السود ينامون كبيض/ والبيض 

ينامون كسود فوق مقاعد خالية بقطار بيكابيا«.
عند الوصول إىل أمني معلوف انتبه الياس حلود إىل انه وجد دليله 

األخطر:
»وحده كان يأتي، جير على زنده متعة تشبه العربات، احتوت كل 
شيء بدوارة من زجاج/ وكانوا يهبون حااًل ويستقبلون املّتوج بقبعة 

من بيوت الكتب
»وحده كان يأتي )كصوتي اذا بح غنى ويرجع مين كصميت( تعكزت 
برجي/ تعكزت برج إيفل فيما جييء وميضي سراعا ويعلو إىل... وحده 

كان يأتي بائع غزل البنات«.
يف الديوان ورقمه 17 اللياس حلود، تتوزع فصول تضم حواىل ستني 
قصيدة، كل منها »امرأة مثل آه«. مثل آه طويلة. هي امرأة من 
حكايا هواه. هي امرأة سافرت يف يديه وعادت على شفتيه اندالعا: 

كذا أنبأته يداها، كذا اخربته يداه«.
الذي من زجاج وماء وحديد  الشعر  باريس يطّوف عينيه يف  هو يف 
شّفاف وشبابيك للموسيقى ومراكب ملطاردة الضوء. انه عازف ما بعد 

الوصول. سرية مبواكب جربانية:
»بعدما حربوا باملواكب أوىل املسريات يف صفحة علقوها على صدر 
الضواحي  باستيلهم يف  تابعوا سريهم كالكمنجات واجتهوا حنو  مايو 
لكي يدفعوا ما عليهم من اخلطو واللهث../ كان جربان ينظرهم من 
راحلة/  النواحي بنى فوقها كوخه شبه ناي على ربوة  على غيمة يف 

ليتهم شيدوا فوق باريس عرزاله من هلاث الكمنجات والسابلة«.
اليت حياصرك مجاهلا  املدينة  اجلنوبي يف  بفقره  الياس حلود  يتجول 
ويستعصي عليك ان تدخلها فتبقى تطوف من حوهلا، ال انت غريب. وال 

هي غريبة عليك، لكن روحها يف زمن آخر تدغدغك لكنها ال تسكنك:
ولوال ان أولئك األدالء قد احتشدوا من حول الياس حلود ملا كان عرف 
أوسع مدى من عمرانها  اليت روحها  باريس  نفسه، ولكان ذاب يف 
واليت مناخ الشعر فيها أصلب من عنصرية سكانها الذين مل يكونوا 
يف يوم أهلها ولكنهم اآلن ينامون يف بيوتهم هانئني ألن حراسهم 
باريس  بنوا  من  عليهم  فرضه  الذي  الطويل  االضطهاد  عرب  تعلموا 

جبمامجهم ان يكونوا متساحمني.
حكاية/ موعد مع النسيان

تسكع عند حوايف الليل يف انتظار املوعد املعلق باملزاج املضطرب. 
دقت  السيارات.  أبواق  علت  الباب.  انصفق  القطار.  صوت  دوى 
أجراس كنيسة قريبة. عوى كلب ضال يف شارع تالشت فيه ظالل 
املارة. رنت هواتف كثرية مل يكن يتوقعها ومل تكن به رغبة يف أن 

جييب عليها.
اخرتاع  إىل  احلرج  أخذه  اليهم.  اجللوس  يريد  يكن  التقى كثريين مل 
بالتأكيد.  يبقى وحده. هي ستتصل  ان  أعذار وهمية عديدة. فضل 
لطاملا أزعجته اتصاالتها يف أوقات غري مالئمة. لطاملا التقاها حيث مل 
يتوقع. لطاملا طارده شبحها حتى بات خياف منها. لكأنها تتبعه حباسة 

الشم. لكأنها متلك رادارًا كاشفًا لألمكنة واألزمنة.
ذهب إىل حيث مل يرغب يف الذهاب. استمع إىل نكات بائتة وتظاهر 
بأنه يسمعها ألول مرة. توهم انه يلمح طيفها يف كل فتاة تعرب إىل 
الباب او منه. متثلها تقف خلفه، عن ميينه، عن يساره، تظلل مقعده، 
تالمس بأنفاسها رقبته قبل ان تدفن ميناها يف شعره الكث. كانت 

تقول انها ستغزل من شعره شااًل لليالي الربد.
اهلاتف ما زال صامتا. كيف تتحرك عقارب الساعة وال رنني؟

كيف ينام واملسافة بينهما ال تتسع لظل ثالث؟!
حسنا. سوف يعاقبها بالنسيان. ليبدأ بنسيان امسها. سريمي اهلاتف. 

إن أرادته فليكن نداؤها بصوتها احلي.
مثة من يف الباب. فلنؤجل موضوع النسيان. هرع إىل الباب يفتحه. مل 
يكن مثة أحد. خرج اىل املمشى، تلفت ميينا ويسارًا. مل جيد أحدًا. عاد 
إىل الباب فوجده مغلقًا واملفتاح يف الداخل، وهو شبه عار. فلينم هنا. 
ال بأس! هذا أفضل مناخ للنسيان. ولكن من أين يأتي النوم؟! تعال 
يا نوم، تعال يا نسيان، تعال يا أي كان. تعال ايها اجلنون. ضحك! 

سيكون جمنونًا بال ليلى.
انطوى على نفسه حتى نسي امسه وامسها واسم الفندق واملدينة، 

ومضى يتفرج على الباعة املبكرين ليفتحوا هلا الباب!
مــن أقــوال نســمة

قال لي »نسمة« الذي مل تعرف له مهنة إال احلب:
من  عظيمًا  ديوانا  أملك  اليوم صرت  الشعر.  أعرف  مل  حبييب  قبل  ـ 

قصائده اليت يقرأها غريي فرياني فيها.
ما أمجل أن يعرفك الناس حببيبك!

هوامش
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عن  موجزة  بلمحة  لنا  هل   *
حياة الدكتور علي بزي؟

-  من مواليد بنت جبيل، متزّوج 
ولي ولدان، درست املرحلتني 
يف  واملتوسطة  االبتدائية 
واكملت  جبيل  بنت  ثانوية 
جامعة  اجلامعية يف  دراساتي 
على  حصلت  حيث  دمشق، 

اجازة يف طّب االسنان.
االسنان  طب  مهنة  مارست 
ملّدة عشر سنوات حيث افتتحت 
بريوت،  يف  خاّصة  عيادة 
احلرب  أجربتين  فقد  ولالسف 
على لبنان، كما أجربت الكثري 
من الكفاءات والطاقات، اىل 
اهلجرة اىل اسرتاليا وذلك يف 

العام 1987.
وبعد استقراري يف اسرتاليا، 
حصلت على معادلة لشهاداتي 

االسرتالية  الدوائر  من 
المتحانات  وخضعت  املختّصة 
ممارسة  اجازةيف  ونلت 
ويف  اسرتاليا.  يف  املهنة 
عيادتي  افتتحت   1992 العام 
اخلاّصة يف »ارنكليف« وما 
زلت امارس املهنة فيها حتى 

اآلن.
* كيف يتعامل الدكتور بّزي 
يقصدون  الذين  املرضى  مع 

عيادته؟
- العالقة بيين وبني املرضى 
هي عالقة انسانية بعيدة كّل 
البعد عن روح املاّدة املسيطرة 
يشعر  اذ  العصر،  هذا  يف 
والراحة  بالطمأنينة  املريض 
النفسية وهذا ينعكس اجيابا 

على العالج.
*- متى انتسب الدكتور علي 

اللبنانية  اجلالية  جمللس  بّزي 
وما الذي دفعك لذلك؟

- على ما أذكر، قمنا بتأسيس 
العام  يف  جبيل  بنت  مجعية 
الدكتور  املرحوم  مع   1988
وانتسبنا  مصطفى،  خليل 
اللبنانية  اجلالية  جملس  اىل 
هنا  وننّوه  نفسه،  العام  يف 
تأّسس  قد  كان  اجمللس  أّن 
لذلك  الدافع  اما   .1983 عام 
فهو التعّرف على ابناء اجلالية 
ومساعدة القادمني اجلدد اىل 
هذه البالد وكذلك الرغبة يف 
وهناك  اجلالية.  ابناء  خدمة 
على  العمل  هو  اخر  سبب 
الذي  اجمللس  هذا  تقوية 
الدفاع  على  نشأته  منذ  دأب 
عن القضايا اللبنانية والعربية 
التشويهات  بوجه  والوقوف 
وسائل  بعض  تلحقها  اليت 
باجلالية  الغربي  االعالم 

اللبنانية والعربية.
* نعلم أن من يعمل يف اّي 
ال  الطّب  مهنة  وخاصة  مهنة 
يكون لديه مّتسع من الوقت 
اخلدمة  جمال  يف  للعمل 
الدكتور  يوّفق  العاّمة، فكيف 
بّزي بني مهنة الطب واخلدمة 

االجتماعية؟
ان  يريد  من  احلقيقة  يف   -
من  بّد  ال  فانه  وخيدم  يعمل 
سواء  لذلك  الوقت  جيد  ان 
كان ذلك خالل النهار أو يف 
املساء أي بعد اوقات الدوام 
ومن ال يريد أن خيدم يتذّرع 
بأي عذر أو سبب حتى يتهّرب 
اخلدمة  أن  ومبا  ذلك.  من 

رئيس جملس اجلالية اللبنانية الدكتور علي بزي لـ »اهلريالد«:
اجلمعية تدعو اجلالية للمشاركة غداَ يف حفل عيد االستقالل ورفع العلم اللبناني يف بلدية روكدايل

 

  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Lebanese Community Council of NSW 

 
On the 

66 th Anniversary  
Of the Independence of Lebanon 

The Lebanese Community Council of NSW 
Requests the pleasure of your company o 

 At a reception 
On Sunday the 22 nd of November 2009 @ 7.00pm 

Golden Nights Reception  
12 Restwell  Street Bankstown 

 
Ticket $40 

Including: Entertainment, Dinner, Mezza & Soft Drinks.  Info: 02 9790 7555 / 0405 204 346

 
 

 

 

 
222009

10.30
 

Forecourt, council administration building 
2 Bryant Street Rockdale 

 
Refreshment will be served 

RSVP is essential by Thursday 19 November 2009 
Please phone Khalil Haragli on 0405 154 065 

or Council Customer Service Centre on 9562 1666 

االجتماعي  العمل  ويف  املهين  اختصاصه  يف  ملع   
رئيس  االسنان  طبيب  انه  املقدمة..  يف  يقف 
بّزي. علي  الدكتور  انه  اللبنانية  اجلالية  جملس 

 

حركة  بّزي  علي  والدكتور  البالد  هذه  قدماه  وطأت  منذ   
رسالة  هو  الذي  عمله  اىل  فاضافة  تهدأ،  وال  تستكني  ال 
اكثر مما هو مهنة شارك الدكتور بزي بتأسيس مجعية بنت 
جبيل يف العام 1988 مع املرحوم الدكتور خليل مصطفى، 
وانتسب االثنان معا اىل جملس اجلالية اللبنانية ويف العام 
نفسه شارك يف تأسيس رابطة االطّباء احملصلني علومهم 
االسالمية  الصداقة  رابطة  يف  عضو  انه  كما  اخلارج،  يف 

املسيحية.
وكيف ميكنه اجياد الوقت الكايف للقيام بكل هذه النشاطات 
االجتماعية قال الدكتور بزي » من يريد ان يعمل وخيدم 
الوقت لذلك سواء كان ذلك خالل  بّد من ان جيد  فانه ال 
النهار أو يف املساء أي بعد اوقات الدوام ومن ال يريد أن 

خيدم يتذّرع بأي عذر أو سبب حتى يتهّرب من ذلك«.
سنويا  ينّظم  »اجمللس  قال  اجمللس  نشاطات  وحول 
حوالي 50 ندوة معلومات و 30 دورة تعليم على الكمبيوتر 
رعاية املسنني  االطفال وكذلك  االنكليزية وحضانة  واللغة 
واالسعافات االّولية، اضافة اىل نشاطات رياضية متعددة.

 وننّوه هنا ان اجمللس بصدد اقامة احتفال مبناسبة استقالل 
يف  الذهبية«  »الليالي  قاعة  يف  وذلك  الـ66  لبنان 
باحة  العلم بهذه املناسبة يف  بانكستاون، كما سيتم رفع 
بلدية »روكدايل« الساعة العاشرة صباحا من صباح االحد 

)غدا(« 
 24 يضم  الذي  اجمللس،  مكتب  »اهلريالد«  زارت  وقد 
مجعية، وكان للزميل انطونيوس بو رزق مع رئيسه الدكتور 

علي بّزي هذا احلوار:

اجرى املقابلة انطونيوس بو رزق

*د. علي بزي مع انطونيوس بو رزق*

بالنسبة  وهاّمة  حيوية  العاّمة 
لي، فانين اجد الوقت واحيانا 
على حساب مهنيت للقيام بها 

وتأديتها.
اجمللس  يعقد  فمثال، 
كل  مساء  عادة  اجتماعاته 
مخيس ويف هذا الوقت تكون 
ولكن  اغلقت.  قد  العيادة 
اضطر  االحيان،  بعض  يف 
للقيام  عيادتي  اغالق  اىل 
علّي  تفرضه  اجتماعي  بواجب 
للجالية  كرئيس  مسؤولييت 

اللبنانية.
علي  الدكتور  انتخب  متى   *
وخلفا  للمجلس  رئيسا  بّزي 

ملن؟
- جرى انتخابي رئيسا للمجلس 
وذلك  احلالي  العام  بداية 
السّيد  السابق  للرئيس  خلفا 
عمل  الذي  ناصيف  ايلي 
ديناميكّية  على  للحفاظ  وجّد 

اجمللس وحيويته.
ان  بّزي  للدكتور علي  * هل 
االجنازات  صورة  يف  يضعنا 
خالل  اجمللس  حققها  اليت 

السنوات القليلة املاضية؟
نذكر  اجنازات  عّدة  حققنا   -
حل  اجياد  املساهمة يف  منها 
يف  حصلت  اليت  للمشاكل 
املشاكل  وكذلك  كرونيلال، 
العام بني  اليت حصلت هذا  
اللبنانية  اجلاليتني  من  أفراد 
واهلندّية وُحلنا دون ان تتطّور 

املشاكل.
ويقوم اجمللس باصدار نشرة 
نشاطاته،  حول  شهرين  كّل 
وحنن نعمل على تأهيل موقع 

جاهزا  يكون  سوف  الكرتوني 
يف وقت قريب جدا حيث يصبح 
الدخول  شخص  كّل  بامكان 
اىل هذا املوقع واالطالع على 

اجنازات ونشاطات اجمللس.
معينة  نشاطات  هناك  هل   *
بها  القيام  اجمللس   ينوي 
يف املستقبل القريب عدا عن 

النشرة؟
نشاطات  هناك  دائما   -
ينّظم  فاجمللس  للمجلس، 
ندوة   50 حوالي  سنويا 
تعليم  دورة   30 و  معلومات 
على الكمبيوتر واللغة االنكليزية 
وحضانة االطفال وكذلك رعاية 
املسنني واالسعافات االّولية، 
رياضية  نشاطات  اىل  اضافة 

متعددة.
 وننّوه هنا ان اجمللس بصدد 
اقامة احتفال مبناسبة استقالل 
قاعة  يف  وذلك  ال66  لبنان 
يف  الذهبية«  »الليالي 
رفع  سيتم  كما  بانكستاون، 
باحة  املناسبة يف  بهذه  العلم 
الساعة  »روكدايل«  بلدية 
صباح  من  صباحا  العاشرة 

االحد )غدا(.
* ما هي اجلمعيات اليت يتألف 

منها اجمللس؟
تعمل  مجعية   24 هناك   -
اجمللس مما جيعله  مظّلة  حتت 
االغرتابية  اللبنانية  املؤسسة 
وهذه  اسرتاليا.  يف  االكرب 
بلدات  مجعيات  هي  اجلمعيات 
صمنها  وليس  لبنانية  وقرى 

أّي جتّمع حزبي او عائلي.
* هل هناك أي رابطة أو هيئة 

يف  وشاركت  اليها  انتسبت 
نشاطاتها؟

يف  شاركت  رابطة  أّول   -
تأسيسها تزامنت مع تأسيس 
يف   وذلك  جبيل  بنت  مجعية 
العام 1988 وهي رابطة االطّباء 
احملصلني علومهم يف اخلارج. 
مبثابة  الرابطة  هذه  وكانت 
خطوة مهّمة لالطّباء املوجودين 
والذين سوف يأتون فيما بعد 
تقّدم  زالت  ما  الرابطة  وهذه 
برئاسة  اليوم  حتى  خدماتها 

الدكتور مصطفى علم الدين.
عضو  فخر  وبكل  انين  كما 
االسالمية  الصداقة  رابطة  يف 
االن  يرأسها  اليت  املسيحية 
سيادة املطران عصام درويش 
واليت تعمل على التقارب بني 

االديان السماوّية.
احتاد  يف  عضو  انين  كما 
الذي  جورج  السان  مجعّيات 
يف  املوجودة  اجلمعيات  يضم 

منطقة السان جورج.
يود  اخرية  كلمة  من  هل   *
توجيهها  بّزي  علي  الدكتور 

لقّراء اهلريالد؟
- أمتنى ان تكون اجلالية يدا 
اخلالفات  تضع  وان  واحدة 
اخلارجية جانبا وان نعمل سوية 
هذه  يف  اجلالية  شأن  لرفع 
قضايانا  عن  والدفاع  البالد 
وسائل  بعض  وجه  احملّقة يف 
هذه  وأغتنم  الصفراء،  االعالم 
على  اجلميع  الشّجع  املناسبة 
العاّمة  اخلدمة  جمال  العمل يف 
اجلالية  على  بالنفع  يعود  مما 

والوطن.

*د. علي بزي*
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مقابل مركز البريد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
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Optium Xceed or Free style Lite

Panamax
 100 tablets
 for $1.95

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

أقام معهد سيدني للسالم حفاًل 
تكرمييًا كبريًا للكاتب األسرتالي 
املقيم يف بريطانيا )جون بيلجر( 
)أصدقاء  جمموعة  يف  العضو 
رجال  من  حشد  سورية( حبضور 
اإلعالم والثقافة واحلاكمة ماري 
بشري وعمدة سيدني كلوفر مور 
، والسفري السوري متام سليمان 
الفلسطيين  والسفري  وعقيلته 

عزت عبد اهلادي وعقيلته .
ورحب مدير معهد سيدني للسالم 
ريس  سيتوارت  الربوفيسور 
احلاكمة  ودعا  بيلجر  بالكاتب 
سيدني  جائزة  له  لتقدم  بشري 
وأعماله  لكتاباته  تقديرًا  للسالم 
عن  فيها  حتدث  اليت  الوثائقية 
وخاصة  االحتالل  حتت  الشعوب 
يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

.
حتدث  التكريم  حفل  وخالل 
السفري متام سليمان مع الكاتب 
قول  يف  جبرأته  مشيدًا  بيلجر 
الضغوط  من  بالرغم  احلقيقة 

املعروفة .

حفل تكرميي للكاتب األسرتالي جون بيلجر

*السفريان السوري والفلسطيين وعقيلتاهما وابراهيم قعدان مع الكاتب بليجر*

ثم ألقى الكاتب بيلجر يف اليوم 
األوبرا  دار  يف  حماضرة  التالي 
عن  فيها  حتدث  سيدني  يف 
وخاصة  الكربى  القوى  تدخل 
الواليات املتحدة بالدول األخرى 
وحتدث   ، العراق  يف  وخاصة 
على  الغربي  العامل  صمت  عن 
نووية  لرتسانة  إسرائيل  امتالك 
فيه  ينتقدون  الذي  الوقت  يف 
آخر  بلدًا  حتتل  مل  اليت  إيران 
مستقلة  أنها  مشكلتها  واليت 
 ، األمريكي  للحلف  تابعة  وغري 
يف  األسرتالي  الصمت  وانتقد 
عما حيدث  احلكومة  اإلعالم ويف 

يف فلسطني .
ويف حماضرة أخرى ألقاها بيلجر 
 ، كابراماتا  يف  مدرسة  يف 
حتدث بيلجر عن دور سورية يف 
استضافة أكثر من مليوني الجىء 
عراقي رغم الظروف االقتصادية 
أسرتاليا  مع  باملقارنة  الصعبة 
عدد  سوى  تستضف  مل  اليت 

قليل من الالجئني العراقيني .
د. مجيل بغدادي - كانبريا

)متام  السوري  السفري  عقد 
سليمان( اجتماعًا يف ملبورن 
عيوش(  )علي  السيد  مع 
الوطين  االحتاد  فرع  رئيس 
أسرتاليا  يف  سورية  لطلبة 
اهلل  )عبد  السيد  حبضور 
اجمللس  عضو  الطويل( 
التابع  االغرتابي  االستشاري 
والسيد   ، املغرتبني  لوزارة 
رابطة  رئيس  سلوم(  )جورج 
املغرتبني يف والية فكتوريا 

.
سليمان  السفري  ووجه 

لقاء السفري متام سليمان مع علي عيوش رئيس فرع 
االحتاد الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا

* السفري سليمان وعيوش والطويل وسلوم مع قنصل سلطنة عمان**السفري سليمان وعيوش والطويل وسلوم*

عيوش  السيد  إىل  التهنئة 
االحتاد  لفرع  رئيسًا  النتخابه 
املؤمتر  يف  أسرتاليا   يف 
الذي  للفرع  التأسيسي 
كانبريا  العاصمة  يف  عقد 
حبضور   2009/10/20 بتاريخ 
السيد رئيس االحتاد الزميل 

املهندس )عمار ساعاتي( .
وقال السفري إن فرع االحتاد 
لعمل  فاعاًل  رديفًا  سيكون 
الروابط على مستوى أسرتاليا 
، وأثنى السفري على اخلطوات 
األولية اليت بدأها السيد علي 

عيوش للبدء بتجميع أكرب عدد 
راية  الطالب حتت  من  ممكن 
أبناء  جتمع  اليت  االحتاد  فرع 
الدارسني  الطلبة  من  سورية 
يف أسرتاليا ، سواء املوفدين 

منهم أو املقيمني .
ومن جهته أكد السيد عيوش 
اهليئة  وأعضاء  استعداده 
اإلدارية املنتخبني معه للعمل 
اهلادف  الطالبي  الوطين 
بإشراف قيادة االحتاد الوطين 
مع  وبالتنسيق  لطلبة سورية 

السفارة .

اهلل  عبد  السيد  حتدث  كما 
األخرية  زيارته  عن  الطويل 
اليت  واللقاءات  سورية  إىل 
أجراها من أجل تفعيل العمل 

االغرتابي يف أسرتاليا .
سلوم  جورج  السيد  وكان 
رئيس الرابطة قد أجرى لقاًء 
إذاعيًا مع السيد علي عيوش 
إنشاء  عن  خالله  احلديث  مت 
فرع لالحتاد يف أسرتاليا وعن 
الطالب  ينوي  اليت  املشاريع 

السوريون القيام بها.  
   د. مجيل بغدادي  

نشر  املتحدة  لالمم  تقرير  اكد 
النمو  كبح  ان  االول  امس 
من  احلد  سيتيح  السكاني 
املسببة  الغازات  انبعاثات 
ان  يعين  مما  الدفيئة،  ملفعول 
للمرأة دورًا اساسيًا يف حماربة 

االحرتار. 
"باملرأة  املتعلق  التقرير  واشار 
والسكان واملناخ" الذي يصدر 
املقررة  كوبنهاغن  قمة  قبل 
االول  كانون  شهر  بداية  يف 
املقبل اىل ان التخطيط االسري 
بالسيطرة  للمرأة  يسمح  الذي 
اداة  يعترب  الوالدات  على 

حب أقل... احرتار أقل
"للتأثري على التغريات املناخية 
املستقبلية ورأى ان االتفاقات 
بفرص  "ستحظى  الدولية 
بعني  اخذت  ان  اكرب"  جناح 
السكانية  "الديناميكية  االعتبار 
والعالقات بني اجلنسني ورفاه 

املرأة".
وقال بوب انغلمان الذي شارك 
يف صياغة التقرير ونائب رئيس 
فعال  "هذه  ووتش  ورلد  معهد 
فيها  تتطرق  اليت  االوىل  املرة 
اىل  املتحدة  لالمم  تابعة  وكالة 
وعالقته  البيئي  التغري  مسألة 

بالنمو السكاني".

التنفيذية  املديرة  وقالت 
لصندوق االمم املتحدة للسكان 
التغري  ان  عبيد  امحد  ثريا 
مشكلة  ايضا  "هو  املناخي 
ومساواة  سكانية  ديناميكية 
كانت  ان  اجلنسني..لكن  بني 
على  التأثري  على  قادرة  املرأة 
التغري املناخي، فذلك لن يتحقق 
اال من خالل سياسة متنحها قدرة 
اكرب من االستقاللية". فالنساء 
يشكلن "اكثرية اليد العاملة يف 
القطاع الزراعي يف بعض الدول 
املكسب  فرص  ذلك  مع  مثال، 
امامهن اقل من الفرص املتاحة 
حد قوهلا، وهن  على  للرجال"، 
تآكل  اثار  لتحمل  معرضات 
واجلفاف  االشجار  وقطع  الرتبة 
وشح املياه والفيضانات بشكل 

مباشر".
املرأة  ان  "مبا  التقرير  وقال 
تستطيع  ال  الرجل  من  افقر 
انتاجها  ويبقى  حبياتها  التحكم 
انتاج  من  اقل  االقتصادي 
عاتقها  على  تقع  كما  الرجل، 
االطفال،  وتربية  االجناب  مهمة 
املناخي  التغري  اثار  وتأتي 
الذي  العبء  على  ثقاًل  لتضيف 

تتحمله".
واىل جانب تنظيم االجناب، ميكن 
احلقول  يف  العامالت  للنساء 
تطوير  يف  فعال  دور  لعب 
زراعة النباتات املقاومة للجفاف 
بالتالي  املاء  موارد  ومحاية 
اقرتح  الذي  التقرير  حبسب 
استحداث آليات متويل لتشجيع 
ممارسات من هذا النوع مسلطا 
الضوء على "الزراعة اليت ميكن 
ان تكون رأس احلربة يف حماربة 

انبعاثات غازات الدفيئة" . 
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العملية  احلياة  عن  بنبذة  لنا  *هل 
والتجارية للسّيد هشام الفاس؟

- بدأت حياتي العملية بداية متواضعة 
او  اعمل ليال نهارا دون  كلل  وكنت 
الذي  اهلدف  عيين  نصب  واضعا  ملل 
اصبو اليه الن من يطلب العلىعليه ان 

يسهر الليالي وهكذا اسست شركة  
 HECHAM COFFEE and NUT
ROASTER اليت توسعت، بفضل اهلل، 
اعماهلا لتتخطى والية نيو ساوث ويلز 
االسرتالية  الواليات  من  العديد  اىل 
واحب ان انوه هنا بالطاقم الذي يعمل 
من كل قلبه يف الشركة حيث يعتربها 
التفاني  اىل  يدفعه  مما  شركته  كأنها 
اهلل  بعون  وهكذا  والعطاء،  العمل  يف 
قبل كل شيء وجبهود ومثابرة اسرتي 
وصلت الشركة اىل ما وصلت اليه من 

الشهرة يف اسرتاليا.
* هل للسيد هشام الفاس ان يطلعنا 

على تاريخ ونشاطات شركة الدّرة؟
اىل  الدّرة  نشاطات  جذور  متتّد   -
حيث  املاضي،  القرن  من  االربعينات 
وحيد  مبنتج  الوقت  ذلك  يف  بزغت 
البسيطة  الدين( وفقا لالمكانات  )قمر 
الدّرة  برزت شركة  ثّم  انذاك  املتوفرة 
العام  يف  الغذائي  للتصنيع  كشركة 
1979 حيث بدأت تظهر معاملها وتتعدد 
بدافع  وذلك  انتاجها  ويزداد  منتجاتها 
حجم  ازداد  اليت  احملّلية  السوق  من 
التبادل فيها مع املستهلك نظرا لتغّي 

العادات االستهالكية هلذا املستهلك.
ترتّبع الدّرة على مساحة قدرها 15000 
ال  يتجاوز  اداري  وبكادر  تقريبا  م2 
ال  يفوق  انتاجي  وبكادر  موّظف   200
تسويقي  وبكادر  وعاملة،  عامل   1500
خمرب  اىل  اضافة  سيارة  ال50  يقارب 

جمّهز بأحدث املعّدات الالزمة لذلك.
الطرق  احدث  على  اآلن  الدّرة  تعمل 
تكنولوجبا  تواكب  اليت  العاملية 
اليها  أدخل  فقد  الغذائية  الصناعات 
كما  املتطّورة  املمكننة  الطرق  أحدث 
ثالث  أهم  بنيل  اداءها  تّوجت  انها 
الغذائي  التصنيع  جمال  يف  شهادات 
شركة  منتجات  ان  هنا  العاملي.وانوه 
الدرة تتوزع يف أكثر من 46 بلدا حول 

العامل. 
*- هل خيربنا السيد هشام الفاس ماذا 

تشمل منتجات شركة الدّرة؟
واسع  بشكل  الدّرة  منتجات  تتنّوع   -
املنتجات  أنواع  معظم  لتشمل  وكبي 
الغذائية بدءا رب البندورة اىل املرّبى 

السيد أمحد الفاس السيد علي اسكندرالسيد هشام الفاس

صاحب حمالت  HECHAM COFFEE and NUT ROASTER السيد هشام الفاس لـ »اهلريالد«:
حمالتنا تبيع وتوزع املواد الغذائية والتموينية يف سائر الواليات االسرتالية

شركة الدّرة حازت على أهم ثالث شهادات تقدير غذائية عاملية ومنتجاتها  تشمل 46 بلدا
استوجب االزدياد الكبري البناء اجلالية العربية يف اسرتاليا وجود حمالت كبرية 
او سوبرماركات توّفر هلم ما حيتاجونه من املواد الغذائية والتموينية على اختالف 
أنواعها. ومن احملاّلت الكبرية اليت تبيع وتوّزع كل ما حيتاجه املطبخ العربي، 
 HECHAM ليس يف نيو ساوث ويلز فحسب، بل يف سائر الواليات االسرتالية
COFFEE and NUT ROASTER الكائنة يف منطقة الكمبا واليت هي 

الوكيل احلصري ملنتحات شركة الدّرة العاملية املشهورة.
HECHAM COFFEE and NUT ROASTER  بدأ صاحب حماّلت
السّيد هشام الفاس حياته العملية بداية متواضعة، غري أّنه بفضل جهده وجّده 
قمم  يتسلّق  بدأ  الزبائن،  ومع  نفسه  مع  وصدقه  لعمله  واخالصه  وتضحيته 
العمالقة اليت تستورد  النجاح والتأّلق حتى تربعت حمالّته يف طليعة احملاّلت 

وتوّزع وتبيع باجلملة مجيع أصناف املواد الغذائّية.
ولعل ما ميّيز السّيد هشام الفاس عن الكثري من رجال االعمال الناجحني، هو ذلك 
معه حيث يشعرون  العاملني  معارفه وخاّصة  الذي يرفع قدره يف أعني  التواضع 

وكأنهم اسرة واحدة .
ولالّطالع اكثر على منتجات شركة الدّرة املشهورة عامليا كان لـ  »اهلريالد« مع 

HECHAM COFFEE and NUT ROASTER  صاحب حماّلت
السّيد هشام الفاس ومدير املبيعات السّيد علي اسكندر هذا اللقاء:

ودبس  التمر  ودبس  انواعه  بكافة 
الرّمان  ودبس  الزبيب  ودبس  العنب 
للدهن  القابلة  واحلالوة  احلالوة  وأنواع 
بالزيت  واللنب  والعصي  والشراب 
البيتزا  وصلصة  املعكرونة  وصلصة 
واملخلل  واملكدوس  الطماطم  ومعجون 
من  واسعة  وتشكيلة  والزعرت  بأنواعه 
ومتبل  بالطحينة  واحلّمص  الزيتون 
والفول  املشوي  والباذجنان  الباذجنان 
املدّمس واملسقعة واليالنجي وكنسروا 
والفول  العنب  وورق  شوكي  االرضي 
خضراء  وبازيال  باجياّل  وفول  االخضر 
ومّحص حب وذرة حلوة اضافة اىل خل 
التفاح وخل العنب وخل التمر والطحينة 
وأخيا  البهارات  أنواع  ومجيع  والكعك 

الشاي السيالني.
وانتقلنا للحديث مع مدير املبيعات يف 
 HECHAM COFFEE and NUT  شركة

ROASTER  السيد علي اسكندر:
* لنا بنبذة موجزة عن حياة السيد علي 

اسكندر العملية؟
 MANAGEMENT درست ادارة االعمال-
يف كلية سيدني التجارية  ثم ختصصت 
والسلع  البضائع  تسويق  جمال  يف 
منصب  ذلك  بعد  الشغل   Marketing
استهالكية  مؤسسات  عّدة  يف  مدير 
وسوبرماركت وكنت قد شغلت سابقا 
منصب مساعد مدير يف حماّلت مايكل 
هيل للمجوهرات يف »روزالند« كما 

عملت لفرتة يف بنك الكومنولث.
شركة  ملصانع  بزيارة  قمت  هل   *
اليت  التكنولوجيا  على  واطلعت  الدّرة 

تستعملها يف التصنيع الغذائي؟
يف  الدّرة  لشركة  بزيارة  قمت  لقد   -
عربني يف ريف دمشق - سوريا موفدا 
 HECHAM COFFEE شركة  قبل  من 

 and NUT ROASTER
أصحاب  بالغة  حبفاوة  اسقبلين  حيث 
وأبو  النن  مسي  أبو  السادة  الشركة: 
اخلي النن وعماد النن ومسؤول التوزيع 
السّيد أمحد االطرش، وذلك يف منتصف 
عام 2009 وشاهدت  نيسان من  شهر 
اليت  التكنولوجيا  أحدث  العني   بأم 
تستعملها الشركة يف عملية التصنيع، 
وقد قمت جبولة ميدانية يف كافة ارجاء 
الذي  اخلي  ابو  السيد  برفقة  املعمل 
الزراعيني  املهندسني  مع  لي  شرح 
املراحل اليت متر فيها املنتجات الغذائية 
وختزين.  وتعليب  وتنظيف  غسيل  من 
واكثر ما لفت انتباهي، املخرب العصري 
املواد  لفحص  الشركة  تعتمده  الذي 

الغذائية وتنقيتها وللمحافظة على جودة 
املنتجات كما أن الشركة تتمّيز عن باقي 
أهم شهادات  الشركات حبصوهلا على 
تقدير غذائية عاملية وهي: اهلاسب ) 
 -)ISO9001(  9001 اآليزو   -)HACCP

. )ISO22000( 22000 اآليزو
الدّرة  شركة  أسواق  تنتشر  اين   *
االوسط  الشرق  على  تقتصر  وهل 

واسرتاليا؟
الدّرة على نصيب  - استحوذت شركة 
وبرزت  احمللية،  االسواق  من  واسع 
احلاجة للبحث عن أسواق خارجية جديدة 
كادر  تشكيل  فتّم  االنتاج،  لتوزيع 
تسويقي ذي امكانات وخربة عالية ومّت 
اعتماد وكالء وموزعني يف معظم دول 
اهلل يف  بفضل  الشركة  فنجحت  العامل 
هذه اخلطوة حيث تغطي منتجاتها اليوم 
العامل  دول  من   %70-60 يقارب  ما 
واميكا  الشمالية  واميكا  افريقيا  يف 

االوسط  والشرق  واسيا  اجلنوبية 
الشرقية  واوروبا  الغربية  واوروبا 

واوسرتاليا واقيانوسيا.
الدرة  شركة  منتجات  تنتشر  وهكذا 
كما  العامل  حول  بلدا   46 من  أكثر  يف 
اسرتاليا،  يف  اما  هشام،  السيد  قال 

فالوكيل العام هي شركة
 HECHAM COFFEE and NUT

ROASTER
اصبحت  وقد  الكمبا،  سيدني-  يف 
منتجات الدّرة متوفرة يف كافة الواليات 
وبعض  العربية  واحملاّلت  االسرتالية 

احملاّلت االجنبية.
اىل  مطوال  حتدثت  انك  شك  ال   *
اراءهم  واستمزجت  الشركة  اصحاب 
واطلعت على خطواتهم املستقبلية، فما 

هي مشاريع الشركة املستقبلية؟
العديد من املشاريع املستقبلية  هناك 

كما اخربني اصحابها منها:

- احملافظة بعون اهلل على مكانة الشركة 
يف الصفوف االوىل بني أحدث شركات 

التصنيع الغذائي.
بشكل  الغربي  املستهلك  استقطاب   -
للجاليات  موّجهة  كانت  أن  بعد  أكرب 

العربية فقط.
- زيادة خطوط االنتاج، وتوسيع الكادر 
التسويقي )الداخلي واخلارجي( وادخال 
واالهتمام  التسويقية  الربامج  أحدث 
املنتجات  وجودة  بنوعية  فأكثر  اكثر 
للمحافظة على صحة االنسان حيث اثنى 
على هذه اجلودة والنوعية ممثلو وزارة 

الصحة العاملية.
 HECHAM COFFEE and وتقع حمالت

NUT ROASTER
على العنوان التالي:

79 YERRICK ROAD LAKAMBA 
NSW 2195

تلفون:0297507938 - 0297409331

اجرى احلوار انطونيوس بو رزق
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89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895

مبيع باملفّرق

السيد أمحد الفاس

الوحيدون يف اسرتاليا باسترياد الكماة 
نقبل بطاقات التسليف

- جوز كاليفورنيا 1 كلغ 7.99 دوالر
- لوز نيء 1 كلغ 6.99 دوالر

- زيت ذرة 20 ليرت 42.99 دوالر
- زيت ذرة 3 ليرت 7.49 دوالر

- زيتون أسود )الدّرة( 2 كلغ 7.99 دوالر
- رّب البندورة )معجون الطماطم( )الدّرة( كبري 4.5 كلغ 11.50 دوالر

- رّب البندورة )معجون الطماطم( الدّرة(             850 غرام 3 بـ: 5.99 دوالر
- كبيس مشّكل )الدّرة( 2 كلغ 5.99 دوالر 

- كبيس خيار أو مقيت )الدّرة( 2 كلغ 6.99 دوالر
- كماة الدّرة                      تنك 29.99 دوالر

مبناسبة قدوم عيد 
االضحى املبارك 
أسعار خمّفضة

 البناء اجلالية

كما يوجد لدينا مسنة محوي أصلية 100% 
باالضافة لتحميص القهوة الربازيلية والكولومبية واملواحل 

الطازجة يوميًا

500 Gms

Gms
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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  

TOYOTA TOWNACE 
5SPEED, AIR, CD PLAYER, ALLOY WHEELS, 
102010/06/ REGO, READY FOR WORK, NO 

MORE TO PAY, 

FIXED PRICE $2950

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER 
CHOOSE FROM MORE 

THAN 100 CARS

MAZDA MX6 
5SPEED, AIR, STEER, CD PLAYER, P.WINDOWS, CRUISE, 

CENTRAL LOCKING, SUNROOF, ALLOY WHEELS, AIRBAG, ABS 
BRAKES, LOG BOOKS, 022010/01/ REGO, BUY IT NOW AND SAVE, 

FIXED PRICE $4550

NISSAN 350Z 
3.5ltr 6speed Manual, air con, power steering, leather interior , 

20inch alloy wheels, dual exhaust full power options, immaculate 
condition, 032010/06/ rego.. Drives and looks amazing. 

was $32500 now $ 26.500 !!! 

bË‰fl@ÊÎäbn¶@Ú‹‡ßa@ã»èi@Òåbn‡æa@paäbÓè€a@paãì«
    Tel: 9792 2255  -  Fax: 9792 2522  
   5 Enterprise Ave Padstow NSW 2211
   Web:www.wdcars.com.au
   Email: sales@wholedirectcars.com.au

@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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سفرة 
التاريخ 

العتيق       الرمل  الدنيا...عهل  قصة  يا 
تسألو مل  عّنك...قبل  احلجر  بيحكي 

بالطريق  ضّيع  التاريخ  وكلما 
فضلو اللي  بيخرب  حجر  تاني 

كان  هالدهر  وقتما  من  الدهر  رفيق 
وطّولو هالصخور  عا  سوى  مشيوا 

وعادالزمان وختري  الزمان،  وشاب 
بأولو بعدو  باجملد  االرز  وعمر 

املدرسي   قبل  التاريخ  كاتب  يا 
معلمو  من  طلع  أبيض  حرف  وأول 

مقدسي  فيك  االرز  لواح  ما  ولو 
هيكلو منك  سليمان  عّمر  ما 

اجلزء االول«  *من ديوان »روحانيات – 
للشاعر الراحل يوسف روحانا 

Saturday 21 November 2009السبت 21 تشرين الثاني 2009

عادت اىل اسرتليا هذا االسبوع احلسناء ساندرا املعلوف كرمية 
السيد والسيدة شبلي وجاكي املعلوف.

اسابيع يف رحلة  وكانت ساندرا قد غادرت اسرتاليا منذ ثالثة 
استجامية زارت خالهلا عّدة بلدان اوروبية منها انكلرتا وفرنسا 
والنمسا وسويسرا ومجهورية تشيكوسلوفاكيا  واملانيا  وايطاليا 

الشعبية.
انها  للهريالد  ساندرا  االنسة  قالت  الرحلة  عن  انطباعاتها  وعن 
ابتعدت خالهلا عن  الكلمة  بكل معنى  ناجحة وممتعة  رحلة  كانت 

أجواء العمل والروتني.
من  الكثري  ان  قالت  زارتها  اليت  البلدان  يف  مشاهداتها  ومن 
نال  زارتها  اليت  السياحية واجلمالية والرتاثية والدينية  االماكن 
اعجابها وخاصة جادة الفن يف متحف اللوفر يف باريس واملتحف 
الربيطاني يف لندن وكنيسة نوتردام يف باريس وشالالت املياه 
يف جبال سويسرا وكذلك بلدة لوسان يف سويسرا ايضا، ويف 
ايطاليا زارت جادة الفن اليت تدعى باربريين يف روما وكاتدرائية 

القّديس بطرس يف الفاتيكان.
وقالت االنسة ساندرا املعلوف لـ »اهلريالد« ان رحلتها كانت 
ممتعة جدا غري انه ما كان ينقصها هو اشتياقها لوالديها شبلي 

وجاكي املعلوف حيث مل تعتد االبتعاد عنهما.
املعلوف  بآل  وموّدة  عالقة صداقة  تربطها  اليت  »اهلريالد«، 
وخاّصة بالسّيد والسّيدة شبلي وجاكي املعلوف، تهنئ احلسناء 
دوام  هلا  وتتمنى  الوصول  بسالمة  ووالديها  املعلوف  ساندرا 

التوفيق والسعادة.

بعد رحلة استجمامية زارت فيها عدة بلدان اوروبية

 ساندرا شبلي املعلوف تعود اىل اسرتاليا

*احلسناء ساندرا املعلوف يف الباحة اخللفية للمنزل*

*ساندرا بني والديها شبلي وجاكي املعلوف*

*ساندرا املعلوف يف ضحكة من القلب*

لقد تأسس احلزب السوري القومي االجتماعي يف 16 تشرين الثاني 
، على عقائدية علمية وحركة فكرية قومّية اجتماعية. مل تعهد له امم 
العامل العربي مثيال من قبل وال الدول االستعمارية .أسس الزعيم 
انطون سعاده احلزب بعد أن رأى أّن االستعمار  الفرنسي والربيطاني 
يتآمران على تقسيم االّمة وتشتيت ابنائها، حماولني تنفيذ ما عهد 
اليه وعد بلفور يف معاهدة سايكس وجورج بيكو لتقسيم االمة اىل 
دويالت صغرية وهزيلة كما بدأوا يف لبنان بعملية سلخه غن خاصرة 
الدولة   لتأسيس  لليهود  مهداة  وفلسطني   ،1920 عام  الشام  االم 
الصهيونية االسرائيلّية، وتقديم جزء مهم من الشمال السوري لواء 
كيليكيا واالسكندرون اىل تركيا وشرقي االردن والعراق ايضا من 
اجلنوب العراقي حصلت ايران على قسم كبري من املدن واملساحات 

الشاسعة.
وقد عنّي االستعمار هلذه الدويالت حّكاما حمليني جبناء وأقنعهم بأنه 
يهتم مبصاحلهم اخلاّصة وان يتناسوا مصاحل االّمة والشعب، وان 

يكون احلاكم موّظفا اداريا لدى السلطات االستعمارية .
العدم،  احلياة من  انبثاق  احلزب كان ومل يزل ظاهرة  اّن تأسيس 
االستعمارية  الدول  لدى  وانقالبا  ضجيجا  أحدثت  فكرية  كحركة 
النار  جبانب  البارود  وضعوا  وقد  انذاك،  الداخل  يف  وعمالئهم 
بتحريض الطوائف عل بعضها البعض، وقد عملوا على جتزئة االّمة 
اىل مذاهب وطوائف.لالسف اّن الذين وقعوا بفخ التحريض الطائفي 
والنهم  السماوية  مبعتقداتهم  اميانهم  ضعف  خالل  من  واملذهيب، 
أعطوا  وابنائه،  الوطن  حب  وبني  بينهم  جتمع  وعقيدة  مبدأ  بدون 
اجملال للدول االستعمارية لفعل ما فعلته يف االّمة واملنطقة كّلها، 
وخلق الفنت بني املسيحيني واحملمديني اىل أن حصل الشرخ االكرب 

بني املسيحيني-املسيحيني واحملمديني-احملمديني.
لكانت  احلزب  بتأسيس  يسرع  مل  سعاده  أنطون  الزعيم  ان  ولو 
اصبحت االّمة يف العدم. ان اهتمامه باالمة وتأسيس احلزب وبعث 
النهضة السورية القومية االجتماعية قد أعاد لالمة كيانها حيويتها 
أن  احلزب  واستطاع  احلياة.  االمل يف  واعطاها  وهيبتها  ووجودها 
جيمع بني املسيحيني االخوة يف الدين واحملمديني االخوة وكما مجع 
بني املسيحيني واحملمديني الرسالتان السماويتان يف حزب واحد 
واعتناق العقيدة الواحدة، بل وجنح بأن جيمع بني اهلالل والصليب 
ان هذا العمل هو جناح واجناز كبري من العجائب واملعجزات اليت أتى 
بها انبياء اهلل عليهم السالم. بالرغم من املضايقات اليت تعّرض هلا 
احلزب ومؤسسه من اتهامات باطلة وتعّرض للظلم والتشنيع على ان 

الزعيم انطون سعاده عميل املاني ومّرة أنه فاشي ونازي.
وقد تبين بعض االطراف اللبنانية ومن كيانات االّمة العربية وكل ما 
رّوجه االستعمار النهم أرادوا أن تبقى االّمة جامدة ال وجود هلا يف 

احلياة وال حركة وال صوت وال ظاهرو بني االمم الباقية.
لكن أنطون سعاده ارادها بني االمم لن تكون كما كانت من قبل 
اّمة متحّركة سيدة االمم هلا وجودها وكيانها بني االمم وكما اراد 

البنائها احلياة.
»ان مل تكونوا احرارا يف اّمة حّرة فحرّيات االمم الباقية عار عليكم« 

سعاده.
امته  وتاريخ  قوميته  على  يتعّرف  ان  اراد  ملن  حي  التاريخ شاهد 
اذا  أن ينتصر على ذاته  وحقيقته، وليس من الصعب على املرء 
اراد ان يكون حّرا من امة حرة وليس عارا ان يبحث عن هويته بل 
العار اذا بقي املرء من دون هوية وهويته قريبة منه. ان احلقيقة 
هي اجلوهر االساسي يف معرفة االنسان للبحث عن جوهر الفرد اليت 
هي العقيدة السورية القومية االجتماعية اليت ترّسخت بنا وجتري مع 
قدوة  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  االّمة.  ابناء  دمائنا  حنن 
تنري  اليت  الشمعة  احلزب هي  عقيدة  اّن  النابض.  وشريانها  االّمة 
طريقنا لتوصلنا اىل احلقيقة وتنقذ من يريد انقاذ نفسه وروحه من 
الظلمات.اّن هذه النهضة احلزبية اليت اربكت اصحاب االنظمة يف 
العربي ويف الغرب خاصة االنظمة االستعمارية اليت اهتّزت  العامل 
عروشها واربكت معها عمالءها، الن عقيدة احلزب علمية فكرية حتررية 
تعمل على حترير املواطن السوري واثبات وجوده يف احلياة، وخاّصة 
كلمة الزعيم اليت مجعت بني احملمديني واملسيحيني وقد وضح من 
هما  السماويتان  الرسالتان  وهاتان  االّمة  هذه  عدو  هو  من  خالهلا 

املسيحية واحملمدية.
»كلنا مسلمون لرب العاملني منا من أسلم هلل باالجنيل ومنا من 

اسلم هلل بالقرآن ومنا من اسلم باحلكمة« سعاده
هذه الكلمة أي الشعار وحده اربك االعداء والعمالء. 

حنن لسنا دعاة حرب وال نؤمن بسفك الدماء، فنحن اصحاب رسالة 
وتوحيدها  االّمة  كيانات  النقاذ  نسعى  ان  نريد  اجتماعية  عقائدية 
ومحاية الشعب ومصاحله، لكننا جنود أشّداء أقوياء حلماية االّمة عندما 
يدعونا الواجب القومي. اّن ابواب احلزب السوري القومي االجتماعي 
يف كل مكان له تواجد وعلى استعداد للتعاون مع كل من يريد ان 

يتعرف على هويته وقوميته وتارخيه.
السوري  الوطن  االمة  حيدد  االساسية  املبادىء  من  اخلامس  املبدأ 
ذات  وهي  السورية.  االمة  فيها  نشأت  اليت  الطبيعية  البيئة  هو 
حدود جغرافية متيزها عن سواها متتد من جبال طوروس يف الشمال 
السويس  قناة  اىل  الشرقي  الشمال  البختياري يف  وجبال  الغربي 
العقبة،  اجلنوب شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج  والبحر االمحر يف 
ومن البحر السوري من الغرب شاملة سبه جزيرة قربص، اىل قوس 
عام  بلفظ  عنها  ويعرب  الشرق.  العجم يف  وخليج  العربية  الصحراء 
هي  الشام(  )بالد  قربص  جزيرة  وجنمته  اخلصيب  السوري  اهلالل 

سورية الطبيعية.
موسى مرعي           

77 عاما على تأسيس النهضة السورية

9 ساعات سواقة ليشرتي جريدة
خرج مسن أوسرتالي من منزله االربعاء ليشرتي جريدة صباحية 
وانتهى به املطاف اىل القيادة الكثر من 600 كيلومرت بعدما ضل 

طريقه واخذ منعطفا خاطئا على طريق سريع رئيسي.
واضطر ايريك ستيوارد )81 عاما( اىل التوقف يف نهاية املطاف 
ليسأل عن االجتاهات بعدما قاد سيارته تسع ساعات من بلدة 
ياس الريفية يف والية نيو ساوث ويلز اىل جيولنغ بوالية فكتوريا 
يف جنوب البالد. واقرتب ستيوارد الذي مل يكن يعلم اين هو من 

شرطي عند حمطة بنزين وطلب منه املساعدة.
»جاءني  فكتوريا:  شرطة  من  مسيث  كاليتون  الشرطي  وقال 
وسألين  احملمول  هاتفه  اعطاني  طريقه.  ضل  انه  قائال  الرجل 
ان كان ميكنين ان احتدث اىل زوجته«. وذكر ستيوارد الذي 
عاد اىل اسرته امس انه اخذ منعطفا خاطئا واستمر يف السري. 
بالسيارة يف نزهة لطيفة  للتنزه  الطريق  وقال: »خرجت على 
وهادئة«، واصر على انه ال حيتاج اىل جهاز حتديد املواقع من 

طريق القمر االصطناعي النه مل يضل طريقه اال مرة واحدة.

ملرأة تلّوث أقل من الرجل
والسكان واملناخ«  بعنوان »املرأة  املتحدة  لألمم  تقرير  نشر 
مفاده ان املرأة أقل تلويثًا من الرجل ألنها تولي البيئة ورشاقتها 

اهتمامًا أكرب.
وأشار صندوق األمم املتحدة للسكان نقاًل عن حبث أجرته عام 
املرأة متيل  ان  االقتصادية اىل  والتنمية  التعاون  2008 منظمة 
يف الدول الصناعية إىل شراء املنتجات الصديقة للبيئة واعادة 

تدوير النفايات.
وأفاد ان الدراسات حول هذه املسألة نادرة جدًا كما ان عدم 
من  النساء  متنعان  املزمنتني  واالجتماعية  االقتصادية  املساواة 
االفادة من التنمية يف بالدهن، مالحظًا ان »دراسات متعلقة 
باجلنسني« يف الواليات املتحدة تؤكد ان »النساء ميلن أكثر 

إىل شراء املنتجات اخلضراء«.
وأظهر مسح أجري يف سيدني يف أوسرتاليا ان النساء والفتيات 
التغيري املناخي«. وبرهن »باحثون من  بآثار  »أكثر اهتمامًا 
دول مشال أوروبا« حبسب الصندوق ان النساء اقل تلويثًا من 
الرجال يف الدول الصناعية والنامية معًا، والسبب الرئيسي ان 
الرجل يلجأ أكثر من املرأة اىل السيارة أو الطائرة كي يتنقل، 
املوارد  اىل  املرأة  بافتقار  الفارق »مرتبط  هذا  ان  يعين  مما 
الالمساواة«  عن  والنامجة  الرجل،  ميلكها  اليت  االقتصادية 

بينهما، وليس برغبة املرأة يف العمل من أجل البيئة.
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اللبناني مكسيم شعيا كتابه »أحالم شاهقة  قدم املغامر 
رحليت إىل أعلى قّمة يف العامل«، يف مؤمتر صحايف عقد، 

يف بنك عودة بالزا يف باب ادريس.
وحتدث شعيا سفري بنك عودة الذي جنح يف غرس العلم 
 ، افرست«  »قمة  العامل،  يف  قمة  اعلى  على  اللبناني 
الذي ينتظره اجلمهور منذ فرتة طويلة، وحتدث عن  كتابه 
صدر  الذي  الكتاب  حتضري  سبقت  اليت  الطويلة  املراحل 
باللغة االنكليزية وهو يأمل ان يصدر قريبا باللغة العربية، 
ولغات عدة مبساعدة اهل الصحافة واالعالم الذين اعتربهم 

شعيا اصحاب اليد الطوىل يف حتقيق اجنازاته السابقة.
املثرية  شعيا  رحالت  قّصة  صفحاته  يف  الكتاب  وحيمل 
القطبني  وإىل  السبع  األرض  قمم  إىل  اخلطورة  والبالغة 
الشمالي واجلنوبي مدعمة بـ720 صورة ملونة، ومت حتضري 
الكتاب بالتعاون مع ريتشارد باسكن وهو احد الكَتاب ذوي 
تاميز«  حسب صحيفة »نيويورك  مبيعا  االكثر  املؤلفات 
االنرتنت  عرب  باسكن  وبني  بينه  التواصل  وكان  االمريكية 
والرسائل الربيدية. وقال شعيا: »ان الوصول اىل القمة 
العودة  هو  االخر  والنصف  لي  بالنسبة  الرحلة  نصف  كان 
اليوم ما هو اال نصف  الكتاب  نزوال اىل االرض، وتقديم 
عند  والنهائي سيتحقق  االخر  والنصف  عملي وجهدي  مثرة 
اجلاري  /ديسمرب  االول  كانون   4 و   3 يف  الكتاب  توقيع 
يف فيل عودة صوفيل بني الساعة الثالثة والثامنة مساًء، 
مذهلة  بصرّية  مشاهد  يضّم  ملهمة«  عنوان »رحلة  حتت 
وصورًا خاّلبة الُتقَطت خالل الرحالت، باإلضافة إىل تذكارات 
ال تنسى عن مغامراتي إىل أعلى قّمة من كّل قاّرة، وإىل 
القطبني، وكأّنها تقول لكلٍّ مّنا: »وقدرتك تكرب. وانا مل 
مواطن  كل  اىل  دعوة  هي  بل  خاصة  دعوة  بطاقات  اوجه 
الذي  بالكتاب  االجناز  وهذا  الفرحة  هذه  ليشاركنا  لبناني 
مألت صفحاته من خالل مذكراتي اليومية اليت كنت ادونها 

يف رحالتي وخالل اسرتاحيت يف اخليمة«.
الكتاب،  »إّن  قائاًل:  شعيا  عّلق  الكتاب  صدور  وحول 
الذي تزّينه أكثر من 700 صورة آسرة، ال بل خميفة أحيانًا، 
وعن  األربع،  األرض  زوايا  إىل  رحالتي  عن  مفّصلة  رواية 
األحاسيس اليت وّلدتها لدّي، من أعماق اليأس إىل نشوة 

االنتصار.«
ينّمي  أن  آماًل  لبنان«،  وأهدى شعيا كتابه »إىل شباب 
فيهم إرادة مواجهة حتّدياتهم الشخصّية وتسّلق قمم حياتهم 
تباعا  بها  سيقوم  زيارات  عن  باملناسبة  وحتدث  اخلاّصة. 
على  الطالب  وحيض  االنسانية  جتربته  لينشر  للمدارس 

حتقيق اهلدف وعدم االستسالم لليأس.
بداية  حضر  عودة  رميون  السابق  املهجرين  وزير  وكان 
املؤمتر وهنأ شعيا اجنازاته متمنيا له التوفيق يف كل اعماله 

ومشاريعه املقبلة. 

 املغامر مكسيم شعيا يقدم كتابه »أحالم 
شاهقة ـ رحليت إىل أعلى قّمة يف العامل«

 تصفيات كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم
فوز ثالث للبحرين وتعادالن للكويت وسوريا

حققت البحرين فوزها الثالث تواليًا على اليمن 4 - 0 )الشوط 
ملعب  على  بينهما  أجريت  اليت  املباراة  0(، يف   –  2 االول 
البحرين الوطين يف املنامة، يف اجملموعة االوىل من تصفيات 
كأس األمم اآلسيوية الـ 15 لكرة القدم اليت تستضيفها قطر 
االصابات  وسجل  للنهائيات.  التأهل  وشارفت   ،2011 سنة 
امساعيل عبد اللطيف وعبد اهلل فتاي وحسني سلمان وعارف 

ثابت خطأ يف مرمى فريقه يف الدقائق 20 و28 و63 و81.
ورفعت البحرين رصيدها اىل تسع نقاط بفارق االصابات عن 
اليابان اليت فازت على مضيفتها هونغ كونغ 4 - 0 )الشوط 
هيساتو  واالحتياطي  هاسييب  ماكوتو  0( سجلها   -  1 االول 
ضربة  من  اوكازاكي  وشينجي  ناكامورا  وشونسوكي  ساتو 
جزاء »بناليت« يف الدقائق 32 و74 و84 و90 من املباراة 

اليت أجريت بينهما يف هونغ كونغ.
تتصدر اليابان ترتيب فرق اجملموعة وهلا تسع نقاط من اربع 
مباريات )12 - 2(، تليها البحرين 9 من 3 )8 - 1(، ثم اليمن 

3 من 3 )2 - 6(، وهونغ كونغ ال شيء من 4 )1 - 14(.
اجملموعة الثانية

 1  -  1 واندونيسيا  الكويت  تعادلت  الثانية،  اجملموعة  ويف 
بينهما يف  أجريت  اليت  املباراة  1( يف   -  0 االول  )الشوط 
جاكرتا. سجل للمضيف بودي سودارسونو يف الدقيقة 45، 
الالعب  احلكم  وطرد   .72 الدقيقة  يف  عجب  أمحد  وللضيف 

االندونيسي اصمد سفيان يف الدقيقة 47.
تتصدر الكويت ترتيب فرق اجملموعة وهلا سبع نقاط من اربع 
مباريات )4 - 3(، تليها أوسرتاليا 7 )3 - 2(، ثم عمان 4 

)2 - 3(، واندونيسيا 3 )2 - 3(.
اجملموعة الثالثة

ويف اجملموعة الثالثة، حققت أوزبكستان فوزها الثالث تواليا 
على مضيفتها ماليزيا 3 - 1 )الشوط االول 1 - 0( يف املباراة 
اليت أجريت بينهما يف كواالملبور وتأهلت للنهائيات. سجل 
للفائز انفار غافوروف وباخودير ناسيموف وتيمور كابادزه يف 
الدقائق 33 و59 و74، وللخاسر بادرول باختيار يف الدقيقة 

.73
تتصدر أوزبكستان ترتيب فرق اجملموعة وهلا تسع نقاط من 
ثالث مباريات )7 - 2(، تليها االمارات العربية املتحدة 3 من 

2 )5 - 1(، ثم ماليزيا ال شيء من 3 )2 - 11(.
اجملموعة الرابعة

ويف اجملموعة الرابعة، تعادلت سوريا وفيتنام سلبا 0 - 0 يف 
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب حلب الكبري يف حلب.

فرق  ترتيب  للنهائيات،  تأهلها  اليت ضمنت  سوريا  تتصدر 
تليها   ،)2  -  6( مباريات  اربع  من  نقاط   10 وهلا  اجملموعة 
الصني 6 من 3 )10 - 4(، ثم فيتنام 4 من 4 )4 - 8(، ولبنان 

ال شيء من 3 )1 - 7(.
اجملموعة اخلامسة

ويف اجملموعة اخلامسة، خسرت تايالند امام سنغافورة 0 - 1 
بينهما يف  أجريت  اليت  املباراة  1( يف   -  0 االول  )الشوط 
بانكوك. وسجل االصابة املهاجم املخضرم الكسندر دوريتش 

)39 سنة( يف الدقيقة 39.
تتصدر إيران ترتيب فرق اجملموعة وهلا سبع نقاط من ثالث 
مباريات )7 - 0(، تليها سنغافورة 6 من 4 )4 - 10(، ثم 

تايالند 5 من 4 )3 - 2(، واألردن 1 من 3 )1 - 3(.
وتقام األحد املقبل مباراتان: الصني - لبنان الساعة 14:05 
بتوقيت بريوت يف اجملموعة الرابعة، األردن - الصني الساعة 

18:00 يف اجملموعة اخلامسة.

حرم طاقم احلكام الكوييت الذي قاد مباراة السد )بطل لبنان 
وحامل الكأس( واألهلي السعودي ) بطل السعودية وحامل 
نصف  للدور  املباشر  اإلنتقال  فرحة  من  اللبنانيني  اللقب( 
املقامة يف  اليد  لكرة  اآلسيوية  النوادي  بطولة  النهائي من 

عمان.
احلسني  مدينة  يف  الرياضة  قصر  قاعة  يف  املباراة  جرت 
 21 واحد  هدف  بفارق  اللبناني  الفريق  وخسرها  الرياضية، 

.22
واحد  بهدف  فتقدموا  بالتسجيل.  املباراة  لبنان  أبطال  بدأ 
ثالث  ثم  ثاٍن  بهدف  اللبنانيون  أتبعه  السعوديون  عادل  ثم 
ثم رابع لتصبح النتيجة يف الدقيقة السابعة 4-1. وليحافظ 
املتألق  حارسه  وخلفه  صلب  بدفاع  اللبناني  الفريق  بعدها 
بسام فراشة على هذا الفارق وليزيده مع نهاية الشوط إىل 
للنجم  جزاء  ضربة  صد  فراشة يف  جنح  بعدما  أهداف  أربعة 
أخرى  جزاء  ضربة  أيضًا  سدد  الذي  احلربي  بندر  السعودي 
يف القائم اللبناني. وقد عمد الفريق اللبناني طوال دقائق 
الشوط األول إىل اللعب حبذر وبهدوء حماواًل الوصول بنجميه 
اللبناني ذوالفقار ضاهر واجلورجي سريغو إىل إكمال املباراة 

بعدما نال األخري مرتني عقوبة الوقف لدقيقتني.
ويف الشوط الثاني ، حافظ السد على فارق النقاط الثالثة 
وبدأ الطاقم الكوييت يف قيادة الفريق السعودي حنو تعديل 
مجيع  هلا  تعرض  اليت  اخلشونة  كل  عن  فتغاضى  النتيجة. 
العيب السد دون استثناء ثم بدأ منذ الدقيقة 42 يف مسلسل 
عقوبات الدقيقتني فطال الوقف دفعة واحدة كاًل من ذوالفقار 
ضاهر ) الذي أصبح حتت رمحة البطاقة احلمراء( ووليد شرف 
وماهر همدر ليلعب الفريق 3 ضد ستة طوال دقيقتني فسجل 
الفريق السعودي مرة واحدة عن طريق ضربة جزاء ليقلص 
الفارق إىل هدفني غري أن السد استطاع إعادة الفارق إىل 

ثالثة أهداف لتصبح النتيجة 18-15 يف الدقيقة 47.
اللبناني بسام فراشة وصد هجمة  تألق احلارس  ورغم ذلك 
الكرة  خسر  اللبناني  الفريق  أن  غري  دفعتني  على  سعودية 
سريغو  على  واضحة  خمالفة  السعودي  الدفاع  ارتكب  بعدما 
هدف  منها  السعوديون  ليسجل  مرتدة  وحتولت  حيتسبها  مل 
التعادل للمرة األوىل بعد 57 دقيقة من اللعب لتصبح النتيجة 

.21-21
بعد ذلك خرج خضر النحاس ببطاقة محراء بسبب نيله للمرة 
الثالثة عقوبة االيقاف لدقيقتني ثم جنح املهاجم االيسلندي 
بكرة  الفوز  هدف  بتسجيل  اللقاء  من  احلامسة  اللحظات  يف 
منخفضة دخلت املرمى ليعلن بعدها احلكم السعودي اهلوى 

فوز األهلي السعودي بنتيجة 21-22 .
رئيس السد، متيم سليمان، قال بعد اللقاء : » أنا فخور 
النتيجة  تعكس  وال  السد  نادي  أبطال  بذهلا  اليت  باجلهود 
حقيقة املستوى الفين للمباراة. قام الالعبون مبا عليهم ومل 
يكن ذلك كافيًا للفوز. أستغل الفرصة ألهنئ الالعبني على 
اجملهود الذي بذلوه. وأطلب منهم الرتكيز على مباراة الغد 
للبنان  مشرفة  نتيجة  لتحقيق  كبرية  تزال  ما  الفرصة  ألن 
يفوز  من  البطل  ليس  النهائي.  نصف  الدور  إىل  واإلنتقال 
دائمًا إمنا البطل من حيافظ على مستواه على مدار املباريات 

وحتت أقسى الظروف.«
وسيخوض السد مباراته األخرية يف البطولة اليوم عند الثانية 
عصرا أمام نادي باربار البحريين وهو حيتاج إىل الفوز للتأهل 
للدور نصف النهائي دون أي وجع رأس ناجم عن وضع نفسه 
حتت رمحة نتيجة مباراة األهلي السعودي املتأهل وزوباهان 
تعادل  أو  خسارة  أي  من  يستفيد  كي  املرتبص  اإليراني 

للسد.
يذكر ان مجيع مباريات الدور ربع النهائي منقولة على قناة 

الرياضية السعودية.

يد نوادي آسيا: سقوط السد أمام 
األهلي السعودي بفارق هدف

ضمن األنشطة الرياضية اليت ُينّظمها اجليش اللبناني ملناسبة 
حمافظة  جلنة  وبإشراف  العام،  هلذا  الوطين  االستقالل  عيد 
البقاع يف االحتاد اللبناني لكرة الطاولة، أقيمت دورة رباعية 
األمراء زحلة، حضرها رئيس  الشباب حوش  نادي  يف قاعة 
االحتاد سليم احلاج نقوال، واملقّدم بهيج النغيوي ممثاًل قيادة 

اجليش، وعدد من حميب اللعبة.
وهنا النتائج: فاز اجليش على كامد اللوز 3 - 0، والشباب 
حوش األمراء على األدب والرياضة كفرشيما 3 - 2. وانتقل 
الفائزان اىل الدور النهائي فأحرز اجليش اللقب بفوزه على 

فاز مصطفى  اآلتي:  النحو  على   0  3 األمراء  الشباب حوش 
الدقدوقي )اجليش( على طوني روفايل )زحلة( 3 - 0 )11 - 
7 و11 - 5 و11 - 8(، ووائل سيف الدين )اجليش( على حممد 
اليمن )زحله( 3 - 0 )11 - 7 و12 - 10 و11 - 8(، وموريس 
الياس )اجليش( على ريشار ابو ناضر )زحلة( 3 - 2 )6 - 11 
و11 - 7 و11 - 9 و6 - 11 و11 - 3(. واحتل نادي األدب 
والرياضة - كفرشيما املركز الثالث. ويف اخلتام، وّزع احلاج 
وقمصانًا  الفائزين،  بني  امليداليات  النغيوي  واملقّدم  نقوال 

حتمل شعار اجليش اللبناني بني احلاضرين.

طاولة: اجليش بطل دورة البقاع الرباعية

جتريد العّداء البحريين رشيد 
رمزي من ذهبيته األوملبية

اعلن االمني العام للجنة االوملبية البحرينية الشيخ امحد بن محد 
آل خليفة ان اللجنة االوملبية الدولية جردت العداء البحريين 
رشيد رمزي من امليدالية الذهبية لسباق 1500 م اليت احرزها 

يف اوملبياد بكني، بسبب تناوله مواد حمظورة.
وقال االمني العام للجنة االوملبية يف اتصال هاتفي مع وكالة 
»فرانس برس« :«تسلمت اللجنة االوملبية البحرينية خطابا 
من جلنة االنضباط يف اللجنة االوملبية الدولية اعتمد من مكتبها 
التنفيذي برئاسة جاك روغ يتضمن قرار جتريد العداء رشيد 
رمزي من امليدالية الذهبية لسباق 1500 م«، واضاف:«كما 
طالبت اللجنة االوملبية الدولية العداء باعادة امليدالية الذهبية 
يف اسرع وقت ممكن«، مشريا اىل ان »اللجنة االوملبية 

البحرينية ستصدر بيانا حول هذا املوضوع«.

*املغامر مكسيم شعيا*
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»تسوية الفجر« متنع انفجار
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
يتكرر األمر يف املؤسسة نفسها أو يف مؤسسات أخرى؟

أية صورة كان يريد تقدميها أهل السلطة، كل السلطة يف لبنان للرأي 
الوطين،  االستقالل  عيد  عشية  اجلديد،  للجيل  وخاصة  اللبناني  العام 
عندما سيجدون مؤسسساتهم اليت يفرتض أنها جامعة وحامية وضامنة 
ألمنهم وحياتهم ووطنهم، باتت حتتاج إىل من حيميها وجيمعها ويوجد 

هلا التسويات؟
الكل كان وما يزال يتطلع اىل احلس العسكري عند الضابط السابق، 
رئيس اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة، والوصي سياسيا على 
ودور  موقع  حلساسية  املدركني  أكثر  وهو  والدفاع،  الداخلية  وزارتي 
القوى األمنية والعسكرية وكيف حافظت على وحدتها يف أصعب الظروف 

فلماذا يصار اىل التفريط بذلك وبهذه الطريقة؟
هل ما جرى ليل أمس االول، يؤشر اىل أننا أمام خارطة طريق إلزامية 
واألمنية  العسكرية  املؤسسات  اجلميع حنو فتح ملف  أن تستدرج  ميكن 
السياسية  الظروف  وهل  الداخلي؟  األمن  قوى  قيادة  من  بدءا  كلها، 

ناضجة لقيام احلكومة بفتح ملف تعيينات حساسة من هذا النوع؟
ولعل طبيعة املشاورات االستثنائية اليت جرت ليل أمس االول، داخل 
املعارضة نفسها، وبالتنسيق بينها وبني النائب وليد جنبالط، وداخل 
فريق األكثرية، باستثناء جنبالط، قد بّينت أن األمور بلغت حافة خطرة 
الشتباك  عنوانا  الداخلي  األمن  قوى  مؤسسة  مصري  معها  بات  جدا، 
سياسي كان يفرتض أنه قد طوي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، 
لكن بدا أن مثة مطبات كربى وخطرية جدا، تنتظر احلكومة سواء عند مفارق 
استحقاقات سياسية واقتصادية وإدارية أو بسبب هفوات أو »دعسات 
التوافقي وجره  ناقصة« أو حماوالت توريط، تؤدي إىل حرف املسار 

يف اجتاهات معاكسة.
كان املنتظر، باألمس، أن جيمد »ملف شكور« يف ضوء اتصاالت جرت 
بتأكيده ذلك يف  بارود  الوزير  اليومني املاضيني، وعكس مناخها  يف 
حديث سبق قرار التوقيف، لكن القرار أدى إىل تداعي قيادات املعارضة 
اعتبار  خالله  ومت  بارزون،  قياديون  فيه  شارك  عاجل  اجتماع  إىل  ليال 
القرار املتخذ حبق شكور »سابقة خطرية ال ميكن الســكوت عنها وخطوة 
ضد املعارضة اللبنانية كلها«... قبل أن تصل رسالة املعارضة ليال 
اىل رئيس احلكومة، حيث جرت اتصاالت شارك فيها رئيس اجلمهورية 
ووزير الداخلية ورئيس جملس النواب والعماد ميشال عون والنائب وليد 

جنبالط والنائب سليمان فرجنية أدت اىل التسوية املخرج فجرا.
بارود: انتهت فرتة السماح

وقال الوزير بارود انه شديد االستياء من واقع التشنج الذي تشهده 
األمر  هذا  بان  مذكرا  األخرية،  اآلونة  الداخلي يف  األمن  قوى  مؤسسة 
مرتاكم منذ سنوات ثالث، وقد بلغ ذروته يف شكل بات يهدد املؤسسة، 
ويضرب تضحيات واجنازات ضباطها وأفرادها، الذين استطاعوا بإمكانات 
متواضعة أن يعيدوا تدرجييا إىل الناس حقهم باألمان، خاصة من خالل 
العمليات النوعية اليت قاموا بها، إن على مستوى كشف شبكات التجسس 
أو على مستوى مداهمة أوكار املخلني باألمن واسرتجاع سيارات مسروقة 
وتلف خمدرات ومالحقة جتارها وتعزيز انتشار القوى األمنية يف مناطق 

عدة.
ورأى بارود أن ما حيصل يشكل إمعانا يف ضرب املؤسسة لدى الناس، 
وهي هلم بالدرجة األوىل، فكلنا منر مرور الكرام، أما املؤسسة فتبقى 
وهي ملك الناس. وقال إن احلكومة مل تكتسب ثقة اجمللس النيابي بعد، 
مما جيعلها يف موقع شبيه بتصريف األعمال، مبديا انزعاجه من التوقيت 
يف مرحلة الوقت الضائع بني حكومتني مما ال يتيح قانونا اختاذ اإلجراءات 

املطلوبة حسما لألمر.
وقال بارود »لن اقبل بعد الثقة أن تدار أية مؤسسة أو إدارة تابعة 
لوزارة الداخلية إال مبنطق القانون واملؤسسات واملسؤولية واحملاسبة، 

وقد انتهت فرتة السماح«.
»حزب اهلل« ينهي مؤمتره العام

العام  مؤمتره  أعمال  انتهاء  عن  اهلل«  إعالن »حزب  شّكل  ذلك،  اىل 
السابع، التطور السياسي األبرز على الصعيد الداخلي، خاصة وأنه يأتي 
يف حلظة سياسية لبنانية مستها العامة، توافقية، ويف حلظة خارجية تتميز 
مبجموعة اشتباكات إقليمية، أبرزها الصراع األمين املفتوح بني املقاومة 

من جهة والعدو اإلسرائيلي من جهة أخرى.
وشكل انعقاد املؤمتر حبد ذاته يف ظل هذه احلرب اليت تستهدف أول ما 
تستهدف قيادة وكوادر »حزب اهلل«، وخاصة أمينه العام السيد حسن 
نصراهلل، حتديا سياسيا وأمنيا استثنائيا، حبيث مل تثن املعطيات األمنية 
وال تطورات الوضع الداخلي، احلزب عن إطالق ورشة سياسية ـ تنظيمية 
الكوادر يف  اآلالف من  أربعة أشهر، شارك فيها  دامت حنو ثالثة إىل 
مستويات عليا ووسطية... مت خالهلا انتخاب اهليئات احلزبية األساسية 
اليت بادرت إىل اختيار ممثليها يف هيئة شورى القرار اليت تضم سبع 
قيادات، يالحظ أنها يف معظمها من الرعيل التارخيي األول، الذي ساهم 
يف التأسيس يف العام 1982 مع االجتياح اإلسرائيلي للبنان وانتقال 
جمموعات من »احلرس الثوري اإليراني« إىل لبنان عن طريق دمشق، 
لتدريب جمموعة من »الشباب املؤمن«، ممن أتوا من مشارب خمتلفة، 

بينها »أمل« أو »فتح« أو »حزب الدعوة« اخل...
وأعطى اإلعالن رمسيا عن انتخاب أعضاء »جملس الشورى«، وتوزيع 
عاما،  أمينا  نصراهلل  انتخاب  سيما  وال  بينهم،  ما  يف  القيادية  املهام 
السيد  استشهاد  تاريخ   1992 العام  )منذ  التوالي  على  الرابعة  وللمرة 
عباس املوسوي(، إشارة سياسية واضحة إىل أن دورة العمل احلزبية 
التارخيي  االجناز  بعد  بقيادته، خاصة  ثقته  احلزب  مستمرة واىل جتديد 

الذي حققته املقاومة أبان »حرب متوز 2006«.
من  نوعا  فقد شّكل  إىل »الشورى«،  رعد  النائب حممد  انضمام  أما 
للمقاومة، وهو  الوفاء  لعبه رئيس كتلة  الذي  التارخيي  للدور  التثبيت 
ينتمي اىل »اجليل املؤسس«، يف حمطات عدة من تاريخ احلزب وخاصة 

األحداث بعد »حرب متوز«،  العام عن واجهة  يف فرتة غياب األمني 
علما أن احلاج رعد كان قد احتل عضوية »شورى القرار«، عندما كان 

الشيخ صبحي الطفيلي أمينا عاما للحزب يف الثمانينات.
واذا كانت موجبات العمل النيابي قد أخرجت رعد سابقا من »الشورى«، 
فانها هذه املرة أدخلته يف تدليل سياسي واضح حول الدور الذي يعوله 
أيضا احلزب على كتلته النيابية، ربطا بالربنامج السياسي الذي سيعلنه 

السيد نصراهلل مطلع األسبوع املقبل.
اهلل«  »حزب  لرؤية  ملخص  الوثيقة  ـ  الربنامج  أن  القول  وميكن 
للبنان واملنطقة وتتضمن عناوين عدة يف موضوع املقاومة  السياسية 
واالصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي واالداري والقضائي وال 
سيما الغاء الطائفية السياسية فضال عن اعادة تثبيت موقف احلزب من 

اتفاق الطائف.
كما أن الربنامج يبني حاجة احلزب املوضوعية اىل وثيقة جديدة خمتلفة 
نوعها يف  من  واألوىل  املفتوحة  اهلل«  رسالة »حزب  عن  ما  حد  اىل 
العام 1985 واليت توىل تالوتها السيد ابراهيم أمني السيد من حسينية 

الشياح، ملناسبة ذكرى جمزرة صربا وشاتيال.
ومن املقرر أن يذيع السيد نصراهلل أبرز عناوين الوثيقة، على ان ترتجم 
للحزب الحقا بصفتها  االلكرتونية  املواقع  على  عدة وتوضع  لغات  إىل 
الوثيقة الرمسية اليت ميكن من خالهلا حماكمة موقف احلزب السياسي من 

قضايا لبنانية واقليمية وعاملية..
الذي  العام  مؤمتره  أنهى  أنه  فيه  أعلن  بيانا،  أصدر  قد  احلزب  وكان 
استمرت أعماله أشهرا عدة، وأفاد البيان انه »مت إقرار وثيقة سياسية 
جديدة هي الثانية من نوعها بعد الرسالة املفتوحة يف العام 1985، كما 
أقر عددا من التعديالت التنظيمية واليت تتناسب مع طبيعة التطور اجلديد 

يف حركته ومسريته خالل السنوات املاضية على الصعد املختلفة«.
كما انتخب احلزب أعضاء »جملس الشورى« وعني مسؤولياتهم للوالية 
اجلديدة وأوهلم السيد حسن نصراهلل الذي انتخب أمينا عاما )منذ شباط 
1992 حيتل هذا املنصب، أي منذ أن أكمل والية الشهيد السيد عباس 
املوسوي وقبلها كان عضوا دائما من أعضاء شورى القرار منذ التأسيس 

حتى املؤمتر األول يف العام 1989(.
هذا  )حيتل  العام  لألمني  نائبا  قاسم  نعيم  الشيخ  احلزب  انتخب  كما 
السيد  العام 1991 وانتخب  الذي عقد يف  الثاني  املنصب منذ املؤمتر 
عباس املوسوي أمينا عاما(. الشيخ حممد يزبك رئيسا للهيئة الشرعية 
السيد  اآلن(،  حتى   1982 العام  منذ  الشورى  جمالس  كل  يف  )عضو 
من  أكثر  شورى  السياسي)عضو  للمجلس  رئيسا  السيد  أمني  إبراهيم 
من  التنفيذي)اكثر  للمجلس  رئيسا  الدين  صفي  هاشم  السيد  مرة(، 
مرة(، احلاج حسني اخلليل معاونا سياسيا لألمني العام )أكثر من مرة(، 

النائب احلاج حممد رعد رئيسا لكتلة الوفاء للمقاومة )أكثر من مرة(.
يذكر أن الشهيد احلاج عماد مغنية )»احلاج رضوان«( كان عضوا دائما 

يف شورى القرار وكان يطلق عليه اسم آخر )من آل نور الدين(.
وحسب البيان الصادر عن احلزب، سيقوم األمني العام لـ»حزب اهلل« 
بعقد مؤمتر صحايف »يف األيام القليلة املقبلة إلعالن الوثيقة السياسية 

اجلديدة«.

أزمـة الـعــراق تـــزداد 
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

لألقليات  املخصصة  التعويضية  املقاعد  عدد  بزيادة  مطالبا  األول، 
املئة  يف   5 من  الصغرية  االنتخابية  والقوائم  اخلارج  يف  واملقيمني 
إىل 15 يف املئة يف الربملان املقبل، الذي سيضم 323 نائبا. وميكن 
للربملان القفز فوق النقض الثاني عرب تصويت غالبية 3 أمخاس النواب 

الـ275، ومترير القانون من اجل إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر.
كان  إذا  ما  بشأن  النواب  انقسم  اهلامشي،  مطلب  معاجلة  من  وبدال 
السامرائي  إياد  الربملان  رئيس  وقال  قانونيا.  النقض  حق  استخدام 
»عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر يف النقض. مل جند هناك اقرتاحا 
توافقت عليه الكتل، فارتأينا أن يكون التصويت على النقض السبت 
األخرى  الكتل  ومع  أعضائها  بني  األمر  لتبحث  للكتل  فرصة  إلعطاء 
أيضا«. وأعرب عن ثقته بإمكانية إجراء االنتخابات يف موعدها، إذا 

متكن الربملان من تسوية املسألة.
وحول تأثري تأخري االنتخابات على انسحاب قوات االحتالل األمريكي، 
قال السامرائي أن »األمر لن يؤثر على االنسحاب، إال يف حال حدوث 
عن  العراقية  القوات  تعجز  أمين  اضطراب  إىل  يؤدي  دستوري  فراغ 

السيطرة عليه«.
وتضاربت تفسريات النواب لرد احملكمة االحتادية العليا، أعلى هيئة 
قضائية يف البالد، حول نقض اهلامشي للقانون. وذكرت احملكمة أن 
الدستور يشري إىل أن كل العراقيني، يف الداخل أو اخلارج، جيب أن 
يتمثلوا يف الربملان. واعترب السامرائي رد احملكمة بأنه ميثل »بيان 

رأي وليس ملزما« للربملان.
لرئيس  األول  النائب  إن  الربملان  يف  املستوى  رفيع  مصدر  وقال 
القاضي  احملكمة  رئيس  إىل  برسالة  »بعث  العطية  خالد  الربملان 
مدحت احملمود للسؤال عن النقض، فردت احملكمة مؤكدة أن النقض 
مييز  الدستور مل  أن  وجدت  احملكمة  وأضاف »إن  غري دستوري«. 
بني العراقيني يف اخلارج والداخل«. وقال النائب الشـيعي عبــاس 
الذي ساد يشبه اخلالفات اليت كانت سائدة عند  البياتي »ان اجلو 

مناقشة مشروع القانون«.
لكن زعيم كتلة »جبهة احلوار الوطين« صاحل املطلك قال »حسب 
النقض غري دستوري،  إن  تقل  االحتادية مل  فان احملكمة  معلوماتي، 
وهذا ما يريد أن يفسره البعض. إذا كان التوجه كما هو عليه اآلن 

فإنهم يسعون إىل أزمة سياسية حقيقية«.

جناد: إذا أفرجوا
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

متتّد إليها.

وقال جناد يف تربيز »اذا حاولوا االحتيال والتآمر جمددًا، فسيكون 
رد الشعب االيراني هو نفسه الذي أعطاه ألسالفهم«، مضيفًا »اذا 
احرتموا حقوقنا وأفرجوا عن األرصدة االيرانية، ومدوا إلينا يدًا صادقة، 

فإن الشعب االيراني سيصافحها«.
اوباما قبل أسبوع جتميد  اوباما جّدد  باراك  الرئيس االمريكي   وكان 
الرئيس األسبق  الذي فرضه  الواليات املتحدة  االيرانية يف  األرصدة 

جيمي كارتر يف العام 1979.
من  الدولي  اجملتمع  مع  البناء  للتعاون  مستعدون  »إننا  جناد  وتابع 
اليت يعاني  العامل ومعاجلة املعضالت  الراهن يف  الوضع  أجل إصالح 
ان »رسالة  املستديم«. وذكر  االمن  وإقرار  البشري  منها اجملتمع 
الشعب االيراني للقوى األجنبية، هي دعوتهم اىل طريق اهلل واإلنسانية 
والنزاهة: كفى جرائم وأعمااًل معادية لإلنسانية«، مؤكدًا ان »الظروف 

متوفرة لبناء ايران قوية ومؤثرة يف القضايا العاملية«.
اجلمعة  اليوم  جناد  اوغلو،  داود  امحد  الرتكية  اخلارجية  وزير  ويلتقي 
يف تربيز. وسرتكز احملادثات على جهود نزع فتيل التوتر على خلفية 
تركيا بشكل نشط  الذي شاركت فيه  االمر  النووية،  ايران  نشاطات 
أخريًا، حبسب »وكالة األناضول لألنباء«. وتأتي زيارة الوزير الرتكي 
الذي  رحيمي  رضا  حممد  االيراني  الرئيس  نائب  من  دعوة  على  بناء 
محيد  األفغاني  الرئيس  تنصيب  مراسم  يف  اوغلو  داود  مع  شارك 

قرضاي يف كابول.
وتتزامن الزيارة مع اجتماع جملموعة الدول الست يف بروكسل، لبحث آخر 
تطورات امللف النووي االيراني. وقالت متحدثة باسم منسق السياسة 
اخلارجية يف االحتاد األوروبي خافيري سوالنا »ميكنين التأكيد أنه سيعقد 
اجتماع يف بروكسل )اليوم( على مستوى املدراء السياسيني )لوزارات 
اخلارجية( يستضيفه االحتاد األوروبي«. واضافت ان »هدف االجتماع 
هو مراجعة آخر التطورات حول امللف النووي االيراني«، وان سوالنا 

»سيحضر قسمًا منه«.
وقد اعلن وزير اخلارجية االيرانية منوشهر متكي امس االول، رفض 
بالده نقل اليورانيوم القليل التخصيب اىل اخلارج، واقرتح تباداًل نوويًا 
اعتادوا  قال »لقد  مانيال،  اىل  زيارة  ختام  ايران. ويف  متزامنًا يف 
كفاية  واعون  انهم  اعتقد  سنوات.  أربع  منذ  )العقوبات(  ذلك  على 
كي ال يكرروا األخطاء ذاتها. والقرار عائد هلم بالطبع.. العقوبات هي 
لغة الستينيات والسبعينيات«. وتابع »تعرب إيران عن استعدادها 
إلجراء املزيد من احملادثات يف اإلطار املطروح.. اقرتاح املبادلة ليس 
اقرتاحنا، هم قّدموا هذا االقرتاح وشرحنا وحتدثنا عن طريقة وضعه يف 

حيز التنفيذ«.
وكان الرئيس االمريكي باراك اوباما اعلن يف سيول ردًا على إعالن 
يف  يتباحثون  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  ان  املبادلة،  حول  متكي 
إيران  وقال »استغرقت  النووي.  االتفاق  ايران  رفض  »عواقب« 
لذلك،  ونتيجة  االقرتاح..  هذا  قبول  رغبتها يف  تبد  ومل  اآلن  أسابيع 
بدأنا مناقشات مع شركائنا الدوليني حول أهمية أن تكون هناك عواقب 
لذلك.. ويف األسابيع املقبلة سندرس إجراءات حمتملة يفرتض ان تطبق 

وتثبت إليران تصميمنا«. 
وأضاف »لن نكرر ما حدث مع كوريا الشمالية حيث تستمر احملادثات 
إىل األبد من دون أي حل فعلي للقضية«.ويف وقت رفضت فرنسا 
عقد اي اجتماع تقين جديد مع ايران، بينما أبدت وزارة اخلارجية الروسية 
وان  اتفاق  اىل  التوصل  املمكن  من  يزال  ال  انه  معتربة  أكرب،  تفاؤاًل 
ليست هناك مباحثات حاليًا حول »فرض عقوبات«، قال دبلوماسي 
أوروبي »انتظرنا إيران كثريًا مبا فيه الكفاية. نتفق حنن وأصدقاؤنا 
)يف القوى الست( على أن الوقت قد حان للتفكري يف خطوات مقبلة 

يف األمم املتحدة«.
لكن دبلوماسيًا آخر شّدد على ان جملس االمن الدولي »لن ميرر أبدًا 
روسيا  ألن  بالشلل  إيران  يف  والغاز  النفط  قطاعي  تصيب  عقوبات 
والصني متلكان حق النقض.. يتعني أن تصدر مثل هذه العقوبات من 
االحتاد األوروبي أو من خارج االمم املتحدة، ونتمنى أن نفعل ذلك«. 

لقاء فرجنية – جنبالط
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

 سليمان فرجنية حيث كانت بينهما حرب ضروس على مدى عدة سنوات.
فريقني كان  أّي  وحوار بني  وتقارب  لقاء  عملية  كّل  أن  ال شك 
يسود بينهما نوع من النفور واجلفاء، تعترب بادرة اجيابية تسهم يف 

ترطيب االجواء وإراحة النفوس واثالج الصدور.
ومن البادرات االجيابية هذه اللقاء الذي مجع يوم االريعاء رئيس 
اللقاء  ورئيس  فرجنية  سليمان  النائب  املوّحد  احلّر  لبنان  تكتل 
الدميقراطي النائب وليد جنبالط على طاولة غداء يف قصر بعبدا 
حيث  ومباركته  سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  حبضور 
من  كبرية  اجيابية  سادته  اللقاء  أن  اىل  القصر  اجواء  أشارت 

الطرفني.
 كلنا أمل بأن جيري تعميم هذه االجواء الوفاقية واالجيابية لتشمل 
سائر فرقاء الوطن من اجل رفاهية شعبه ومنعته وحتصينه امام 

اية مفاجآت خارجية.

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
 اتصلوا بعندليب األرز 
املطرب حلود احلدشييت

089 440 0400         على الرقم: 

Saturday 21 November 2009السبت 21 تشرين الثاني 2009
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بقلم كميل مسعود

هل نستحق هذا الوطن ...أم!!  

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 21 November 2009السبت 21 تشرين الثاني 2009

 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

كل  صباح  ويف   1989 العام  منذ 
يوم يتكّرر السؤال نفسه على السنة 
من  اللبناني  يتمّكن  هل  اللبنانيني 
البقاء يف وطنه وهل ميكنه العيش؟ 
وما زال هذا السؤال هو نفسه يالزم 

الناس.
حياة  تهدد  كانت  اليت  فاملخاطر 
زوال  مع  زالت  وطنه  يف  االنسان 
كثرية  خماطر  علينا  ليطل  احلرب 
ومتنوعة أشّد فتكا من خماطر املوت 
الفجائي واملوت البطيء الذي هو سببه 

اليأس الذي يعاني منه االنسان.
الكساء،  العيش،  لقمة  تأمني  عدم 
سعر  االستشفاء،  الكهرباء،  فواتري 
عند  املريض  به  يفاجأ  الذي  الدواء 
الصيدلي  اىل  الطبيب  تقديم وصفة 
هذا ان مل يفاجأ بان الدواء املوصوف 
غري متوفر يف الصيدلية اىل االقساط 
املوت  اشكال  ان  يعين  املدرسية: 

كثرية ومتعددة اجلوانب:
واقع  هو  بل  كالما  ليس  هذا  ان 
يوما  يعيشه  الذي  اللبناني  االنسان 
بيوم، بغض النظر عن البعض الذي 
جنى  الذي  حياته  واقع  يتأثر يف  مل 
الكثري من احلرب وفئة اخرى ما زالت 
بالعملة  اخلارج  من  التحويالت  تتلقى 
االجنبية من اخ او نسيب او صديق.

كانت  اللبنانية  احلرب  وقف  ومع 
بالعيش  تكتفي  املتوسطة  العائلة 
مببلغ يقارب 20 الف لرية يف الشهر 
اليوم  حتتاج  العائلة  هذه  فاصبحت 
اىل مليون لرية يف الشهر واملعاش 

ال يتجاوز النصف مليون لرية.
ليتمكن  العائلة  رّب  يفعل  فماذا 
من اعالة عائلته هل يدفع باّم اوالده 
باخلروج من املنزل اىل قارعة الطريق 
عارضة جسدها للبيع لتتمكن من اعالة 

اطفاهلا!!
احلرب انتهت وانتهت املقاطعات بني 
ابناء الوطن الواحد وبني ابناء السلطة 
واصبح عندنا رئيس مجهورية توافقي 
وحكومة وحدة وطنية. فهل نقف مجيعا 
جانب  واىل  الدولة  رأس  جانب  اىل 
احلكومة ونعمل سويا باخالص ووفاء 
اىل جانب دولتنا بعيدين عن تهميش 
بعضنا البعض كي حنفظ املؤسسات 
الدستورية والنهوض بالوطن ليعيش 

االنسان فيه حبرية وكرامة.
اذا  حقيقي  اختبار  امام  اليوم  اننا 
ال.  ام  الوطن  هذا  نستحق  فعال  كّنا 
فااليام واالشهر القليلة القادمة هي 

احلكم!!
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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

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”

Saturday 21 November 2009السبت 21 تشرين الثاني 2009

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
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*جيزال مسعود واالورنج**عائلة التيار الوطين احلر* *يعقوب، حرب، سايد حامت وعقيلته واعضاء اجلامعة والزميل حسام شعبو*

*شفيق الشويري، حريقة وحضور**االخوان فؤاد ونديم خليفة زخيا مسعود وموريس نادر**عائلة مارون*

*د. حنا اخلوري، مدام مسعود وحضور*

*امال راضي تتحّدث اىل اجلماهري*

*الشاعر بيار ابي ياغي وحضور*

*الزغلول يلقي قصيدة املناسبة*

*سامي مرشاق وعقيلته واصدقاء*

*سامل حداد يتحدث اىل احلشود* *الزميل خنلة البيطار يلقي كلمة* *شربل راضي يلقي كلمة*

سنة بعد سنة والتّيار الوطين احلّر يف فيكتوريا يزداد عددا 
املناصرون واملميزون  تأييدا ويتكاثر يف صفوفه  ويزداد 
االحد يف  يوم  الرزفوار  ما شهدته حديقة  والداعمون. هذا 
حفل الباربيكيو الذي دعا اليه التيار الوطين والذي شارك 
فيه سعادة قنصل لبنان العاّم يف فيكتوريا االستاذ هنري 
قسطون والسيدة عقيلته والرئيس االقليمي للجامعة اللبنانية 
يعقوب  طوني  السابق  والرئيس  االمسر  سريادور  احملامي 
حامت  سايد  السّيد  فيكتوريا  يف  اللبنانية  اجلامعة  ورئيس 
والسيدة جنات عقيلته  وقد شارك جانبا من احلفل قدس 
ملبورن  يف  شربل  مار  دير  رئيس  اندراوس  أدمون  االب 

أكثر من ألف شخص شاركوا يف حفل باربيكيو التيار الوطين احلّر يف ملبورن

والراهبات االنطونّيات وعدد كبري من رجال املال واالعمال 
واالقتصاد وبعض أصحاب املؤسسات منهم مؤسسة السّيد 
وعقيلته  القضماني  موريس  والسّيد  وعقيلته  خمول  مجيل 
أفران قضماني وال حّنا وهيئات سياسية وفكرية  صاحب 
وحزبية واجتماعية واعالمية وحشد كبري من املواطنني قدر 
اختبار  حمّطة  املناسبة  هذه  وكانت  شخص  ألف  من  بأكثر 
للتّيار الوطين احلر يف ملبورن على مدى متسكه بلبنان وقيام 
العام اىل  أجل الصاحل  دولة حقيقية على أرضه تعمل من 

قيام دولة املؤسسات.
 هذا وتعاقب على الكالم كّل من رئيس كمتب التّيار الوطين 

احلّر السّيد فوزي اب, شعيا، روبري خبعازي، شربل راضي 
والزميل خنلة البيطار وقد أمجعت الكلمات على مبادئ ونهج 
التّيار الوطين احلّر منذ وجوده يوم كان العماد مشال عون 
رئيسا للحكومة العسكرية وما زالت تلك املبادىء وتلك القيم 
الوطنية هي هي مل تتغرّي  ال مع السنوات الطويلة للنفي وال 
مع االنقالبات الفاشلة اليت نفذت ضّد العماد ميشال عون 
وقد اّكد الشعب اللبناني املقيم واملغرتب مدى متّسكه مببادئ 
ونهج التّيار ومصداقيته يف العمل السياسي واالجتماعي ولو 
مل يكن ذلك ملا كّنا اليوم كلنا جمتمعني لقيام هذا احلفل عائلة 

*رئيس التيار فوزي ابو شعيا*
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COBURG MARKET
=‹®a@Ü˝Ófl@ÒäaÜhi

Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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*القنصل قسطون، االب اندراوس، احلزب القومي وبّشار وهاديا هيكل*

*الراهبات االنطونيات وحضور*

يف  متماسكة  واحدة  لبنانية 
 أجواء لبنانية ال تشوبها شائبة.

بتوجيه  الكلمات  وختمت 
يف  شاركوا  للذين  الشكر 
مل  وللذين  الباربكيو  هذا 
يتمكنوا  مل  وللذين  يشاركوا 
من املشاركة لسبب ما وكل 
ومعنويا  ماديا  دعموا  الذين 
الباربيكيو  هذا  اجناح  على 
الصّحة  ولعياهلم  طالبني هلم 

والسعادة.
برصونا  انطوان  الشاعر 
التّيار   وكعادته يف مناسبات 
بالعنفوان  قصيدته  اتسمت 
عقدت  ثّم  اللبنانية  والكرامة 
الشرقي  الرقص  حلقات 

عاد اىل ملبورن النائب نزيه االمسر مع عائلته بعد زيارة اىل 
ارض الوطن دامت ثالثة أسابيع التقى خالهلا رئيس اجلمهورية 
فؤاد  االعمال  حكومة تصريف  ورئيس  ميشال سليمان  العماد 
السنيورة والرئيس املكّلف سعد الدين احلريري وقائد اجلش 
اخلارجية  ووزير  املصري  شوقس  واللواء  قهوجي  جون  اعماد 
واملغرتبني فوزي صّلوخ وغبطة البطريرك مار نصراهلل بطرس 
الصفري والدكتور مسري جعجع وعددا من نّواب كتلة االصالح 

والتغيري وبعض املسؤولني يف الدولة اللبنانية.
وكان الزميل كميل مسعود قد التقى النائب االمسر يف مكتبه 
االمسر  النائب  أطلع  كما  لبنان  يف  االوضاع  على  منه  وأطلع 
الزميل مسعود على سبب الزيارة وهو فكرة انشاء جلنة صداقة 
لبنانية  اسرتالية وكانت الفكرة انطلق بها النائب نزيه االمسر 
وعرضها على قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ هنري 
قسطون الذي رّحب وشّجع هذا العمل املمتاز كما عمل سعادته 
علىقد تسهيل مهمة النائب االمسر بعد أن اّتصل باملسؤولني 

يف لبنان بهذا اخلصوص.
 وانتهى النائب االمسر اىل القول بأن مهته يف لبنان كانت 
مثمرة جدا ويعود الفضل اىل قنصل لبنان العام يف فيكتوريا 
والقنصل حممد سكيين الذي التقاه ايضا يف لبنان والذي لعب 

دورا فّعاال بهذا اخلصوص.

*هبة فرنسيس القت كلمة وجدانية*

*جانب من احلضور*

مدّور  موريس  طبل  قرع  وعلى  ساعتني  من  الكثر  والغربي 
ويف عرض احلديقة كان هناك مكان لتسلية االطفال وكانت 
عالساحة  راضي  امال  السّيدة  أعّدتها  واليت  الكربى  املفاجأة 
اىل  الباربيكيو  يف  املشاركني  بعض  انقسم  وقد  القونا  
قسمني قي شّد احلبال ونال القسم الفائز جائزة معنوية وعند 

الرابعة والنصف جرى سحب التومبوال ووّزعت اجلوائز الثمينة 
على مستحّقيها وقد غادر اجلمهور عند الساعة السادسة مساء 
شاكرين التّيار الوطين احلّر على كّل ما قّدمه من خدمة ومأكل 
القادمة. وكّل  اللقاء من جديد يف السنة  ومشرب على أمل 

سنة وانتم خبري.

النائب نزيه االمسر يعود مع عائلته من لبنان

*النائب نزيه االمسر*
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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

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

اسرتاليات

اهلريالد 

صوت 

احلقيقة

بينما كنت جالسا انا وصديق لي يدعى كميل جريج نتناول االحاديث منها الثقافية االجتماعية والسياسية  واذ بنا جنول ببحو رالشعر فقال لي صديقي 
هل سبق لك وان كتبت عن اسرتاليا واذ بي اتسمر يف مكاني وانتابين عندها خجل كبري وشعور بالذنب كيف انين اهملت موطين الثاني ومل اعِطها حّقها 
فالشكر كّل الشكر لصديقي كميل على لفت انتباهي فما عساي اال ان اقول عذرا اسرتاليا ساحميين ان قّصرت يف حّقك لذا ال يسعين اال ان اهدي 

القصيدة اىل حكومتها وشعبها اىل نسيمها وطيفها واىل مهد حضارتها اىل امجل دولة صنعها اهلل اال وهي اسرتاليا....

عندما صممت ان اكتب عنك اسرتاليا
مل اكن دميقراطيا كما أّدعي 

وال حضاريا كما أّدعي
وال مثقفا كما أّدعي 

وامنا كنت شاعرا حيمل بيده 
ريشة القبائل العربية 

ومرياث الف عام من املروءة واالصالة 
اني ال اؤمن باملبالغة 

عن طريق  املنابر واملنصات 
وجمالس الشعراء واالدباء

وال ميكنين أن أحب بلدا باملمارسة او عرب النت 
أو بالطرق البريوقراطية 

فأنا الذي أقرر واكتب
وأنا الذي أرسم

اجلغرافية كما اريد 
وأصّف حضارتك وشعبك كما أريد 

وأدوزن كلماتي وأشعاري كما أريد 
وأهندس مساحاتها باحلجم الذي أريد 

كيف ميكنين أن أكون دميقراطيا 
وعاشقا يف ذات الوقت 

كيف ميكنين ان اكون ماء ونارا 
شاعرا وكاتبا 

حكيما وجمنونا..عربيا واجنبيا

ساحميين
فقد خلعت مالبسي الدبلوماسية 

من زمان بعيد بعيد 
ساحميين اذا ما انصفتك/ ساحميين

من بني الدول 
عندما كتبت اسم اسرتاليا 

على دفرتي ووضعتها بني قوسني 
كنت اتصّرف بفطرتي وحّسي وطفوليت

ومل يعلمين أحد كيف أعرب لك 
وامنا علمت نفسي بنفسي
عندما رأيتك متّدين يدك 
للمحتاجني واملساكني 

عندما رأيتك تنصفني املظلوم 
وترفعني راية العدل والدميقراطية 

فوقفت عاجزا عن الكتابة 
ألف سؤال وسؤال جيول يف خاطري 

ما هي الرواية 
هل هي رواية اهل العشق والعاشقني
ام هي رواية اهل الشعر واملثقفني 

وكيف أدع قلمي يكتب عنك 
عندها شعرت بأن الكرة االرضية

تهتز المسك العظيم
يا أمجل بلد صّوره اهلل 

ويا أمجل قصيدة نثر كتبتها لك 
كلما رأيت دروس احلّب 

اليت قرأتها عليك 
مطبوعة على مرايا خارطتك 
يزداد حّب وكربيائي لك 

كلما شعرت ان اليت كانت حلمي
يف أّول احالمي اصبحت قصيدتي 

عندما خطفتك على حصان الشعر
وأعلنت يف مؤمتر صحفي 

أنك قصيدتي 
تساقط الرصاص علّي من كّل مكان 

االندية  من  العسكرية،  الثكنات  من 
الثقافية 

من سائر الدول العربية والغربية 
من وزارات الرتبية 

من املقاهي..من احلانات.. من املعابد 
من  الكنائس..  من  املساجد..  من 

اجلمعيات 
تساقط الرصاص...

كأن رأسي مطلوبا للعدالة 
بأّي مثن...

أّي عدالة تطلبين ...
أيتها السلطة العادلة والدولة الشاخمة 

لقد تعّلمت منك دروسا عن احلّرية 
أخذنا منك الكثري وأعطيناك الكثري

ويا ايتها الدول اخلارجة عن سلطة 
التاريخ وشريعة أهل الكهف

ال ال تندمي على الطريان معي 
يف مساء احلّرية 

فليس هناك عصفور يف العامل 
ندم يوما على احرتاف احلرية 

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

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

كيف افجر الدنيا مع كّل قصيدة أكتبها 
وال أكتب عنك اسرتاليا 

كيف ميكنين أن أتعامل معك كدرويش
ال يعرف عن اخلدمات واملساعدات 

وال جييد عزف القيثارات
كيف ميكنين أن أشتغل يف النهار شاعرا 

ويف املساء أستاذا للغة العربية
عندما قررت أن أكتب لك 

مل أسألك النك أمثن من ذلك 
والن احلّب كان يقرر عنك وعين 

عندما اختلج لساني بذكرك 
شعرت بدوار البحر

وغاصت سفينيت بني مرايا الياقوت
وحرائق خط االستواء

مل افّكر بأي شيء اال بأنين اكتب لك 
وبأنك موطين الثاني

وبانك مسكيت الصغرية 
فلماذا اعيدك اىل البحر أو احمليط 

بعدما دخلت مياهي االقليمية 
وطلبت اللجوء السياسي اىل صدري 
 ساحميين  اذا مل أكتب لك/ ساحميين

 بعد كّل هذه املّدة 
 / دبلوماسيا  اكن  مل  اذا  ساحميين 

bib†@ÑÓì€a@Úèé˚fl
<ŸÁ �ß<ÿÈ∂<^„fu^í÷

<‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]Ê<l^f◊√π]Ê<lÁËà÷]<ƒÈ∂
<k“Ö^π]<‡⁄<^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]

<åÇ¬Ê<ÿ∆ÜeÊ<Ü �”â<‡⁄<hÁf£]<≈]Áfi_<ƒÈ∑
Ÿ �Ê_<g™<‡eÊ<^È÷Áë^ Ê<ì �∑Ê

99- 101 Harding St. Coburg 
Ph: 9334 9649
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PERTH:

68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
NNNpbÌ¸Ï€a @5«@…ÌåÏn€aÎ @ÂÌçÉn€aÎ @
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç

HEAD OFFICE MELBOURNE 
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062

Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195199- Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

Tel: (07) 3344 7400
Fax: (07) 3344 7500

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

Tel: (08) 8282 6869
Fax: (08) 8359 0044

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

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

One Stop Wheels & Tyres
paäbÓè€a @kÓ€aÎá€ @ÔiÏÌ˛a @p˝´

Tel: 9388 9334
341 Lygon St. - Brunswick Vic 3056

<‡⁄<ÌÈπ^¬Ê<ÌÈ◊¶<l]Ö^Èâ<gÈ÷]ÊÅ
Ì◊€√jäπ]Ê<ÏÇËÇ¢]<l^“Ö^π]<Ã◊jß
Âˆbiç€a @Ú‘q@¡´@ÔiÏÌ¸a @Úèé˚fl

{<èi¯“<{<l^⁄]Ü <{<kËá<Ö^È∆
oËÇu<Í”Èi^⁄ÁiÊ]<·]àÈ⁄<

Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@Ä@ÒåbnøÎ@Ú»Ìãé@ÚfláÇ

o€aåbflÎ @o„b◊F
FÊäÏj‹fl@¿@∂Î¸a@

Âˆbiç‹€ @pbflá©a @›õœc @‚á‘m

حكمة االسبوع

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 

paäb�Óè€a@ÒÜbÓ‘€@b�‰y@›Ój„@Úéäáfl
ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁív◊÷<

<

<ÏÅ^Èœ÷<Ì◊⁄^”÷]<Ìí}Ü÷]Ê
l]Ö^Èä÷]

b�‰y@›Ój„@Äi@aÏ‹óma@

L - P ÌqÖÅ

03 9333 7337 
04 0120 8200 Z›ÌbiÏfl

ZÊÏ–‹m

Melbourneملبورن

إن أطـــفأ الزمن حقولنا           وترمّدت مبروجنا االبصار
أو أمعنت زمر الذئاب بذحبنا     وترّنت بدمائنا االزهار

لتفّجرت محم النضال بيارقا     وجداول الفريوز واالنهار
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لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
96823269  اعتمدوا املصور آراكس تلفون:0419247261 – 

       نافذة على اجملتمع           اعداد وتصوير آراكس

كريستني إلياس القطريب توّدع العزوبية 

Melbourneملبورن

قنصل  سعادة  حبضور 
فيكتوريا  يف  العام  لبنان 
قسطون  هنري  االستاذ 
أقام  عقيلته،  والسيدة 
احلزب الشيوعي اللبناني يف 
فيكتوريا احتفاال بالذكرى 85 
لبنان  يف  احلزب  لتأسيس 
السبت املاضي  وذلك مساء 
القّديس  كنيسة  صالة  يف 
االرثوذكسية،  جاورجيوس 
حيث شارك يف املناسبة اىل 
جانب أعضاء احلزب الشيوعي 
واملؤيدين والداعمني هيئات 
واقتصادية  فاعلة  سياسية 
وفكرية واعالمية وحشد كبري 

من املواطنني.

احلزب الشيوعي اللبناني يف ملبورن 
حيتفل بالذكرى 85 للتأسيس

قّدم حلقات احلفل االستاذ نبيل عيسى الذي رّحب بسعادة 
حتّدث  ثّم  ترحيب،  أمجل  احلضور  وجبميع  وعقيلته  القنصل 
االربعينات  اوائل  منذ  احلزب  انتهجها  اليت  املبادئ  عن 
والتضحيات الذي قّدمها الشعب وما رافقها من بطولة يف 
اجلماهري يف خمتلف  اعجاب  اثار  مما  النازية  احلرب  مكافحة 
احناء العامل وقد القى االحتاد السوفياتي العطف الكّلي يف 
الوقت الذي كان فيه االحتاد يقاتل وحيارب للدفاع عن احلرية 
والعدالة بني البشر والقضاء على النازية والفاشية واطماعها 
ذاكرة  اليوم يف  حتى  تزال  ال  بطولة  مالحم  اجلشعة حمققا 

الدولة الصغرية اليت تتمّتع باستقالهلا.
اما كلمة رئيس احلزب الشيوعي السيد خليل الراسي ومما 

جاء فيها: 
للحزب  والثمانون  اخلامس  العيد  يأتي  احلضور،  أّيها 
الشيوعي اللبناني هذا العام والعامل اليوم يبحث عن حلول 
تعيد تصويب مسار الصراع  الطبقي احلقيقي جمددا النقاذ 
املدّمر  وتارخيها  الرأمسالية  فلسفة  وهم  من  العامل  شعوب 

للبشر كما للشجر واحلجر.
ازماتها  بكل  ظهرت  النيوليربالي  طورها  يف  فالرأمسالية 
وهي مستمرة حتى اليوم وتنعكس على كّل الدول التابعة هلا 

ولشروطها السياسية االقتصادية وميتد التأزم ليطال مصري 
الطبيعة واحلياة البشرية.

وتابع كالمه قائال انه ال فرق يف دراكوال ان يأتي بصورة 
النظام  رأس  بها من  املكلف  فاملهمة  وديع  أو محل  وحش 
االمربيالي واحدة وهي امتصاص دماء وثروات البشرية النها 
يف شرايني النظام النيوليربالي املعّرض للنشاف واالنهيار.

هذا الواقع العاملي اجلديد ميلي علينا حنن اليسار ان نستعيد 
النظري  اجملالني  يف  العاملي  الصعيد  على  اهلجومي  نهجنا 
الناس  بقضايا  االلتصاق  عودة  خاّص  وبشكل  والسياسي 
هلذا  بّد  ال  وبفكرهم.  جبهدهم  الكادحني  قضايا  وهمومها، 
اليسار من فضح الرأمسالية باعتبارها االم الطبيعي لالرهاب 
يف العامل بأشكاله املختلفة وهي ام النظريات الفاشية وهي 
يف  املنتشرة  والثالثة  والثانية  االوىل  العاملية  احلروب  ام 

اكثر من نصف العامل.
لتغيري  ومثانني سنة  منذ مخس  يناضل  حزبنا  لبنان  ويف 
للفنت  منتج  اّنه  فيه  يقال  ما  أقل  سياسي  لنظام  حقيقي 
على  قام  وطن  اجلميل  الوطن  هذا  تأسيس  منذ  واحلروب 
مرتكزات هّشة ترتّنح امام أية عاصفة.. مرتكزات تنقلنا من 

حرب اىل أخرى كّل بضع سنوات.

*املختار ميالد احلليب ونائب رئيس بلدية مورالند السابق وعقيلته 
سريادور االمسر، طوني يعقوب وحضور*

*عميد احلزب سعيد صيداوي )ابو 
عمار(، رئيس احلزب الشيوعي خليل 
الراسي، قنصل لبنان العلم وعقيلته*

*شربل، خري اهلل حممد صوفان وحضور**مجيل خّمول وعقيلته وحضور*

*نعيم ملحم مدير جمموعة البنك العربي يف ملبورن**الدكتور حنا اخلوري وخنلة البيطار وعقيلته وحضور*

يف آخر االسبوع يتوافد الساهرون والعائالت اىل مطعم روميو يف 
باراماتا لالسرتاحة من عناء العمل اىل أجوائه اهلادئة واملرحية حيث 
غّص االسبوع املاضي بالعائالت واملناسبات العديدة .والعروس 
كريستني الياس القطريب محلها جمموعة من أصدقائها واالهل 
لقضاء اخر سهرة من حياة العزوبية فرقصت معهم بفرحة وإبتهاج 
ومع اللقمة الشهّية على يد الشيف أبو نقوال جنم واخلدمة السريعة 
البشوش جاك رعد كما جرى  الوجه  بإشراف واستقبال  املمتازة 

العديد من املناسبات واجلميع أمضوا سهرة ممتعة. 

سيدني

أسبوع  كّل  يتوافدون  واالنشراح  الكيف  وحمّبو  السهر  عّشاق 
اىل مطعم جان شاهني يف بانكستاون ليعيشوا حلظات الفرح مع 
الفّنان جوج خوري وأنامله الساحرة على االورغ واالدارة الساهرة 
اللذيدة  والنرجيلة  املمتازة  السريعة  واخلدمة  الرّواد  راحة  على 
واللقمة الشهية على يد الششف بولس ميونة، ويف أجوائه العامرة 
احتفلت االنسة ليليان خليل بعيد ميالدها ال21 بني االهل واالخوة 
وإبتهاج  بفرحة  معها  ورقصوا  حوهلا  حتّلقوا  الذين  واالصدقاء 
ووسط اهلتاف والتصفيق واغنية هابي بريث داي أطفأت مشوعها 
التهاني من  اجلميع خنبها وتقّبلت  احللوى وشرب  وقطعت قالب 

اجلميع.

خطوبة الشاب عبد كفراني ودانيا رسالن
يف أجواء الفرح والسرور مّتت خطوبة الشاب عبد علي كفراني 
على االنسة دانيا رسالن يف صالة أنسلي لودج اجلميلة لصاحبها 
اجلنتلمان أبو صائب الذي يسهر على راحة زبائنه باخلدمة السريعة 
ألبس  اراكس  فالش  وأضواء  العامرة  السهرة  وخالل  املمتازة. 
اخلطيبان عبد ودانيا بعضهما خامتي اخلطوبة وقّطعا قالب احللوى 
وعقبال  مباركة  خطوبة  هلما  متمنني  اجلميع  من  التهاني  وتقّبال 

الفرحة الكربى.

العروسان مرتضى الرضى وسالم حرب

زواج  مت  املدعّوين  من  وعدد  االهل  رائعة وحبضور  حفلة  يف 
الرضا على االنسة املهذبة سالم حرب  الشاب املهذب مرتضى 
يف صالة الويستياّل اجلميلة وادارتها اليت تسهر على راحة الزبائن 

بإشراف أصحابها .... باخلدمة السريعة املمتازة.
واستقبلهم الفنان جورج قزي بأمجل االشعار وأحلى الكالم مع 
وحّلود  االمسر  املطرب حممد  مع  باالشرتاك  رائعة  غنائية  وصلى 
احلدشييت وعلى أضواء فيديو مصطفى املصري وفالش اراكس 
التهاني  وتقّبال  الفرحة  قالب  وسالم  مرتضى  العروسان  قّطع 
من اجلميع وتهاني خاّصة من ابن العّم السّيد عيد الرضا متمنيا 

للعروسني زواجا مباركا.

عيد ميالد االنسة ليليان خليل ال 21
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اجتماعيات

حدشيت الكيف والعيد واالصالة من عادة أهالي حدشيت يف وطن 
القّديس رومانوس.  البلدة  املهجر أن حيتفلوا سنويا بعيد شفيع 
البلدة الحياء  اليت حتمل اسم شفيع  وبدعوة من مجعيتها اخلريية 
هذا التقليد الديين واالجتماعي ولتعيد اىل االذهان صورة البلدة 
الشاخمة بارضها وتارخيها مل ينسوا هذا التاريخ والعادات احللوة 

والطرب والكيف.
ومن هذا املنطلق إجتمعت اجلمعية السبت املاضي بهذه املناسبة 
قي صالة الويستياّل اجلميلة مع عدد كبري من أهالي البلدة يتقّدمهم 
القّوات اللبنانية، حزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيون االحرار 

اللبناني ورئيس بلدية بارود السّيد طوني مارون وعقيلته.
بأمجل  توما  جورج  االستاذ  اللبق  الفنان  السهرة  برنامج  قدم 
لولش  جورج  السّيد  اجلمعية  رئيس  ألقى  ثّم  والرتحيب  الكلمات 
كلمة صادرة من القلب رّحب فيها باجلميع بامسه وباسم اعضاء 
اجلمعية امجل ترحيب وقال كعادتنا من كّل سنة جئنا لالحتفال عيد 
مار رومانوس ملا حيمل هذا العيد من معاني يف نفوسنا وأنه لشرف 
وتارخيها  البلدة  عن  حتّدث  كما  اخلرّية  بوجوهكم  نلتقي  أن  كبري 

وعاداتها وختم متمنيا للجميع قضاء سهرة ممتعة .
اىل  احلضور  ودبك  ورقص  حدشيت  أبناء  الفين  الربنامج  أحيا 

ساعة متأخرة من الليل.
إعداد وتصوير اراكس

مجعّية حدشيت حتيي حفلتها السنوية بنجاح

*رئيس واعضاء مجعية مار رومانوس حدشيت*

*الكتائب اللبنانية*

*طوني مارون وعقيلته وانطوان الشدياق وحضور*

*القوات اللبنانية*

عقدت مجعية حبنني - املنية يف اوبرن اجتماعها العام حبضور 
مجعيات  ورؤساء  بلديات  واعضاء  ورؤساء  بريي  باربرا  الوزيرة 
وروابط ومؤسسات واعالميني، وانتخبت هيئة ادارية جديدة على 
للرئيس،  نائبًا  رئيسًا، حممد غمراوي  خالد وهيب  التالي:  الشكل 
مصطفى حامد امينًا للسّر، سامر وهيب امينًا للصندوق، واالعضاء: 
وامحد  الصديق  فادي  دندن،  الستار  عبد  حامد،  عماد طه، حممد 

علي الصديق.
للجمعية مصطفى حامد قد عرض ورقة  السابق  الرئيس  وكان 
عمل اجلمعية ومشاريعها حيث جرى التصويت عليها من قبل اهليئة 

العامة.
التقديرية على كل من: اديب  وبعد االجتماع مّت توزيع اجلوائز 
معرباني )تسّلمها نيابة عنه حممد الصديق(،  رئيس مجعية الضنية 
وجيه هوشر، رئيس بلدية روكدايل شوكت مسلماني، رئيس بلدية 
ماركفيل سليمان اسكندر، الرئيس السابق لبلدية باراماتا طوني 
هشام  اوبرن  بلدية  رئيس  مصطفى،  لؤي  دبليس،  رنا  عيسى، 

زريقة.
وكانت جائزة من الرئيس اجلديد خالد وهيب اىل الرئيس السابق 

*زريقة وحامد ووهيب وغمراوي*

*روني عويك وعلي كرنيب وسليمان وعلي إسكندر وتبدو بريي*

*بريي تتوّسط الفائزين باجلوائز*

*د. علم الدين وعجاج وتادروس وعلي وسليمان اسكندر وحضور*

*جانب من احلضور**هوشر ودهييب ومرعي ومراد وحراجلي ودرييب وعيسى وحضور*

*ناصيف وسالمة وحيدر ومراد وحممود اخلري وحضور*

 ختلّلها توزيع جوائز تقديرية
انتخاب هيئة ادارية جديدة جلمعية حبنني - املنية

مصطفى حامد.
ويف اخلتام القت الوزيرة باربرا بريي كلمة هنأت فيها اجلمعية 
على نشاطاتها ومتنت للهيئة اجلديدة التوفيق شاكرة اهليئة السابقة 

على ما قامت به. 
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تسلية

20 نيسان(:يصعب عليك ان ختفي انفعاالتك  احلمل )21 آذار – 
افضل  العفوية  ان  وترى  رأيك،  عن  تعرب  ان  قبل  تفكر  وان 
صفة تتمتع بها. يرى بعضهم ان عليك مراقبة ذاتك وان تكظم 

قسوتك.

 الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تعيش من اجل احلب، وال تعرف 
ان تعطي الشريك باعتدال بل تعطي اكثر مما هو مطلوب منك. 
اليت  اهلدايا  افضل  اهلدوء والصمت من  ان  تتعلم  الوقت  مع 

تقدمها اىل الشريك.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:تتصرف كما حيلو لك وال تقسو 
على نفسك اذا شعرت بأنك جرحت اآلخر بسخريتك الشهرية، 
بل تتعامل مع اي خطأ قد ترتكبه، خبفة والقليل من الالمباالة 

املدروسة.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:على الشريك ان يتعلم انك ال 
تعين الكلمات القاسية اليت تقوهلا عندما تغضب منه، وان قلبك 

الطيب جيعلك تسامح اآلخرين على كل شيء، حتى اخليانة.

 االسد )21 متوز - 21آب(:ال تتحمل الالمباالة يف العالقة العاطفية 
وتريد من الشريك ان يربهن لك حبه باستمرار وحيرتمك امام 

اآلخرين، وان يتصرف كأن رأيك اهم من رأيه.

 العذراء )22 آب 22 أيلول(:يف العالقة العاطفية تتنبه اىل ادق 
التفاصيل وتراعي شعور الشريك وتوليه كل اهتمامك، ولكنك 
حتتاج اىل وقت قبل ان تظهر انفعاالتك وتعلقك به واهتمامك 

برأيه.

كل  وحتلل  الثرثرة  ت1(:تعشق   22  - أيلول   23( امليزان 
وبأنه  باالختناق  فيشعر  الشريك  بها  يقوم  اليت  التصرفات 
مراقب طوال الوقت. ال شيء يزعجك اكثر من عدم معرفة ما 

جيري حولك. 

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تتحمل الكثري من الضغط يف حياتك 
العملية ولكنك ال تقدر ان تواجه اخليبات العاطفية بسهولة وال 
سيما انك تضع كل آمالك يف احلب، وال تتخطى اخليانة اال بعد 

وقت طويل.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:انت عنيد وال تتنازل عن حقك من 
انك  ترى  بل  تافهة،  املسألة  كانت  وان  الشريك  ارضاء  اجل 

تفهم اكثر من الشريك وانه حيق لك ما ال حيق لغريك. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تتصرف بقسوة وغرور وتتعاىل على 
اآلخرين ولكنك يف احلقيقة طيب القلب وحنون ورقيق وتتعذب 
النك ال تقدر ان تعرب عن احاسيسك وعوافك بسهولة. حتتاج 

اىل شريك صبور.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تعيش هواجسك وخيباتك مبفردك 
عما خياجلك  التعبري  ان  ترى  اآلخرين همومك النك  وال تشاطر 
احد يف  تتكل على  الشخصية. ال  تبدو وكأنك ضعيف  جيعلك 

احلياة.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال تعرف املعنى احلقيقي للحب 
النك ترى ان التضحية هي التعبري املطلق عن االحاسيس وان 
ان حيب  يعرف  ال  من  يؤديها  متثيلية  جمرد  الرقيقة  الكلمات 

جبدية.
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The United Nations had joined Western governments 
in voicing concern over the deadlock in Lebanon, 
which they warned could have repercussions for the 
country>s economy and security. A political crisis 
erupted in 2006 when all Shiite cabinet ministers 
resigned. It climaxed on May 7, 2008 when more than 
100 people were killed in sectarian fighting that took 
the country to the brink of renewed civil war. A Qatari-
brokered deal led to the formation of a national unity 
government in which Hezbollah and its allies had 
veto power over key decisions. However, that cabinet 
had not met since the June election. It was an acting 
government only and could not make administrative 
appointments or take major decisions.
The protocol picture marking the historic advent of 
Saad Hariri>s government was taken on Tuesday at 
the doorsteps of Baabda Palace despite reports of 
frustration among some majority ranks.
Phalange leader Amin Gemayel was disappointed 
with Hariri>s move that gave the Phalange the social 
affairs portfolio rather than the education ministry. 
Long talks were held between Hariri and Gemayel 
to appease the tense party, yet no decision was 
announced. 
Moreover and until this moment, and after Saad 
Hariri entered the Grand Serail for the first time 
as prime minister on Wednesday following an 
official ceremony in the courtyard of the premier>s 
headquarters, the kataeb party still did not make an 
official  announcement; (either to stay or to pullout 
from the parliamentary majority).
On the other hand, MP Oukab Saqr assured on 
Wednesday that leader Amin Gemayel remains in 

Lebanon gets new government after months of Haggling.
 Will the Ministerial Statement be draft in harmony?

 Will this Cautious Optimism lead all Lebanese to a true Unity?
 On the other hand, will the cabinet be facing more trouble ahead? 

March 14 and all obstacles will be resolved soon. 
Another protest came by state minister Michel 
Pharaon, also a parliamentary majority member, who 
was seeking to get the information ministry. However, 
and despite rumors that Pharaon might not show up 
for the photo-taking session at Baabda, Pharaon was 
there with the other 28 ministers. 
Meanwhile, Hariri>s speech on Monday did reflect 
the possibility of a new crisis in the government due 
to those two protests. «I want to be honest from the 
start: this government can be a chance to renew faith 
in the state and its institutions, or it can turn into a 
replay of our failures,» Hariri told reporters after a 
presidential decree announcing the new cabinet 
lineup was announced.
However, and since Lebanon’s interest should 
be above conflicts, Hariri’s first  cabinet  meeting 
convened without the Phalange Minister Salim 
al-Sayegh, whose candidature in the cabinet is 

«suspended» awaiting the Phalange leadership>s 
final decision expected to be announced later on 
Wednesday. During the meeting a committee charged 
with drafting the policy statement was formed. 
It comprises Ministers Boutros Harb (March 14 
Christians), Tarek Mitri (Future Movement), Mohamad 
Fneish (Hezbollah), Jean Augassapian (March 14 
Armenians), Wael Bou Faour (Democratic Gathering), 
Ziad Baroud (President>s share), Gebran Bassil (Free 
Patriotic Movement), Ali Chami (AMAL movement), 
Charbel Nahhas (Free Patriotic Movement), Salim 
Sayegh (Phalange party), Rayya Haffar (Future 
movement) and Youssef Saade (Marada movement).
 PM Hariri took office today Wednesday noon, and he 
will soon preside over a meeting of the 12-member 
ministerial committee tasked with writing the cabinet 
policy statement. Sources near Hariri have said 
that the article concerning Hezbollah’s weapons 
in the ministerial statement would be similar to its 
predecessor. Constitutionally, the cabinet should 
deliver the statement to parliament within one month; 
however, same sources said that no timeframe has 
been set for writing the statement.
While relief is shown among Lebanese, some 
important questions need answers: What is mainly at 
stake in this new Cabinet? Is it as “balanced” as all 
leaders are claiming, and if not, will the cabinet be 
facing more trouble ahead?
While we extend our utterly satisfaction and we 
congratulate Lebanon for forming its government, 
we are waiting for the upcoming future, holding our 
breath, praying for the unity to remain and to become 
even stronger.
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