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لقاء صفري – عون
ضمانة للمسيحيني ولبنان

وأخريا وبعد انقطاع دام اشهرا ختلله ما يشبه »احلرب 
البطريرك  التقى  والرابية  بكركي  بني  الكالمية« 
التقى  ذلك  من  وأكثر  عون  ميشال  والعماد  صفري 
عون االساقفة املوارنة من خالل مشاركته يف اجتماع 

جملس املطارنة الشهري.
وهذه املشاركة هي حدث استثنائي إذ مل يسبق ان 
شاركت شخصية سياسية يف اجتماع جملس املطارنة 
املوارنة، وهذا ان دّل على شيء فانه يدل على اّن 
اهلّوة بني القائدين الديين والسياسي قد ردمت، او 

على االقل هكذا نتمّنى.
فالذي جيمع بني البطريرك والعماد أكثر مما يفّرق فكال 
الرجلني على رأس اولوياتهما احلفاظ على املسيحيني 
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انطونيوس بو رزق
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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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طهران تدعم احلكومة ... وواشنطن لن تتعامل مع وزيري »حزب اهلل«

الوعد احلريري األول: تنظيم السري يف بريوت ... وإىل دمشق
سعد  احلكومة  رئيس  مّشر 
من  ساعديه،  عن  احلريري 
دون أن ينتظر ثقة نيابية 
مضمونة من أكثرية يتزعمها 
يف  شريكة  ومعارضة 
وضع  إىل  فبادر  السلطة، 
يده على ملف زمحة السري 
والضواحي  العاصمة  يف 
الشمالية  واملداخل 
وهو  واجلنوبية،  والشرقية 
تعقيدا  امللفات  أكثر  أحد 
عقود،  منذ  العاصمة  يف 
وتصبح تعبرياته »امليدانية« 
أكثر نفورا، يف فرتة األعياد 
اليت صارت على األبواب، 

وبات أهل العاصمة، عمليا 
حكومي،  وعد  أول  أمام 
يفرتض أن تظهر تباشـريه 
األسبوع  يف  األرض،  على 
تعزيز  خالل  من  املقبل، 
املرجح  السري.ومن  مفارز 
قد  الوعد،  هذا  يكون  أن 
أيضا،  االعتبار  يف  أخذ 
عجقة السري السياسية يف 
ميكن  وما  املقبلة،  األيام 
إجراءات  من  يرافقها  أن 
أمنية، بدءا بزيارة الرئيس 
عباس  حممود  الفلسطيين 
)»أبو مازن«( يومي االثنني 
والثالثاء املقبلني، وما قد 

تعقبها يف األسبوع نفسه، 
املكتب  لرئيس  زيارة  من 
حركة  يف  السياسي 

مشعل،  خالد  »محاس« 
ليتقدم بذلك ملف العالقات 
الفلسطينية،  اللبنانية 

جدول  على  سياسيا، 
بعدما  احلكومي  األعمال 
يف  كبري،  حد  اىل  أهمل، 

املرحلة املاضـية.
والتحدي الثاني، أمام وعد 
هو  السري،  زمحة  من  احلد 
األمة،  نواب  انتقال  آلية 
حيث  النجمة،  ساحة  حنو 
يوم  من  بدءا  ستلتئم، 
جلسة  املقبل،  الثالثاء 
الوزاري  البيان  ملناقشة 
سعد  حلكومة  الثقة  ومنح 
حيث  األوىل،  احلريري 
تلقت األمانة العامة جمللس 

البيت األبيض حيذر إيران من »نفاد الوقت«
أنها  إيران  إعالن  غداة 
ستنتج اليورانيوم املخصب 
حذر  املئة،  يف   20 بدرجة 
أمس  األبيض  البيت 
الوقت  نفاد  من  طهران 
الدولية  العقوبات  لتجنب 
النووي،  برناجمها  بسبب 

وأن املوعد النهائي أمامها 
اجملتمع  مطالب  على  للرد 
نهاية  يزال  ال  الدولي 
قالت  كما  العام.  هذا 
أنغيال  األملانية  املستشارة 
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قتلى بانفجار حافلة إيرانية يف الست زينب

جليلي يلتقي األسد ومشعل وجربيل: التعاون مع دمشق سيزداد قوة
شهدت العاصمة السورية، 
ظهر  قبل  انفجارا  دمشق، 
أمس االول استهدف حافلة 
فيه  سقط  إيرانية،  ركاب 
أعلنته  ملا  وفقا  قتلى   3

اليت  السورية  السلطات 
زائد  »ضغط  اىل  عزته 
عجالتها«،  إحدى  يف 
مراسل  كان  بعدما 
حتدث  االيراني  التلفزيون 
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نامجًا  يكون  انه »قد  عن 
أسفل  موضوعة  قنبلة  عن 
ذكرت  ما  على  احلافلة« 
الفرنسية  الصحافة  وكالة 

»فرانس برس«.
على  خيم  االنفجار  هذا 
زيارة أمني اجمللس األعلى 
اإليراني  القومي  لألمن 
مع  ولقاءاته  جليلي  سعيد 
كبار املسؤولني السوريني 
الرئيس  مقدمهم  ويف 
جرى  حيث  األسد،  بشار 
على  املواقف  يف  الرتكيز 
نية البلدين تعزيز التعاون 
بينهما يف القضايا الدولية 

*الرئيس سعد احلريري*
اللبناني  االعمال  رجل  فاز 
االستاذ علي محود جبائزة 
املصاحل االثنية اليت تقيمها 
والعشرين  احلادي  للعام 

املصاحل  جائزة  مؤسسة 
اليت  اسرتاليا  يف  االثنية 
االستاذ  ويرأسها  أسسها 

من بني 1500 مصلحة متنافسة من سائر احناء اسرتاليا 

  ELLA ROUGE تفوز جبائزة املصاحل االثنية

*السفري دانيال وعقيلته واالستاذ علي محود والسيد ميشال 
الدويهي وعقيلته وحضور*
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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

وّجهت  دمشق،  احلريري  سعد  الرئيس  لزيارة  استباقًا 
»حكومة اإلمناء والتطوير« إشارات وّدية أوىل إىل سوريا 
السورية يف  ـــــ  اللبنانية  العالقات  مقاربتها  بطريقة  تنبئ 
املرحلة املقبلة، وتوحي بإرادة احلريري طّي صفحة املاضي 
معها. كانت املناقشات اليت أحاطت باجللسة األخرية جمللس 
الوزراء، األربعاء املاضي، وخصوصًا يف البند التاسع املتعلق 
ــــ السورية، خري معّب عن تلك اإلشارات،  بالعالقات اللبنانيةـ 

مع أن احلريري لزم الصمت.
نّص البند التاسع يف صيغته النهائية املعّدلة على اآلتي:

اللبنانية  األخوية  بالعالقات  االرتقاء  إىل  احلكومة  »تتطلع 
ـــــ السورية إىل املستوى الذي تفرتضه الروابط التارخيية 
الثقة  الشعبني والبلدين، وقواعد  واملصاحل املشرتكة بني 
واملساواة واحرتام سيادة الدولتني واستقالهلما، وأال يكون 
أي منهما مصدر تهديد ألمن اآلخر حبسب ما سبق أن كّرسه 
الدبلوماسي  التمثيل  تبادل  يف  جتد  وهي  الطائف.  اتفاق 
خطوة متقّدمة يف هذا السبيل، من شأنها أن تؤسس ملعاجلة 
وحتديدها  احلدود  ضبط  ومنها  كلها،  املشرتكة  القضايا 
واالنفتاح  التعاون  بروح  املفقودين،  وقضية  وترسيمها 

واحلرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما«.
وزير  طرح  كان  الوزاري  البيان  مسّودة  تعديل  غيث  أول 
يف  »األخوية«  إدخال  أوغاسبيان  جان  املستقبل  تيار 
منت النّص. ُأدخلت بداية يف معرض الكالم عن »الروابط 
ُشطبت  ثم  املشرتكة...«،  واملصاحل  والتارخيية  األخوية 
»االرتقاء  عن  البند  مطلع  إىل  وأضيفت  املكان  هذا  من 
بالعالقات األخوية اللبنانية ـــــ السورية«. وكان أوغاسبيان 
جلميع  عبارة »وطن  إىل  إضافة »نهائي«  أيضًا  اقرتح 
أبنائه...« يف رّد غري مباشر على الوثيقة السياسية حلزب 

اهلل اليت مل تصف لبنان بالوطن النهائي.
ثم أدخل تعديل ثان على البند التاسع هو »املساواة« يف 
معرض الكالم عن »قواعد الثقة واملساواة واحرتام سيادة 

الدولتني...«.
أوجب ذلك شطب »النّدية« اليت كانت أوردتها املسّودة 
رئيس  وكان  الوزاري.  البيان  صياغة  جلنة  أعّدتها  اليت 
اجلمهورية أكثر املتحّمسني لتأييد شطب »النّدية« ودعم 
اليت  بـ»املساواة«  إبداهلا  حرب  بطرس  الوزير  اقرتاح 
أحد  أذن  الذي همس يف  احلريري  لدى  طّيبًا  لقيت صدى 
الوزراء اجلالس قريبًا منه بأنه هو َمن سيذهب إىل دمشق، 
العالقات  وصف  متشّددة يف  بعبارات  املتمّسكني  غالة  ال 

اللبنانية ـــــ السورية.
وأّيد  املناقشة  خط  على  سليمان  ميشال  الرئيس  دخل 
»النّدية«.  بداللتها  تغطي  أنها  رأى  إذ  »املساواة«، 
وعندما قيل له إنه وضع »النّدية« يف خطاب القسم، قال 
الرئيس إن األمر كان خطًأ يف وصف عالقة لبنان بسوريا. 
كان وزراء قد ذّكروا يف اجللسة أيضًا بأن وزير اخلارجية 
السوري وليد املعلم الذي حضر جلسة انتخاب سليمان يف 
امتعاضه  القسم، مل يكتم  أيار 2008، واستمع إىل خطاب 
تصّوره  عن  الرئيس  أثناء حتّدث  استخدام »النّدية«  من 

للعالقات اللبنانية ـــــ السورية.
ترافقت هذه التعديالت مع موقف قاده وزير حزب اهلل حممد 
فاعور  أبو  وائل  االشرتاكي  التقّدمي  احلزب  ووزير  فنيش 
عندما أصّرا على عّد اتفاق الطائف مرجعية العالقات اللبنانية 
ـــــ السورية رغم إشادتهما ـــــ وهو ما أورده البيان الوزاري 
ـــــ بالتبادل الدبلوماسي. بيد أن الوزراء املسيحيني  أيضًا 

احلريري يقفز عن »نّدية« بنى السنيورة عليها املواجهة مع سوريا
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جان عزيز

كثرية هي »املطّبات اهلوائية« اليت شهدتها العالقة بني 
قبل  العام،  الشأن  على  إطاللتيهما  تقاطع  منذ  الرجلني، 
والشخصي  التارخيي  بني  فمتداخلة  أسبابها  أما  عامًا.   23
والسياسي. يكفيها اختصارًا يف اجملاالت الثالثة أن يكون 
أحدهما يعّب كل صباح حتت عبارة »جمد لبنان أعطي له«، 
فيما اآلخر ميضي نهاره ورأسه فوق جنوٍم مللمها من األرض، 

من جلِّ حارة حريك، إىل قمم سوق الغرب.
كل معامل تكوين الشخصية كانت تفّرق بينهما. مل تلبث 
والفراق  الصدام  حمطات  هي  كثرية  واقعًا.  جتّسدت  أن 
فيما  يفيد.  وال  جيدي  ال  استذكارها  أن  غري  واملواجهة، 
التقاطعات على ندرتها، تصلح وتنفع. اللقاء ـــــ التقاطع 
األول، كان يف باريس، ُبعيد النداء األول جمللس األساقفة 
املوارنة يف 20 أيلول 2000. يومها أحّس عون أن بكركي 
بالقول:  يرد  أن  وارد  يف  إطالقًا  يكن  ومل  حقه،  أعطته 
البطريرك  التقى  العكس،  على  بل  لكم؟«،  قلت  »أما 
كنتم  اليوم،  »قبل  بالتأكيد:  إليه  متوجهًا  باريس،  يف 
متلكون السماء، أما بعد ندائكم األخري، فبّتم متلكون األرض 

أيضًا«...
مل يدم »اللقاء« طوياًل. بعد أربعة أشهر أعلن لقاء قرنة 
ممّثلوه.  انسحب  ثم  اجلنرال،  حتّفظ  الصرح.  من  شهوان 
يف  »العودة«.  حتى  األجواء،  لتسود  املطّبات  فعادت 
العميقة من  البطريرك يعرب عن مرارته  أيار 2005، كان 
»خيانات« كثريين، وكان يطلق صرخته الشهرية حيال 
االنتخابات وقانونها: »أعذر َمن أنذر«. التفت حوله، مل 
جيد إاّل عون. بعد أسابيع رّد البطريرك التحية مبثلها، قال 
له إنه بات للمسيحيني زعيم، قبل أن يرتك كرسيه الكبري 
كما  اجلنرال،  جانبًا الستقبال  الصرح وجيلس  يف صالون 

رؤساء الدول...
أشهر،  سبعة  حنو  بعد  »اللقاء«.  يدم  مل  جديدة  ومرة 
ذهب عون إىل مار خمايل، فيما ذهبت بكركي كل مذهب 

آخر، حتى صار االفرتاق كاماًل.
باسيل زار بكركي بال إعالم، وعون التقى مرتني عددًا كبريًا 

املتحّفظني حاولوا تعديل هذا اجلزء من البيان الوزاري عب 
إخراج سبل إرساء العالقات اللبنانية ـــــ السورية من مرجعية 
اتفاق الطائف، وخصوصًا أن التبادل الدبلوماسي أفضى إىل 
واقع خمتلف يضع عالقات البلدين يف نطاق أحكام القانون 
الدولي الذي ينظّمها. قالوا أيضًا إن مرجعية اتفاق الطائف ال 
تستعيد فحسب اإلطار الذي ُوضعت فيه عالقات البلدين يف 
تسعينات العقد املاضي مع كل الشوائب اليت رافقتها، بل 
أيضًا ما تستفيض قوى 14 آذار يف رفضه، وهو املعاهدة 
ـــــ اللبناني  الثنائية بني البلدين واجمللس األعلى السوري 

وما ترّتب عليه من اتفاقات هي مثار انتقاد وجدل.
عالقات  مرجع  الطائف  يظّل  هل  الدبلوماسي  التبادل  بعد 

البلدين؟
جلنة  أيدي  بني  ُوضعت  اليت  األوىل  املسّودة  كانت 
الصياغة يف مطلع مهمتها قد حتّدثت من السطر األول عن 
»العالقات مع الشقيقة سوريا«، األمر الذي أثار حفيظة 
العبارة بـ»العالقات  أبدلوا هذه  الذين  الوزراء املسيحيني 
اللبنانية ـــــ السورية« قبل أن ُيفاجأوا جمّددًا، األربعاء، عند 

إقرار الصيغة النهائية للبيان الوزاري، بأخرى هي أقرب إىل 
املسّودة األوىل.

جملس  شّقه  الذي  املسار  فحوى  عن  أّولية  خالصة  أن  إال 
الوزراء يف مقاربة العالقات اللبنانية ـــــ السورية، تشري إىل 

مالحظتني ذات مغزى:
أوالهما، أن الرئيس فؤاد السنيورة، يف حكومتيه األوىل عام 
2005 والثانية عام 2008، بنى موقفًا متكاماًل حيال عالقات 
البلدين، مستندًا إىل »النّدية« اليت كادت تكون األكثر 
للدبلوماسية  الرمسية  والوثائق  ورسائله  لسانه  على  توترًا 
اللبنانية إىل األمم املتحدة واجلامعة العربية يف تلك املرحلة 

من عالقات البلدين وعمودها الفقري »النّدية«.
ثانيهما، أن خلفه احلريري ـــــ من غري أن جيهر بذلك ـــــ ميّهد 
بإجيابية الفتة لزيارته دمشق، عب توجيه إشارات تطمني إىل 
أن حكومته ستتعاطى بكثري من االنفتاح والتعاون مع هذا 
امللف، وأنها لن تنظر إليه بصيغ كانت اعتمدتها يف سنوات 
ومن  للسّنة  وزعيم  املستقبل  لتيار  كرئيس  بينه  املواجهة 

خالله قوى 14 آذار وبني دمشق.

من األساقفة متهيدًا
قبل حنو ثالثة أشهر، احتدم السجال اإلعالمي بني الرابية 
خطوة،  من  بد  ال  فكان  مسبوق.  غري  حدًا  وبلغ  والصرح، 
وصل  مساء،  ذات  غسق  فعند  للتنفيس.  ال  للتوضيح، 
جبان باسيل فجأة إىل بكركي. بال إعالم وال أضواء. كانت 
يف جيبه أوراق وأرقام ووقائع وحقائق. حتدث مع صاحب 
أمامه كل ما يفكر فيه عون.  الغبطة بصراحة كلّية. رمى 
قبل أن خيتم باالستخالص: هذا هو رأينا، فهل يعّد خيانة 

أو جتديفًا أو كفرًا... أم العكس؟
أصحاب  املساعي جمددًا. محلها  انطلقت  اللحظة  تلك  بعد 
جزءًا  أن  أحّسوا  بعدما  بكركي،  داخل  من  الطّيبة  النّيات 
كبريًا من املشكلة يكمن يف عدم التواصل. وطيلة أسابيع، 
انتقل  أيضًا،  األضواء  عن  بعيدًا  التمهيد.  مساعي  تتالت 
عون مرتني، لياًل، إىل منزلني قريبني من دارته يف الرابية. 
سّري«،  إىل »عشاء  مرة،  كل  يف  ينتظره  كان  هناك 
جمموعة كبرية من األساقفة املوارنة. واللقاءان كانا بعلم 
البطريرك وبركته وتشجيعه. ويف املرتني، عرض اجلنرال 
اقتنع  وأسهب.  فشرح  استوضح  وأجاب:  سئل  تصّوره. 
الرؤية  هذه  عرض  ضرورة  على  أمجعوا  حتى  احلاضرون، 
مباشرة يف بكركي. سارع عون إىل القبول، لكن مع متٍن 
بل  البطريرك،  وبني  بينه  ثنائيًا  اللقاء  يكون  أاّل  وحيد: 
وشاماًل،  مثمرًا،  ليكون  املوارنة،  األساقفة  جملس  يف 

وللتاريخ...
هذا االسبوع، كان احلدث. غري مسبوق هو. وال مثيل له يف 
تاريخ الصرح، على عكس ما ذكر البعض. فرفيق احلريري 
ال  خاص،  اجتماع  يف  األساقفة  التقى   1998 آذار   8 يف 
اجتماعهم الشهري. وتسّلم منهم رسالة خطية، كّلها  يف 

مطالب مل يلّب منها مطلبًا.
أمس، حتدث عون عن كل شيء، لكّن »املطلوب واحد«. 
اهلل  حزب  سالح  املقاومة،  سالح  هلم:  قال  يدركه.  وهو 
ـــــ  لذلك  بالقوة، ففشل.  نزعه  حاول  العامل  موجود. كل 
حياله:  مقاربتني  غري  هناك  يعد  ـــــ مل  األقل  على  نظريًا 
إما أن نؤّيده، وإما أن حنتويه. أنا اخرتت أن أؤّيده، ألنه 
مصدر قوة للبنان، كل لبنان. َمن يرفض خياري يبقى له 
أن حيتويه، كما أدرك كل اللبنانيني اآلخرين بعد أعوام من 

اخليارات اخلاطئة. لكن، أّي خيار آخر هو مبثابة انتحار...
أكثر. مل  الكثري. وأضاء لألساقفة على ظلمات  قال عون 
ليدوم  وصّلوا،  وشكروا،  أثنوا  بل  جيادلوا،  يناقشوا، مل 

»اللقاء الثالث«.

قّصة لقاء بكركي، من العشاءين السرّيني إىل السالح...

تقصري ثياب
حلاجتكم من تقصري املالبس

اتصلوا على الرقم:
9788 0313

نقوال ناصيف
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الوزراء  جملس  رئيس  شدد 
املعنيني  على  احلريري  سعد 
يف  السري  أزمة  مسألة  »إيالء 
االهتمام  الكربى  بريوت  نطاق 
اإلجراءات  مجيع  ودرس  الالزم 
ووضعها  الضرورية  والتدابري 
على  الفعلي  التنفيذ  موضع 
سيتابع  أنه  مؤكدًا  األرض«، 
املتخذة  اخلطوات  بنفسه »كل 

يف هذا اخلصوص«.
السرايا  يف  احلريري  ترأس 
اجتماعًا  االول،  أمس  الكبرية 
تنسيقيًا لدرس اقرتاحات تتعلق 
نطاق  يف  السري  أزمة  بتخفيف 
بريوت الكربى، يف إطار اهتمامه 
حبل أزمة السري اليت يعاني منها 
املواطنون يف تنقالتهم اليومية، 
الذي  الوزاري  بالبيان  وعماًل 
الناس  أولويات  أن  اىل  أشار 

هي أولويات احلكومة.
الداخلية  وزير  االجتماع:  حضر 
وزير  بارود،  زياد  والبلديات 
غازي  والنقل  العامة  األشغال 
لقوى  العام  املدير  العريضي، 
أشرف  اللواء  الداخلي  األمن 
اإلمناء  جملس  رئيس  ريفي، 
حمافظ  اجلسر،  نبيل  واإلعمار 
بريوت بالوكالة ناصيف قالوش، 
بالتكليف  لبنان  جبل  حمافظ 
بلدية  رئيس  سليمان،  أنطوان 
العريس،  املنعم  عبد  بريوت 
مستشار الرئيس احلريري فادي 

فواز وعدد من اخلرباء.
وقال بارود بعد االجتماع: »هذا 
للبحث  خمصصًا  كان  االجتماع 
منطقة  يف  السري  ازدحام  يف 
له  دعا  وقد  الكربى،  بريوت 
الرئيس احلريري إلشراك اجلميع 
مضاجع  تقض  اليت  باملسؤولية 
من  يعاني  اجلميع  اللبنانيني. 
أبواب  على  وحنن  السري،  أزمة 
بني  ممتدة  وهي  أعياد،  مرحلة 
وهي  احلالي،  الشهر  و25   14
أيضًا  ولكن  سري  بأزمة  تتميز 
هذا  مطلوبة.  ودينامية  حبركة 
األوىل  بالدرجة  االجتماع خصص 
الواجب  اخلطوات  يف  للبحث 
للتخفيف  فورية  بصورة  اختاذها 
من ازدحام السري. وحنن سنرى 
يف األيام القليلة املقبلة تدابري 
األمن  قوى  من  ومشددة  فورية 
الداخلي حتديدًا على مستوى كل 
املخالفات اليت تفاقم من ازدحام 

السري«.
كبري  عدد  »وجود  أن  ورأى 
هو  لبنان  يف  السيارات  من 
يؤدي  أن  ولكن  معروف،  أمر 
السيارات  الكبري من  العدد  هذا 
لطريقة  يعود  فهذا  ازدحام  إىل 
تعاطينا، إن كمواطنني أو كقوى 
أمنية موجلة لتأمني سالمة املرور 
وهذه  وانسيابه،  وسهولته 
األيام  يف  سنراها  التدابري 

القليلة املقبلة«.
هذا  يف  ما  »أهم  أضاف: 
أنه  حيث  سُيتابع،  أنه  االجتماع 
أسبوع  بعد  آخر  اجتماع  سُيعقد 
لتقّويم ما مت اختاذه من إجراءات. 
قوى  عديد  رفع  سيتم  كذلك 
األمن الداخلي من شرطة ومفارز 
السري حبدود مخسمئة عنصر يف 
القادمة وسيكون  القليلة  األيام 
هناك تشدد كبري على كل هذه 
صفًا  يركن  فمن  املستويات. 
أو  السري  عكس  يسري  أو  ثانيًا 
يستدير يف املكان املمنوع فإن 

األمور لن تؤدي فقط إىل  هذه 
أيضًا  بل  السري،  قانون  خمالفة 

إىل ازدحام السري.
هو  به  سنقوم  »ما  وتابع: 
الذي  الناس  عن  للتخفيف 
ميروا  أن  حقهم  من  سيكون 
بفرتة فيها حببوحة على املستوى 
أيضًا  ولكن  االقتصادي، 
أعصاب  على  حنافظ  أن  علينا 
املواطنني يف هذه الفرتة باحلد 
املمكن. لن خنلق العجائب، وال 
أحد يتوقع أن تنتهي أزمة السري 
ولكن  القادمة،  األيام  يف  كليًا 
جدية  مواكبة  هناك  األقل  على 
وزير  ومن  احلكومة  رئيس  من 
األشغال وجملس اإلمناء واإلعمار 
واملعنيني  الداخلي  األمن  وقوى 
كافة بهذا امللف، سنعمل سويًا 
نقدم  لكي  متشاركة  كمجموعة 
وبعيدة  ومتوسطة  فورية  حلواًل 

املدى«.
وأشار إىل أن »موضوع السري 
كثرية،  بأمور  يرتبط  لبنان  يف 
من  بد  ال  مشرتك  بنقل  يرتبط 
ولكن  الطرقات،  وحبالة  تنظيمه 
هذه األمور ال بد هلا من وقت. 
مدينة  يف  أكثر  متفاقمة  األزمة 
مئات  ألن  وحميطها،  بريوت 
إليها  تدخل  السيارات  آالف 
ولذلك  يوم،  كل  منها  وخترج 
بريوت  وخمارج  مداخل  فإن 
املعاجلات  يف  األساس  هي 
ونأمل  اآلن،  عليها  نعمل  اليت 
ال  معنا.  املواطنون  يتعاون  أن 
شرطي  هناك  يكون  أن  يكفي 
سري يساهم حبل مشكلة هو غري 
أيضًا  بد  ال  بل  عنها،  مسؤول 
من أن يساعدنا الناس من خالل 
التقليل من تنقالتهم غري اجملدية 
اليت تفاقم أحيانًا من االزدحام، 
وأيضًا من خالل إرشادات قوى 
ستكون  اليت  الداخلي  األمن 
متشددة جدًا، خصوصًا يف فرتة 
كل  يف  وأيضًا  هذه  األعياد 

الفرتات األخرى«.
خطة  فرتة  منذ  وضعتم  سئل: 
خاصة بالدراجات والفانات فهل 
مصري  سيكون  وماذا  جنحت 
»ال  أجاب:  اجلديدة؟  اخلطة 
أحد ميكنه أن يقوم خبطة منفردًا 
الداخلية  وزارة  فيها.  وينجح 
يف  وحدها  تنجح  أن  ميكنها  ال 
أصاًل  هناك  ألن  املوضوع،  هذا 
والصالحيات  املهام  تشابكًا يف 
اجلميع.  يشمل  واملسؤوليات 
احلريري  الرئيس  فعل  وحسنًا 
أن دعا هلذا االجتماع التنسيقي 
ألن املوضوع يتخطى قوى األمن 
وزارتي  أو  وحدها  الداخلي 
وحدهما.  األشغال  أو  الداخلية 
هذا املوضوع مرشح أكثر للنجاح 
إذا تابعنا وترية التنسيق وباختاذ 
مالحقتها  نستطيع  جذرية  تدابري 
كان  هذا  منها.  نفذ  ما  وتقويم 
احلرص  اليوم.  االجتماع  توجه 
كبري على أن نعرف مدى تنفيذ 
كل خطة نقوم بها ومدى جناحها 
إىل  ونذهب  خطوة  كل  ونقّوم 
إعطاء  أريد  ال  أكرر  أبعد.  خطط 
وعود كاذبة للناس أو نقول هلم 
ازدحام  أن غدًا لن يكون هناك 
هذا  إن  هلم  نقول  ولكن  سري، 
االزدحام سُيعاجل ضمن ما ميكن. 
عددًا  هناك  أن  ننسى  أال  علينا 
يف  موجود  السيارات  من  هائاًل 
لبنان باملقارنة مع الطرقات«.

احلريري يرأس اجتماعاً تنفيذياً ملعاجلة أزمة السري يف بريوت الكربى

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

الوزير خوجة
من ناحية ثانية، استقبل احلريري 
يف السرايا وزير اإلعالم والثقافة 
خوجة  العزيز  عبد  السعودي 

وعرض معه التطورات الراهنة.
رئيسة مهرجانات أبو ظيب

رئيسة  استقبل  احلريري  وكان 
الدولية  ظيب  أبو  مهرجانات 
السوبرانو  ترافقها  كانو  هدى 
بعد  أوضحت  اليت  القواص  هبة 
أبو ظيب  أن »مهرجانات  اللقاء 
هي الراعي الرمسي للمهرجانات 
فندق  يف  اجلارية  العربية 
»املوفنبيك«، وقد أرادت كانو 
أن تقوم بزيارة رمسية للرئيس 
احلريري من أجل البحث يف جممل 
لبنان  بني  الثقافية  العالقات 
استمرار  على  والعمل  ظيب  وأبو 

على  وتقويتها،  العالقات  هذه 
أن يكون لبنان حاضرًا دائمًا يف 
أقوى  أبو ظيب بشكل  مهرجانات 
»كذلك  وأعمق«.أضافت: 
احلريري  الرئيس  إىل  محلت 
دعوة رمسية للمشاركة يف العيد 
والذي  البحرين  لدولة  الوطين 
موسيقى  خالله  وأقدم  سأحييه 

خاصة بي«.
الرئيس  استقبل  ذلك،  بعد 
احلريري وفدًا من املشاركني يف 
األمن  مؤمتر »لبنان يف جملس 
والذي  دوليًا«،  جديد  فاعل 
يف  األنطونية،  اجلامعة  نظمته 
حضور سفراء: بريطانيا، إسبانيا 
شؤون  ومسؤولة  وأندونيسيا 
اخلارجية  يف  املتحدة  األمم 

الفرنسية سيلفي بريمان.

للجامعة  العام  األمني  وقد سلم 
فاضل  فادي  األب  األنطونية 
احلريري  الرئيس  الوفد  باسم 
املؤمتر،  لرعايته  تقديرية  درعًا 
بدينامية  فيها  نوه  كلمة  وألقى 
يف  وإرادته  احلريري  الرئيس 
مجع القوى السياسية يف لبنان 
ضمن إطار حكومة وحدة وطنية. 
اليت  اجليدة  بالعالقة  نوه  كما 
برئيس  احلريري  الرئيس  تربط 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
كله  ذلك  أن  معتربًا  سليمان، 
ناجح  لعمل  ضمانة  يشكل 
الصعيد  على  سواء  للحكومة 

احمللي أو حتى الدولي.
وقال فاضل بعد اللقاء: »نقلنا 
اليت  اخلالصة  احلريري  للرئيس 
توصلنا إليها يف املؤمتر الدولي 
أن  وأهمها  باألمس،  ُعقد  الذي 
اجملتمع  إىل  جمددًا  يعود  لبنان 
وعضو  أساسي  كالعب  الدولي 
بعدما  األمن،  جملس  يف  فاعل 

موضوع  فيها  كان  مبراحل  مر 
ولذلك  ومفاوضات.  قرارات 
دورًا  لبنان  بانتظار  أن  نعترب 
جيعله  مبا  ودوليًا،  إقليميًا  هامًا 
املفاوضات  صعيد  على  شريكًا 
اإلقليمية والديبلوماسية املتعددة 
جمموعة  ميثل  ألنه  األوساط، 
األمن  العربية يف جملس  الدول 
حيل  فهو  آسيا.  دول  وبعض 
مكانه ومكان فيتنام يف جملس 
أن  فيه،  شك  ال  ومما  األمن. 
أمام جملس  املطروحة  املواضيع 
منها  ساخنة،  ملفات  هي  األمن 
أزمة الشرق األوسط واملواضيع 
أمام  لبنان  يضع  مبا  النووية، 
استحقاقات هامة، جيب أن يكون 
وهذه  دور.  أو  موقع  فيها  له 
إجيابيًا  تنعكس  أن  جيب  األمور 
لبنان  يف  الداخلي  الوضع  على 
الداخلي  الوضع  ينعكس  أن  ال 
املعقد سلبًا على عمل لبنان على 

الصعيد الدولي«.
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دعا رئيس جملس النواب نبيه بري 
االول، اىل جلسة ملناقشة  امس 
على  والتصويت  الوزاري  البيان 
العاشرة  عند  باحلكومة  الثقة 
ايام  ظهر  قبل  من  والنصف 
يف  واخلميس  واالربعاء  الثالثاء 
اجلاري  الشهر  من  و10  و9   8
وحتدثت  النيابي.  اجمللس  يف 
طاليب  عدد  جتاوز  عن  املعلومات 
الكالم من النواب حتى يوم أمس 
إرتفاع  إحتمال  مع  نائبا  الـ40 
تاريخ  حتى  تدرجيًا  العدد  هذا 
الدعوة  جاءت  وقد  اجللسة.  بدء 
دوائر  تسلمت  بعدما  الرمسية 
من  نسخًا  أمس  النيابي  اجمللس 
بدورها  وبدأت  الوزاري  البيان 

بتوزيعها على النواب.
واشارت مصادر نيابية اىل »أن 
الزمحة يف عدد طاليب الكالم تعود 
يف الدرجة األوىل إىل أن غالبية 
النواب اجلدد يريدون التحدث من 
على منرب اجمللس، إضافة إىل أن 
العامة  القاعة  إىل  احلياة  عودة 
النواب  شجعت  الربملان  وأروقة 

على التحدث أيضا«.
الثقة  »إن  املصادر:  وقالت 
املتوقع أن تناهلا حكومة الرئيس 
ستتجاوز  األوىل  احلريري  سعد 
اإلمجاع  اىل  نظرا  صوتا  الـ120 
وأن  اجمللس،  داخل  متثله  الذي 
ستحجب  اليت  القليلة  األصوات 
مواقفها  ستكون  متتنع  أو  الثقة 

وإعتبارات  مبسائل  إما  مربوطة 
خاصة أو بسبب الغياب عن اجللسة 
غالبية  أن  كما  التصويت،  خالل 
موضوع  على  سرتكز  الكلمات 
اهليئة  تشكيل  ومسألة  السالح 
الوطنية إللغاء الطائفية السياسية 
من  التوضيحات  بعض  وكذلك 
بعض الوزراء ملواقفهم املتحفظة 
عن البيان الوزاري أثناء مناقشته 
وإقراره من احلكومة وخلفية ذلك، 
مببدأ  اإللتزام  على  التأكيد  مع 
جانب  إىل  الوزاري،  التضامن 

قضايا أخرى«.
اجمللس  رئيس  نشاط  ويف 
مقر  يف  استقبل  االول،  أمس 
التينة  عني  يف  الثانية  الرئاسة 
باولو  لبنان  يف  الربازيل  سفري 
حضور  يف  فونتورا،  دي  روبرتو 
يف  اخلارجية  العالقات  مسؤول 
الساحلي  طالل  »امل«  حركة 
واملستشار االعالمي علي محدان، 
وجرى عرض للتطورات والعالقات 

الثنائية بني البلدين.
كما التقى الرئيس  بري يف حضور 
كوبا  سفري  ومحدان،  الساحلي 
سريانو  مانويل  لبنان  يف  اجلديد 
بروتوكولية  زيارة  يف  اكوستا 
وسلمه  منصبه،  توليه  ملناسبة 
رسالة من الرئيس الكوبي راوول 
لزيارة  رمسية  ودعوة  كاسرتو 

كوبا، وعد بري بتلبيتها.
واعرب اكوستا عن سعادته بلقاء 

بري »حيث مضى وقت طويل مل 
يلتق به«، مشريا اىل انه »كان 
سكرتريا يف السفارة الكوبية قبل 

سنوات«.
دانيال  الروماني  السفري  ونقل 
رئيس  تهنئة  بري  اىل  تناسي 
باألعياد  الروماني  النواب  جملس 
لزيارة  رمسية  دعوة  وسلمه 
بري  الرئيس  ووعد  رومانيا، 

بتلبيتها يف الربيع.
وبعد الظهر، التقى الوزير السابق 
قال:  الذي  اخلازن  هيكل  فريد 
الوطنية  الشؤون  يف  »حبثنا 
وحتدثنا يف موضوع تشكيل اهليئة 
الوطنية إللغاء الطائفية السياسية، 
وأنا  مستغرب  الرئيس  ودولة 
هذه  ملاذا  معه  مستغرب  ايضا 
إلغاء  بني  فرق  فهناك  الضجة؟ 
ليس  وهو  السياسية،  الطائفية 

القائم  اجلو  ظل  اليوم يف  واردا 
ألنه حيتاج اىل جمموعة إصالحات، 
واهليئة اليت حتدث عنها الدستور، 
وهذه اهليئة ليس من صالحياتها 
رئيس  ويرتأسها  الطائفية  إلغاء 
رئيس  فيها  ويشارك  اجلمهورية 
جملس  ورئيس  النواب  جملس 
ومهمتها  وشخصيات  الوزراء 
درس االقرتاحات حول نزع فتيل 
الطائفية وتقديم اإلقرتاحات اليت 
تعرض عليها اىل احلكومة وجملس 
النواب واهليئة ميكن أن تؤدي اىل 

إلغاء الطائفية بعد 30 سنة«.
وأبدى خشيته من »إنتقال عدوى 
حصلت  اليت  واإلعرتاض  التحفظ 
مواضيع  على  الوزراء  جملس  يف 
أساسية هلا عالقة مبوضوع احلكومة 
ملفات  اىل  األساسية  والقضايا 
احلكومة  مبلفات  عالقة  هلا  أخرى 
املستويات  على  تؤثر  أن  وميكن 
يف  مسموح  فالتحفظ  الوطنية، 
عن  التحفظ  أما  الوزراء،  جملس 
نقطة أساسية عليها إمجاع فيمكن 
العدوى  من  نوع  اىل  يؤدي  أن 
وتعطيل جملس الوزراء واملهمات 
حنتاج  مرحلة  يف  منه  املطلوبة 
فيها اىل معاجلة عدد من القضايا 

االقتصادية واملعيشية«.
اجلعفري  املفيت  استقبل  كما 

الشيخ امحد طالب.
باملطران  هاتفيا  اتصاال  وأجرى 

سليم غزال مطمئنا اىل صحته.

بري يعينّ الثالثاء موعداً ملناقشة البيان وطالبو الكالم 
جتاوزوا الـ40 والثقة ستفوق الـ 120

والبلديات  الداخلية  وزير  استقبل 
النائب  االول،  امس  بارود  زياد 
رئيس  يرافقه  خليل  حسن  علي 

احتاد النقل الربي بسام طليس.
فرصة  »كانت  انها  اىل  واشار 
العام  األمين  الوضع  لعرض  ايضا 
تبذل  اليت  واجلهود  البالد  يف 
إضافة  الداخلي  االستقرار  لتعزيز 
اىل شؤون بلدية ومناطقية وملسنا 
استثنائيا  اهتماما  الوزير  من 

خبصوصها ».
يف  النائبني  بارود  والتقى 
االن  التغيري واالصالح«  »كتلة 
قال:  الذي  ديب  وحكمت  عون 
يف  الداخلية  وزير  مع  »تشاورنا 
بعبدا  بقضاء  تتعلق  شتى  امور 
اننا  خصوصا  وقراه  وبلداته 
على  نعمل  بعبدا  كتلة  نواب  حنن 
يدرس  كبري  تنموي  مؤمتر  حتضري 
ويضع  املنطقة  مشكالت  كل 
خريطة الطريق ملسألة التنمية يف 

بعبدا«.
امور  يف  ايضا  »حتدثنا  اضاف: 
وامور  بعبدا  مبنطقة  تتعلق  امنية 
اخرى تتعلق حبدود بعض البلدات 
اليت تعاني نزاعا بينها«. واشار 
اىل »ان الوزير بارود وعد مبتابعة 
حلول  اىل  للتوصل  املسائل  هذه 

هلا«.
الوزير  من  اطلعنا  »كما  وتابع: 
االنتخابات  موضوع  على  بارود 
البلدية ومسألة املهل وكل االمور 
اليت هلا عالقة خبلق جو مؤات هلذه 

العملية االنتخابية البلدية«.
ونقل عن بارود امله يف »تعديل 
بعض املسائل املتعلقة باالنتخابات 
ابدينا  »لقد  وقال:  البلدية«، 
طلبنا  كما  اخلصوص.  بهذا  رأينا 
اليت  التصحيحات  بعض  منه  حنن 

وضعناها يف براجمنا اليت اطلقناها 
يف حمطات سياسية عدة«.

»املستقبل«  كتلة  عضو  وزاره 
النيابية النائب معني املرعيب الذي 
معه  حتدثت   « اللقاء:  بعد  قال 
خبصوص انشاء مكتب نفوس يف 
بلدة مشمش يف عكار ويف توسعة 
وتأهيل مكتب نفوس حلبا ـ عكار 
النفوس  مكتب  وتأهيل  وتوسيع 

يف العبدة ـ عكار«.
الثالثة  املراكز  »هذه  اضاف: 
مهمة كما ان انشاء مكتب مشمش 
النها  عكار  جرد  الهالي  جدا  مهم 

ختدم اهالي املنطقة«.
وتابع: »لقد وعدنا بارود بإنشاء 
هذا املكتب وأعطى تعليماته بهذا 
اخلصوص كما ابلغنا انه رصد مبلغ 
لبعض  لبنانية  لرية  مليون   246
بلديات  فيها  ليس  اليت  القرى 
طرق  من  املشاريع  بعض  المتام 

وكهرباء وغريها«.
ولفت اىل »اننا طلبنا من بارود 
بامسنا مجيعا كنواب عكار ان يصار 
اىل انشاء بلديات حيث يلزم حتى 
القرى ومن دون  يتم تطوير هذه 

اية خلفيات سياسية«.
املخطوف  عائلة  بارود  التقى  كما 
جوزف صادر ضمت شقيقته عفاف 
وابنتها نانسي وصونيا إبنة جوزف 

صادر.
صادر  عفاف  صرحت  اللقاء  بعد 
على  مثابر  »بارود  ان  مؤكدة 
معرفة هذا املوضوع وليس هناك 
اي  تصلنا  ومل  جديدة  معلومات 
معلومات خبصوص شقيقي جوزف 
رجل  »نشكر  صادر«.اضافت: 
الدين الذي كان على تواصل مع 
املطران حداد وابلغه ان اخي بصحة 

جيدة وال نعرف اكثر من ذلك«.

بارود يلتقي آالن عون وديب واملرعيب وعائلة صادر

*الرئيس نبيه بري*
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بإدارة جان جربان

سامي اجلميل:ال يتوقع أحد باسم التحالفات وضع »الكتائب« يف اجليب
يف  املركزية  اللجنة  منسق  شدد 
اللبنانية«  »الكتائب  حزب 
النائب سامي اجلمّيل على انه »ال 
التحالفات  باسم  انه  احد  يتوقع 
يف  »الكتائب«  وضع  يستطيع 
حفظ  عدم  اىل  دفعها  او  اجليب 
صوتوا  الذين  اللبنانيني  كرامة 
أنه  معتربًا  االنتخابات«،  يف  هلا 
»عندما نتحدث عن كتاب التاريخ 
نصيب يف الصميم وما يؤكد ذلك 
هو تناول هذا املوضوع يف االعالم 
بعدما حتدثنا حنن عنه. وذلك الن 
خطًا  يعترب  التاريخ  كتاب  نّص 
يبدأ  فهو  الوطن  لبناء  اساسيًا 

الشرط  الذي هو  باالخر  باالعرتاف 
واستعادة  الوطن  لبناء  االساس 
ولعودة  احلقيقية  الشراكة 
عيش  اىل  واملسلمني  املسيحيني 

امليثاق«.
نظمه  عشاء  حفل  خالل  ولفت 
االول  القطاع  أمس،  من  أول 
املنت  قضاء  »الكتائب«  يف 
االقسام  لرؤساء  الشمالي 
»املساومات  اىل  السابقني، 
والدولية  االقليمية  واالتفاقيات 
واحياًنا الداخلية اليت حتصل واليت 
التساؤل عن  اللبنانيني اىل  تدفع 
مصري نتائج االنتخابات النيابية«، 

قد  اهلل«  »حزب  »ان  معتربًا 
السعودي  االتفاق  خالل  من  ينجح 
ـ السوري بدفع بعض احللفاء اىل 
املوقف الضعيف او املساومة امنا 
فكلمة  الكتائب  حزب  اىل  بالنسبة 
احلق ستقال كما دائًما ومهما كانت 
الظروف«.وقال: »كما طالبوننا 
بعدم التحدث عن االحتالل السوري 
اليوم  يف ظل الوصاية، يطالبوننا 
»حزب  سالح  عن  التحدث  بعدم 
اهلل« النه باق، اال اننا نقول هلم 
النه  باقًيا  ليس  السالح  هذا  ان 
ضد الدستور والقانون وضد قيمنا 

ومبادئنا«.



صفحة 5     

لبنانيــات

Page 5

@aÏ‹óycÎ@pa�ãfl@U@aÏ€�ÏyF@
@b„b™@V@Ä€a@Û‹«

@LbÌäÏé@LÊb‰j€@∂a@aÏ€�ÏyF
 $RPPP@Õ‹jfl@Ûny@ÊÜä¸a
@¡‘œ $QP@Ú–‹ÿi

ÚÓ€bæa@p˝ÌÏzn‹€@ıbzÓ–€a
Î˝m@ëäbœ@ÒäaÜhi@

Shop T228. North Terrace- 
Level 1, Centro Bankstown

Ph: (02) 9793 1440 

4 /132 - 136 Haldon St. 
Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9740 8088 

@%b»€a@ıbÆc@…Óª@∂a@p˝ÌÏzn€a@ ãécÎ@pbflá©a@›õœc@‚�á‘m
‚ÏÓ€a@ê–„@¿@…Ìãé@á‘„@·Ó‹èm

Ú˜‰Ën€bi@‚�á‘n„
ÚÓiã»€a@ÚÓ€bßa@Âfl@

⁄äbjæa@Ûzö¸a@áÓ«@Újéb‰∑@
Email: info@alfayhaaexpress.com     *    Web: www.alfayhaaexpress.com

لقاءه  واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
برئاسة  الرابية  يف  األسبوعي 
عرض  الذي  عون  ميشال  العماد 
طرحها  اليت  للقضايا  اإلجتماع  بعد 
الذي  بكركي  لقاء  وأبرزها  التكتل 
بالتارخيي،  األحبار  بعض  وصفه 
وأكد أن املفاهيم واألساليب ختتلف 
نفسها  تكون  املعطيات  ألن  أحياًنا 
الوحدة  أن  التأكيد  وجدد  خمتلفة. 
الوطنية هي خري وسيلة للدفاع عن 
لبنان. ودعا البعض اىل أن يتثقفوا 
ليفهموا ما معنى املقاومة، الفًتا اىل 
أن املقاومة هي قوة إحتياطية قوية 
تستعمل إذا خرقت احلدود أو إعُتدي 

علينا. وقال:
اجتماع التكتل اليوم خصص لدراسة 
طبًعا  بالتفصيل،  وشرحها  املوازنة 
خرجت  اجيابية  ات  تغريرّ فيها  الحظنا 
فيما  خاصة  العادي  الروتني  عن 
ق  التنفيذ وما يتعلرّ بأولويات  ق  يتعلرّ
املنتج  اإلقتصاد  ل حنو  بالتحورّ أيًضا 
وهناك  الريعي.  اإلقتصاد  بدل 
لن  ولكن  نوقشت  أخرى  مواضيع 
للنواب  سنرتك  بالتفصيل،  نذكرها 
ة املناقشة يف جملس النواب فيما  لذرّ

بعد.
األساسي،  املوضوع  كان  هذا 
والتفصيل أخذ وقًتا كثرًيا والحظتم 
أنها املرة األوىل اليت نتخطى فيها 

الساعة اخلامسة يف دراستنا.
لغبطة  الزيارة  الثاني،  املوضوع 
البطريرك يف بكركي والذي نشكره 
اليوم على استقباله لنا ضمن جملس 
املطارنة املوارنة، وهلذا اللقاء الذي 
املستويني  على  كثرًيا  جيد  أعتربه 
املسيحي واللبناني. صحيح أنه كان 

اجتماًعا  كان  ولكنه  مغلًقا  اجتماًعا 
لبنانًيا.

 ثم أجاب عن أسئلة الصحفيني
وصفوا  ذكرت  كما  األحبار  س: 
سم لقاؤك  اللقاء بالتارخيي، ملاذا يترّ
بالبطريرك املاروني اليوم بالتارخيي 
طاملا أنكم كنتم تؤكدون دائًما على 

التواصل الدائم مع بكركي.
املرة  هذه  الشكل  ناحية  من  ج: 
مدني مسؤول يشرتك  األوىل حيث 
مشولية  ثانًيا  املطارنة.  بإجتماع 
ضمن  اللبنانية  للسياسة  املوضوع 
والفائدة  احملتوى  املطارنة،  جملس 
منه على املستوى الوطين. ألنه كما 
فيها  كثرية  مواضيع  هناك  قلت 
التباسات يف السياسة ترتجم خطأ. 
وميكن أيًضا أن إدراك مفهوم التلقي 
سواء  خاطئًا  يكون  املواقف  هلذه 
أو  بالتحوير  أو  باجتهادات شخصية 

االجتزاء يف االعالم.
املباشر  اللقاء  كان  شيء  أفضل 
لون  الذين يشكرّ العالقة  مع أصحاب 
اإلكلريوس املسيحي املاروني على 
أن  وخصوًصا  األعلى.  املستوى 
شيء  فكل  خنفيه،  عندنا  شيء  ال 
الوطن  ملصلحة  به  نعتزرّ  به  قمنا 
الوطن،  مصلحة  غايتهم  أيًضا  وهم 
ختتلف  واألساليب  املفاهيم  ولكن 
نفسها  تكون  املعطيات  ألن  أحياًنا 
وصح.  خطأ  فيها  ويكون  خمتلفة 
بالنتيجة التالقي سيتم بني »الصح 
حيصل  ال  التالقي  ألن  والصح«، 

بني »الصح والغلط«.
نفسها  الغاية  مجيًعا  منلك  عندما 
أيدينا،  بني  اليت  املعطيات  ونثبرّت 
ال يعود هناك خالف. وأعتقد أن هذا 

ما حصل اليوم.
التفاهم مع حزب  س: كيف ساهم 
اليت  السياسية  الوثيقة  بلبننة  اهلل 

أعلنها السيد حسن نصراهلل؟ 
ج: أعتقد أن مجيعكم »شاطرين« 
واضح  حسن  والسيد  القراءة  يف 
تعليقكم  أمسع  أن  أريد  كثرًيا. 
كإعالميني وال أريد أن أحتدث ماذا 

أنا فعلت.
قوا على الوثيقة  أمتنى عليكم أن تعلرّ
حصل  الذي  التغيري  مدى  وعلى 
اللبنانية،  األجواء  مع  التأقلم  ومدى 
بغبطة  لها  أتقبرّ أنا  االحوال  كل  يف 

وانشراح واىل املزيد.
اإلجتماع  بعد  حتدثت  أنت  س: 
سيكون  أنه  املوارنة  املطارنة  مع 
على  كان  إن  اجيابية  نتائج  هناك 
الصعيد  على  أو  املسيحي  الصعيد 
اللبناني. ما هي هذه اإلجيابيات على 

ى؟ الصعيدين ومباذا ستتجلرّ
على  اليوم  لبنان  يشكو  مما  ج: 
واإلجتماعي؟  السياسي  املستوى 
أفكار   حول  الصراع  من  يشكو  هو 
وتناقضات ومشاكل مواضيع ليست 
يفترّش  البعض  حملها.  مطروحة يف 
عن مشكل واحد وال حياول أن حيلرّ 

مشكل اجملتمع اللبناني.
السياسي  خبطابنا  حنن  اليوم 
اخلطاب  نعيد  للمواضيع  وبشرحنا 
اىل هدوئه وحمتواه االجيابي وليس 
اىل حمتواه التصادمي. هذه الثقافة 
اليت ننشرها وهذه الغايات اليت من 
أن  السياسة.جيب  نتعاطى  أجلها 
معطياته  ضمن  موضوع  كل  نضع 
األساسية وبوضوح، وهذا خيلق نوًعا 
اجملتمع  نات  مكورّ بني  التضامن  من 
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فهم  مكون  على  ل  ويسهرّ اللبناني 
اآلخر، واآلخر أيًضا يفهم عليه.

أنه  وتعرفون  أهم شيء.  هذا  فإًذا 
األهم  الشيء  العامة،  سياسيت  يف 
عندي والذي أكرره دائًما دائًما، هو 
أن الوحدة الوطنية هي خري وسيلة 
اجملتمع  وعن  لبنان  عن  للدفاع 

اللبناني.
بالتفاهم نساهم  فإًذا كلما ساهمنا 
بصالبة  نساهم  وبالتالي  بالتقارب، 
اجملتمع وتقويته يف بنيته وتفكريه.

س: حول موضوع الوثيقة السياسية 
إن  يقول  رأي  هناك  اهلل،  حلزب 
لت اللبنانيني اىل فريقني  الوثيقة حورّ
ل اجليش اللبناني اىل قوة  وأنها حتورّ

رديفة مهمته فقط حفظ األمن؟
ق على هذا احلديث  ج: ال أحب أن أعلرّ
ألن ما كتبناه وتكلمنا عنه فيما خص 
موضوع الدفاع ودور املقاومة ودور 
يريد  ملن  كاٍف  أنه  أعتقد  اجليش، 
من  أصعب  ليس  ولكن  يفهم.  أن 
يقولون  يفهم،  أن  يريد  ال  انسان 
»ما يف أعمى أكرت من يللي ما بريد 
إنو يقشع، وما يف أطرش أكرت من 

يللي ما بريد يسمع«.
رديف؟  اىل  اجليش  ل  حورّ الذي  من 
ينهزم  عندما  يبدأ  املقاومة  دور 
هناك  ويصبح  النظامي  اجليش 
أو  رديف  دور  ليس  لألرض.  خرًقا 
ًما على اجليش  ما شابه، ليس متقدرّ
ولكنه  أرضه،  عن  بالدفاع  اللبناني 
ة إذا حصل اعتداء  قوة احتياطية قويرّ
حلدودنا  خرق  حصل  إذا  تستعمل، 
مكان  علينا. كيف يصبح  اعتداء  أو 
أين  أفهم.  ال  أنا  اللبناني؟  اجليش 
على  متارس  اًل؟  أورّ املقاومة  متارس 

أرض الوطن احملتلة، على األراضي 
ة  ة، ال متارس على أرض مستقلرّ احملتلرّ
وحررّة. ويقولون إن اجليش اللبناني 
األساس  رديًفا، هو  ليس  رديف!! 
يف حماربة اإلرهاب ودعم قوى األمن 
على األرض اللبنانية. دوره أساسي 
وهذا ليس دور املقاومة. فإًذا قبل 
أن يعلق بعضهم ويقوم باملزايدات 
بعض  أو  األصوات  بعض  لكسب 
باملوضوع،  يفهمون  ال  الذين 

فليتثقفوا قلياًل.
ثون بنية سيئة فهذا  إذا كانوا يتحدرّ
إذا  هم خصوًصا  أبًدا حبقرّ جيد  ليس 
وإذا  مسؤول.  مستوى  على  كانوا 
كانوا غري مثقفني فليقرأوا وليفهموا 

ما معنى مقاومة أواًل.
أنه  ذكرت  بكركي  لقاء  بعد  س: 
قراءة وتوضيح ملواقف  صار هناك 
اليها  تطرقتم  مواقف  أي  سابقة. 
موقفك  اسرتجعتم  وهل  حتديًدا؟ 
صفري  البطريرك  إن  قلت  عندما 

حيمي الفاسدين؟
ج: أنا مل أقل إنه حيمي القاسدين،  
واجتزاء،  بالكالم  حتوير  هناك  صار 
قلت بدفاعه عن النظام القائم حيمي 
غري  النتيجة  من  نوع  الفاسدين، 
حبمايتهم.  بقصد  ال  أي  املباشرة 
فيه فساد  نظام  عن  بالدفاع  ولكن 
يوصل اىل نتيجة محاية الفاسدين. 
عندما تقولون »حيمي الفاسدين« 
الكالم، فهنا أضع  فقط دون بقية 
عليرّ  يطرح  من  عند  السيئة  النية 
ًا  خ موضوعًا خالفيرّ السؤال حتى يرسرّ

فيه مسرّ بالشخص اآلخر.
أنا ممكن أن أقوم بشيء ينتج عنه 
أن  يت  نيرّ يكون يف  وال  معنيرّ  عطل 
أقوم بهذا العطل، ولكن بطريقة غري 
مباشرة ومن دون أن أدري وصلت 
اىل هنا. ما قلته كان لفت نظر على 

املوضوع.
املستوى  على  اجتماع  حيدث  عندما 
الذي عقدناه اليوم فليس للبحث يف 
هكذا مواضيع. للبحث مبصري لبنان 
واجملتمع اللبناني وثقافته وسياسته 
وحضارته.  وامتداده  واقتصاده 
مستوى  على  العليا  املواضيع  هذه 
معنوية  سلطة  هي  اليت  الكنيسة 
موجودة يف لبنان والعامل وهي اليت 

تدافع عن القيم الكربى.
املستوى  هذا  على  كان  احلديث 
وكيفية القيام بهذه املهمة وحتقيق 

هذه األهداف الكربى.
س: مل يعاتبك البطريرك على شيء 

؟
للقهوة  اتركوها  األحاديث  هذه  ج: 

صباًحا وليس للصحف.
أقرأ كل اليوم مقاالت يف الصحف أن 
»فالن زعل من فالن، وفالن حرتق 

على فالن.... طلعوا لفوق«.
النائب  طرح  على  تعليقك  ما  س: 

وليد جنبالط مبداورة الرئاسات؟
فق عليه اللبنانيون  ج: كل شيء يترّ
جيد، ولكن فليطرحوه دون مزايدات 
علنية  نقاشات  يكفينا  إعالمية. 
نأتي  وسهال،  أهال  وصراعات. 
حاليني  قياديني  هناك  وجنتمع، 
ميثلون الشعب اللبناني، ميكنهم أن 
فيما  موضوع  أي  ويطرحوا  جيتمعوا 
الكفاءة  لديهم  أن  وجد  إذا  بينهم. 
حتى حيققوا من دون أن يكون هناك 
ة« اجتماعية أو أي شيء آخر  »خضرّ

خملرّ بالواقع التضامين اللبناني.
أهال  وسليم«  »صاغ  كان  إذا 

وسهال به.
ث  أحتدرّ أن  قبل  أولويات،  هناك 
مبداورة الرئاسات. هل حنن يف ظل 
الفساد  أوقفنا  حالًيا  القائم  النظام 
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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˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

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

شعاره: الصدق في املعاملة

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

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

»لبنان  قلق.  جعجع  مسري 
لكن  العاصفة،  يوضع يف عني 
البلد جيد«، يقول الرجل مجلته 
بهدوء ثم يشرحها: األوضاع يف 
ليست  األوسط  الشرق  منطقة 
كبرية  تشنجات  هناك  سليمة. 
على احملور الغربي ـــــ اإليراني، 
على  حكمًا  يعين  ال  هذا  »لكن 
حق إيران أو عدم حقها حبصوهلا 
على سالح نووي«. الواقع يف 
بني  يعد  مل  التشنج  أن  رأيه 
الغرب وإيران، »ولألسف، هذا 
األمر مل يعد حمصورًا بني إيران 
والغرب، بل وصل إىل الصني 

وسوريا«.
كن  يضع مسري جعجع معادلة »يمُ
أن نتحاسب عليها يف أي وقت: 
اجلمهورّية  يف  النظام  بقاء 
اإلسالمية أصبح مرتبطًا بالسالح 
النووي. لذلك، إن النظرية اليت 
ثم  ستناور  إيران  بأن  تقول 
حتصل على املكتسبات وتتخلى 
فإيران  ساقطة.  مشروعها  عن 
بهدوء  مشروعها،  يف  ستستمر 
سيؤدي  ما  وهذا  بسرعة،  أو 
ِصدام عسكري يف  إىل حصول 
حتديد  املبكر  ومن  املنطقة، 
هذا  يف  ستدخل  اليت  األطراف 
الصراع. وحزب اهلل مبفهومه هو 
لألّمة،  األساسّية  املكونات  أحد 
الصراع  بهذا  عالقة  له  سيكون 
بشكل أو بآخر، وهذا ما أقصده 
عني  لبنان يف  إن  أقول  عندما 

العاصفة«.
القوى  تستطيع  هل  لكن، 
عسكرّية  ضربة  توجيه  الدولّية 
االقتصادّية؟  األزمة  ظّل  يف 
جييب جعجع بأّن قراءته ملا جيري 
»وهذا  حيادّية،  إيران  يف 

أن  دون  من  املسؤول  واجب 
أو  هذا  تفعل  أن  إليران  نقول 
إىل  ستصل  واملواجهة  ذاك. 
النهاية، اليت قد تكون عسكرّية 
أو اقتصادّية. مثاًل، األكيد أننا 
اقتصادّية  عقوبات  إىل  ذاهبون 
اليت  بتلك  شبيهة  تكون  قد 
حسني  صدام  عراق  هلا  تعّرض 
و2003«.   1990 عامي  بني 
ويرى أن األحداث اليت جتري من 
اليمن والسعودّية إىل تفجري يوم 
أمس يف مقام السيدة زينب يف 

دمشق كّلها إشارات خطرية.
رأيي  يف  »أنا  العمل؟  ما 
لبنان  يكون  أن  جيب  كمسؤول 
اخلطرية  التطورات  عن  مبنأى 
اليت جتري يف املنطقة. وهذا ما 
انعزاليًا«.  منحًى  البعض  يراه 
يستخدم مسري جعجع مثاًل ليشرح 
»كان  لبنان:  محاية  كيفّية 
بدون  جيلس  القديم  اإلنسان 
حراك كي ال يهجم عليه احليوان 
كي  فيه.  ويستفرد  الضاري 
علينا  إسرائيل  بنا  تستفرد  ال 
أن  أحد  على  ممنوع  نهدأ.  أن 
نقاشًا  ليس  وهذا  »يبعط«، 

بشأن احلق يف ذلك«.
هادئ؟ »علينا  اهلل  حزب  لكن 
ونطّبقه   1701 القرار  نلتزم  أن 
حبذافريه، ونسعى للحصول على 
إمجاع دولي بأننا ملتزمون، وهذا 

ليس الواقع«.
عندما تسأل »حكيم القوات« 
عما إذا كانت إسرائيل هي من 
»الـ1701  يب:  جيمُ القرار  خيرق 
إسرائيل،  مصلحة  يف  ليس 
وعلينا أن نلتزم به رغم اخلروق. 
عندما تصل القوات الدولّية إىل 
طبق القرار،  االقتناع بأن لبنان يمُ

ولألسف هذا ليس االقتناع، وال 
يقل أحد لي إن القوات الدولّية 
لبنان.  حيمي  ما  هذا  متحّيزة، 
هذه أهم خطوة، قد تكون كافية 
يقول  من  لكن  تكون،  ال  وقد 
إن اإلجراءات اليت يتخذها حزب 
نقاش  )بدون  وهناك  هنا  اهلل 
إىل  تؤدي  عدمها(  من  األحقّية 

الدفاع عن لبنان.
ال يعتقد مسري جعجع بوجود نّية 
لبنان،  على  لالعتداء  إسرائيلّية 
تراه  شيء  أي  جتاه  »لكن، 
اإلقليمّية  املنظومة  يف  يدخل 
ستقوم  املقبلة،  املواجهة  يف 
به«. لذلك، يرى أن »احلرب 
ستكون على حزب اهلل، وبالتالي 
فرصًة  منها  سيستفيدون 
لضرب لبنان وتدمريه ألنهم غري 
»مبسوطني« بالنظام اللبناني 
يسأل:  ثم  بوجوده«.  أو 
عّد إسرائيل لضرب  »ملاذا ال تمُ
والسعودّية،  واألردن  مصر 
ألن  علق:  تمُ خونة؟  هؤالء  هل 
اتفاقيات سالم مع مصر  هناك 
واألردن، فيقول إن »اتفاقيات 
السالم ال مفاعيل هلا، وإذا كنت 
ودول  واألردن  مصر  أن  ترى 
فعلى  إلسرائيل  حليفة  اخلليج 

الدنيا السالم«.
وينفي أن تكون القوات تراهن 
ـــــ  األمريكي  املشروع  على 
عن  قلته  »ما  اإلسرائيلي، 

إيران ليس قراءتي وحدي، بل 
الكثري  لدى  موجودة  قراءة  هو 
مراكز  ومنها  األطراف،  من 

الدراسات يف العامل«.
نفسه  جعجع  مسري  يضع  ملاذا 
يف مواجهة حزب اهلل دائمًا؟ هو 
ال ينفي ذلك، »فحزب اهلل هو 
من يطرح املبادرات واملشاريع 
ال  لذلك  البلد،  يف  السياسّية 
حتالف  أو  مواجهة  يف  تدخل 
الدور  تؤدي  اليت  اجلهة  مع  إال 
الالعب  هو  اهلل  حزب  األكرب. 
األكرب اليوم ال املرابطون. هناك 
موجودة،  األحزاب  من  الكثري 
وغري  تقليدّية  مواقفها  لكن 
كن أن  مؤّثرة، بينما حزب اهلل يمُ
أو  البلد 180 درجة مشااًل  يأخذ 
يينًا يف أي خطوة يأخذها، لذا 
حركته،  مواكبة  الضروري  من 
وباألخص أن حزب اهلل ممكن أن 
يدّب البلد كّله يف أتون النار، 
عن دراية أو عن غري دراية، عن 
حسن نّية أو سوء نّية. هو لديه 

قراءته وحنن كذلك.
ال ينفي جعجع وجود تشابه بني 
بني  السوسيولوجّية  الفئات 
اللبنانّية.  والقوات  اهلل  حزب 
وهناك  هنا  الناس  »قماشة 
هي ذاتها، والدليل أن املواطن 
يفعل  اهلل  حزب  يدخل  الذي 
ليجاهد، وقد يوت، ال لريتزق، 
ومن ينتسب إىل القوات يفعل 

حقق  ليمُ ال  يوت،  وقد  ناضل  ليمُ
مكتسبات«.

وثيقة  نقاش  جعجع  يريد  ال 
ما  »فأنا  بكاملها:  اهلل  حزب 
أقرأها  أن  أحب  أقرأها.  زلت 
أعّلق  أن  أريد  أنا  أكثر.  بتمعن 
والية  هي  واحدة  نقطة  على 
قاله  ما  صحيحًا  ليس  الفقيه. 
السيد حسن نصر اهلل بأن والية 
وأيديولوجي  ديين  أمر  الفقيه 
الفقيه  والية  فقط.  وعقائدّي 
ختتّص  ال  هي  شيء.  كّل  هي 
بل  املؤمن،  حياة  من  جبانب 
اجملتمع،  وحياة  حياته  كّل  يف 
من  منها.  جزء  هي  والسياسة 
هذا املنطلق الولّي الفقيه يرجع 
السياسي حيث توجد  القرار  له 
الفصل حتى  الكلمة  األمة. وله 
لو راجع العلماء يف هذه البقعة. 
أردت  ما  إذا  الفقيه  الولّي 
يأخذ  فإنه  اليوم،  أتصوره  أن 
قراره انطالقًا من مصلحة األمة، 
مصلحة  تعين  األّمة  ومصلحة 
األّمة  مصلحة  مسلم.  املليار 
أخرى.  مصلحة  أي  فوق  تعلو 
وتعلو فوق مصلحة أربعة ماليني 
مع  التضارب  وهنا  لبناني. 
حزب اهلل. بالنسبة إلينا مصلحة 
أي  فوق  تعلو  ماليني  األربعة 

مصلحة«.
هل يزور سوريا؟

سؤال  عن  جعجع  مسري  يب  جيمُ
لسوريا  زيارته  إمكان  بشأن 
أملك  دبلوماسّية: »ال  بطريقة 
موقعًا رمسيًا كي أزور سوريا«. 
وبصفته رئيسًا للهيئة التنفيذّية 
كن  يف القوات اللبنانّية: »ال يمُ
سّوت  إذا  إال  سوريا  أزور  أن 
مع  أمورها  اللبنانّية  الدولة 
دمشق، وهي: ملف املفقودين، 
القواعد العسكرّية السورّية ذات 
الغطاء الفلسطيين يف لبنان من 
يعقوب  السلطان  إىل  الناعمة 
ترسيم  وملف  وحلوة  وقوسايا 
احلدود، وخصوصًا يف شبعا«. 
ويف النقطة األخرية يرى جعجع 
كي  كبريًا  حظًا  يلك  لبنان  أن 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  يسرتجع 

من دون أن نكّلف لبنان.
يب:  كنا اسرتجعنا الغجر؟ ترد وجيمُ
ببعض،  بعضه  مربوط  »كّله 
يف  إسرائيل  ساعد  نمُ ال  دعونا 
بأن  اقتناع  عندي  احلجج.  إجياد 
كفرشوبا  وتالل  الغجر  اسرتجاع 
ال  وعندما  كفرشوبا.  من  يبدأ 
تنجح الطريقة الدبلوماسّية بأخذ 
ثبت  تمُ اليت  السورّية  الوثيقة 
لبنانّية شبعا إىل األمم املتحدة، 
جنلس حنن اللبنانيني بعضنا مع 
فعله.  املمكن  ما  لنرى  بعض 
لبناني  طرف  أي  كن  يمُ ال  لكن 
على  اسرتاتيجّية  يفرض  أن 

اآلخرين«.
جنار  إبراهيم  الوزير  لكن 
يقوما  مل  اللبنانّية  واحلكومة 
بعمل جدي خبصوص املفقودين، 
جييب  السلطة؟  من  جزء  وأنتم 
لكن  حاول،  »جنار  بأّن  جعجع 
السوريني رفضوا ومل يتجاوبوا. 
املوقوفني  تبادل  معاهدة  حتى 
السوري«.  اجلانب  رفضها 
لسوريا  جنار  زيارة  وخبصوص 
احلريري،  سعد  الرئيس  مع 
هو  »منشوف«.  يقول: 
األعمال  جدول  بتضّمن  يربطها 
القّوات  طرحتها  اليت  امللفات 
أن  ويؤّكد  سنوات.  أربع  منذ 
النقاش  تشارك يف  »القّوات 

مع احلريري بشأن الزيارة«.
قامت  سوريا  أن  جعجع  ويرى 

مسري جعجع: جيب إخراج لبنان من الصراع اإلقليمي كي ال تستهدفنا إسرائيل
الغربي  اخلطر  لتتجاوز  بالكثري 
إىل  نذهب  مل  »وحنن  عليها، 
سوريا، كما يقول بعض حلفاء 
إىل  جاءت  هي  بل  سوريا، 

طرحنا«.
حلفاؤنا ال خيجلون بنا

يرى مسري جعجع أن احلريري ال 
خيجل بالقّوات اللبنانّية. ويؤّكد 
أن هذا االنطباع حمصور ببعض 
أفرقاء 8 آذار، وهذا غري موجود 
تيار  أن ممثلي  والدليل  عندنا، 
جانب  إىل  جيلسون  املستقبل 
ممثلي القوات يف األمانة العامة 
اليت ال تزال تؤدي دورها على 
يعلم  وحده  واهلل  وجه،  أكمل 
واملشاورات  االتصاالت  حجم 

بيننا وبني احلريري.
أّما ملاذا مل يقبل بوزير حزبي، 
طارحني  »كنا  جعجع:  فيقول 
سعد  وكان  حزبيني،  وزيرين 
من  أصبح  ثم  موافقًا.  احلريري 
الشيخ بطرس  الضروري وجود 
قيمة  وهو  الوزارة،  يف  حرب 
ختلينا  إلينا،  بالنسبة  مضافة 
فادي  املاروني  املرّشح  عن 
سعد. وبعد مداوالت يف اهليئة 
التنفيذّية، قررنا احملافظة على 
وزارة العدل كي يستكمل جنار 
بدأ  برناجمه اإلصالحي. والحقًا، 
»الزوركة« على املقاعد وبقي 
وزير مشرتك للقوات وزحلة، وال 
بأرثوذكسي،  زحلة  متثيل  كن  يمُ
إىل  فاضطررنا  بكاثوليكي،  بل 
التخلي عن املرّشح اآلخر، وهو 
عماد واكيم. ليس سعد احلريري 
من استبعد وجود الوزير احلزبي 

القواتي، بل الظروف.
أولويتني  القوات  زعيم  ّدد  حيمُ
»أن  اجلديدة:  احلكومة  أمام 
عني  من  لبنان  احلكومة  رج  ختمُ
والتفاهم  بالتشاور  العاصفة 
اهلل،  حزب  يف  الشباب  مع 
وخصوصًا أن األوضاع اإلقليمّية 
أسوأ«.  إىل  سّيئ  من  تتجه 
الوضع  هي  الثانّية  األولوّية 
يرى  االجتماعي.  االقتصادي 
العاملّية  »األزمة  أن  جعجع 
املستمرة منذ سنة، وأزمة دبي 
لبنان  يلك  كم  أثبتتا  حاليًا، 
لكن  اقتصادّية،  قدرات  من 
تقوم  حكومة  إىل  حاجة  هناك 
باخلطوات الالزمة وجملس نواب 
كي  الالزمة،  التشريعات  قّر  يمُ
مداها  االقتصادّية  احلركة  تأخذ 
حمصورة  تبقى  وال  األوسع 
أن  ويؤّكد  األدنى.  املدى  يف 
القوات ال تتبنى خيارًا اقتصاديًا 
واحدًا، بل »كوكتيل من مجيع 
االقتصادية«.  النظرّيات 
ويلفت إىل ضرورة التعاطي مع 
عطي  القضايا »بالقطعة«. ويمُ
»حّل  مثااًل:  العاّمة  املديونّية 
مستحياًل.  ليس  املعضلة  هذه 
خصخصة  أن  يرى  البعض 
توفر  الدولة  املرافق يف  بعض 
سداد  من  لبنان  ّكن  متمُ سيولة 
جزء من الديون فتنخفض كلفة 
العام.  الدين  ويرتاجع  الدين 
إجياد  هي  األجدى  اخلطوة  لكن 
دورة  يوّفر  البلد  يف  استقرار 
اقتصادّية كاملة، توّفر مداخيل 
النمو يف  يسبق  حبيث  للدولة. 
كن أال  االقتصاد منو الدين، ويمُ
حتتاج إىل اخلصخصة«. ويربط 
بأولوّية  اقتصادي  حتّسن  أي 
احلكومة أي استقرار البلد، ألن 
فحسب.  تقنيًا  ليس  املوضوع 
نظرّية  مع  يتالءم  ال  وهذا 
ما  بعكس  املستمرة،  املواجهة 

يتبناه حزب اهلل.

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

فهم  أن  على  اللبنانّية  القوات  يف  التنفيذّية  اهليئة  رئيس  صّر  يمُ
ما  بشكل  مربوطان  مربعًا،  كلم  الـ10452  ومحاية  اللبناني  الواقع 
إبقاء  جيب  لذلك  اإليراني،  النووي  باملشروع  وحتديدًا  باإلقليمي، 
لبنان مبنأى عن هذا الصراع. وال ينسى جعجع التأكيد أن العالقة مع 
سعد احلريري ممتازة، وأن »سوريا هي من اقرتبت من 14 آذار 

ال العكس«
أجراها: ثائر غندور

*الدكتور مسري جعجع*
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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 $3950  

HOLDEN VECTRA 
AUTO, AIR, STEER, P.WINDOWS, CD PLAYER, ALLOYS, P.MIRRORS, 

152010/03/ REGO, TO MANY EXTRAS TO LIST, BUY IT NOW AND SAVE,

 FIXED PRICE $4650

FORD FALCON 
AUTO, AIR, STEER, STEREO, C.LOCKING, P.MIRRORS, 

AIRBAG, 302010/03/ REGO, BARGAINS GALORE, 

FIXED PRICE $2200

DAIHATSU CHARADE 
AUTO, AIR, STEER, 112010/01/ REGO, POWER MIRRORS, 

EXCELLENT ON FUEL ,

 FIXED PRICE $1650

    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«

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
فرض  دراسة  جيب  إنه  مريكل 
املزيد من العقوبات على إيران إذا 

مل تتعاون مع الغرب.
ويف املقابل، رفض رئيس الوزراء 
الروسي فالدميري بوتني الرد على 
ما إذا كانت روسيا ستؤيد فرض 
عقوبات على إيران، مكتفيًا بالقول 
إن موسكو ال متلك دلياًل على أنها 
فيما  نووي.  سالح  تصنيع  حتاول 
أن  يف  أملها  عن  الصني  أعربت 
الدولية  الوكالة  مع  إيران  تعمل 
احلوار  أجل  من  الذرية  للطاقة 
حل  اىل  والتوصل  واملفاوضات 
اإليراني. النووي  للملف  مناسب 
أما يف اجلانب اإليراني، فقد أعلن 
أن  الرجياني  علي  الربملان  رئيس 
النظر يف عالقات  الربملان سيعيد 
اليت  بالدول  اإلسالمية  اجلمهورية 
النووية  نشاطاتها  ضد  صوتت 
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
األسبوع املاضي. فيما دعا رئيس 
النظام  مصلحة  تشخيص  جممع 
اىل  رفسنجاني  هامشي  إيران  يف 
األعلى  املرشد  حول  االلتفاف 
خامنئي  علي  اإلسالمية  للجمهورية 
تواجهها  اليت  التحديات  ملواجهة 

البالد.
وقال الناطق باسم البيت األبيض 
روبرت غيبس للصحافيني »الوقت 
هو  النهائي  املوعد  هذا  ينفد. 
»من  أنه  وأوضح  العام«.  نهاية 
الواضح جدًا« أن اإليرانيني ينكثون 

االتفاق.
وذكرت املستشارة األملانية أنغيال 
الرئيس  استقباهلا  بعد  مريكل 
دا  لوال  ايناسيو  لويس  الربازيلي 
إيران تضع  سيلفا يف برلني، أن 
النووي  برناجمها  إزاء  الغرب  صرب 
موضع االختبار، وأنه جيب دراسة 
فرض املزيد من العقوبات عليها إذا 
الغرب. وقالت إن  مل تتعاون مع 
الربازيل والواليات املتحدة والقوى 
األوروبية لديها رغبة مشرتكة يف 
أن تبدي إيران شفافية وتعاونًا مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت يف مؤمتر صحايف مشرتك 
مع لوال »نسعى يف مسارين وهما 
أننا نعرض على إيران تنمية جيدة 
ولكننا  مشرتك...  أساس  على 
إنه  أيضًا  نقول  اآلخر  اجلانب  على 
صربنا  واخترب  ذلك  حيدث  مل  إذا 
عقوبات  يف  النظر  فيجب  بشدة 

جديدة«.
الروسي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
متلك  ال  بالده  أن  بوتني  فالدميري 
دلياًل على أن إيران حتاول تصنيع 
سالح نووي. وقال ردًا على صحايف 
إيران تقرتب  إذا كانت  سأله عما 
»ليس  نووية  قنبلة  صنع  من 
إيران  بأن  تفيد  معلومات  لدينا 
تعمل على تصنيع سالح نووي«.
إذا كانت روسيا  وحني سئل عما 
ستؤيد فرض عقوبات دولية على 
اجلمهورية اإلسالمية رفض رئيس 

الوزراء الروسي الرد.

أنباء  وكالة  نقلت  بكني،  ويف 
عن  »شينخوا«  اجلديدة  الصني 
غانغ  كني  الصيين  اخلارجية  وزير 
عن  صحايف،  مؤمتر  خالل  إعرابه، 
مع  طهران  تعمل  أن  يف  أمله 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
واملفاوضات  للحوار  الرتويج  أجل 
والتوصل اىل حل مناسب للشأن 

النووي اإليراني يف وقت مبكر.
الصني  تصويت  إن  كني  وقال 
يتماشى مع موقفها جتاه املوضوع 
كل  حض  وهو  اإليراني،  النووي 
املسألة  على حل  املعنية  األطراف 
وأشار  واملفاوضات.  احلوار  عرب 
منع  نظام  تدعم  الصني  أن  إىل 
وتؤمن  الدولي  النووي  االنتشار 
األمن  على  احلفاظ  من  بد  ال  بأنه 
األوسط.  الشرق  يف  واالستقرار 
وذكر كني أن الصني »ستدفع، 
كما دائمًا، مسار احلل الديبلوماسي 

للمسألة النووية اإليرانية«.
وكالة  نقلت  الوقت،  هذا  ويف 
)ارنا(  اإلسالمية  اجلمهورية  أنباء 
الرجياني  علي  الربملان  رئيس  عن 
املطلوب  التعاون  إيران  »قدمت 
الوكالة  حمافظي  جملس  مع 
ولكن  الذرية(  للطاقة  )الدولية 
يستدعي  أخريًا  صدر  الذي  القرار 
جلنة  يف  بدقة  التصويت  دراسة 
األمن القومي يف الربملان. سرياجع 
الربملان عالقات إيران بالدول اليت 
األخري  القرار  ملصلحة  صوتت 

ضدنا«.

البيت األبيض حيذر إيران من »نفاد الوقت«

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

املاروني  البطريرك  استقبل 
صفري،  بطرس  نصراهلل  الكاردينال 
الوزيرة  االول،  امس  بكركي  يف 
شكرته  اليت  معوض  نايلة  السابقة 
احتفال  يف  عنه  ممثال  ايفاده  على 
الذكرى السنوية العشرين الستشهاد 

الرئيس رنيه معوض.
ثم التقى رئيس »حركة التغيري« 
قال: »هنأت  الذي  حمفوض  ايلي 
العودة،  بسالمة  الغبطة  صاحب 
مهمتني:  قضيتني  البحث  وتناول 
واملادة  الوزاري  البيان  موضوع 
الدمسة يف داخله أي سالح »حزب 
واضح  البطريرك  وموقف  اهلل«، 
تقوم  ال  انه  من  دائما  وجيدده 
املبدأ  وهذا  جيشني،  بوجود  دولة 
مطالبة  واحلكومة  به،  العمل  جيب 
نهائي  حل  باجياد  احلوار  طاولة  عرب 
وجذري ملوضوع السالح الذي مل يعد 
حيظى بامجاع وطين على مستوى كل 

اللبنانيني«.
من  مزيد  اىل  »نتطلع  اضاف: 
بني  اهلادئة  واحلوارات  التهدئة 
ونبارك  اللبنانيني.  االطراف  كل 
التغيري  »تكتل  )رئيس  زيارة 
واالصالح«( النائب العماد ميشال 
ونتمنى  )االول(  امس  للصرح  عون 
ان تعمم على باقي القادة املسيحيني 

داخل صفوف 8 آذار«.
ولفت اىل ان حضور اجتماع املطارنة 
كما  سابقة،  يكن  »مل  املوارنة 
رئيس  ان  بل  البعض،  صّورها 
رفيق  الشهيد  السابق  احلكومة 
كل  اىل  مرتني  اجتمع  احلريري 

املطارنة«.
واوضح ان »ان لقاء أمس )االول( 
واالهم  املواضيع،  كل  فيه  طرحت 
ان  هو  السياسية  االمور  كل  من 
وتبني،  تتبدل.  ال  ثابتة  الكنيسة 
هذا  سيد  ان  املطاف،  نهاية  يف 
مهما  اليت  الصخرة  هو  الصرح 
رشقها  حاولوا  ومهما  الدنيا  أمطرت 
تبقى ثابتة ومتينة«. واكد »حنن 
أما  ونتغري،  نتبدل  السياسة  اهل 
والبطريرك  وثابتة  فباقية  بكركي 
مواقفه  على  ثابتا  سيبقى  صفري 

التارخيية«.
العميد  قاله  الذي  بالكالم  وذكر 
بأن »البطريرك  اده  رميون  الراحل 
صفري سيدخل التاريخ وسيكون من 
البطاركة العظام، ومن اهم البطاركة 
الذين تعاقبوا على سدة البطريركية 

املارونية«.
»احلركة  رئيس  صفري  والتقى 
خضر  بسام  احلرة«  اللبنانية 
لغبطة  »زيارتنا  قال:  الذي  آغا 
بسالمة  لتهنئته  تأتي  البطريرك 
االخرية  الوطنية  ومبواقفه  العودة 
جلهة املوقف من موضوع السالح غري 

الشرعي«.
الصادقة  املواقف  ورأى »ان هذه 
واليت تنم عن محاية للوطن والكيان 
هذا  غبطته،  عن  بغريبة  ليست 
الرسل  خطى  على  السائر  البطريرك 

واحلامي للوطن والكيان«.
اللبنانية  احلركة  اضاف: »حنن يف 
جلهة  موقفنا  على  نزال  ال  احلرة 
لن  فنحن  الدفاعية.  االسرتاتيجية 

اسرتاتيجية  امسه  بشيء  نعرتف 
دفاعية يف بلد له مقومات الدولة. لقد 
بالقوة حصاد  رحبنا االنتخابات وأخذ 
سيقولون  غدا  ورمبا  االكثرية.  ربح 
لبنان  عالقة  انكم »تعكرون«  لنا 
عشرين  وسيعيدوننا  شقيقة  بدولة 
عاما اىل الوراء، وهذا ما لن نقبل به 
النضال  اىل  الظروف  اضطرتنا  ولو 

من جديد«.
استئصال  عن  يقال  ما  اىل  ولفت 
الفساد قبل كل شيء، مشددًا على 
استئصال  يستطيع  احد  »ال  أن 
املؤسسات  غياب  ظل  يف  الفساد 
غري  سالح  ظل  ويف  الشرعية 
وايضا  للمؤسسات  شرعي ال خيضع 
على  تقضي  امنية  مربعات  ظل  يف 

الشرعية«.
سعد  الرئيس  »دولة  وهنأ 
الوقت  يف  حمذرًا  احلريري«، 
يستطيعوا  مل  ما  »ان  من  نفسه، 
سيؤخذ  املرة  هذه  رمبا  بالقوة  أخذه 

باخلدعة«.
وتسلم البطريرك من السيدة لودي 
فرنسوا  الشهيد  اللواء  ارملة  احلاج 
قداس  يف  للمشاركة  دعوة  احلاج، 
الستشهاد  الثانية  السنوية  الذكرى 
بعد  من  الرابعة  عند  احلاج  اللواء 
اجلاري   12 يف  املقبل  السبت  ظهر 
انطلياس.  الياس  مار  كنيسة  يف 
فرحية  جوزف  القاضي  التقى  ثم 
فالدكتور نبيل خليفة.وتلقى اتصاال 
االسالمي  اجمللس  رئيس  نائب  من 
االمري  عبد  الشيخ  االعلى  الشيعي 

قبالن هنأه فيه بسالمة العودة.

صفري يتلقى اتصاالً من قبالن ويلتقي معوض وشخصيات

حمفوض: ال قيام للدولة بوجود سالح غري شرعي
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@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

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

@÷�ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@�›◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@

@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@0411 575 323
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âfl@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹fl@Ïia@áËœ@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

…Ój‹€
HÒäÏÿ€aI@Ô„aäÏ◊@oÌå
@H∂Îa@Ú–�”I@ãÿi@

@0412963225@Zfibóm˝€

Sydney Landscaping and Excavations
ö^œfi˜]<ÿœfiÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

 Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals

 Plant and Grass – Sprinkler System 

Z·z‹fl@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma
04 1929 1261 M@@02 9785 8685

فلسطينية  مصادر  كشفت 
املركزي  اجمللس  ان  رفيعة 
الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
اجتماعه  يعقد  ان  املقرر 
من   15 يف  اهلل  رام  يف 
قرارًا  سيتخذ  اجلاري  الشهر 
السلطة  رئيس  والية  بتمديد 
عباس  حممود  الفلسطينية 
بسبب تعذر اجراء االنتخابات 
وخبصوص  موعدها.  يف 
التشريعي  اجمللس  مصري 
الذي تنتهي واليته هو االخر 
بالتزامن مع والية عباس يف 
رجحت  املقبل،  الشهر   25
اجمللس  يتخذ  اال  املصادر 
بشأنه،  قرار  أي  املركزي 
على  الوضع  على  يبقي  وان 
حاله، ذلك ان اجمللس تنتهي 
انتخاب  عند  القانونية  واليته 
واداء  جديد  تشريعي  جملس 

اليمني الدستورية.
وكان رئيس اجمللس الوطين 
الزعنون  سليم  الفلسطيين 
)ابو االديب( اعلن يف وقت 
ان  املاضي  الشهر  سابق 
سيسحب  املركزي  اجمللس 
صالحيات اجمللس التشريعي 
بسبب  نفسه  اىل  وحييلها 
يف  االنتخابات  اجراء  تعذر 
موعدها بعد ان رفضت حركة 
يف  اجراءها  »محاس« 

مكاتب  واغلقت  غزة،  قطاع 
االنتخابات  جلنة  ومقرات 
باعتقال  وهددت  املركزية 
كل من يتعاون مع اللجنة، ما 
دفع جلنة االنتخابات اىل رفع 
توصية للرئيس عباس بتعذر 
الرئاسية  االنتخابات  اجراء 
موعدها  يف  والتشريعية 
مبرسوم  عباس  تكليف  اثر 
رئاسي اللجنة باالعداد الجراء 
كانون  نهاية  االنتخابات 

الثاني )يناير( املقبل.
وقد رفضت حركة »محاس« 
دون  من  االنتخابات  اجراء 
املصاحلة،  التفاق  التوصل 
مسبقًا، علمًا ان »محاس« 
رفضت التوقيع على الوثيقة 
املصرية للمصاحلة اليت تقرتح 
الرئاسية  االنتخابات  اجراء 
حزيران   28 يف  والتشريعية 
وطالبت  املقبل،  )يونيو( 
الوثيقة  هذه  فتح  باعادة 
ما  مالحظاتها،  وتضمينها 
حركة  وكذلك  مصر  رفضته 
»فتح« اليت وقعت الوثيقة 

رغم مالحظاتها عليها.
القانون  ان  اىل  ويشار 
الفلسطيين  االساسي 
للسلطة  املؤقت(  )الدستور 
على  ينص  الفلسطينية 
للرئيس يف  التمديد  ضرورة 

حبسب  واليته،  انتهت  حال 
على  ادخلت  اليت  التعديالت 
بعد   2000 العام  القانون 
السابق  الرئيس  والية  نفاد 
فيما  عرفات،  ياسر  الراحل 
بوالية  اخلاص  النص  بقي 
هو،  كما  التشريعي  اجمللس 
اليمني  بقسم  تنتهي  حيث 
من اعضاء اجمللس التشريعي 
سلطات  واعتقلت  اجلديد. 
 45 االسرائيلي  االحتالل 
عضوا من اجمللس التشريعي 
»محاس«  تنفيذ  بعد 
اصوليني  وفصيلني 
اجلندي  اسر  عملية  اخرين 
شليط،  جلعاد  االسرائيلي 
ما زال 30 منهم يقبعون يف 
السجون االسرائيلية، وكذلك 
انقالبها  »محاس«  تنفيذ 
غزة  قطاع  يف  السلطة  ضد 
يف  انقسام  اعمق  ووقوع 
تاريخ الشعب الفلسطيين من 
جهة اخرى، ما ادى اىل شلل 
رغم  التشريعي،  اجمللس 
يف  »محاس«  نواب  ان 
جلسات  يعقدون  غزة  قطاع 
للمجلس بتوكيالت من اعضاء 
يف  املعتقلني،  اجمللس 
صرحية  خمالفة  تعترب  سابقة 
ولالعراف  االساسي  للقانون 

الدميوقراطية.

جداًل  ان  بالذكر،  اجلدير 
نفاد  اثر  اندلع  ساخنًا 
من  االوىل  االربعة  االعوام 
حيث  عباس،  الرئيس  والية 
ان  »محاس«  اعتربت 
وبدأت  انتهت،  قد  واليته 
غري  رئيسًا  باعتباره  تتعامل 
ان  من  الرغم  على  شرعي، 
القانون االساسي ينص على 
ترابط وتزامن والية الرئاسة 
باجمللس التشريعي، علما ان 
من  عام  قبل  انتخب  عباس 
التشريعي بعد وفاة الرئيس 
سادت  عرفات.وقد  ياسر 
الفلسطينية  االوساط  يف 
من  حالة  والشعبية  الرمسية 
االرتباك، بعد اعالن الرئيس 
نيته  املاضي  الشهر  عباس 
ثانية،  لوالية  الرتشح  عدم 
السالم  عملية  ارتطام  بسبب 
االسرائيلي،  التعنت  جبدار 
على  اسرائيل  واصرار 
مواصلة االستيطان اليهودي 
يف الضفة الغربية والقدس، 
مبرجعيات  االلتزام  ورفض 
واذعان  السالم،  عملية 
للموقف  االمريكية  االدارة 
عن  واحجامها  االسرائيلي، 
حقيقية  ضغوط  ممارسة 
وقف  على  اسرائيل  حلمل 

االستيطان.
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@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash

back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�̋ 0a@pbËuaÎ@LpbÌaãfl

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

@Ú�Ó„b™@Ò7»èm
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

القيادة األمريكية تطمئن األفغان القلقني:منظمة التحرير ستمدد والية عباس وتبقي وضع »التشريعي« على حاله

االنسحاب سنة 2011 سيحصل "بطريقة مسؤولة" 
سارع مسؤولون عسكريون امريكيون اىل طمأنة السلطات االفغانية 
اىل ان واشنطن ال تعتزم االنسحاب يف وقت مبكر وان عدد اجلنود 
الذين سيغادرون  أفغانستان سنة 2011 قد يكون "حمدودا جدا" 
يف إطار حماولة لرتويج اسرتاتيجية الرئيس االمريكي باراك أوباما 

اجلديدة يف ثالث قارات.
  ففي واشنطن، صرح رئيس هيئة االركان املشرتكة للجيوش  
االمريال مايكل مولن لشبكة "سي بي اس" االمريكية للتلفزيون 
ان "الرئيس امرنا بوضوح ببدء نقل املسؤولية االمنية اىل القوات 
الوطنية االفغانية يف متوز 2011". لكنه أوضح أنه "ليس هناك اي 
تقدير للوقت الذي سيستغرقه هذا االمر... مل يصدر اي أمر يف 
شأن عدد اجلنود. قد يكون العدد حمدودا جدا وقد يكون كبريا".

االنسحاب  ان  االمريكي  الشيوخ  جملس  يف  جلنة  امام  وأكد   
للظروف  و"وفقا  مسؤولة"  "بطريقة  سيحصل  أفغانستان  من  

امليدانية".

دعوة اىل عشاء مبناسبة عيد امليالد
يتشّرف التّيار الوطين احلّر فرع سيدني - أسرتاليا بدعوة 
اجلالية اللبنانية واالصدقاء واملشجعني اىل حفل عشاء ساهر 

يقام مبناسبة عيد امليالد اجمليد دعما للمسرية النضالية.
يتخلل العشاء كلمة مباشرة لدولة الرئيس العماد ميشال 

عون 
وذلك يوم اجلمعة الواقع يف 11- 12- 2009 يف قاعة  على 

العنوان التالي: 
Fontana Di Trevi

53 Raymond St.Bankstown
لالتصال: ايلي: 0424700796

ريتشارد: 0413107531
نأمل تشريفكم ودعمكم

جلنة املراسم واالحتفاالت
يف التّيار الوطين احلّر ريتشارد طنوس
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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

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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من  املعارض  االئتالف  متّكن 
التصّدي لنظام جتارة االنبعاثات 
احلكومة  وضعته  الذي 
يوم  صباح  وذلك  الفيدرالية 
تقوم  وسوف  املاضي  االربعاء 
احلكومة مبحاولة ثالثة للحصول 
نظامها  على  املوافقة  على 
لتجارة االنبعاثات لدى استئناف 

الربملان جلساته العام املقبل.
وكانت نتيجة التصويت 41 ضّد 
احلكومة  نظام  ضّد  صوتا   33

للتغيري املناخي.
وكانت السيناتورة سو جوديث 
ومخسة  بويس  وسو  ثروت 
سيناتوريني من حزب اخلضر قد 
اخرين  سيناتوريني  مع  صّوتوا 
من االئتالف السقاط خّطة جتارة 
االنبعاثات اليت تنص على وضع 
والسماح  الكربون  لتلّوث  حّد 
للشركات باحلصول على رخص 

للتلويث ضمن سقف معنّي.
وكانت رئيسة الوزراء بالوكالة 
بوزيرة  حماطة  غيالرد،  جوليا 
تغيري املناخ بيين وونغ وغريغ 
كومبيت، قد قالت ان احلكومة 
يف  تشريعها  تقديم  ستعيد 

الثاني من شباط املقبل.
مشروع  ان  غيالرد  وقالت 
يتضمن  سوف  اجلديد  القانون 
مع  مناقشتها  جتري  تعديالت 
قبل  »ولكن  االحرار  حزب 
وقت قصري قد اتفقنا مع حزب 

صّوت معه 33 وعارضه 41

سقوط نطام جتارة االشعاعات يف جملس الشيوخ
فرصة  سنعطي  اننا  االحرار.. 
للعمل  االحرار  حلزب  أخرى 
ملا  التشريع  هذا  مع  والتعامل 
لكننا  الوطنية  املصلحة  فيه 
منقسم  االحرار  حزب  ان  نعلم 

بالعمق حول هذا السؤال«.
وقال زعيم االحرار اجلديد طوني 
ان  اسرتاليا  على  ان  ابوت 
تؤسس نظام جتارة االشعاعات 
املتدة  الواليات  تكون  ان  بعد 
منوذجها  على  استقّرت  قد 
الصحيح  الوقت  »ان  موضحا 
هو  االشعاعات  جتارة  لنظام 
العامل  دول  بقية  تكون  عندما 
هذا  مثل  على  وقعت  قد 

النظام«.
وقال سيناتور حزب »العائلة 
الذي  فيلدينغ  ستيف  أوال« 
صّوت ضّد احلكومة، ان سقوطه 
للعائالت  فوز  (هو  )النظام 
مضيفا: ان العائالت واملصاحل 
الصعداء  تنفسوا  االسرتالية 
انه  الدراكهم  اليوم)االربعاء( 
لن يتم جلدهم بسياط ضرائب 

هائلة.
رئيس  االئتالف  اعطى  وقد 
الوزراء كيفن راد ذريعة للدعوة 
عندما  مبكرة  انتخابات  الجراء 
صّوت جملس الشيوخ على خّطة 

احلكومة حملاربة تغيري املناخ.
وكانت قد استؤنفت املناقشة 
يف  االنبعاثات  جتارة  لنظام 
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هذا  وينص  الشيوخ.  جملس 
لتلّوث  حّد  وضع  على  النظام 
للسماح  وبالتالي  الكربون، 
على  باحلصول  للشركات 
حدود  ضمن  للتلّوث  تصاريح 

معينة.
علنا  قال  راد  السّيد  وكان 
اىل  بالذهاب  مهتم  غري  أنه 
انتخابات مبكرة، غري ان العديد 
من املّطلعني داخل حزب العمال 
على  منفتحة  احلكومة  ان  قالوا 
ان  احملتمل  ومن  الفكرة  هذه 
جتري هذه االنتخابات يف شهر 
اذار املقبل يف حال قّرر السّيد 

راد الدعوة لالنتخابات.
متّردا  قاد  ابوت  السّيد  وكان 
على  تورنبول  السّيد  ضّد 

اتفاق لدعم نظام جتارة  خلفية 
االنبعاثات غري أن غالبية نّواب 
ضّد  صّوتوا  االحرار  حزب 
التصويت على االتفاق وبالتالي 

ضّد زعامة مالكوم تورنبول.
ومن شأن هذا النظام يف حال 
أن  شباط  يف  عليه  التصويت 
يزيد أسعار الفواتري واالدوات 
املنزلية، الّن الشركات امللّوثة 
التلّوق  كلفة  حتّمل  سوف 
حكومة  وعد  رغم  للمستهلكني 
راد بأن ال تكون حال العائالت 

أسوأ مما هي عليه.
وقد أطلق السيد ابوت على هذا 
النظام تسمية ضريبة 130 مليار 
ماكواري  لراديو  مصّرحا  دوالر 
اجلديدة  الضرائب  هذه  بأن 

من  تقّلص  لن  سوف  اهلائلة 
االنبعاثات، بل انها فقط سوف 

جتعل كّل االشياء اكثر تكلفة.
قال  قد  ابوت  السّيد  وكان 
يوم الثالثاء بأنه غري خائف من 
انتخابات  اىل  الدعوة  احتمال 
تغيري  بّشان  راد  السيد  ضّد 
املناخ واعدا بانه ليست هناك 
حاجة للتسّرع يف هكذا سياسة 

مهمة.
غري أن احلكومة سرعان ما نعتت 
قيادة ابوت بانها من بقايا عهد 
هارود وليس حبوزتها أي أفكار 

جديدة للمستقبل.
يعمل   االثناء،  هذه  ويف 
على  االحرار  حزب  اسرتاتيجيو 
استعمال  اسرتاتيجية  وضع 
االنبعاثات  جتارة  نظام 

الستهداف رئيس الوزراء على 
خلفية فشله يف حتقيق وعوده 
على  املالية  الضعوط  بتخفيف 

العائالت.
وقالت مصادر مطلعة ان دراسة 
حزب االحرار أظهرت ان العائالت 
االكالف  ارتفاع  بسبب  غاضبة 
على مرأى من السّيد راد. كما 
أن هذه االكالف سرتتفع جمددا 
بسبب نظام جتارة االنبعاثات ملا 

يزيد العبء على العائالت.
سوف  أنه  ابوت  السّيد  وقال 
خلفية  على  راد  السيد  يطارد 
بسبب  الفائدة  اسعار  رفع 
انفاقه املسرف مركزا على قرار 
برفع  الثالثاء  املركزي  البنك 
بنسبة  للفائدة  الرمسي  السعر 

0,25% ليصل اىل %3,75

احتمال إجبار طاليب اللجوء يف 
كريسمس ايالند على النوم يف اخليم

خّطة  جترب  ان  احملتمل  من 
الجراء  الفيدرالية  احلكومة 
االعتقال  مركز  على  توسعة 
يف جزيرة كريسماس طالبني 
اللجوء على النوم ويف اخليم.

وقال ناطق باسم دائرة اهلجرة 
واجلنسية أن عدد االسّرة يف 
 1088 من  يزيد  سوف  املركز 
سريرا اىل 1600 سرير حبدود 

منتصف الشهر املاضي.
قد  العّمالية  احلكومة  وكانت 
أكّدت يف شهر تشرين االّول 
 40 تنفق  سوف  أنها  املاضي 
مركز  لتحديث  دوالر  مليون 

 2200 ل  ليّتسع  االعتقال 
سرير.

الدائرة  باسم  الناطق  وقال 
قد  االستيعابية  القدرة  ان 
زادت مؤخرا لتصل اىل 1400 

سرير.
 200 حوالي  نقل  جرى  وقد 
االعتقال  مركز  اىل  سرير 
حيبث  ايالند  كريسماس  يف 
يف  االستعمال  قيد  ستكون 

منتصف الشهر احلالي.
 400 حوالي  نقل  سيتم  كما 
سرير اخر اىل املركز يف شهر 

اذار املقبل.

*طوني ابوت*

 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
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)تتمة املنشور على الصفحة 
االوىل(

جوزيف عساف.
الـ21 يف  وقد اقيم االحتفال 
4SEASON  يف سيدني  فندق 
داون تاون وحضره، اضافة اىل 
سيادة احلاكم العامل لكومنولث 
 QUENTIN BRYCE   اسرتاليا
العرب  السفراء  من  عدد   ،
وسفراء الغرب املعتمدين يف 
اسرتاليا ويف مقدمتهم سفري 
لبنان يف كانبريا االستاذ جان 
دانيال وعدد كبري من الوزراء 

والنواب االسرتاليني.
قدمته  الذي  االحتفال،  وهذا 
االوىل  االسرتالية  الصحافية 
كان   ،  TRACEY SPICER
املؤسسات  من  عدد  برعاية 
بنك  رأسها  وعلى  اهلامة 
االحتاد  وطريان  الناشيونال 

وتلسرتا وغريها.
االحتفال  وقائع  نقلت  وقد 
املرئي  االعالم  وسائل 
ويف  واملكتوب  واملسموع 
»اس  الـ  تلفزيون  مقدمتها 
بث  سيعيد  الذي  اس«  بي 
االحد  غد  يوم  االحتفال  هذا 
كما  صباحًا   10.30 الساعة 
ستبثه اس بي اس 2   يوم 
الساعة  من  االثنني  غد  بعد 

7.30 مساء حتى 9.30 لياًل.
اجلائزة  على  تنافست  وقد   
من  وشركة  مؤسسة   1500
احناء  سائر  من  اثنية  أصول 

اسرتاليا ومن اصل 102 بلد.
مت  االولية  التصفيات  ويف 
اختيار 10 مصاحل 5 منها حتت 

ELLA ROUGE  

دوالر  ماليني  مخسة  معدل 
ما  االخريات  واخلمس   انتاج 
فوق اخلمسة ماليني دوالر من 

االنتاج.

 ELLA مؤسسة  فازت  وقد 
ROUGE لصاحبها رجل االعمال 
علي محود وعقيلته منال محود 
للتفوق  نظرا  االوىل  باجلائزة 

الشركة  هذه  به  تتميز  الذي 
اعتمدتها  اليت  وللمصداقية 
مسريتها  يف  وتعتمدها 
العملية منذ تأسيسها قبل 13 
توسعت  حيث  االن  حتى  سنة 
اعماهلا من حمل واحد اىل 25 
حمال منتشرة يف احناء عدة من 

نيو ساوث ويلز.
لـ  محود  علي  االستاذ  وقال 
كبري  شرف  انه  »اهلريالد« 
لنا ان ننال هذه اجلائزة وهي 
اللبنانية  اجلالية  اىل  مهداة 

*السيد علي محود وعقيلته منال لدى استالمهما اجلائزة*

*السيد علي محود وعقيلته منال والسيد حسن موسى وعقيته*

والعربية واىل زوجيت وعائليت 
وما  جانيب  اىل  وقفت  اليت 

زالت طيلة مسريتي العملية.
واضاف االستاذ محود يقول ان 
هذه اجلائزة هي دليل اخر على 
اسرتاليا  يف  اللبناني  النجاح 
لرفع اسم لبنان واجلالية عاليا 

يف هذا املغرتب.
بالشكر  محود  االستاذ  وتوجه 
اىل كل الذين حضروا ودعموا 
سعادة  وخاصة  االحتفال  هذا 
اسرتاليا  يف  لبنان  سفري 

الذي  دانيال  جان  االستاذ 
اعترب هذه اجلائزة مبثابة جائة 
لكل لبناني كما شكر مؤسس 
ورئيس مؤسسة جائزة املصاحل 
االثنية االستاذ جوزيف عساف 
الراعية  املؤسسات  وكل 

والداعمة هلذه اجلائزة.
االستاذ  نهنئ  بدورنا  وحنن 
اجلائزة  هذه  على  محود  علي 
يزين  وساما  نعتربها  اليت 
اجلالية  ابناء  وصدور  صدرنا 

مجيعًا. 
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األقل  عون  ميشال  العماد  بدا 
بكركي  شهدته  ملا  استغرابا 
أالربعاء. فبعض وسائل اإلعالم مت 
إبالغها صباحا من دوائر الصرح 
دين«  »رجل  وصول  بتوقع 
يف  التواجد  وعليها  بكركي  اىل 
حال أرادت أال تغيب عن احلدث. 
الدين« هذا  ليتبينّ أن »رجل 
على  مدني«  »مسؤول  هو 
وكان  نفسه  عون  توصيف  حد 
معتادة.  أمنية  ألسباب  التمويه 
ويف »سابقة« هذه املشاركة 
جملس  اجتماع  يف  التارخيية 
عن  البعض  يتحدث  املطارنة، 
رفيق  الراحل  الرئيس  مشاركة 
اجلميل  أمي  والرئيس  احلريري 
أحد  لكن  اجمللس  اجتماعات  يف 
املطارنة يصونّب بأنه حينها اجتمع 
املطارنة  من  عدد  مع  احلريري 
اجمللس  اجتماع  ضمن  يكن  ومل 
ل فلم حيصل  الدوري، وأما اجلمينّ
ذلك على األقل طوال مدة تسلم 
أي  املطرانية  سدة  املطران  هذا 

أكثر من مخسة عشر عاما.
يف  املطارنة  عون  يناقش 
وسالح  املسيحية  املصاحلات 
الفلسطيين  والسالح  املقاومة 
الطائفية  وإلغاء  والتوطي 
وغريها  واهلجرة  السياسية 
و»مياحلهم« على مائدة بكركي 
الفاصولياء  لألربعاء  وغداؤها 
»من  وفواكه  بالدجاج  واألرز 
جانب  اىل  البيت«.يقف  حواضر 
البطريرك يف الكنيسة لشكر اهلل 
بالصالة ويغادر واعدا بـ»نتائج 
عامة  للبنان  وإجيابية  ممتازة 

واملسيحيي خاصة«.
البطريرك  ُيسأل  الوداع  وبعد 
»نعم  فيقول:  إجيابي  اجلو  هل 
بدنا  ما  اآلن  ولكن   ... نعم 
املصاحلات  وهل  حنكي«. 
متل  »نعم...  ق:  يعلنّ ماضية؟ 
ما شفتو«. ولعلها املرة األوىل 
اليت تسمع فيها توصيفات عون 
كأن  املطارنة  بعض  لسان  على 
»اجلريء«،  بالرجل  يصفونه 
»الصادق«،  »الواضح«، 
»املنهجي«،  »املنطقي«، 

»الفهمان«....
املطارنة  بدأ  متاما  التاسعة  عند 
بدخول قاعة االجتماعات ليبادرهم 
»اليوم  باخلرب:  البطريرك 
اجتماعنا  من  جزء  يف  سيشارك 
غالبية  عون«.  ميشال  العماد 
املطارنة دهشوا باستثناء البعض 
التقارب  حتقيق  على  عملوا  ممن 
مخسة.  اىل  يصل  وعددهم 
فمشهد األمس هو مثرة اجتماعات 
الرابية  بي  متواصلة  ولقاءات 
وبكركي منذ أكثر من شهرين من 
خالل مطارنة وموفدين من العماد 
عون مل يعلم منها إال الزيارة اليت 
قام بها بعيدا عن اإلعالم النائب 
منذ  الصرح  اىل  كنعان  إبراهيم 
وجاءت  أسابيع  الثالثة  قرابة 
عشية متثيل األخري لـ»اجلنرال« 
لرجل  تكرميًا  بكركي  قداس  يف 
جوزف غصوب.  اللبناني  األعمال 
خرج  ربعا  إال  العاشرة  متام  يف 
األب  اخلاص  البطريرك  سكرتري 
ميشال عويط اىل املدخل اخلارجي 
للصرح لكي يستقبل »اجلنرال« 
إال  الذي حضر منفردا ال يرافقه 

األمين.  والفريق  جربايل  غابي 
االجتماعات  قاعة  باب  ُيفتح 
املسيحي«  »الزعيم  فيدخل 
يصافح  املطارنة.  سينودس 
بداية البطريرك ثم املطارنة فردا 
اجملتمعي  رأس  ويدعوه  فردا. 
أن  وقبل  للجلوس.  ميينه  اىل 
وجهة  بعرض  عون  العماد  يبدأ 
نظره املظهرة غالبيتها يف خطابه 
البطريرك بكلمة  م له  العلين، قدنّ
متوقفا  حضوره،  فيها  له  شكر 
عند ما يتمتع به من مكانة ودور 
يف البلد على الساحتي الوطنية 

واملسيحية«.
جلس »اجلنرال« اىل ميي رأس 
الكنيسة املارونية وقال: »أتيت 
اجلميع،  مع  احلوار  أفتح  لكي 
وسأعرض  ومطارنة،  بطريركا 
وجهة نظري ونفتح باب النقاش 
أي  على  لإلجابة  مستعد  وأنا 
سؤال أو استيضاح فال ممنوعات 
قرابة  عون  حتدث  بيننا«. 
اللتي  الساعتي  من  ال%60 
اجمللس.  حضرة  يف  أمضاهما 
خصص  وقت  من  تبقى  وما 
ومداخالتهم.  املطارنة  ألسئلة 
وجتدر اإلشارة اىل أن 22 مطرانا 
اجتماعات  حيضرون  الذين  من 
اجمللس حضروا أمس ومل يتغيب 
مظلوم  مسري  املطران  سوى 
لوجوده خارج البالد علما أنه كان 
على خط  عملوا  الذين  من ضمن 
وعندما  اجلانبي.  بي  التقارب 
أن  »اجلنرال«  مداخلة  كادت 
تطول قال للبطريرك: »ال أعرف 
هل ال يزال عندي الوقت الكايف 
البطريرك:  أجابه  أتابع«.  لكي 
هذا  ويف  الوقت«.  كل  »لك 
 ، املواضيع  مقاربة  متت  التناغم 
والشائك منها،  به  ما هو مسلم 
اىل  التقارب  نسبة  ووصلت 
90% حبسب وصف أحد املطارنة 
الذي قال لـ»السفري«: »إن 
البطريرك كان مستمعا ومنشرحا 
وتبي بعد هذا اللقاء التارخيي أن 
مساحات التالقي واسعة وكبرية، 
تكن  مل  أنه  املشكالت  وإحدى 
هذه  مثل  حلصول  مناسبات  مثة 

املكاشفة«.
»اجلنرال«  م  قدنّ مداخلته  يف 
الذي  السياسي  للمسار  عرضا 
الباريسي  منفاه  منذ  انتهجه 
األمر  »شرح  اليوم.  وحتى 
وشامل  وواضح  منطقي  بشكل 
أحد  يقول  ومنهجي«  وواسع 
أن  اىل  أشار  الذي  املطارنة 

النقاط اخلالفية كانت قليلة جدا. 
واألسئلة  النقاش  باب  فتح  ثم 
على  املطارنة  معظم  وتناوب 
الكالم. شرح عون مسألة السالح 
ذات  املتحدة  األمم  وقرارات 
الصلة، مستشهدا مبذكرة التفاهم 
احلر  الوطين  التيار  بي  املوقعة 
أن  اىل  ومشريا  اهلل  وحزب 
معاجلة هذا املوضوع تأتي ضمن 
مها  قدنّ اليت  األمنية  اإلسرتاتيجية 
يف  وأصبحت  احلوار  طاولة  يف 
وهنا مسع  العام.  الرأي  متناول 
»اجلنرال« ثناء على »مذكرة 
التقارب  عززت  اليت  التفاهم 
املناطق  يف  املواطني  وأراحت 
املختلطة واملطارنة يلمسون هذا 
وانطالقا  مناطقهم«.  يف  األمر 
عن  عون  حتدث  الثناء  هذا  من 
»لبننة« حزب اهلل وهذه النقلة 
النوعية اليت تظهرت يف الوثيقة 
السيد  أعلنها  اليت  السياسية 
يومي«.  منذ  اهلل  نصر  حسن 
من  انطلقت  مداخلته  كانت  وإذا 
بعض  فأسئلة  اليوم  اىل  منفاه 
من  أبعد  اىل  ته  ردنّ املطارنة 
ذلك كأن يقول ردا على سؤال 
أعرف  أنا  »نعم  املطارنة:  أحد 
خدميت  حبكم  جيدا  جزين  منطقة 
اجليش«.  يف  كضابط  هناك 
ومن سالح املقاومة اىل السالح 
سوريا  مع  فالعالقة  الفلسطيين 
املطارنة  أحد  استوضحه  وهنا 
عن استمرار الوجود السوري يف 
لبنان من خالل تدخله يف الشؤون 
اللبنانية فكان نقاش عن العالقات 
االستقالل  منذ  للبلدين  اجلامعة 
»والتجاور يفرض إرساء أفضل 
العالقات«. ثم حتدث عون عن 
بأن  موقفه  مكررا  املصاحلات 
»ال مشكلة لدينا مع أحد« وهنا 
ر املطران فرنسيس البيسري  ذكنّ
اهليئة  رئيس  واكب  الذي 
اللبنانية  القوات  يف  التنفيذية 
مسري جعجع أثناء اعتقاله، مببادرة 
يف  األخري  بزيارة  »اجلنرال« 
كالعادة  الفتة  وكانت  سجنه. 
املرحة  البيسري  املطران  روح 
من  زادت  بطرفة  اللقاء  ن  لونّ إذ 
اجلو »املرتاح« على حد تعبري 
أحد املطارنة يف االجتماع وكذلك 
على الغداء. ومل يغفل كالم عون 
السياسية  الطائفية  إلغاء  ذكر 
ليست  »املسألة  بأن  مذكرا 
منفتحون  وحنن  السهولة  بهذه 
توافق  اىل  حيتاج  طرح  أي  وإمنا 
وسئل  الشعب«.  ممثلي  مجيع 

عن املسيحيي الذين دخلوا اىل 
أن  »سعينا  فأجاب:  إسرائيل 
يكون هلم بند يف البيان الوزاري 
معهم  التعاطي  كيفية  ملعرفة 
عرض  وكان  املستقبل«.  يف 
يف  الرتبوية  للموضوعات  كذلك 
واقرتح  الكاثوليكية  املؤسسات 
االجتماع  ختام  يف  املطارنة  أحد 
أن يصار اىل توسيعه يف موعده 
القادم الشهر املقبل لكن االقرتاح 
فـ»اجللسة  اقرتاح  جمرد  بقي 
ليست للخروج مبوقف أو طرح ما 

وإمنا للتالقي«.
اختصروا  للتالقي  املتحمسون 
»ضرب  بالقول  عون  خطوة 
ا من العصافري حبجر واحد«.  رفنّ
أي  أن  فتبي  اجللسة  وقائع  أما 
له  خمططا  يكن  مل  موحد  موقف 
ففي  األساس  يف  مطروحا  أو 
»املكاشفة«  كانت  األصل 
املبادرة  وجاءت  املطلوبة  هي 
سرعان  واليت  »اجلنرال«  من 
هذا  ويف  الكنيسة.  تلقفتها  ما 
املطارنة:  أحد  يقول  السياق 
ومبادرة  رائعا  كان  »اللقاء 
اجلنرال جيدة جدا بأن يدخل رجل 
ويقوم  السينودس  اىل  سياسي 
بهدوء«.  نظره  وجهة  بعرض 
يتمتع  ليته  بامسا: »يا  ويردف 
دائما بهذا اهلدوء الذي طالعنا به 
يوسف  املطران  وقال  اليوم«. 
»أي  إن  لـ»السفري«  بشارة 
تقارب مفيد واللقاء ختلله توضيح 
للمواقف«. وهل مت االتفاق على 
السري يف مصاحلات مسيحية يف 
هذا  يكن  »مل  أجاب:  بكركي؟ 
الربنامج«.  يف  داخال  املوضوع 
اخلارج  ويف  انسجام  الداخل  يف 
كل  يصطادون  إعالميي  مجهرة 
االجتماع لسبب  من  مطران خيرج 
»األجواء  يقول:  مطران  معي. 
الصراحة  وتسودها  منيحة  كتري 
ي  ونتحدث يف كل شيء ما عم خنلنّ
»فهمان«  واجلنرال  شي... 
بشكل  عائلي  جو  يف  ويتحدث 
ينضم  أن  وقبل  جدا«.  منطقي 
قام  بكركي  مائدة  اىل  اجلميع 
يف  تفقدية  جبولة  »اجلنرال« 
املارونية وهو  البطريركية  متحف 
لوحات  يضم  معرض  عن  عبارة 
صفري  البطريرك  ختص  وأدوات 
وأسالفه  اخلارجية  جوالته  يف 
املعوشي  البطاركة  وخصوصا 

وخريش والعريضة.
تصريح عون

بعد  قال  عون  العماد  وكان 

مناسبة  كانت  الزيارة  االجتماع: 
مهمة جدا قال عنها بعض األحبار 
إنها تارخيية، التقينا فيها جملس 
واقع  وعرضنا  املوارنة  املطارنة 
واألحداث  اللبنانية  السياسة 
اليت جرت يف اآلونة األخرية على 
األقل وما سبقها من أحداث مهمة 
العرض  بلبنان. كما ختلل  تتعلق 
أسئلة وإيضاحات حول السياسة 
كانت ضرورية لتوضيح املواقف 
ألنها  السياسية  ومنطلقاتها 
تزيل الغموض من ناحية املنطلق 
أساس  يف  كانت  اليت  والغاية 

املوقف.
ليس  »اللقاء  أن  اىل  ولفت 
جزء  املصارحة  ألن  للمصارحة 
لتوضيح  لكن  حديثنا  من  دائم 
تلتبس  أن  ميكن  اليت  اخللفيات 
غياب  بسبب  االنسان  على 
املعطيات« وقال: قدمنا الكثري 
هذا  يف  اجلديدة  املعطيات  من 
ممتازة  نتائجها  وستكون  اللقاء 
طبعا  العالقات.  صعيد  على 
اجلميع  هنا؟  حنن  ملاذا  تسألون 
املارونية  البطريركية  أن  يعرف 
مرجع تارخيي وهلا دور مميز يف 
إنشاء  ويف  وتارخيه  لبنان  حياة 
البطريرك  مبساعدة  الكبري  لبنان 
يف  حينه  يف  كان  الذي  حويك 

السدة البطريركية.
هل فتحت هذه الزيارة صفحة   ^
وبكركي  الرابية  بي  جديدة 
قائما يف  كان  الذي  التوتر  بعد 

السابق؟
للمواقف  توضيح  هناك  كان   {
كل  مشل  والشرح  وخلفياتها 

األطراف.
نظرك  وجهة  شرحت  هل   ^
اهلل  حزب  سالح  موضوع  من 
الكنيسة املارونية بهذا  وطمأنت 

اخلصوص؟
} هناك نقاط توافق وأخرى شهدت 
وكل  النظر،  وجهات  يف  تباينا 
حبثت ضمن مشولية  األمور  هذه 
معينة ألنه ال ميكن جتزيئها ولن 
من  القدر  هذا  من  أكثر  أعطي 
بعقد  جدا  لكنين سعيد  التوضيح 
وقلت  سبق  وكما  االجتماع  هذا 

سيكون تارخييا.
الجتماع  اللقاء  هذا  ميهد  هل   ^

مسيحي موسع؟
جملس  مع  كانت  املبادرة   {

املطارنة فقط.
^ هل من خطوات أخرى؟

دائما هناك خطوات أخرى وكل   {
شيء سيبحث عندما تنضج ظروفه.

^ يف احملصلة ما هي نسبة التوافق 
بينك وبي الكنيسة املارونية؟

املواقف  كل  حسابات،  جنر  مل   {
شرحت بوضوح خبلفياتها وأسبابها 
وهذا  قناعاته  له  انسان  وكل 
الوضوح ستكون له نتائج إجيابية 
خصوصا  املسيحيي  ملصلحة 

ولبنان عموما.
^ هل ستظهر هذه النتائج قريبا؟

} من هذه اللحظة.
بيان جملس املطارنة

سر  امي  تاله  الذي  البيان  اما 
يوسف  املونسنيور  البطريركية 
طوق بعد اجتماع جملس املطارنة 

فجاء فيه :
1ـ لدى اقرتاب عيد امليالد اجمليد 
أبرشياتهم،  أبناء  اآلباء  يهنئ 
تعاىل  اهلل  سائلي  العيد،  بهذا 
مجيعا  اليهم  بالنسبة  جيعله  ان 

موسم خري وبركة.
2ـ ان عيد امليالد اجمليد مناسبة 
املساعدة  يد  ملد  للميسورين 
بالفرح  ليعيد اجلميع  للمعسورين 
واألمل بغد أفضل جلميع الناس، 
يعاني  الذي  للوطن  وخصوصا 
تصدعا يف صفوف  سنوات  منذ 
عقباه  حتمد  ال  قد  املواطني 
أو  عليه،  هو  ما  على  استمر  اذا 

تنامى.
3ـ رحب اآلباء مبا مت من مصاحلات 
على الصعيد السياسي والوطين، 
اجلميع،  تشمل  أن  اهلل  وسألوا 
مبا  املصاحلات  هذه  تأتي  وان 
على  تفاهم  من  منها  ينتظر 
خلري  وذلك  الوطين،  الصعيد 
الوطن  ونهضة  اللبناني  الشعب 

مما يتخبط فيه من مشاكل.
4ـ نأمل ان حتمل األعياد املقبلة 
على  اللبنانيي  فئات  خمتلف 
تناسي ما يف صدورهم من أحقاد 
يتصاحلوا  وأن  بعضهم،  جتاه 
إنهاض  على  اخلناصر  ويعقدوا 
بلدهم مما يتخبط فيه من مشاكل 

تبدو مستعصية.
5ـ رحب اآلباء بزيارة العماد ميشال 
عون الذي عرض هلم نظرته اىل 
األوضاع الراهنة، وتداولوا وإياه 
أن  شؤونا وطنية خمتلفة، عسى 
وبالوفاق على مجيع  باخلري  تعود 

اللبنانيي.
6ـ إنا اذ نعرب عن خالص أمانينا 
على  مجيعا  وللبنانيي  ألبنائنا 
اختالف انتماءاتهم الدينية، نسأل 
اهلل أن جيعل العام اجلديد عليهم 

عام خري وبركة وطمأنينة.
)واعاله بعض اللقطات(

مكاشفة صرحية حول كل املعطيات.. وتوافق يف املوقف من إلغاء الطائفية السياسية

»لقاء تارخيي« بني عون واملطارنة خالل اجتماع جملسهم الشهري برئاسة صفري

*عون وصفري وأعضاء جملس املطارنة خالل االجتماع**البطريرك صفي والعماد عون*
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اقر جملس الوزراء يف جلسته 
البيان  مشروع  االربعاء، 
اجلديدة،  للحكومة  الوزاري 
طفيفة،  وإضافات  بتعديالت 
وكما كان مرتقبًا، حتفظ على 
البيان  من  السادسة  الفقرة 
املقاومة«  »حبق  املتعلقة 
سليم  جنار  ابراهيم  الوزراء 
الصايغ وسليم وردة وميشال 
فرعون، واعرتض عليها الوزير 
الوزراء  ان  اال  حرب.  بطرس 
اخلمسة تعهدوا التزام التضامن 

الوزاري داخل احلكومة.
بدأت اجللسة يف احلادية عشرة 
رئيس  برئاسة  الظهر،  قبل 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
سعد  احلكومة  رئيس  وحضور 
اجللسة  انتهاء  وبعد  احلريري 
الظهر،  بعد  الثالثة  قرابة 
طارق  االعالم  وزير  حتدث 
رئيس  فقال: »حتدث  مرتي 
اجلمهورية يف مستهل اجللسة 
اهلادئ  اجلو  انعكاسات  عن 
واالقتصاد  السياحة  على 
وعلى الوضع املالي، برغم ان 
يشهدها  اليت  املالية  االزمات 
العامل تدعونا اىل اليقظة. ثم 
حتدث عن اسرائيل اليت كانت 
التعامل  ضرورة  وعن  تهددنا 
بروح  التهديدات  هذه  مع 

املسؤولية الوطنية.
جملس  الرئيس  واطلع 
العمل  زيارة  على  الوزراء 
سوريا،  اىل  بها  قام  اليت 
الوضع  مناقشة  ختللها  واليت 
العام يف املنطقة والتطورات 
عملية  وآفاق  فلسطني  يف 
الدولية  والعالقات  السالم، 
ودور لبنان يف جملس االمن، 
سيما  وال  الثنائية  والعالقات 

حرب يعرتض ووردة والصايغ والنجار وفرعون يتحفظون ويلتزمون التضامن الوزاري

جملس الوزراء يقر البيان الوزاري من دون تعديل يف بند املقاومة
جلهة متابعة ما جاء يف البيان 
السوري.  ـ  اللبناني  املشرتك 
الوزراء على  كما اطلع جملس 
املتحدة  الواليات  زيارة  عزمه 
كانون  من  عشر  الثاني  بني 
منه،  عشر  واخلامس  االول 
الدفاع  وزيري  يضم  وفد  مع 

واخلارجية.
جملس  رئيس  اطلع  كما 
على  الوزراء  جملس  الوزراء، 
يف  للمشاركة  السفر  عزمه 
قمة كوبنهاغن للتغري املناخي، 
من  عشر  اخلامس  يف  وذلك 
رئيس  واطلع  االول،  كانون 
عن  الوزراء  جملس  اجلمهورية 
الفلسطيين  الرئيس  زيارة 
حممود عباس املقبلة اىل لبنان 

يف 7 كانون االول.
جملس  رئيس  قدم  ذلك  بعد 
الوزراء عرضًا خمتصرًا عن عمل 
الوزاري،  البيان  صياغة  جلنة 
اليت  احلوار  روح  على  مشددًا 
سادت اعماهلا، ثم شدد ايضًا 
الوزراء  التزام  ضرورة  على 
اىل  املسودات  تسريب  عدم 

وسائل اإلعالم.
عدة  اقرتاحات  الوزراء  وقدم 
الفقرات  بعض  إضافة  جلهة 
وقد  اآلخر.  بعضها  وتعديل 
البيان  مشروع  مناقشة  متت 
وُأقر،  فقرة  فقرة  الوزاري 
منه  السادسة  الفقرة  ان  غري 
املتعلقة حبق لبنان يف جيشه 
والعمل  ومقاومته  وشعبه 
مزارع  واسرتجاع  حترير  على 
اىل  كفرشوبا  وتالل  شبعا 
باعرتاض  قوبلت  النص،  آخر 
حرب  بطرس  الوزير  قبل  من 
وحتفظ الوزراء ميشال فرعون، 
الصايغ  وسليم  جنار  ابراهيم 

وسليم ورده«.
سؤال  على  مرتي  يرد  ومل 
االعرتاض  بني  الفرق  حول 

والتحفظ.
هناك  كان  هل  وسئل: 
االكثرية  وزراء  بني  انسجام 
يف مداخالتهم يف ضوء حتفظ 
 14 يف  املسيحيني  الوزراء 

آذار؟
عمق  يف  املناقشات  اجاب: 
جلنة  داخل  متت  املواقف 
من  تتألف  اليت  الصياغة، 
القوى  كل  ومتثل  وزيرًا   13
احلساسيات  وكل  السياسية 
وبهّمة  البلد،  يف  املوجودة 
واجلميع  النقاش  مت  الكثريين 
أدىل بدلوه واملواقف معروفة، 
وهناك من اختار عدم االعرتاض 
من  وهناك  التحفظ،  وعدم 
والتحفظ.  االعرتاض  اختار 
وقد سجل االعرتاض والتحفظ 
وانتهى  اجللسة  حمضر  يف 

األمر.
وقيل له: هل ستتوجه احلكومة 
يف  الثقة  جلسة  اىل  جمتمعة 
خصوصًا  النيابي؟  اجمللس 
يتحدثون  الوزراء  بعض  أن 
عن ان اعتماد احلكومة لبعض 

بالبند  املتعلقة  السياسات 
الوزاري  البيان  من  السادس 
يلزمهم  ولن  يلزمهم  مل 

بشيء؟
رد قائاًل: سوف متثل احلكومة 
أمام  رئيسها  برئاسة  جمتمعة 
وسيتلو  النيابي،  اجمللس 
رئيس احلكومة البيان الوزاري 
السادسة  الفقرة  فيه  مبا 
من  وهناك  يناقش،  وسوف 
الفقرة  هذه  على  سيعرتض 
بالطبع من قبل بعض النواب، 
وعلى فقرات اخرى، وسيكون 
نقاش يف جملس النواب حول 

هذا األمر.
يف  حبث  أي  حصول  ونفى 
الوزراء  أحد  من  اقرتاح 
يتعلق  بند  باستحداث 
اجلمهورية  رئيس  بصالحيات 

يف هذه اجللسة.
سؤال:  على  ردًا  مرتي  وقال 
لساعات  البيان  نقاش  ان 
ال  الوزارء  جملس  جلسة  يف 
واملواقف  يؤخر،  وال  يقدم 
عنها،  التعبري  ومت  معروفة 
بديلة  صياغات  واقرتحت 
جلنة  يف  اقرتاحها  سبق  كان 
بها،  يؤخذ  مل  ولكن  الصياغة 

ومن الطبيعي أن جلنة الصياغة 
اليت تتألف من 13 عضوًا تقدم 
تقاريرها اىل 30 عضوًا ليأخذوا 
اللجنة  هذه  عمل  االعتبار  يف 
التوصل  مت  وما  طويلة،  ملدة 
يف  املمكن  حدود  ضمن  اليه 
بيان كهذا، وتاليًا ليس هناك 
يستطيع يف  وزاري  بيان  من 
كل املواضيع أن يرضي اجلميع 

بالكامل بكل فقراته.
اضاف: الرئيس احلريري يشدد 
على ضرورة ان تكون احلكومة 
هناك  يكون  وأال  متضامنة 
احلكومة،  هذه  داخل  معارضة 
اعرتاض  يؤثر  ان  ميكن  هل 
التضامن  على  الوزراء  بعض 
املعنيون  الوزارء  الوزاري؟ 
تشديدًا  الوزراء  أكثر  كانوا 
الوزاري،  التضامن  على فكرة 
وهي واردة يف مقدمة البيان 
الوزاري يف الفقرة االوىل منه، 
املبدئي  موقفهم  ان  وقالوا 
التحفظ  أو  االعرتاض  جلهة 
على هذه الفقرة ال يعين انهم 
احلكومة،  داخل  معارضة  كتلة 
وهذا كان واضحًا من قبلهم، 
وهذا االمر طبيعي وليس من 
معارضة داخل احلكومة، وحنن 

حكومة واحدة ومتضامنة.
قد  البحث  يكون  ان  ونفى 
االسياسية  الوثيقة  اىل  تطرق 

ملؤمتر »حزب اهلل«.
التعديالت  هي  ما  سئل: 
على  ادخلت  اليت  الطفيفة 

الفقرات ويف اي منها؟
اجاب: هناك الكثري من الفقرات 
بعض  وسجلت  التعديل  طاهلا 
فقرات،  على  أيضًا  اإلضافات 
الدفاع  بوزارة  املتعلقة  كتلك 
مثاًل، كما يف اولويات احلكومة 

لبنان  بعضوية  تتعلق  اليت 
الدولي،  االمن  جملس  يف 
واستكمال  املهجرين  ومسألة 
للمتضررين  التعويضات  دفع 
على  االسرائيلي  العدوان  من 
لبنان يف حرب 2006، اصبحت 
احلكومة.  اولويات  من  ايضًا 
لبعض  ترتيب  إعادة  هناك 
طفيفة  وتعديالت  الفقرات، 
اطلنا  ولو  وهناك،  هنا  من 
ايضًا  اضفنا  لكنا  اجللسات 
امورًا عدة ألن كل نص قابل 
ولكن  والتحسني،  للتطوير 
اعتقد ان نص هذا البيان اخذ 
مناقشته  ومتت  كافيًا  وقتًا 
الوزراء  وجملس  اللجنة  يف 
ويف العلن ما يكفي لكي يقّر 
ونذهب به اىل جملس النواب 

لنطلب الثقة على اساسه.
كل  »إن  مرتي،  وأوضح 
هو  الصحف  يف  نشر  ما 
االخرية،  قبل  ما  الصيغة 
وقال:  صيغتان«.  وتلتها 
تقضي  املتبعة  االصول  ان 
بتدوين التعديالت اليت ادخلت 
تنقيحها،  وإعادة  النص  على 
اجناز  يتم  اهلل  شاء  وان 
البيان  لريسل  )اليوم(  ذلك 
وعندها  النواب،  جملس  اىل 
اجمللس  رئاسة  به  تتصرف 
النواب  متناول  يف  وتضعه 
سيحصل  وعندها  ملناقشته، 

عليه الرأي العام.
طرح  جيِر  مل  انه  اىل  وأشار 
اىل  احلريري  الرئيس  زيارة 

سوريا.
بني  لقاء  اجللسة  سبق  وكان 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
جملس الوزراء مت خالله البحث 

يف األوضاع العامة.

نقوال ناصيف
خرج الرئيس سعد احلريري من ثاني امتحان حلكومته بإقرارها 
البيان الوزاري بعد 22 يومًا من مناقشته املستفيضة. اكتفى 4 
وزراء مسيحيني بالتحّفظ وخامس باالعرتاض على بند املقاومة، 
يعُد حتفظهم  ومل  الوزاري.  التضامن  عن  أن خيرجوا  غري  من 
سوى تسجيل موقف سياسي مفاده التأكيد أن ال إمجاع على 
بند يعتربه الوزراء املسيحيون موضع خالف من داخل احلكومة 
حّتى. وقد دّونوا حتفظهم يف حمضر جلسة جملس الوزراء، من 

غري أن ُيطرح البيان الوزاري على التصويت.
البيان  ببند املقاومة على حنو ما ورد يف  التمّسك  ُيباغت  مل 
املسيحيني  الوزراء  السنيورة  فؤاد  الرئيس  الوزاري حلكومة 
إال  التحفظ،  هذا  تدوين  قّرروا سلفًا  قد  وكانوا  املتحفظني، 
أنهم فوجئوا برتاجع عن املسّودة اليت أعّدتها جلنة الصياغة يف 
بند مل يكن قد أثار غبارًا سياسيًا أو حتفظات مماثلة هو املتعلق 
بالعالقات اللبنانية ـ السورية. كمنت املفاجأة يف تعديل أدخل 
يف املسّودة على هذا البند أمس أبدل لفظة »النّدية« يف 
وأدخل  »املساواة«،  بعبارة  السورية  ـ  اللبنانية  العالقات 
تعدياًل آخر أشد إثارة لالنتباه يتعلق مبصري املفقودين اللبنانيني 
املفقودين  عن  قد حتدثت  املسودة  كانت  بعدما  يف سوريا. 
الوزاري  للبيان  النهائية  الصيغة  يف  ُشطبت  واجلثامني، 
اجلثامني، ونقل عن مرجع كبري يف جلسة اجمللس تربيره شطب 
لديها،  لبنانيني  بوجود جثث  تعرتف  ال  بأن سوريا  اجلثامني، 
وكان املرجع نفسه قد قال أيضًا إن استخدام لفظة النّدية يف 
العالقات اللبنانية ـــــ السورية خاطئ ويف غري حمله نظرًا إىل 
طبيعة عالقات البلدين.هكذا على أبواب زيارة احلريري لدمشق، 

أرسل البيان الوزاري أكثر من إشارة إجيابية مبّكرة إليها.
واقع األمر أن إقرار البيان الوزاري جاء خالصة معطيات منها:
صمت احلريري بني املؤيدين واملتحّفظني: وحدة احلكومة أواًل

1ـــــ تفادى رئيس احلكومة الدخول يف اجلدل العلين الذي أحاط 
يأِت  مل  الوزاري،  البيان  إدراجه يف  وسبل  اهلل  حزب  بسالح 
منذ االجتماع األول للجنة الصياغة يف 10 تشرين الثاني حتى 
البارحة، على ذكر املوضوع، ومل حيّدد رأيه فيه بني موقفني 
متناقضني عرب عنهما وزراء 8 آذار والوزراء املسيحيون يف 14 
آذار. وبدا احلريري يف صمته مراعيًا لتوازن حساس يف جملس 
الوزراء، سواء بالنسبة إىل الفريقني اللذين يتشّكل منهما أو 
إىل املوضوع الشائك نفسه. توّخى أيضًا تسهيل إبصار البيان 
الوزاري النور أكثر منه جعل تناقض املواقف جزءًا من االنقسام 

السياسي احلاد بني مشروعي 8 و14 آذار.
وخالفًا حلليفه رئيس احلزب التقّدمي اإلشرتاكي النائب وليد 
جنبالط الذي ذهب بعيدًا يف دعم وجهة نظر قوى 8 آذار بإزاء 
سالح حزب اهلل، رمى صمت احلريري إىل إبراز الطريقة اليت 
داخل  تضامن  أوسع  توفري  احلكومي:  العمل  إدارة  بها  يريد 
السلطة اإلجرائية وجتنيبها االنقسام بغية إجناح جتربة التعاون 
والتناقض  النفور  سوى  جيمعهما  ال  فريقني  بني  واالنفتاح 

وانعدام الثقة. 
القديم  إبقاء  على  إصرار  بني  املتبادل  التجاذب  يعِن  ومل 
تثبيت  على رفض  وإصرار  املقاومة،  حيال سالح  قدمه  على 
السابقة، إال أحد وجوه النفور والثقة املفقودة بني الفريقني، 
يف موضوع بات ميّثل ركيزة فقرية بني اخليارات االسرتاتيجية 

املتقابلة لكل منهما.
التضامن  يقارب  أنه  احلياد  على  بوقوفه  احلريري  أوحى  2ـــــ 
ال  معه،  اآلخر  الفريق  تعاون  على  اعتماده  باب  من  احلكومي 
فحسب،  لبنان  كل  حكومة  رئيس  بدور  باالضطالع  اكتفائه 
وطبقًا ملطلعني على موقفه، مّد يده إىل قوى 8 آذار يف أكثر 
من مناسبة، بدءًا برغبته يف سحب سالح حزب اهلل من التداول 
استجابته  إىل  وصواًل  وطنية  وحدة  حبكومة  مبناداته  مرورًا 

مطالب هذا الفريق يف حقائب احلكومة اجلديدة، انتهاًء بتشريع 
املقاومة حااًل مستقلة يف البيان الوزاري. يعرف أيضًا أن بني 
يدي خصومه أربع حقائب على متاس مباشر بركائز االقتصاد، 
التأثري  كاالتصاالت والطاقة والسياحة والصناعة، من شأنها 
يف عمل احلكومة إذا تعّمدت التعطيل بغية تقييد قدرات احلريري 
على احلركة. بل ينظر، تبعًا للمطلعني أنفسهم، إىل عمل احلكومة 
على أساس أنه كلٌّ متكامل، إذ يتداخل عمل الوزارات بعضها 
ببعض يف إدارة قطاعات ال تقتصر مسؤولياتها على وزير دون 
آخر. يصح ذلك على الطاقة مقدار صحته على األمن واإلصالح 
الذي  األمر  النشاطات، كالسري.  أبسط  والفساد، فضاًل عن 
ُيشعر احلريري حباجته إىل تعاون متبادل من داخل احلكومة. 
ويف ذلك مغزى رغبته يف املزاوجة بني حكومة متعاونة متّثل 
ال جيعل  الطرفني  بني  حاد  وتناقض سياسي  األفرقاء،  كل 
احلريري يتجاهل ترؤسه غالبية نيابية جتتمع يف قوى 14 آذار 

وتزّعمه األكثرية الوزارية.
غري  تظّل  صعبة،  إليه  بالنسبة  تبدو  كهذه  مزاوجة  أن  ومع 
مستحيلة. رغم أنها استحالت يف مرحلة وجود سلفه السنيورة 
دفعت  وإقليمية  حملية  ظروف  يف   2005 حكومة  رأس  على 

اجلميع إىل مواجهة حتمية وإىل حافة اهلاوية.
اهلل دور  بند سالح حزب  حيال  احلريري  حياد  يعّطل  3ـــــ مل 
حلفائه يف قوى 14 آذار، وال سيما منهم الوزراء املسيحيون 
الذين مّيزوا بدورهم بني رفضهم إبقاء الصيغة اليت أوردتها 
احلكومة السابقة يف البيان الوزاري للحكومة اجلديدة، والظهور 
مظهر ممارسة الضغط على حليفهم رئيس احلكومة الذي مل 
يسعه، هو اآلخر، مالقاتهم بتوفري غطاء أوسع لتحفظ الوزراء 
املسيحيني بانضمام وزرائه إىل املتحفظني كي تتسع مروحة 
نصفها  مواجهة  يف  احلكومة  نصف  يصبح  عندئذ  العرتاض. 

اآلخر، فتنهار قبل أن يتاح هلا نيل ثقة الربملان.

البيان الوزاري: متسُّك باملقاومة ومرونة مفاجئة يف العالقات اللبنانّية ـ السورّية

*جملس الوزراء جمتمعًا*
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Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848  - Factory: (02) 
9681 7188 - Facsimile: (02) 9681 6027-

Email charlesmalouf@optusnet.com.au

 C  G  M  Steelwork
<›ÁÈflπ˜]Ê<ÇËÇ£]<Ÿ^€¬_<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
<‘Èe^fç<‡⁄<ÌËÖ^rj÷]<ƒËÖ^éπ]Ê<Ÿá^fl€◊÷
<ÌÈfle˙÷<ÌËÇËÇu<ÖÁäqÊ<‡Ëàe]ÖÅÊ<h]Áe_Ê

@“Ï‹»æa@Ô‹jí@á�Óè€bi@fiÏ‹ómg
@ÚÓ„b™@Ò7»èm@Û‹«@aÏ‹ózn€

NNÚ‹flb»æa@¿@÷áñ
@Ú»Ìãé@ÚfláÇ
@›‡»€a@¿@Úflb‘négÎ

يف حفل ختلله توزيع جوائز تقديرية

جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بذكرى االستقالل  

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

نايت  الغولدن  حفاًل يف صالة  اللبنانية  اجلالية  اقام جملس 
حضر  لبنان.  الستقالل  والستني  السادسة  الذكرى  مبناسبة 
املناسبة الوزيرة باربرا بريي ممثلة رئيس حكومة الوالية وعضو 
احمللية  املعارضة  زعيم  ممثاًل  عجاقة  جان  التشريعي  اجمللس 
ورؤساء  بلديات  واعضاء  ورؤساء  ستيوارت  طوني  والنائب 
عضو  املناسبة  عّرف  واعالميون.  ومؤسسات  ومجعيات  روابط 

*كرنيب وزريقة وقاسم وخوري واسكندر والعويك والزميل القزي*

*طنوس وناصيف واملقدسي وبزي وسالمة وهوشر وعلم الدين* *بزي وميهايلوك وزريقة ومسلماني واسكندر*

*بريي وستيوارت وعجاقة وهندي ومسلماني وحضور*

اجمللس رئيس مجعية ابناء العرقوب عدنان مرعي الذي دعا اىل 
الوقوف للنشيدين ثم دقيقة صمت عن نفس املرحوم الدكتور 
خليل مصطفى ثم حتّدث عن معاني االستقالل وضرورة تفعيل 
حضور اجلالية يف اسرتاليا عرب التكاتف وتشجيع ودعم الكفاءات 
»وجوه  القزي  انطوان  الزميل  بعمل  واهاب  انتقادها.  ال 
مشرقة« الذي تاله كتاب اصدرته دائرة اهلجرة بعنوان »وجوه 

االغرتابية  االبداعات  على  الرتكيز  صحة  على  دلياًل  مسلمة« 
وليس انتقادها ورشقها باحلجارة. ثم تال عضو اجمللس حممد 
الغريب رسالة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان اىل اللبنانيني 
بهذه املناسبة. رئيس جملس اجلالية د. علي بزي كانت له كلمة 
دعا فيها اىل النظر يف النصف املآلن من الكوب وليس النصف  

*حممد الغريب**عدنان مرعي*

*وهيب وطراد وجعيتاني وحضور*

@=€Ü¸a@ÚÓ€áÓñ
=€Ü¸a@÷äb†@ÒäaÜhi
@Ò5Ç@Ú‰é@RU

‡Ò^eà÷]<ƒÈ€ú<guÜi<
‡¬<‡◊√i<^€“<

@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@Ò7j◊@pbflÏèy<
<î^íj}]Ê<Ìfi^⁄_<—Çë

Tel: 9580 5471
312 Forest Rd, Hurstville NSW 2220 

Email: Terryedel@hotmail.com 

<]Á€‚^â<‡ËÑ÷]<‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<9÷Å˜]<ÌÈ÷ÇÈë<Ü”éi
<Áe<ÍfiÁõ<Ç �Èä÷]<Ì �ë^}Ê<|^jj ˜]<≈ÊÜé⁄<›^≥c<ª

‰Ò^„jfi]<Óju<≈ÊÜéπ]<Ó◊¬<ÕÜç_<ÎÑ÷]<‹v◊⁄
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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„

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

*د. بزي يسلم درعًا تقديرية للزميل القزي*

الفارغ. كما دعا اىل دعم االعالم العربي ليساعدنا يف مواجهة 
االعالم الغربي وليس نشر غسيلنا على صفحاته. ثم تواىل على 
عجاقة.   التشريعي  اجمللس  وعضو  بريي  الوزيرة  من  كل  الكالم 
اسكندر  سليمان   : البلديات  رؤساء  فناهلا  التقديرية  اجلوائز  اما 
،طوني مارون، شوكت مسلماني ، هشام زريقة وتانيا ميهايلوك. 
كتاب  إلصداره  تقديرية  درعًا  القزي  انطوان  الزميل  نال  كذلك 
»وجوه مشرقة«. كما مت تكريم رؤساء اجمللس السابقني: عمر 
سالمة،  مجال  هوشر،  حسني  الدين،  علم  مصطفى  د.  ياسني، 
ايلي ناصيف، املرحوم د. بدر مقدسي وجورج خوري. وكانت كلمة 
اجمللس  واعضاء  رئيس  فيها  الدين شكر  علم  للدكتور مصطفى 
وحثهم على مواصلة العمل ملصلحة اجلالية. احيا الربنامج الفين لورا 

حامت وحممد األمسر.              )تصوير آراكس(

*حيدر وامني ومحود ومراد وكرنيب وحضور*

*املعال والشباب املسلم*

*فرحان وحافظ وابراهيم وناصيف*

*علوش وبو ملحم وحضور*

*د. علم الدين وزوجته وحضور*

*هوشر وحضور**عجاج وحضور*

ÿ€√÷]<ª<—ÇëÊ<Ï2}<Hî^íj}]

fibæa@7œÏm@·ÿ‰ÿ∫@—Ó◊@Ô€áÓó€a@aÏ€déa

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

مقابل مركز البريد

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

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

Ü˝Óæa@áÓ«@Újéb‰∑@äÏ�»€a@Û‹«@Ò7j◊@pbflÏèy

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

Panamax
 100 tablets
 for $1.95

@Ú‹Óÿìm@…éÎa
@bÌaá:a@Âfl
@äÏ�»€aÎ
@ÜäÏ–‹ÓÀ@¿
b‰Ìá€@bË„Îá§

@Ú‰Ó‰”@aÎ6ía
@aÏ‹óyaÎ@äÏ�«
@—Ó‹Ãn€a@Û‹«

�b„b™

@aÏ»ö
@Âfl@·ÿmbÌ6ìfl
@@Û‹«@bÌaá:a
@@Lay M@By@Ä€a
Ü˝Óæa@áÓ«@Ûny
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FORD FALCON 
AUTO, AIR, STEER, STEREO, 312010/03/ REGO, 
P.WINDOWS, CRUISE, AIRBAGS, ABS BRAKES, 

LOG BOOKS, EXCELLENT CONDITION

 FIXED PRICE $2700

DAIHATSU APPLAUSE 
AUTO, AIR, STEER, CD PLAYER, LOG 
BOOKS, EXCELLENT FOR FIRST CAR, 

GREAT ON FUEL

 FIXED PRICE $2600

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER 
CHOOSE FROM MORE 

THAN 100 CARS

SUZUKI SWIFT 
AUTO, AIR, CD PLAYER, 1.3L 

EXCELLENT ON FUEL, GREAT 
LEARNERS CAR,

FIXED PRICE $1250

HOLDEN COMBO 
5SPEED, POWER STEERING, CD PLAYER, PANEL VAN, EXCELLENT 
FOR THE SMALL BUSINESS, ADVERTISE YOUR BUSINES WITH THIS 

CAR, NO MORE TO PAY, EXCELLENT ON FUEL

 FIXED PRICE $2950

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

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

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

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

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

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

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

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

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

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

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

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

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

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

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

Saturday: 2 pm 

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

Saturday: 4 pm 

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

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

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

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

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

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

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

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009
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مأكوالت بحرية وأسماك وبطاطا مجمدة بأسعار الجملة!

@bÿÓv‹i@Âfl@·»�€a@ÒâÌâ€@ÚÓ‹‘fl@b†b�i
¡‘œ@�aä¸ÎÜ@QU~UP@Õ‹◊QP@Ú»é@b†b�j€a@Ú„Ïmã◊

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

@·ÿ‰«@…œám@ÚflÏÿ®aNNÊÏ»œám@¸@·n„a

  

@ÚÃ€bj€a@ÚÓflÏÿ®a@Úz‰æa@Âfl@aÎáÓ–néa
@äaã®a@fiåb»€a@aÏ�j◊äÎ@ä¸ÎÜ@1200

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

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

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

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009
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<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@fibóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

Demolition & Excavation

اجملمع الثاني ألبرشية الكنيسة امللكية يف أسرتاليا ونيوزيلندا يف ملبورن ما بني 20 و22 نوفمرب 2009

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

حتت شعار "معا نبين كنيستنا"، إنعقد اجملمع الثاني ألبرشية الكنيسة 
امللكية يف أسرتاليا ونيوزيلندا يف ملبورن ما بني 20 و22 نوفمرب 2009.  
درويش  يوحنا  عصام  املطران  سيادة  األبرشية  راعي  اجملمع  ترأس 
والراهبات  األبرشية  املؤمتر كهنة ومشامسة  الوقار. شارك يف  ّي  الكلِّ

الباسيليات الشويريات
األبرشي  الراعوي  واجمللس  األبرشية  مدراء  ميثلون  شخصا  و130 

واجملالس الرعوية ووكالء الكنائس وجلان الرعايا والشبيبة.
2009 يف  نوفمرب  الثاني  تشرين   20 اجلمعة يف  مساء  اجملمع  افتتح   
الرمسيني  الضيوف  من  عدد  حبضور  فريفيلد  يف  يوسف  مار  كنيسة 
ومنهم سعادة قنصل لبنان العام السيد هنري قسطون والسيدة ليا 
الشرقية  الكنائس  عن  وممثلون  األمسر  نزيه  السيد  والنائب  عقيلته، 
والراهبات األنطونيات والسيد طوني حلو رئيس بلدية مورالن ومندوبو 

الصحافة واإلعالم.
يف نهاية صالة الغروب، رحبت السيدة مادلني حداد، رئيسة جملس 
رعية القديس يوسف، باحلضور. ثم ألقى سيادة املطران عصام يوحّنا 
درويش كلمة االفتتاح، أعطى فيها حملة عن تاريخ تأسيس األبرشية 
سون من الكهنة  يف أسرتاليا، وأشار إىل الصعوبات اليت واجهها املؤسِّ
حتتاج  وما  لألبرشية  املستقبلية  الرؤية  عن  حملة  وقدم  والعلمانيني، 
إليه وخاصة بناء الدور الفاعل للعلمانيني، الذين هم الكنيسة، والذين 
بدون مساهمتهم يف األعمال واملهام املتعلقة بسري الرعايا، ال تستطيع 
يات  الكنيسة واألبرشية القيام بأي شيء. ثم أشار سيادته إىل التحدِّ
اليت تواجه األبرشية ودعا اجلميع، كهنة وراهبات وعلمانيني، للعمل معا 

لبناء الكنيسة وهو شعار هذا اجملمع.
بعد كلمة اإلفتتاح، ُعِرَضت على املشرتكني واحلاضرين نتائج االستطالعني 
ملعرفة  الشبيبة  صعيد  وعلى  عامة  األبرشية  صعيد  على  جريا  اللذين 
وجهات نظرهم وتعليقاتهم ومفهومهم لألسئلة اليت طرحت عليهم، وما 
مواضيع  أو  تغيريات  من  الكنيسة  مستقبل  هي  اليت  الشبيبة  تطلبه 
يرون أنها مهمة الزدهار الكنيسة ومنوها الروحي واالجتماعي. ثم جرى 
تزويد املشرتكني بدراسات مفصلة عن نتائج هذين االستطالعني اللذين 

طرحا يف العمق ما يهم الشبيبة أن تراه حاصال يف الكنيسة واألبرشية 
والزدهارها بهمة جناحيها املتعافيني اجليل األول جيل اآلباء واألجيال 

الصاعدة .
 يف اليوم الثاني للمجمع الذي انعقد يف قاعة املؤمترات يف فندق جايكا 
فريفيلد، من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة السابعة والنصف   –
مساء، والذي تابع أعماله وفق جدول منظم ودقيق، متحورت مناقشات 

اجملمع حول املواضيع الرئيسية التالية: 
بهذه  للقيام  حتضريهم  وطرق  الكنيسة،  حياة  يف  العلمانيني  1.دور 

املهمة 
2.احلياة الروحية يف األبرشية

3.احلياة اإلجتماعية يف األبرشية
4.احلياة الرتبوية والتعليمية 

5.خريات ومقتنيات الكنيسة وطرق اإلهتمام بها وإدارتها 
يقدموا  أن  وماذا ميكنهم  الكنيسة  يتوقعون من  وماذا  الشبيبة  6.أراء 

هلا
7.آلية العمل والتنسيق بني املركز الرئيسي لألبرشية والرعايا على مجيع 
األصعدة وفق القانون والدستور اجلديد املوضوع واملنشور واملعّمم على 
مجيع الرعايا والذي حيدد دور ومهام كل جمموعة ومؤسسة تعمل ضمن 

األبرشية.
مّت  املندوبون،  ألقاها  اليت  والكلمات  ومناقشاته  اجملمع  جلسات  أثناء 
اعتماد أحدث الطرق التقنية لعرض التفاصيل والشروحات على شاشة 
وتفصيل.  دقة  بكل  الشروحات  متابعة  املؤمترين  على  سّهلت  كبرية 

وجرى التعليق عليها بصورة الحقة أثناء املناقشات العامة.
 كذلك جرى على فرتتني منفصلتني، خالل اليوم الثاني للمجمع، توزيع 
لكل جمموعة  خّصص  الرعايا  كل  من  أربعة جمموعات  على  املشرتكني 
مهمة مناقشة وتبادل اآلراء يف موضوع حمدد وتقديم اخلالصة للمجمع 
مع التوصيات اليت يرونها مناسبة ملعاجلة املسألة املطروحة على بساط 

البحث. 
اجللسات  ويوجه  يدير  درويش  يوحّنا  عصام  املطران  سيادة  وكان 
النقاط  بعض  على  وتوضيحاته  ورأيه  توجيهاته  ويعطي  واملناقشات 

وخاصة تلك اليت تتعلق بالقضايا املالية واإلدارية. 
وأنهى اجملمع أعماله بتقديم الشكر إىل مجيع الذين عملوا جبد ونشاط 
على اإلعداد هلذا اجملمع ونّوه بالنشاط الذي بذلته السيدة سو نبكي 
قّدمت شهادات  كما  للمجمع  التحضري  أعمال  تنسيق مجيع  ت  تولَّ اليت 

مة .  تقدير إىل مجيع الذين عملوا وقّدموا مطالعاتهم ودراساتهم القيِّ
كنيسة  إىل  املؤمترون  إنتقل  السبت  يوم  مساء  اجللسات  نهاية  يف   

مار بطرس وبولس يف هامبتون بارك للمشاركة يف احلفلة اليت نظمت 
خصيصا وتضمنت فقرات ترفيهية قّدمها أفراد من الرعايا املشرتكة يف 
اجملمع. وصباح يوم األحد يف 22 تشرين الثاني / نوفمرب إلتأم اجملمع 
يف جلسة صباحية عقدت يف صالة كنيسة القديس يوسف يف فريفيلد 
ملتابعة مناقشة ما تبقى من مواضيع على جدول األعمال، ولتبادل اآلراء، 
ومتَّ اإلستماع إىل السيد دافيد سكاف املسؤول العام عن اإلدارة املالية 
يف األبرشية اليت وضعت النقاط على احلروف وأوضحت املوقف احلالي 
اجلميع  إنتقل  عشرة،  احلادية  متام  ويف  لألبرشية.  والقانوني  املالي 
اإلهلية.  بالذبيحة  لالحتفال  يوسف  القديس  إىل كنيسة  مهيب  مبوكب 
وخالل العظة شكر صاحب السيادة كل الذين ساهموا يف انعقاد وجناح 

اجملمع.
الحقا،  تنشر  سوف  اليت  التوصيات  لتحضري  خاصة  جلنة  تولت  وقد   
وُأقيم القداس احلربي الذي خدمته جوقة كنيسة مار يوسف. ويف عظته 
أثناء القداس، نّوه سيادته باألجواء اليت سادت أثناء اجملمع، وشكر جلنة 
السيدات وجلنة اإلحتفاالت يف كنيسيت مار يوسف والقديسني بطرس 
وبولس على اهتمامهم بتحضري األطعمة خالل حفلة اإلفتتاح وحفلة إختتام 

ه الثناء جلوقة الكنيسة.  اجملمع وسهرة مساء يوم السبت، ووجَّ
َمت لسيادة املطران عصام درويش هدايا رمزية  ويف ختام القداس ُقدِّ
هي  اهلدايا  تلك  أمجل  وكان  وجلانها  وشبابها  األبرشية  أطفال  من 
مشعة نور الروح القدس اليت أضاءها سيادة املطران يف بداية اجملمع 
واليت ظّلت متقدة طوال أيام اجملمع. وأشار الشباب الذين قّدموا هذه 
الشمعة لسيادة املطران أن نور هذه الشمعة سيظل متقدا يف نفوسهم 

ويرشدهم يف طريق حياتهم. 
)واعاله بعض اللقطات(

مجعّية  حبنني املنية اخلريية
عقدت مجعّية حبنني املنية اخلريية إجتماعها السنوي العام 
الثاني املاضي وانتخبت جلنة ادارية للعام  يف 15 تشرين 

2009- 2010 جاءت كالتالي:
خالد وهبة: رئيسا

حممد غمراوي: نائبا للرئيس 
مصطفى حامد: سكرتريا

سامر وهبة: امينا للصندوق
أعضاء: امحد علي صديق، فادي أمحد صّديق، عبد السّتار 
ك.  حممد  سرايا،  حممد  حامد،  أ.  حممد  طه،  عماد  دندن، 

حامد.
السكرتري مصطفى حامد
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Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown
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تراب 
اجملد 

ترابك عدم اجملد ما بيقدر ميوت 
ولو مات عزنودا الكرامة بتجبلو 
وكلما لقينا ناس ما عندن بيوت 
منقلهم من دون كلفة تفّضلو 

جبل االميان
كانت على هاك الرتاب دروبنا 
وكلم تركنا البيت معنا منحملو 
وصارت دروبك عا تراب قلوبنا 

ترد املهاجر كل ليله ملنزلو

محلنا اجلبل معنا وعشنا باالمل 
وجبنا اهلوى ودمع احلنني مبللو 

وكنو حببة خردلي بينقل جبل

لبنان احللو
ومهما جرالك قد ما منك يروح 
ولو كل تله من تاللك جلجلو 

وصلبو اجلمال وشتلو جبالك جروح 
بتضّل يا لبنان... جبروحك حلو ومعنا 

جبل اميان مني بينقلو

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

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

تارخيي  عمل  أكرب  علينا  . هكذا سيطل  كتاب  التاريخ بني دفيت 
موسوعي توثيقي باللغة العربية ورمبا باإلنكليزية بالشكل التارخيي 

اليومي الذي سيصدر فيه ، 
يف قارة بالد "الواق الواق" اليت قال عنها ابن بطوطة إنه يتذكر 
أكثر ما يتذكر عنها أنها بعيدة ، ولذلك اختار هلا امسًا من إحدى 
مدنها Wagga Wagga ، وبعد عقود من العمل املتفاني يف جتميع 
احلدث  العربية  املكتبات  ستشهد   ، التارخيية  التفاصيل  أدق 
التوثيقي األبرز ، وهو والدة أكرب موسوعة عربية تزيد عن مخسني 
ألف صفحة وتقع يف اثين عشر جملدًا تبلغ صفحات كل جملد أكثر 

من أربعة آالف صفحة .
متفرغني  وموظفني  مؤسسات  بل  مؤسسة  حيتاج  كهذا  عماًل  إن 
إلجنازه ، وال نبالغ إذا قلنا إن هذا اإلجناز الكبري هو وليد شخص 
والذي   ، السورية  السفارة  من  بغدادي  الدكتور مجيل  هو  بعينه 
ولد من عائلة علم وعمل . فوالدة السيد بغدادي من عائلة لوقا 
العلمي  بالتحصيل  أبناؤها  لواء اسكندرونة واليت عرف  من مدينة 
ومنهم األستاذ املؤرخ الدكتور اسكندر لوقا الذي عمل فرتة طويلة 
مستشارًا مـع القائد اخلالد حافظ األسد وال يزال يعمل مع السيد 
الرئيس بشار األسد ، وشقيقه احملامي الدمشقي املعروف األستاذ 

الدكتور لوقا لوقا .
لقد أجنز الدكتور مجيل بغدادي اجلزء األول من "حدث وزمان ومكان 
يف موسوعة األيام" لشهر كانون الثاني / يناير، بعد عمل استغرق 
مبفرده  عمل  حيث   ، فقط  اجلزء  هلذا  متواصلني  عامني  من  أكثر 
يف مجع املعلومات وتدوينها وتنضديدها ، ومن ثم ترتيبها وفق 
التسلسل الزمين لألحداث من موسوعة تتألف من اثنى عشر قسمًا ، 
فقد خص املؤلف كل شهر جبزء ابتدأه بالشهر األول أي منذ مطلع 
العام امليالدي اجلديد ، وسينهي اجلزء الثاني عشر برصده األحداث 

اليت شهدها العامل يف شهر كانون األول / ديسمرب .
وبانتهاء األجزاء مجيعها يكون د. بغدادي قد قدم رصدًا تارخييًا 
اإلنسان  شهدها  اليت  والعاملية  العربية  األحداث  ألبرز  متسلساًل 

اعتبارًا من العام األول للميالد ، وحتى العام 2010 .
 ، والسياسية  التارخيية  األحداث  أهم  يرصد  عام  بشكل  العمل   
إضافة إىل رصد األخبار املتعلقة باآلداب والفنون والعلوم والرياضة 
وسواها من املعلومات . وركز املؤلف على تدوين السري الذاتية 
ممن  وسواها  والفنية  واالجتماعية  السياسية  الشخصيات  ملعظم 
توفر لديه املعطيات الثالثة وهي يوم امليالد والشهر والسنة، ويف 
حال غياب أحد هذه املعطيات تفقد الشخصية تسلسلها املنطقي 
يف العمل مع االحرتام الكبري لصاحب الشخصية ودون االنتقاص 
بالتأكيد من قيمتها ، فقد اعتمد الكاتب يف املوسوعة التسلسل 
الزمين اآلنف الذكر ، مما جيعل من هذه املوسوعة موسوعة خمتلفة 
عن سواها من املوسوعات اليت تعتمد التسلسل األجبدي للحروف ، 

يف حني اعتمد هو على التسلسل الزمين لليوم والشهر والعام .
لقد انتهى اجلزء األول من املوسوعة حتى عام 2009 ، حبيث بلغ 
عدد الصفحات فيها أكثر من 4000 صفحة ، ولكن الدكتور بغدادي 
أراد أن يؤرشف أحداث شهر كانون الثاني لعام 2010 ليضمه إىل 
املوسوعة ، ومن املتوقع أن يبلغ العدد اإلمجالي للموسوعة يف حال 
اكتماهلا إىل أكثر من 50 ألف صفحة ، ويأمل املؤلف بأن يسمح 
له الوقت بالعمل يف اجلزء الثاني  بعد أن يشاهد هذا اجلزء النور 

ويلقى نصيبه من االهتمام بالنشر .
إن هذه املوسوعة بعد صدورها ستجلب وال شك اهتمام املطابع 
العربية واألجنبية من أجل ترمجتها ونقلها إىل اللغات األخرى . وإن 
السفارة السورية تفخر بهذا اإلجناز الكبري الذي سيكون حمط أنظار 

املهتمني بعلم التدوين والتوثيق .
بوركت يا دكتور مجيل وبوركت سفارتكم اليت تشهد لكم بالعمل 

املعطاء والتفاني واإلخالص واإلتقان .
   السفري متام سليمان

رحلة إىل التاريخ مع 
الدكتور مجيل بغدادي

*د. مجيل بغدادي والسفري السوري متام سليمان*

احيت بلدية روكدايل بالتعاون مع احتاد مجعيات السان جورج 
باحة  يف  االستقالل  عيد  مبناسبة  اللبناني  العلم  رفع  احتفال 
ورؤساء  دين  رجال  املناسبة  حضر  وقد  روكدايل.  بلدية  مقّر 
واعضاء بلديات ورؤساء روابط ومؤسسات ومجعيات ومجهور 
روكدايل  لبلدية  العام  املدير  من  كل  املناسبة  يف  حتّدث   .
كريس واتسن، رئيس البلدية شوكت مسلماني، رئيس جملس 
اجلالية د. علي بزي، رئيس احتاد رابطات السان جورج خليل 
سارافينوفسكي.  بيل  روكدايل  بلدية  رئيس  ونائب  حراجلي 
تفاهم  على  مركزين  لبنان  استقالل  دعم  على  احلضور  وامجع 
وتناغم اجلالية اللبنانية يف اجملتمع االسرتالي وتوجهوا باملعايدة 

اىل مجيع اللبنانيني. 

بلدية روكدايل واحتاد رابطة 
السان جورج يرفعان العلم اللبناني 

مبناسبة عيد االستقالل

*يرفعون العلم*

*حراجلي**مسلماني*

*كرنيب وبزي ومسلماني وهندي وحضور*

*وهيب، مرعي وبو ملحم وحضور*

اجمللس الوطين اللبناني االسرتالي
الدوري  اجتماعه  االسرتالي،  اللبناني  الوطين  اجمللس  عقد 
برئاسة الدكتور غّسان العّشي وصدر عن اجملتمعني البيان 

التالي: 
وبإجناز  اللبنانية،  احلكومة  بتأليف  يشيد  الوطين  اجمللس   -
الشعبية  باملقاومة  لبنان  حّق  على  والتأكيد  الوزاري  البيان 

دفاعا عن أرضه وشعبه وتعزيز العالقة االخوية مع سوريا.
بني  والسياسية  الوطنية  واملصاحلات  باللقاءات  يشيد   -
الفرقاء السياسيني يف الوطن وهذا حيّصن الوحدة الوطنية 
السياسي  االستقرار  يف  ويساهم  الوطنية  والشراكة 

واالجتماعي ملا يعود خلري املواطنني.
- يتمنى اجمللس الوطين ان تنعكس املناخات االجيابية على 
كافة املواطنني يف لبنان ويف االغرتاب يف تقدير الشراكة 
الوطنية واملصلحة الوطنية، ويرى اجمللس بأنه ال يوجد حاجة 
لعقد مؤمتر للفريق االخر يف اجلامعة الثقافية يف العامل يف 
االغرتاب  لبنان وهذا ليس من مصلحة  بعيدا عن  املكسيك 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  رغبة  مع  ويتنافى  االنقسام  ويعّزز 
خالل  من  اجلامعة  بتوحيد  سليمان  ميشال  العماد  اللبنانية 
الوطن  املستوى  على  يرعاها  اليت  الوطين  الوفاق  مسرية 

واالغرتاب.
- اجمللس الوطين يشيد باالستقالل ومعانيه الوطنية السامية، 
ويعتربه ممارسة حقيقية ملبدأ احلّرية وحتديد االرض واالنسان 
أو منحة، وليس جمّرد  الوطن وال يعطي هبة  واحلفاظ على 
فهذه  عام  كّل  من  الثاني  تشرين   22 به يف  تقليد حنتفل 
املناسبة عظيمة بقيمتها واالحتفال بها واجب وطين، ولكن 
ان تتحّول هذه املناسبة فلكلورية للتحريض الفئوي والتبخري، 

فهذا مؤسف ويعزز االنقسام.
- اجمللس الوطين يشيد بدعوة رئيس جملس النّواب االستاذ 
نبيه بّري لتشكيل اهليئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية 
الطائف وهذه خطوة وطنية جريئة  لبنان تطبيقا التفاق  يف 
وهاّمة على اجلميع السعي لتحقيقها من اجل خري ومستقبل 
لبنان وتساهم يف استقراره السياسي ورقيه وازدهاره على 

كافة املستويات.
اجلالية  ابناء  من  القلبية  بالتهنئة  يتقّدم  الوطين  اجمللس   -
اللبنانية والعربية واالسالمية واملسيحية مبناسبة عيد االضحى 
املبارك، ومبناسبة أعياد امليالد ورأس السنة أعادها اهلل على 

اجلميع باخلري والربكات، وعلى الوطن باالستقرار واالزدهار.
املكتب االعالمي 
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املرحلة اخلامسة للدور األول من مسابقة أوروبا ليغ لكرة القدم

تأهل أجاكس أمسرتدام وهامبورغ ورد بول سالزبورغ وبنفيكا لشبونة 

Saturday 5 December 2009 السبت 5 كانون األول 2009

تأهلت سبعة فرق للدور الثاني من مسابقة اوروبا ليغ لكرة القدم 
)كأس االحتاد االوروبي سابقا( يف ختام املرحلة اخلامسة ما قبل 
األخرية للدور األول من تصفيات اجملموعات االوىل والثانية والثالثة 

والسابعة والثامنة والتاسعة. 
)اجملموعة  اهلولندي  أمسرتدام  أجاكس  تأهلت هي:  اليت  والفرق 
االوىل(، هامبورغ اس يف االملاني وهابويل تل ابيب االسرائيلي 
)الثالثة(، رد بول سالزبورغ النمسوي )السابعة(، فنرخبشة الرتكي 
)الثامنة(، بنفيكا لشبونة الربتغالي وافرتون االنكليزي )التاسعة(. 
وانضمت هذه الفرق اىل غلطة سراي الرتكي )السادسة(، شاختار 
دونتسك األوكراني حامل اللقب )العاشرة( وفريدر برمين االملاني 

)الثانية عشرة(. 
اجملموعة األوىل

يف اجملموعة االوىل، خسر اندرليكت البلجيكي امام دينامو زغرب 
الكرواتي 0 - 1 )الشوط االول 0 - 0( سجلها مريوسالف سليبيكا 

يف الدقيقة 57 من املباراة اليت أجريت بينهما يف بروكسيل. 
امام أجاكس  الروماني  ويف بوخارست، خسر اف سي تيميشوارا 
أمسرتدام اهلولندي 1 - 2 )الشوط االول 1 - 1(. سجل للخاسر 
لويس  األوروغواياني  وللفائز  الثانية،  الدقيقة  يف  غوغا  دورين 

سواريز والصربي ماركو بانتيليتش يف الدقيقتني 8 و46. 
يتصدر أجاكس أمسرتدام ترتيب فرق اجملموعة وله 11 نقطة من 
اندرليكت 8 )6 - 3(، ثم دينامو  مخس مباريات )7 - 3(، يليه 

زغرب 6 )5 - 6(، واف سي تيميسوارا 2 )2 - 8(. 
اجملموعة الثانية

الفرنسي  ليل  الثانية، فاز فالنسيا االسباني على  ويف اجملموعة 
3 - 1 )الشوط االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما يف 
فالنسيا. سجل للفائز سانشيز خواكني )2( وخوان مانويل ماتا يف 
الدقائق 3 و32 و53، وللخاسر اوريليان شيدجو يف الدقيقة 90. 

سلبا  االيطالي  وجنوى  التشيكي  براغ  سالفيا  تعادل  براغ،  ويف 
 .0 - 0

نقاط من مخس  تسع  وله  اجملموعة  فرق  ترتيب  فالنسيا  يتصدر 
مباريات )10 - 7(، يليه ليل 7 )12 - 8(، ثم جنوى 7 )7 - 8(، 

وسالفيا براغ 3 )4 - 10(. 
اجملموعة الثالثة

رابيد  على  االملاني  هامبورغ اس يف  فاز  الثالثة،  اجملموعة  ويف 
مارسيل  0( سجلهما   -  0 االول  )الشوط   0  -  2 النمسوي  فيينا 
يانسن واألسوجي ماركوس برغ يف الدقيقتني 47 و53 من املباراة 

اليت أجريت بينهما يف هامبورغ. 
ويف غالسغو، فاز السلتيك غالسغو االسكوتلندي على هابويل تل 
ابيب االسرائيلي 2 - 0 )الشوط االول 1 - 0( سجلهما جورجيوس 

ساماراس وباري روبسون يف الدقيقتني 23 و68. 
يتصدر هامبورغ اس يف ترتيب فرق اجملموعة وله 10 نقاط من 
مخس مباريات )7 - 5(، يليه هابويل تل ابيب 9 )12 - 8(، ثم 

السلتيك غالسغو 5 )4 - 4(، ورابيد فيينا 4 )5 - 11(. 
اجملموعة السابعة

فوزه  النمسوي  سالزبورغ  بول  رد  حقق  السابعة،  اجملموعة  ويف 
االول  )الشوط   1  -  2 االيطالي  روما  الزيو  على  تواليا  اخلامس 
0 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما يف سالزبورغ. سجل للفائز 
النيجريي رابيو افوالبي والكامريوني سومن تشويي يف الدقيقتني 

52 و78، وللخاسر باسكوالي فوجيا يف الدقيقة 57. 
ويف صوفيا، خسر ليفسكي صوفيا البلغاري امام فياريال االسباني 
0 - 2 )الشوط االول 0 - 1( سجلهما االيطالي جيوسييب روسي 

وماركوس سينا يف الدقيقتني 36 و84.  
يتصدر رد بول سالزبورغ ترتيب فرق اجملموعة وله 15 نقطة من 
مخس مباريات )8 - 2(، يليه فياريال 9 )8 - 5(، ثم الزيو روما 6 

)9 - 9(، وليفسكي صوفيا ال شيء )0 - 9(. 
اجملموعة الثامنة

ويف اجملموعة الثامنة، فاز فنرخبشة الرتكي على مضيفه اف سي 
0( سجلها   -  0 االول  )الشوط   0  -  1 اهلولندي  انشكيده  تونيت 
األوروغواياني دييغو لوغانو يف الدقيقة 70 من املباراة اليت أجريت 

بينهما يف انشكيده. 
ويف تشيزينو، تعادل شريف ترياسبول املولدايف وشتيوا بوخارست 
السنغالي  - 0(. سجل لالول  االول 0  )الشوط   1 - الروماني 1 
اماث اندري دييدهيو يف الدقيقة 83، وللثاني األوروغواياني خوان 

كارلوس توخا يف الدقيقة 88. 
من مخس  نقطة   12 وله  اجملموعة  فرق  ترتيب  فنرخبشة  يتصدر 
مباريات )7 - 3(، يليه اف سي تونيت انشكيده 7 )4 - 5(، ثم 

شريف ترياسبول 5 )4 - 4(، وشتيوا بوخارست 3 )2 - 5(. 
اجملموعة التاسعة

ويف اجملموعة التاسعة، فاز بنفيكا لشبونة الربتغالي على مضيفه 
0( يف   -  0 االول  )الشوط   1  -  2 البيالروسي  بوريسوف  باتي 
األرجنتيين  للفائز  مينسك. سجل  بينهما يف  أجريت  اليت  املباراة 
خافيري سافيوال وفابيو كوينرتاو يف الدقيقتني 47 و63، وللخاسر 

الربازيلي دافيد لويز خطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة 68. 
ويف اثينا، خسر ايك اثينا اليوناني امام افرتون االنكليزي 0 - 1 
بيليالتدينوف يف  الروسي دينيار  )الشوط االول 0 - 1( سجلها 

الدقيقة السادسة. 
يتصدر بنفيكا لشبونة ترتيب فرق اجملموعة وله 12 نقطة من مخس 
مباريات )11 - 2(، يليه افرتون 9 )7 - 8(، ثم باتي بوريسوف 4 

)6 - 9(، وايك اثينا 4 )4 - 9(. 
اس  الربتغالي  لشبونة  سبورتنغ  يستضيف  الرابعة،  اجملموعة  يف 
سي هريينفني اهلولندي على ملعب "جوزيه الفاالدي" يف لشبونة، 

*االوروغواياني لويس سواريز عقب تسجيله اصابة ألجاكس أمسرتدام 
يف مرمى اف سي تيميشوارا 2 - 1*

*من اليمني االرجنتيين خافيري سافيوال وفابيو كوينرتاو اللذان سجال اصابيت 
1 ومعهما سيزارو بتينسوتو* بنفيكا لشبونة يف مرمى باتي بوريسوف 2 – 

ويكفيه التعادل لبلوغ الدور الثاني، ذلك انه سريفع رصيده يف 
الصدارة اىل 11 نقطة، يف حني ان خسارة الفريق اهلولندي ستخرجه 
من املنافسة يف حال فوز هريتا برلني االملاني على مضيفه اف 

كاي فنتسبيلز الالتفي يف ريغا.
ويف اجملموعة اخلامسة، يستضيف آ أس روما االيطالي أف سي 
0 يف مباراة الذهاب.  بازل السويسري املتصدر والذي فاز 2 – 
اخلاسر  يتنافس  بينما  الثاني،  للدور  يؤهله  الفريقني  احد  وفوز 
وفوالم االنكليزي الذي يستضيف سي اس ك أ صوفيا البلغاري، 

على البطاقة الثانية يف اجملموعة.
ويف اجملموعة السادسة، يستضيف غلطة سراي الرتكي الذي ضمن 
اسطنبول.  اليوناني يف  أثينا  باناثينايكوس  الثاني،  للدور  تأهله 
3 يف اثينا، يرافق  فاذا ثأر باناثينايكوس أثينا خلسارته ذهابا 1 – 
غلطة سراي اىل الدور الثاني ايا تكن نتيجة املباراة الثانية بني 

دينامو بوخارست الروماني وشتورم غراتس النمسوي.
ويف اجملموعة العاشرة، يستضيف شاختار دونتسك االوكراني حامل 
اللقب والذي حقق اربعة انتصارات تواليا اف سي بروج البلجيكي 
ويستضيف  دونتسك.  نقاط، يف  بفارق مخس  عنه  يتخلف  الذي 
الفرنسي الذي حقق فوزا واحدا، بارتيزان بلغراد الصربي  تولوز 

الذي خسر مبارياته االربع حتى اآلن.
أيندهوفن  يف  اس  بي  يستضيف  عشرة،  احلادية  اجملموعة  ويف 
"فيليبس شتاديون"  ملعب  التشيكي على  براغ  اهلولندي سبارتا 
تأهله  يضمن  اهلولندي  الفريق  فوز  حال  ويف  أيندهوفن.  يف 
كوبنهاغن  اف سي  ويستضيف  اجملموعة.  وتصدره  الثاني  للدور 

الدامناركي كلوج الروماني.
ويف اجملموعة الثانية عشرة، يستضيف فريدر برمين االملاني الذي 

ضمن تأهله للدور الثاني، ناسيونال ماديرا الربتغالي على ملعب 
"فيسر" يف برمين. وحيل أثلتيك بلباو االسباني على اوسرتيا فيينا 

النمسوي يف فيينا، ويف حال فوزه عليه يبلغ الدور الثاني.
وهنا الربنامج ونذكر اوال الفريق املضيف:
اجملموعة الرابعة:

هريتا برلني )املانيا( )الساعة 22:05  اف كاي فنتسبيلز )التفيا( – 
بتوقيت بريوت(.

)هولندا(  هريينفني  سي  أس   – )الربتغال(  لشبونة  سبورتنغ 
.)22:05(

اجملموعة اخلامسة:
سي اس ك أ صوفيا )بلغاريا( )22:05(. فوالم )انكلرتا( – 
اف سي بازل )سويسرا( )22:05(. آ أس روما )ايطاليا( – 

اجملموعة السادسة:
باناثينايكوس اثينا )اليونان( )22:05(. غلطة سراي )تركيا( – 

شتورم غراتس )النمسا( )22:05(. دينامو بوخارست )رومانيا( – 
اجملموعة العاشرة:

اف سي بروج )بلجيكا( )20:00(. شاختار دونتسك )اوكرانيا( – 
بارتيزان بلغراد )صربيا( )20:00(. تولوز )فرنسا( – 

اجملموعة احلادية عشرة:
كلوج )رومانيا( )20:00(. اف سي كوبنهاغن )الدامنارك( – 

سبارتا براغ )اجلمهورية التشيكية(  بي اس يف ايندهوفن )هولندا( – 
.)20:00(

اجملموعة الثانية عشرة:
ناسيونال ماديرا )الربتغال( )20:00(. فريدر برمين )املانيا( – 
أثلتيك بلباو )اسبانيا( )20:00(.  اوسرتيا فيينا )النمسا( – 

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »أن بي آي«

صدارة اهلادي وأفضل رصيد حلامل اللقب 
استعاد لوس أجنلس اليكرز حامل اللقب صدارة جمموعة اهلادي مع 
للمحرتفني  السلة  لكرة  الشمالي  االمريكي  الدوري  افضل رصيد يف 
3، إذ حقق فوزه الرابع تواليا على ضيفه نيو  »ان بي آي« 14 – 
قاعة »ستابلز  يف  الغربي،  اجلنوب  جمموعة  رابع  هورنتس  أورليانز 
 ،42  – 62 ،27 99 )االشواط 31 –  سنرت« يف لوس أجنلس 110 – 
99(. سجل للفائز اندرو باينوم 21 نقطة اىل تسع   – 110 ،69  – 90
متابعات وكوبي بريانت 18 نقطة قبل ان جيلس على مقعد االحتياط يف 
الربع الرابع االخري، وللخاسر دارن كوليسون 20 نقطة وامييتا أوكافور 

17 نقطة اىل 12 متابعة.
أما املتصدر السابق للمجموعة وصاحب افضل رصيد سابقا، فرتاجع 
اىل املركز الثاني خبسارته أمام مضيفه نيويورك نيكس رابع جمموعة 
االطلسي يف قاعة »ماديسون سكوير غاردن« يف نيويورك، 126 
99(. سجل   – 126 ،76  – 100 ،58  – 71 ،28 99 )االشواط 39 –   –
للفائز االيطالي دانيو غاليناري 27 نقطة اىل 10 متابعات وديفيد لي 
الكندي  انتصارات  أربعة  أنهى سلسلة من  الذي  24 نقطة، وللخاسر 

ستيف ناش 20 نقطة اىل مثاني متريرات حامسة.
وحقق بوسطن سلتكس متصدر جمموعة االطلسي فوزه اخلامس تواليا 
يف  الشرقي  اجلنوب  جمموعة  رابع  بوبكاتس  تشارلوت  مضيفه  على 
108 )االشواط  قاعة »تايم وورنر كايبل أرينا« يف تشارلوت 90 – 
108(. سجل للفائز راي ألن 27   – 90 ،88 - 66 ،62  – 39 ،29  – 18
نقطة وكندريل بريكينز 21 نقطة اىل 12 متابعة، وللخاسر نزار حممد 

16 نقطة.
وفاز دنفر ناغتس متصدر جمموعة الشمال الغربي على ضيفه غولدن 
ستايت ووريورز خامس جمموعة اهلادي يف قاعة »ببسي سنرت« يف 

 135 ،84  – 107 ،55  – 69 ،28 107 )االشواط 25 –  دنفر 135 – 
107(. سجل للفائز كارميلو انطوني 25 نقطة وتشاونسي بيالبس   –
22 نقطة والربازيلي نيين هيالريد 18 نقطة اىل 12 متابعة، وللخاسر 

انطوني مورو 27 نقطة.
وخسر بورتالند ترايل باليزرز ثاني جمموعة الشمال الغربي امام ضيفه 
ميامي هيت ثالث جمموعة اجلنوب الشرقي يف قاعة »روز غاردن« 
 ،88  – 72 ،60  – 50 ،32 107 )االشواط 28 –  يف بورتالند 100 – 
107(. سجل للفائز مايكل بيسلي 27 نقطة هي االعلى له هذا   – 100
املوسم ودواين وايد 22 نقطة اىل 12 متريرة حامسة، وللخاسر غريغ 

أودن 13 نقطة اىل 20 متابعة هي االعلى له منذ احرتافه.
كذلك خسر تورونتو رابتورز ثاني جمموعة االطلسي امام ضيفه واشنطن 
ويزاردز خامس جمموعة اجلنوب الشرقي يف قاعة »آير كندا سنرت« 
 ،72  – 77 ،55  – 54 ،25 106 )االشواط 24 –  يف تورونتو 102 – 
106(. سجل للفائز انطون جيميسون 30 نقطة اىل 12 متابعة   – 102
وغيلربت أريناس 22 نقطة اىل تسع متريرات حامسة، وللخاسر كريس 

بوش 22 نقطة اىل 14 متابعة.
 النتائج

وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:
بوسطن سلتكس 108 تشارلوت بوبكاتس 90 – 
واشنطن ويزاردز 106 تورونتو رابتورز 102 – 

فينيكس صنز 99 نيويورك نيكس 126 – 
غولدن ستايت ووريورز 107 دنفر ناغتس 135 – 

ميامي هيت 107 بورتالند ترايل باليزرز 100 – 
نيو أورليانز هورنتس 99 لوس أجنلس اليكرز 110 – 
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الوعد احلريري األول,,,
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

النواب، أمس االول، البيان بصيغته النهائية، وعمّمته على النواب 
حتى  نائبا،  اخلمسني  حدود  منهم،  الكالم  طاليب  عدد  بلغ  الذين 
انتهاء الدوام الرمسي، أمس االول، وهو أمر وضعه رئيس جملس 
النواب نبيه بري يف خانة »احليوية النيابية« اليت ستعرب عن نفسها 
يف جلسات املناقشة اليت »قد متتد حتى اجلمعة، وليس اخلميس، 
يف ظل التسهيالت اجمللسية« على حد تعبري أحد أعضاء هيئة مكتب 

جملـس النواب.
ـ دمشق،  تعبيد طريق بريوت  إعادة  الثالث، هو حتدي  والتحدي 
سياسيا، بعد الثقة مباشرة، بني رئيس احلكومة والقيادة السورية، 
بإشراف سعودي مباشر، وحيث يفرتض أن تشهد هذه الطريق بعد 
حيث  تقريبا،  سنوات  مخس  منذ  مفتقدة  زمحة  مباشرة،  الزيارة 
الدميوقراطي«  »اللقاء  رئيس  املدشنني،  ثاني  يكون  أن  يفرتض 

النائب وليد جنبالط.
واستنادا اىل مصادر وثيقة الصلة مبلف التحضري لزيارة احلريري، 
فان رئيس احلكومة يفكر يف أن يقوم بالزيارة بعد الثقة مباشرة، 
مثة  أن  علما  واألجنبية،  العربية  جولته  فاحتة  دمشق  تكون  وأن 
وبني  بينه  احلكومة،  والدة  قبل  ما  منذ  تبادهلا  رسائل كثرية مت 
القيادة السورية، سواء عرب موفدين أو قيادات لبنانية مقربة جدا 
من دمشق... وهو قدر هلا دورها يف تسهيل عملية والدة حكومته، 

وردت دمشق بوعد العمل من أجل اجناح مهمته.
رئيس  فريق  من  األقل  على  شخصيتني  أن  املصادر  وتضيف 
للزيارة،  واللوجسيت  السياسي  التحضري  ملف  تتابعان  احلكومة، 
وهي مهمة قطعت شوطا كبريا حتى اآلن، وبات شبه حمسوم أن 
الزيارة ستستغرق يوما واحدا، حيث سينتقل احلريري إىل دمشق، 
جوا يرافقه عدد من مستشاريه والوزراء، على أن يصار إىل أخذ 

موافقة جملس الوزراء قبيل الزيارة مباشرة.
عالقة بني  وجود  تأكيد  أو  نفي  نفسها،  املصادر  رفضت  وفيما 
استقبال الرئيس السوري بشار األسد لألمني العام للمجلس األعلى 
احلريري،  وزيارة  األول،  أمس  خوري،  نصري  السوري  اللبناني 
صارا  أعماهلا  وجدول  الدولة«  »زيارة  برنامج  أن  اىل  اشارت 
شبه مكتملني، ومن املقرر أن يكون رئيس الوزراء السوري ناجي 
احلريري على أرض مطار دمشق، ثم تعقد  العطري يف استقبال 
جولة من املباحثات الثنائية واملوسعة، ينتقل يف ختامها احلريري 
اىل قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بشار األسد، منهيا بتلك 

املصافحة صفحة من القطيعة دامت أكثر من أربع سنوات.
وزارة  واملشرق يف  مصر  مكتب  مديرة  عّلقت  السياِق،  هذا  يف 
اخلارجية االمريكية نيكول شامباين على زيارة احلريري اىل دمشق، 
بالقول »حنن ندعم رئيس الوزراء، يعود له االمر متاما ليقرر أين 
الذهاب، لن نقوم بتوصيف زيارته، ال  الذهاب ومتى يريد  يريد 
نريد التأثري على زيارته، لبنان بلد مستقل. نريد من رئيس الوزراء 
ان يتطرق اىل التحديات اليت يواجهها بلده وينخرط مع اي بلد يراه 

مناسبا، نرى هذا االمر جزءا من تسلسل احداث طبيعي«.
وحول زيارة الرئيس ميشال سليمان اىل واشنطن يف الرابع عشر 
من الشهر احلالي، قالت شامباين »حنن نعتقد ان هذه الزيارة 
ستعطينا فرصة جيدة للتحدث مع الرئيس سليمان عن االولويات 
هذه  دعم  من  نتمكن  ان  ونأمل  املقبلة  املرحلة  يف  يراها  اليت 
من  الكثري  لدينا  جيد،  الزيارة  واضافت »توقيت  االولويات«، 
االحرتام لسليمان منذ توليه قيادة اجليش، نعرف ان لدى احلكومة 
اللبنانية الكثري لتفعله االن، نريد دعم احلكومة اللبنانية سياسيا 

واقتصاديا«.
وقالت شامباين انها ال تتوقع اي تسليم او اعالن عن اي مساعدات 
لكن  سليمان  زيارة  هامش  على  اللبناني  اجليش  اىل  عسكرية 
»االمور تتغري دائما«، مشرية اىل ان االدارة االمريكية ستؤكد 
نية  لديها »كل  ان  املر  الياس  الدفاع  للرئيس سليمان ووزير 
بان تواصل التزامها مبساعدة اجليش والقوى األمنية وانها تتابع 

هذا االمر«.

واكدت شامباين انه ال يوجد عائق امام التعاون مع اي مسؤول يف 
احلكومة اللبنانية »باستثناء وزراء حزب اهلل«.

الوثيقة  ان  ذكرت شامباين  االخرية،  اهلل«  وثيقة »حزب  وعن 
االخرية اليت اصدرها احلزب يف العام 1985 »وضعت اولوية اكرب 
لقضية الدولة االسالمية يف لبنان«، بينما هذه الوثيقة كانت اكثر 
حماولة الستعراض القوة بوجه الواليات املتحدة واسرائيل »ليس 
واضحا بالنسبة لي ان هذا االمر يساعد على احراز تقدم حنو السالم 

واالمن يف املنطقة مبا فيه لشعب لبنان«.
وذكرت شامباين ان االدارة االمريكية تعمل جبهد لتعيني السفري 
االمريكي اجلديد يف دمشق وانها مسألة وقت قبل ان يعلن قريبا 

عن هذا االمر بعد جتاوز االمور البريوقراطية.
جليلي يلتقي »اخلليلني«

العام لـ»حزب  التقى املعاون السياسي لألمني  ثانية،  من جهة 
جملس  لرئيس  السياسي  واملعاون  اخلليل  حسني  احلاج  اهلل« 
النواب النائب علي حسن خليل، يف دمشق، أمس، أمني اجمللس 
األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي، ومت خالله التباحث يف 

آخر املستجدات االقليمية وتطورات الوضع اللبناني.
وقال حسني اخلليل »اننا شرحنا للسيد جليلي التطورات األخرية 
على الساحة اللبنانية وال سيما عملية تشكيل حكومة التوافق الوطين 
اقرار  عملية  سادت  اليت  التفاهم  وأجواء  احلريري  سعد  برئاسة 
البيان الوزاري«، واضاف أن املسؤول االيراني رحب بالتطورات 
اللبناني  للشعب  الكامل  ايران  دعم  وأبدى  لبنان،  يف  االجيابية 
أواصر  يوطد  أن  شأنه  من  ما  ولكل  اجلديدة  الوفاقية  وحكومته 

الوحدة والتفاهم والوفاق بني اللبنانيني.

جليلي يلتقي األسد
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

واالقليمية، مع تفهم سوري لسياسة طهران النووية. كما مشلت 
زيارة املسؤول اإليراني لقاءات مع رئيس املكتب السياسي حلركة 
للجبهة  العام  واألمني  مشعل  خالد  )محاس(  اإلسالمية  املقاومة 
الشعبية لتحرير فلسطني )القيادة العامة( أمحد جربيل، جرى خالهلا 
البحث يف آخر تطورات صفقة تبادل األسرى مع اجلندي اإلسرائيلي 
جلعاد شليط، على ما أفادت مصادر فلسطينية مطلعة يف العاصمة 

السورية.
وشدد األسد جلليلي يف اللقاء بينهما على أهمية استمرار التشاور 
والتنسيق بني سوريا وإيران »مبا خيدم أمن املنطقة واستقرارها«، 
مشددًا على حق طهران بالتخصيب السلمي لليورانيوم. يف حني 
شدد جليلي على أن »ما جيري اليوم يف الساحة الدولية يستدعي 

أكثر من أي وقت مضى القيام بهذه املشاورات واللقاءات«.
حلركة  السياسي  املكتب  رئيس  أيضًا  أمس  جليلي  التقى  وقد 
للجبهة  العام  واألمني  مشعل  خالد  )محاس(  اإلسالمية  املقاومة 
البحث  ومت  جربيل،  أمحد  عامة(  )قيادة  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
يف آخر تطورات صفقة تبادل األسرى مع اجلندي اإلسرائيلي جلعاد 

شليط.
وأكد األسد، الذي حبث مع جليلي األوضاع على الساحتني اإلقليمية 
الفلسطينية  األراضي  يف  املستجدات  آخر  سيما  وال  والدولية 
احملتلة وتطورات امللف النووي اإليراني، حق إيران، كما هو حق 
الدول األخرى املوقعة على اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية، 

بالتخصيب السلمي.
ونقل بيان رئاسي سوري أن األسد استعرض »عالقات التعاون 
واحلرص  اجملاالت  مجيع  يف  وإيران  سوريا  تربط  التى  املميزة 
املستمر من قيادتي البلدين على تعزيزها وفتح آفاق جديدة ختدم 
مصاحل الشعبني الصديقني«. كما مت التأكيد على أهمية استمرار 
واستقرار  أمن  خيدم  مبا  وإيران  سوريا  بني  والتشاور  التنسيق 

املنطقة وشعوبها.
الشرع  فاروق  السوري  الرئيس  نائب  من  كاًل  جليلي  التقى  كما 

ووزير اخلارجية وليد املعلم.
واملثمرة«،  بـ«البناءة  واألسد  جليلي  حمادثات  املعلم  ووصف 
مشريًا إىل »أنها تتعلق أساسًا باملوضوع النووي اإليراني باإلضافة 

لألوضاع اإلقليمية والتطورات على الساحة الدولية« .
وأد جليلي أن التعاون القائم بني إيران وسوريا »سوف يزداد 
قوة يومًا بعد يوم سواء يف ما يتعلق بالعالقات الثنائية أو القضايا 

االقليمية والدولية«. 
ومساء، اجتمع جليلي مع رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة 
الشعبية  للجبهة  العام  واألمني  مشعل  خالد  )محاس(  اإلسالمية 

لتحرير فلسطني )القيادة العامة( أمحد جربيل.
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن اللقاء تناول األوضاع على 
له  يتعرض  وما  واخلارج  الداخل  يف  سواء  الفلسطينية  الساحة 
الشعب الفلسطيين من انتهاكات يومية من استيطان وحصار على 

الشعب الفلسطيين يف غزة.
وقبل اللقاءات، انفجرت حافلة إيرانية صباحًا، ما أدى اىل مقتل 

ثالثة أشخاص يف الست زينب يف دمشق.
ووقع االنفجار يف حافلة إيرانية كانت موجودة يف حمطة للوقود 
قرب مشفى اإلمام اخلميين اخلاص على أطراف مدينة الست زينب 
الذي يؤمه  وعلى بعد حنو كيلومرت واحد عن مقام السيدة زينب 

آالف احلجاج الشيعة يوميًا.
وصرح وزير الداخلية السوري سعيد مسور الذي زار موقع االنفجار 
لإلشراف على مسار التحقيق، أن »نتيجة التحريات مل تبني وجود 
أي عمل ذي طابع إرهابي«، مؤكدًا »خلو املكان من أي مؤشر 
اىل حمطة  دخل  اإليراني  أن »الباص  وأكد  متفجرات«.  لوجود 
الوقود إلصالح العجلة اليت انفجرت نتيجة الضغط الزائد مما تسبب 
السائق  هم  أشخاص  ثالثة  مقتل  عن  أسفر  الذي  االنفجار  بهذا 

اإليراني وصاحب الورشة وعامل لديه«.
من  املقابل  اجلانب  على  اقتصرت  املادية  أن »األضرار  أضاف 
اإلطار واحلائط املقابل له«، نافيًا »وجود أي ركاب يف الباص 

أثناء االنفجار أو وقوع أي جرحى آخرين يف االنفجار«.
الذين جتمعوا يف  األشخاص  آالف  ومنع  املكان  الشرطة  وطوقت 
املكان، من االقرتاب من موقع االنفجار الذي تزامن مع زيارة يقوم 
بها لدمشق أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني ومسؤول 

امللف النووي سعيد جليلي الذي سارع اىل تفقد موقع احلادث.
وكان شهود قالوا يف وقت سابق إن ستة على األقل قتلوا يف ما 

بدا أنه هجوم بقنبلة استهدف احلافلة قرب مزار الست زينب.

لقاء صفري – عون
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

بديل عنه  لبنان وطنا ال  الشرق واحلفاظ على  لبنان كما يف  يف 
ولكن لكل منهما اسلوبه اخلاص.

فالعماد  اهلل  الرئيسية سالح حزب  اخلالف  فمثال من ضمن حماور 
عون يرى ان هذا السالح هو ضمانة للبنان ضّد أي اعتداء خارجي 
وضّد أي عملية توطني للفلسطينيني يف لبنان وحل قضيتهم على 
وسالح  الشرعي  السالح  بني  تناقض  ال  ان  عون  ويرى  حسابه، 
حزب اهلل بدليل انه مل حيصل يوما أي صدام بينهما كما أن سالح 
احلزب ناب مكان السالح الشرعي يف دحر العدو االسرائيلي وإحلاق 

اهلزمية به.
العامل  دولة يف  اي  يوجد يف  ال  انه  فريى  البطريرك صفري  أما 
ال  انه  اذ  لبنان،  اال يف  شرعي  غري  واخر  شرعي  سالحان سالح 
حسب  ذلك  الن  سالحني  بوجود  دولة  أي  يف  الوضع  يستقيم 

البطريرك يعين وجود دولتني.
العماد  جرى جتييشه ضّد  قد  اهلل  حزب  موضوع سالح  كان  وإذا 
عون يف االنتخابات االخرية وإختذته فئات لبنانية مبثابة »بعبع« 
لتخويف الناخبني منه الن انتصار 8 اذار حبسب رأيهم يعين انتصار 
املسيحيات  والبنات  النساء  الباس  وبالتالي  اهلل«،  »حزب 
الشادور، وقد إجنّر اىل هذا النزاع الكالمي البطريرك صفري الذي 
صّرح عشية االتنخابات ان فوز 8 ايار جيعل لبنان يف خطر، فانه 
ما ان انتهت االنتخابات اىل ما انتهت اليه من نتيجة حتى سارع 
رئيس تيار املستقبل يف ذلك الوقت، رئيس احلكومة احلالية رفيق 
احلريري اىل القول ان سالح »حزب اهلل« خارج املناقشة مظهرا 

بذلك ان اثارة مسألة سالح حزب اله ما هي اال سالح انتخابي.
والن العماد عون رجل ارقام وواقع، كيف ال وهو من اجنح ضباط 
اجليش اللبناني يف سالح املدفعية، فقد عرض واقعيته هذه على 
معناه: سالح حزب  ما  قال  اجتماعهم حني  املوارنة يف  االساقفة 
فعلينا  لذلك  ففشل،  بالقّوة  نزعه  حاول  العامل  كّل  موجود،  اهلل 
اما تأييده أو احتواؤه، انا اؤّيده النه مصدر قّوة لبنان وعلى من 

يرفض خياري أن حيتويه وأي خيار اخر هو مبثابة انتحار.
وحنن نرى ان اللقاء بني هذين الزعيمني الديين والسياسي هي 
بادرة خري وهو مبثابة صابون لغسل القلوب، او على االقل كسر 
اجلليد بي الرجلني الن عدم االلتقاء يوّلد اجلفاء واجلفاء يؤدي اىل 
تكّر  أن  نتمّنى  وكم  أحد..  مصلحة  من  ليست  هي  اليت  القطيعة 
سبحة اللقاءات هذه لتشمل كّل الفئات واالطراف الّن فيها مصلحة 

اجلميع.

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
 اتصلوا بعندليب األرز 
املطرب حلود احلدشييت

089 440 0400         على الرقم: 
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                     for all your glazing needs
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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
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Melbourne

N.S.M
للمواد الغذائية
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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 
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 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

على  النشىء  رّبينا  هل  الدولة؟  يف 
وحّضرناه  اآلخر  واحرتام  اإلنفتاح 
هل  ومتساٍو؟  منفتح  مدني  جملتمع 

جعلنا من اإلنسان قيمة حبد ذاته؟
األولوية  هي  ما  نفهم  أن  علينا  إًذا 
حتى  اإلنسان  تربية  هي  هل  عندنا، 
يكون كائنًا يف جمتمع حمرتم وحيرتم 
مواطنًا  ليكون  حيرتمه،  واآلخر  اآلخر 

صاحلًا. نعم أم ال؟
على  خمتلفون  حنن؟  فعلنا  ماذا 
التاريخ، سنخسر احلاضر واملستقبل. 
السياسة،  على  طائفًيا  خمتلفون 
هذه  كل  واآلخرة.  الدنيا  سنخسر 
والسجاالت،  والصراعات  الرهانات 
على ماذا تقوم؟ على أشياء ال ميكن 
على  خمتلفني  إننا  قالوا  إدراكها. 
الناس  إذًا ال يعّلموا  التاريخ،  كتاب 
بل  التاريخ  تعّلموا  ال  التاريخ... 
يعيشون  من  ومع  حاضرهم  عّلموهم 
ثقافته  هي  وما  اآلخر  هو  وكيف 
وتربيته وديانته... حتى على األقل 
يفهموا بعضهم. ما يهمين إن اختلفوا 
اال  املهم  عشر؟  التاسع  القرن  يف 
على  احلق  بعضنا.  مع  اآلن  خنتلف 
من؟ نفّتش فيما بعد على من احلق.

هذه قصة إهلاء الناس مبشاكل تطّور 
حلول،  اىل  توصل  ال  مشاكل  اىل 
حتى يغطوا املشكل األساسي. ما هو 
املشكل األساسي يف لبنان؟ الفساد 
لعبة  الفساد. كيف هي  ثم  الفساد 
الفساد يف لبنان؟ جيعلون كل واحد 
منا يستفيد من أي وزارة، هناك 22 
وزارة وال بد أن يكون ألحدهم مدخل 
فيجعلوه  بعمله،  تتعّلق  وزارة  على 
ولكن  للقانون.  خالًفا  منها  يستفيد 
وزارة   21 متضرر يف  أنه  يشعر  اال 
آخرى، فيشعر وكأنه حقق شيئًا له. 
ولكن بالواقع هناك 21 وزارة أخرى 
فيما  املستفيد  من  فيها.  متضرر 
الفساد  وليس  الكبري  الفساد  بعد؟ 

وكما العماد عون... الصغري  الفساد  ألن  الصغري، 
القانون  »إن  »بلزاك«  قال 
الذباب  به  يعلق  العنكبوت  كخيوط 
الكبري«. الذباب  وخيرتقه  الصغري 

من  هم  الفساد  محاة  هنا  الكبار 
يستفيدون منه ويعلق الصغار أحياًنا 
»كبش  وجيعلونهم  وحياسبونهم 

حمرقة«. هذا األساس هنا.
س: أنتم كتيار علماني،كيف تنظرون 
بني  للثنائية  اهلل  حزب  دعوة  اىل 

املقاومة واجليش اللبناني؟
ج: سبق وقلت إنهم يتممون بعضهم، 
أن يكون  يف دولة صغرية ال ميكن 
كل  ستجّند  هل  كبري.  جيش  عندها 
بالقوة  يوازن  حتى  اللبناني  الشعب 
اقتصاد  اىل  وحباجة  آخر،  جيش 
يتمكنوا  حتى  كثري  ومال  جًدا  قوي 
األسلحة  ننتج  ال  ألننا  متويله،  من 
من  اإلمكانات.إنطالًقا  لدينا  وليس 
اجليش  بعضها.  تكمل  األدوار  هنا، 
مع قوى األمن هو الذي يضبط األمن 
تهدد  اليت  األخطار  وكل  واإلرهاب 
الرصاصة  يطلق  الذي  وهو  الوطن، 
على  إعتداء  حيصل  عندما  األوىل 
كان  يقاوم  أن  استطاع  إذا  الوطن. 
تدخل  عندها  يستطع  مل  وإذا  خرًيا 
أو  احملتلة  األرض  على  املقاومة 

تساعد معه يف الدفاع.
س: اال تعتقد أن التباعد يف وجهات 
مبوضوع  بكركي  وبني  بينكم  النظر 
اليس  التباعد  هذا  املقاومة.  سالح 
جمدًدا يف  العالقة  تدهور  كفياًل يف 
أي  أو  جديدة  سياسية  مرحلة  أي 

موقف سياسي جديد؟
ج: هل ميكن أن تؤكد لي أن التباعد 

ال يزال بعد هذا اللقاء؟
س: نعم ال يزال.

ج: من أكد لك األمر؟
بشرعية  البطريرك  اقتنع  هل  س: 

السالح؟
ج: أنا ال أقول لك إنه اقتنع أم ال. 
بهذا  أريده  الذي  بالعرض  قمت  أنا 
يتم  أن  جيب  مبا  وحتدث  املوضوع، 

احلديث عنه، وفيما بعد هو من يعّب 
آخذ  مل  أنا  أنا.  وليس  قناعاته  عن 
اقتنع  إذا  أنه  على  توقيعًا  أحد  من 
مبا حتدث فيه أم ال، ولكن أعتقد أن 

األجواء اجيابية وناجحة.
س: اليوم كان هناك جلسة للحكومة 
عدد  حتّفظ  الوزاري،  البيان  أقّرت 
الوزراء على بند املقاومة. كيف  من 
اصرار  وملاذا  التحّفظ  هذا  تصف 
على  الدائم  اإلعرتاض  على  البعض 

الشيء املتعّلق باملقاومة؟
إعالمية  مزايدة  لي هذه  بالنسبة  ج: 
ال أكثر وال أقل. كانوا مشرتكني يف 
نفسه،  هو  والبند  السابقة  احلكومة 
ميكن  أحًدا  أن  أعتقد  ال  حالًيا.  جدد 
ويعرتض.  احلكومة  يف  يكون  أن 
وزارًيا  مرسوًما  هذا  يكون  اال  ميكن 
ويصّوتوا عليه يف اجمللس ويقول أنا 
يكون  الوزارة.من  يف  ويبقى  ضده 
ضد البنامج الوزاري أعتقد أن عليه 
فال  اآلن،  من  احلكومة  من  اخلروج 
البنامج  على  ويعرتض  فيها  يبقى 
يصدر  عندما  مبدئًيا  ألنه  الوزاري. 
أحدهم  كان  لو  حتى  وزاري  مرسوم 
فيما  بتنفيذه  يلتزم  ضده،  صّوت 
بعد إذا كان وزيًرا.فإًذا انطالًقا من 
هنا، اجلميع جمب على اإللتزام بالبيان 
الوزاري والتحّفظ ليس مبكانه. على 
ماذا حتّفظوا؟ على حق بديهي مرسوم 
يف شرعة األمم املتحدة، حق الشعب 
الوسائل  كل  يف  أرضه  حترير  يف 
األمم  شرعة  من  بند  هذا  املتاحة، 
أنهم  أو  الشرعة  فلينقضوا  املتحدة. 
ال يعرتفون أن لدينا أرًضا حمتّلة واال 
اعتداءات علينا. فلينكروا اإلعتداءات 
حمتّلة  أرًضا  لدينا  وأنه  املوجودة 
اإلعرتاض  يف  احلق  لديه  وعندها 
لبنان بلد  على املوضوع. ولكن هذا 
املزايدات ال أكثر وال أقل.يف البيان 
السلطة  حصرية  عن  حكي  السابق 
هنا  والدفاع...  باألمن  يتعّلق  فيما 
للدولة،  احلصرية  السلطة  وضع 

حققوا مكسًبا!!!

)تتمة املنشور ص5(
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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
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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”
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ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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إستقبال وإحتفال رمسي وشعيب حاشد للرئيس دوري مشعون

Saturday 5 December 2009السبت 5 كانون األول  2009

الساعة التاسعة من صباح  يوم 
السبت املاضي، وصل اىل مطار 
سيدني  مطار  من  قادما  ملبورن 
حزب  ورئيس  النائب  سعادة 
االستاذ دوري  االحرار  الوطنيني 
مشعون يرافقه املفّوض العام يف 

اسرتاليا السّيد جو توما.
على  استقباله  يف  وكان  هذا 
ارض املطار سعادة قنصل لبنان 
العام يف فيكتوريا االستاذ هنري 
حزب  وأعضاء  رئيس  قسطون، 
ملبورن،  يف  االحرار  الوطنيني 
رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية 
يف فيكتوريا الشيخ بشارة طوق، 

*يشارة طوق الصغري ممّثل رابطة شباب بشري مع االعضاء**النائب االمسر وقنصل لبنان ومسري مشعون**الرئيس مشعون بني مستقبليه*

*النائب االمسر يقّدم هدية رمزية باسم برملان ملبورن**الشيخ كميل زينة والرئيس مشعون**طاولة اجلامعة اللبنانية*

*الرئيس مشعون عند وصوله اىل المرياج**عزيز قسطون يقّدم الربنامج**ال زينة الكرام مع النائب مشعون*

*سكرتري وزارة الدفاع عدنان زينة يلقي كلمة**عّزام الرافعي يلقي كلمة ثورة االرز**قنصل لبنان هنري قسطون يلقي كلمة**الرئيس مشعون يلقي كلمته**والنائب كلفن طومسون يلقي كلمته*

دائرة  رئيس  زينة  نبيل  واالستاذ  زينة  كميل  الشيخ  االعمال  رجل 
حمافظة بريوت سابقا، سكرتري وزارة الدفاع االستاذ عدنان زينة وقوى 

الرابع عشر من اذار وحشد من  فعالّيات اجلالية اللبنانية.
املرحوم  منزل  اىل  دوري مشعون  النائب  انتقل  املطار  ومن   
التعازي  الرئيس السابق للحزب يف ملبورن حيث قّدم  نزار رباع 
الرملته وأشّقائه ومن ثّم إنتقل اىل دار العجزة الذي تشرف عليه 
الراهبات االنطونّيات وقد تفّقد املرضى والعجزة متمنيا هلم الشفاء 

العاجل.
وعند الساعة الواحدة من بعد الظهر، إنتقل سعادة النائب دوري 
مشعون وصحبه الكرام اىل صالة االمرياج الفخمة لصاحبها الشيخ 
كميل زينة حيث أقيم له حفل إستقبال حاشد ومن ثّم غداء كان 

باالشرتاك مع  االحرار  الوطنيني  السّيد مسبقا حزب  اليه  قد دعا 
الشيخ كميل زينة صاحب الصالة وشقيقه االستاذ نبيل زينة. هذا 
وقد وقد زينت الصالة من الداخل واخلارج باالعالم اللبنانية وأعالم 
احلزب وصور الرئيس الراحل كميل منر مشعون والرئيس الشهيد 

داني وصور الرئيس دوري أطال اهلل عمره.
زينة  عائلة  اىل  باالضافة  إستقبله  المرياج  صالة  مدخل  وعلى 
الكرمية، سعادة قنصل لبنان العام السّيد هنري قسطون والنائب 
اللبنانية  اجلمعية  ورئيس  كريوز  مارلني  والنائب  االمسر  نزيه 
الشيخ بشارة طوق ونّواب ووزراء وشخصيات رمسّية  االسرتالية 
اسرتالية ورجال دين والراهبات االنطونّيات وحشد كبري من قوى 
دخل  حيث  االحرار  الوطنيني  حلزب  ومناصرين  وموالني  أذار   14

سعادة النائب الصالة على قرع الطبل.
النائب دوري مشعون صافح مستقبليه داخل الصالة فردا فردا 

شاكرا هلم حضورهم.
عريف االستقبال واالحتفال عزيز قسطون قّدم حلقات املناسبة 
حيث استهلها بالنشيدين االسرتالي واللبناني مرحبا بالنائب الزائر 
ونزيه  والنّواب  قسطون  هنري  العام  القنصل  وصحبه  الكريم 
االمسر ومارلني كريوز والوزراء االسرتاليني والشخصّيات ومجيع 

املسؤولني واحلضور.
لصاحب  الشكر  كل  الشكر  أقّدم  أن  من  لي  بّد  ال  قال  بداية 
صالة المرياج الشيخ كميل زينة ولالستاذ نبيل زينة  عميد العائلة
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COBURG MARKET
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Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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زينة  كميل  اشكر  إني  وغّسان.  عدنان  إخوانهم  واىل  الكرمية 
وعقيلته السيدة ديانا على استضافة هذا اللقاء الرائع وعلى كرمهما 
الزائد وحسن الضيافة وكل ما سيقدم يف هذه املناسبة ، وتابع 
كالمه قائال يطيب لي يف هذا اليوم السعيد أن حنتفل معا بعرس 
بالعطاء،  الروح وتزخر  باالحرار وما أمجلها من كلمة تنعش  االحرار 
نعمة روح احلّرية اليت ختاجل صدر كّل حّر أبي، احلرية واالحرار توأمان 
اول  وكان  سبيلها  استشهد يف  وشهيد  كم شهيدا  يفرتقان.  ال 
شهدائها الرفيق نعيم مغبغب من الشوف ونعيم برتقان من أقصى 
الشمال وارتال وارتال من شهدائنا االبرار الذين سقطوا يف سبيل 
احلّرية. مخسون عاما ونصف على تأسيس حزبنا الرائد مخسون عاما 
من االستشهاد والعطاءيف سبيل لبنان واحلّرية وكان قمة هذا العطاء 
استشهاد رئيسه املرحوم داني مشعون وزوجته وأطفاله فكانت هذه 
الكارثة أسوأ ما توّصل اليه االرهاب الذي مل يوّفر االطفال واحلرمات 
فخمسون عاما ورئيسنا املفدى دوري كميل منر مشعون ال يعرف 
امللل وال الكلل ومل ترجتف له ركبة حني فرغت الساحة اللبنانية من 
ابطاهلا او افرغت حتت االحتالل سجن من سجن ومن هّجر هّجر وبقي 
العروض  وبالرغم من كّل  التهديدات  بالرغم من كّل  دوري وحده 
السخّية مع مبالغ من املال الشرتاكه يف احلكومة رفضها كّلها رغم 
أنهم عريوه برئاسة البلدية وكانت اول خطوة للمصاحلة الوطنية يف 

اجلبل.
ثّم كانت الكلمة لسعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ 
النائب  واالخوات، سعادة  االخوة  أيها  فيها:  وجاء  هنري قسطون 
دوري مشعون رئيس حزب الوطنيني االحرار، انه لشرف كبري لي 
ان ارّحب بكم يف ملبورن بامسي الشخصي وباسم اجلالية اللبنانية 

الكرمية اليت حتمع خنبة من ابنائها هنا احتفاء بزيارتكم.
سعادة النائب،  ال شّك يف أنكم أحد أبرز رجال السياسة اللبنانيني، 
وأنكم على رأس حزب طاملا ناضل وما يزال يف سبيل لبنان لكن 
مما ال شك فيه أيضا أنه يف امسكم رّنة، رّنة حنني اىل ماض أبّي، 
فأنتم جنل الرئيس كميل منر مشعون صاحب القامة املمشوقة ، أحد 
عمالقة لبنان الذي ارتبط ازدهار هذا الوطن احلبيب بإمسه، وجتّمع 
الذي أدمى  العامل حوله. وأنتم شقيق الشهيد داني مشعون  كبار 

اغتياله وعائلته الطاهرة قلوب مجيع اللبنانيني.
ال يستطيع املرء اال أن يقّدر فيكم فضائل وخصائل مّجة تتميزون 
العالية ونبلكم وترفعكم والصدق والصراحة  أبرزها وطنيتكم  بها، 
وااللتزام والثبات والصالبة يف مواقفكم. ان ملبورن ترّحب بزيارتكم 
اهلمم  جميئكم  شحذ  وقد  للقائكم  باملئات  ملبورن  اهل  هّب  وقد 
وشّد العزمية. وما أسفنا اال لقصر مّدة الزيارة، لكننا نعرف كثرة 
مشاغلكم وندرك كرب املسؤولّيات الوطنية امللقاة على عاتقكم. نأمل 

لبنان  أداء رسالتكم يف خدمة  االستمرار يف  اهلل على  يقّدركم  أن 
وشعبه. أهال وسهال بكم.

السّيد عّزام الرافعي القى كلمة باسم الرابع عشر من اذار وثورة 
االرز مرحبا باحلضور وقال حتّية اىل كّل من أحّب لبنان وضّحى من 
أجل لبنان وتساءل هل نالوا من مطلبنا شيئا هل نالوا من متّسكنا 
بلبنان ثورة االرز ستبقى ابدا ونقول لغبطة البطريرك انت أشّدهم 
وسنبقى جناهد ونقاوم كي تبسط الدولة سلطتها على كامل تراب 

الوطن. متمنيا للرئيس مشعون زيارة ممتعة.
اسرتاليا  يف  مشعون  دوري  بالرئيس  رّحب  طومسون،  النائب 
اىل  السابقة  بزيارته  مذّكرا  مناصريه  بني  طيبة  اوقاتا  له  متمنيا 

اسرتاليا.
ممّثل املعارضة، قال أن لبنان اليوم قد حّقق الكثري من االمن 
واالستقرار وكم نتمّنى هلذا البلد اجلميل ان يعود اليه مجيع ابناؤه 

كما متّنى للرئيس مشعون زيارة مليئة بالنجاحات.
وقال حنن  احلضور  وكّل  الرمسيني  دوري مشعون شكر  الٍنائب 
اليوم عائلة كبرية يف 14 اذار جمموعة أحزاب وتيارات والكّل مّنا 
دفع أمثانا غالية حتى وصلنا اىل هنا وهذا ليس صدفة ولكن بتعب 
وجهاد منذ العام 1975 يوم كان مشروع التوطني على أشّده يف 
راح  من  وهناك  وصمدنا  وقاومنا  وقفنا   ، الشهداء  وتزايد  لبنان 

يعمل جلعل لبنان مجهورية اسالمية.
املهم أن يكون عندنا الثقة بالنفس واالحرتام لبعضنا وتتشابك 
ايادينا ببعضها ، امل أن ال تؤّثر عليكم هنا خالفاتنا يف لبنان أطلب 
منكم يف االغرتاب أن تكونوا متضامنني مع بعضكم البعض فيقوى 

لبنان بكم إّني اشكركم على هذا اللقاء احلميم.
اما االستاذ عدنان زينة سكرتري وزارة الدفاع االسرتالية فقال: 
سعادة النائب االستاذ دوري مشعون، سعادة قنصل لبنان العام 
يف ملبورن االستاذ هنري قسطون، سعادة نّواب ملبورن الكرام، 

ابائي االجاّلء ايها السيدات والسادة ايها االصدقاء واالحّبة.
أهال وسهال بكم يف صالة المرياج يف ملبورن.

تغمرني بهجة وسعادة أن اقف اليوم على هذا املنرب يف هذا اجلّو 
اللبناني اجلميل الرّحب بضيفنا الغالي النائب يف الربملان اللبناني 
مع صحبه  دوري مشعون  االستاذ  االحرار  الوطنيني  حزب  ورئيس 

الكرام متمنيا هلم زيارة ناجحة اىل الربوع االسرتالية.
انها مناسية سعيدة على قلوبنا مجيعا مجعتنا اليوم معكم يا رئيس 
دعما  االحرار  جانب  اىل  اليوم  لنقف  النرية  وجوهكم  ومع  دوري 

ملوافقكم الوطنية الثابتة.
يطيب لي يف هذه املناسبة أن أوّجه بامسي وباسم آل زينة حتية 
لبنان  الواعية يف  احلكيمة  احلزب  لقيادة  خاّصة، حتية جمد وتقدير 
هذا  وعلى  الثابتة  الوطنية  املواقف  هذه  على  االغرتاب  بالد  ويف 

الدور الفّعال الذي تقومون به مجيعا بكل أمانة واخالص يف سبيل 
خدمة الوطن لبنان ويف سبيل خدمة هذه اجلالية ورفع شأن لبنان 

عاليا يف دنيا االغرتاب.
أيها السادة وكما تعملون، لقد مر الوطن وما زال مبراحل صعبة 
النائب،  سعادة  اجلّبارة  جهودكم  بفضل  لكن  احلديث،  تارخيه  من 
وبفضل جهود أبنائه املقيمني ويف طليعتهم حزب الوطنيني االحرار، 
وبفضل جهود أبنائه املغرتبني، بفضل جهودنا مجيعا يف ثورة االرز 
متّكنا  االليم،  اللبناني  واقعنا  يف  جذرية  تغيريات  اجناز  من  متّكنا 
من حتقيق اجنازات ضخمة على طريق السيادة واحلّرية واالستقالل 
ولكن وكما تعملون مل يكنمل بعد بناء الدولة اللبنانية احلديثة وذلك 

السباب داخلية وخارجية.
أّيها السادة: ان بناء االوطان وقيام الدولة ليس باالمر السهل 
والبسيط فهذا يتطّلب تضحيات جساما على كّل االصعدة واملستويات 
ناضلت  العامل  من  عديدة  مناطق  املنطقة ويف  فهناك شعوب يف 
وتناضل عشرات السنني وقّدمت املليون شهيد من أجل احلصول 
ولو على اعرتاف دولي حبّقهم يف اقامة دولتهم املستقّلة ولو على 
االرض  عندنا  كانت  فقد  السادة،  أيها  أما حنن  أرضهم.  من  جزء 

والدولة ولالسف الشديد مل حنافظ على أرضنا وال على دولتنا.
تنازلنا عن دولتنا ومحلنا  االسباب  السادة والتفه  أيها  أما حنن 
البندقية تارة يف وجه دولتنا وتارة يف وجه أنفسنا، ويف يوم أسود 
الوطن  فلعنة  رهيب.  مجاعي  انتحار  بشكل  صدورنا  اىل  صّوبناها 
أيها السادة ونتيجة لذلك عشناها يف املاضي، مخس عشرة سنة 
من االحتالل واهليمنة والتنكيل. لعنة الوطن نعيشها اليوم، ورمبا 
مراراتها،  بكل  نعيشها  نعم  الوطن  لعنة  املستقبل.  سنعيشها يف 
فيهم  مبن  شهدائنا  كل  شهدائنا  وأرواح  وسجنا،  نفيا  نعيشها 
املرحوم داني مشعون وعائلته ما زالت ترفرف فوق أرضنا، وصراخ 
ايتامنا يهّز ضمائرنا، صيحات شعبنا Never Again تدّوي يف اذاننا، 
عّلنا نتعظ من أخطاء املاضي، عّلنا نصحو من غفوتنا، ونستيقظ مع 
صحوة الضمري، صحوة الوطن لنكون عصبة واحدة يف لبنان ويف 
بالد االغرتاب، نعمل مجيعا من أجل حتقيق هدف واحد اال وهو اقامة 

الدولة اللبنانية العادلة والقوية على كّل تراب الوطن.
وليعش  اسرتاليا  عاشت  االحرار،  الوطنيني  حزب  عاش  عشتم، 

لبنان سيدا حّرا مستّقال.
ثّم انتهى االحتفال واللقاء يتكّرر الشكر مّرة ثانية اىل الشيخ كميل 

ونبيل وعدنان وغّسان زينة الذي غمروا اجلميع بلطفهم وكرمهم. 
ومن صالة الالمرياج انتقل الرئيس دوري مشعون وصحبه الكرام 
وبعض اعضاء احلزب اىل دار عميد عائلة زينة االستاذ نبيل زينة 
شكرهم  ثم  الالئقة  الضيافة  بواجبات  زوجته  السيدة  قامت  حيث 

الرئيس مشعون على االستقبال احلاّر.
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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

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

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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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

*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

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

هوذا عيد االضحى يزهو يف جناه 
والليل اضحى يف العني مرآه 

صحائف من سنا االميان ساطعة 
وكّل حرف يضيء الكون معناه 

وهلذا العيد.....
ملحمات من االجماد اسطرها 
شاّلل نور يعم اخللق رياه 

وأورقت باهلداة نرباسامن طلعوا 
فجر أضاء بهذا الكون دنياه 

اهلل أكرب- اهلل أكرب باالسالم عّزتنا 
من حاد عنه فليل الذّل يغشاه 

نبيها رمحة االكوان قاطبة 
حممد من به قد خّصها اهلل

وها حنن اليوم بعيد االستقالل حنتفل
مفاخر من جيش من اراد احلصر اعياه 
من فجر صبح تشرين حققنا استقاللنا 

وانتفضت على هدير من الشهداء ما تلقاه 
وليس جنس على جنس بشرف

ال فرق بني امرئ وامرئ اال بتقواه 
يف ظل جيشنا العتيد مل يكن ظّل ملظلته 

وال احنناء ملخلوق لغري اهلل اوجاه 
واحتفالنا الثالث.. اال وهو عيد ميالد ابن يعقوب 

ارسله رّبي لنا هدية فيا بشراه 
يف عيدك يا بين حنتفل

وكّل مجوع الناس يتمنون ما نتمناه
اهلل اكرب باالعياد الثالثة نبتهج 

ومن والديك يا يعقوب 
لك طول العمر ومن االميان ما تلقاه

االعياد الثالثة

يتشّرف الشاعر ابن اخلليج يوسف وعائلته الكرمية مبناسبة 
باحر  واالسالمية  العربية  للجالية  املبارك  االضحى  عيد 
كما  والربكات  باليمن  وعليكم  علينا  اهلل  اعاده  التهاني 
يتقّدم بأمسى معاني الوفاء للشعب اللبناني الكريم مبناسبة 
عيد االستقالل اجمليد وأيضا يتوّجه الشاعر ابن اخلليج البنه 
الكريم بأمسى احلّب والعطاء مبناسبة عيد ميالده اجمليد من 
الشاعر وحرمه املصون يتمنون البنهم يعقوب طول العمر 

واحلياة السعيدة وكل عام وانتم خبري.
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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

Melbourneملبورن
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بذكرى  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  حيتفل  سنة  كّل  يف 
مرور  وهي  ذاتها  للمناسبة  االحتفال  أقيم  ومؤخرا  التأسيس 
أنطون  الزعيم  أنشأه  الذي  احلزب  تأسيس  على  عاما   »77«
والذي اشتشهد من أجله فداء عن أمته وذلك يف صالة ليلى يف 

ضاحية برتزويك.
لبنان  قنصل  سعاده  املناسبة  هذه  يف  احلزب  شارك  وقد  هذا 
عقيلته،  والسيدة  قسطون  هنري  االستاذ  فيكتوريا  يف  العام 
رئيس اجلامعة اللبنانية السّيد سايد حامت والسيدة عقيلته، العضو 
االستشاري يف وزارة املعرتبني السوريني السّيد عبد اهلل الطويل، 
رئيس رابطة املغرتبني السوريني االستاذ جورج سّلوم والسيدة 
جمالس  واعضاء  والنوادي  اخلريية  اجلمعيات  اىل  إضافة  عقيلته 
البلديات ورجال االعالم واالحزاب والتّيارات الوطنية منها التيار 

الوطين احلّر.
املناسبة  استهّل  الذي  عيسى  قيصر  الشاعر  احلفل  برنامج  قّدم 
وعقيلته  القنصل  بسعادة  مرحبا  واالسرتالي  احلزبي  بالنشيدين 
ومجيع احلضور شاكرا هلم املشاركة مع احلزب والقى كامة قّيمة 
عن سعاده الزعيم املؤسس وقال ان هذا احلزب ما زال يقوم على 

مبادئه اليت ما زالت صاحلة منذ 77 عاما حتى اليوم.
القى كلمة مميزة  العبد اهلل  ناظر االذاعة واالعالم الشاعر صباح 
تأسيس  ذكرى  العظيمة  املناسبة  بهذه  باجلميع  مرحبا  استهلها 
وهذا  املناسبة،  هذه  وعظمة  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب 

بعض ما جاء فيها:
يف السادس عشر من تشرين الثاني 1932 انبثقت احلركة السورية 
القومية االجتماعية من رحم االّمة كما انبثاق الفجر بعد ليل طويل 
مظلم لتبقى هذه احلركة تنري مبادئها أرجاء االّمة كّلها حيث عربت 
االّمة وحياتها وسعاده قال  رائدة شاملة كّل شؤون  عن نهضة 

عنها إنها فكرة وحركة تناولت حياة االّمة بأسرها.
أنواعها  على  العذابات  فذاقوا  السجون  احلزب  أبطال  دخل  وقد 
وكانت صرخاتهم من حتت سياط اجلاّلدين تعلو الجلك يا سوريا 
االرهابية  حبركاتها  الصهيونية  احلركة  جاءت  وعندما  القليل  هذا 
من هاغانا وغريها وإحتلوا جنوب االّمة فلسطني تصّدى القوميون 
االجتماعيون هلذه العصابات مبا ميلكون واوقعوا خسائر كبرية بينهم 

وسقط اّول شهيد للحزب على أرض فلسطني هو حسني البّنا.
ويف العام 1967 إحتّلت دولة العدو القدس واجلوالن وسيناء ويف 

احلزب السوري القومي االجتماعي حيتفل بذكرى التأسيس »77«

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

العام 1982 دخلت اىل لبنان ودخلت اىل العاصمة بريوت وعمالء 
خالد  البطل  رصاصات  وكانت  الصهاينة  مع  يتواطأون  الداخل 
علوان يف مقهى اللوميب أعلنت للصهاينة والعامل أن بريوت لن 
تركع ولن ختضع وتوالت عملّيات جبهة املقاومة الوطنية وسّطرت 

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

       نافذة على اجملتمع           اعداد وتصوير آراكس

خطوبة الشاب أمحد طراد و احلسناء رميا حّداد

Melbourneملبورن

سيدني

العروسان جيمس لووي وساندرا نصر

Saturday 5 December 2009السبت 5 كانون األول  2009

مهام  فيكتوريا  يف  العام  لبنان  قنصل  سعادة  تسّلم  ان  منذ 
اللنانية وهو حيّقق مسرية  دبلوماسية ووطنية وأدبية  القنصلية 

مميزة.
لذلك نراه يف فرتة وجيزة من وصوله اىل هذا الصقع من عامل 
االغرتاب أصبح صديق اجلميع وحبيب اجلميع وعلما شاخما يناشد 
اجلالية اللبنانية التمّسك باحملبة والتحّلي بالوعي واحلكمة والسعي 
الرتاث  صميم  من  النهم  والتآخي  والتضامن  التعايش  لتحقيق 
الوطين النبيل واثباتا هلذه املسرية اليت يصدق فيها القول )أن 
هي  لسعادته  بالنسبة  املرأة  وهذه  امرأة(  عظيم  رجل  كّل  وراء 
زوجته الفاضلة ليا اليت تؤّكد يوما بعد يوم بقلبها الطّيب وأخالقها 
واالمسى  واالفضل  االختيار  وستبقى  كانت  انها  ووعيها  النبيلة 
أقام  احلقائق فقد  وإثباتا هلذه  اوالده  وأم  عمره  لرفيقة  بالنسبة 
على  وتكريم  استقبال  حفل  املاضي  السبت  يوم  مساء  سعادته 
شرف النائب ورئيس حزب الوطنيني االحرار دوري مشعون وصحبه 
ضواحي  "ديريتون"  منطقة  يف  القنصلية  دار  يف  وذلك  الكرام 
مدينة ملبورن، حضرها فضيلة الشيخ فهمي االمام ولو كان متكئا 
أبى اال ويشارك سعادة  على عصاه يرافقه بعض املشايخ حيث 

قنصل لبنان العام يف فيكتوريا يومل على شرف النائب دوري مشعون 

*القنصل قسطون مع رجال الدين**سيدات اجملتمع*

*قنصل لبنان والرئيس مشعون وروز بّيوض**قسطون وعقيلته والرئيس مشعون*

*مشعون وعقيلة القنصل السيدة ليا وسيدات**القنصل قسطون، نبيل زينة وزوجته*

*القنصل ومشعون والشيخ فهمي االمام**حرب، قسطون، حّداد وحضور*

القنصل وزوجته يف هذه املناسبة كما وشارك أيضا املونسنيور 
حّداد  جورج  والسّيد  املسيحية  الطوائف  جو طقشي وبعض كهنة 
االحرار  الوطنيني  حزب  أعضاء  وبعض  الكتائبية  املقاطعة  رئيس 
الرابع عشر من  يرأسه رئيس احلزب السّيد مسري مشعون وقوى 
اذار وممثلي وسائل االعالم ايلي نداف من جريدة التلغراف وكميل 
املستقبل  جريدة  عن  جربايل  ومسري  اهلريالد  جريدة  عن  مسعود 
وسيدات اجملتمع اللبناني هذا وقد حتّلق اجلميع حول طاولة فريدة 
من نوعها يف الذوق واللقمة والرتتيب أعّدتها زوجة سعادة القنصل 

السيدة الفاضلة ليا قسطون.
هذا وكان قد استقبل سعادة القنصل العام سعادة النائب بكلمة 
بليغة تضمنت شعوره الصادق بواجباته جتاه وطنه االّم كما تضمنت 
ترحيبا من القلب لسعادة النائب دوري مشعون بصفة خاّصة وجلميع 

املشاركني بصفة عاّمة.
هناك  كان  والقهوة  والفواكه  احللوى  تناول  من  االنتهاء  وبعد 
استقبال مميز ثّم قام غالبية احلضور بالتقاط الصور التذكارية مع 
سعادة النائب مشعون وسعادة القنصل وعقيلته، ثّم غادر اجلميع 

دار القنصلية شاكرين القنصل وعقيلته على احلفاوة واالكرام.

 يف أجواء الفرح والسرور مّتت خطوبة الشاب الوسيم 
احلّداد يف صالة  رميا  اجلميلة  االنسة  على  أمحد طراد 
اليت  السعيدة  االفراح واملناسبات  النجوم قصر  قصر 
مجعت قليب أمحد ورميا وأهل اخلطيبني باشراف مديريها 
عّبود وصفوان دّباغ يف أمجل سهرة ممتعة وحضر عدد 
من املدعوين على أنغام ملك الددجي عّبود حّداد الذي 
استقبلهم بأحلى الكالم واخلدمة السريعة املمتازة من 
الديناميكي منري مشعون. خالل السهرة حبس اخلطيبان 
أمحد ورميا بعضهما مبحبس اخلطوبة وتقّبال هدايا الذهب 
قطع  اراكس  فالش  وأشعاع  واالقارب  االهل  من 
التهاني من  الفرحة وتقّبال  اخلطيبان أمحد ورميا قالب 

اجلميع .
 تهنئة خاّصة للخطيبني العزيزين من العّم سام احلّداد 
وعقيلته ومن الصديق حسني عاّلم وعقيلته بتول يزبك 

وعقبال الفرحة الكبرية.

العروسان جيمس لووي واحلسناء ساندرا نصر، بعد 
أن مّت اكليلهما يف كنيسة مار يوحنا مندرويت اكتملت 
مرييالندز  يف  اجلميلة  )المريالد(  صالة  يف  فرحتهما 

لصاحبها حنا مرعي ملكة االفراح.
وبفرحة كربى استقبل العروسني وأهلهما وعددا من 
املدعويني الشاب فراد فرجني يف أحلى الكالم واحلسناء 
ساندرا كانت يف فستانها االبيض امجل من امللكة يف 

عرشها تتدلل على عريسها جيمس بفرح وبهجة.
وخالل السهرة، العامرة على انغام ددجي عبود حداد 
احلضور  راحة  على  الساهرة  والعني  السريعة  واخلدمة 
واشعاع فالش اراكس قّطع العروسان جيمس وساندرا 
قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع وتهاني اخلاّصة 

من خوال العروس متمنني للعروسني زواجا مباركا.
سهرات الكيف واالنشراح

روميو يف  مطعم  غّص  سبت  وكّل  املاضي  السبت 
باراماتا بالرّواد الساهرين وحميّب اجلّو اهلادئ والعائالت 
ورجال االعمال لالسرتاحة من عناء العمل.عقدت جلسات 
الربنامج  مع  االجتماعية  واملناسبات  واالنشراح  الكيف 
الفيّن اجلميل واخلدمة السريعة املمتازة واللقمة الشهية 
على يد الشاف ابو نقوال جنم واستقبال الوحه البشوش 

جاك رعد.
أمضى اجلميع أمجل السهرات واالنشراح حتى ساعة 

متأخرة من الليل.
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تسلية

من  ترحم  ال  انك  نيسان(:صحيح   20  – آذار   21( احلمل 
الكسول، ومع ذلك تقدر على  تعتربه اضعف منك وال تتحمل 
الوقوف جبانب من حيتاج اليك وال سيما اذا كنت تعتربه من 

االصدقاء.

 الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تتأثر بسرعة بكل ما يقوله لك 
الشريك وال تستطيع ان تقف على مسافة منه ألنك تعطي كل 
العاطفية وتاليًا يسهل عليك أن تصاب  العالقات  نفسك يف 

خبيبة كبرية.

الوقت اال  ايار - 20 حزيران(:يتعلم الشريك مع  اجلوزاء )21 
يطرح عليك العديد من االسئلة واال يطلب املستحيل النك ال 
لئال  االمور  مع  تتعامل بسطحية  بل  قلبك  من  تعطي  أن  تقدر 

تتعب.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تعلقك بالشريك وعدم قدرتك 
على هجره من التفاصيل اليت جتعلك تبدو أضعف منه، لكنك يف 

الواقع تتصرف حبكمة خصوصا يف العالقة العاطفية.

 االسد )21 متوز - 21آب(:تعرف أن تعوض أي تصرف خاطىء 
ممن  وتطلب  االصدقاء،  أو  الشريك  حق  يف  ارتكبته  رمبا 
يشاطرونك أيامك اال يتأثروا سلبًا بانتقاداتك ونزعة السيطرة 

يف شخصيتك.

 العذراء )22 آب 22 أيلول(:ال حتتاج اىل جتربة طويلة كي تعرف 
وعلى  حدسك  على  فتتكل  العاطفية،  العالقة  تتصرف يف  أن 

قدرتك على التحليل لتجعل اللحظات احلميمة أكثر جاذبية.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:حتلل كل ما حيصل يف حياتك وال 
تعرف أن تتعامل بسهولة مع التفاصيل اليومية، فتوليها الكثري 

من االهتمام وتفكر فيها فيما االفضل أن تتجاهلها كليًا.

 العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:خوفك من املاضي والذكريات من 
التفاصيل اليت جتعلك شديد التعلق باألمور املادية، فتتصرف 
أجل  من  تعيش  بل  يومًا،  تعشه  ومل  املاضي  تعرف  ال  كأنك 

حتقيق الطموحات.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:أنت عنيد وال تتنازل عن الكربياء 
الذي تتباهى به. يعوزك التواضع واالعرتاف باخلطأ. ال تعرف 

أن ختفي احاسيسك وال تكظم انفعاالتك بل تعيشها كاملة.

وتعرف  وعناد  بقوة  ك2(:تتصرف   19  - ك1   21( اجلدي   
القوة  ما بني  الشريك ألنك جتمع  أن حتصل على مبتغاك من 
والضعف، وتعرف متى تستسلم لرغباته ومتى جتربه على أن 

ينفذ أوامرك.

مستقبل  على  باستمرار  شباط(:تقلق   18  - ك2  الدلو)20 
الشريك واألصدقاء، وال تسمح لآلخر بأن حيل مشكالته بنفسه 
بل تتصرف وكأنك املسؤول األول واألخري عنه وعن مستقبله. 

يعوزك االسرتخاء.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:حتلم باملستحيل هربًا من الواقع 
أحد  ال  كأن  اليومية  حياتك  يف  وتتصرف  احملتومة،  وخيباته 
تعوزك  احملتومة.  الصعاب  لتتخطى  معاناتك  يقدر  أو  يفهمك 

القوة. 

Saturday 5 December 2009السبت 5 كانون األول  2009
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A recent article on Lebanon’s leading online 
site, tayyar.org, writes that an American 
attorney of Lebanese descent, Edward T. 
Saadi of Youngstown, Ohio, recently won a 
groundbreaking Internet defamation lawsuit in a 
federal court in Tampa, Florida.
The case arose in 2007 after an anonymous 
“blog” appeared on the Internet containing 
vicious personal attacks against Saadi and 
numerous other individuals identified in the 
blog as associates of General Michel Aoun. 
Saadi filed suit and, using subpoenas issued to 
various Internet companies, traced the blog to 
a Lebanese immigrant and former Youngstown 
resident, Pierre A. Maroun of Tampa, Florida.
On being sued, Maroun posted more websites, 
using the name “American Lebanese 
Coordination Council,” which accused Saadi 
and his father (renowned cardiologist Dr. Elias 
T. Saadi) of having ties to, and even funding, 
terrorism. According to tayyar.org sources, 
Dr. Saadi and Atty. Saadi worked very hard to 
pass the Syria Accountability and Lebanese 
Sovereignty Restoration Act, an anti-terrorism 
law, in the U.S. Congress—which makes Maroun’s 

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

statements not only false, but a great irony. Dr. 
Saadi even testified before the U.S. Congress 
in favor of that Act, and is the recipient of the 
National Order of Cedar medal for his work on 
behalf of Lebanon. It appears that Maroun’s sole 
basis for his accusations is that Atty. Saadi was 
one of the four Americans invited by General 
Aoun to accompany him home from exile in May 
of 2005.
On October 1, 2009, an eight-member jury 
unanimously found that all of Maroun’s 
statements were false, defamatory, and 
fabricated by Maroun out of “ill will, hostility 

and an intent to harm” Atty. and Dr. Saadi. The 
jury returned a verdict of $90,000 with a punitive 
award of $60,000, which under American law 
is intended to punish egregious behavior. The 
verdict is believed to be the first in an Internet 
defamation case in a Federal Court in the U.S.A.
“This case was not about politics, and this is not 
a victory for any Lebanese faction against any 
other,” Saadi explained when asked for comment. 
“Rather, this is a victory for civility over indecency, 
and a victory for the Saadi family. This verdict 
strikes a blow against those who would use the 
Internet to spread lies with impugnity.”
A review of the court’s decisions shows that the 
presiding judge rejected Maroun’s attempts to 
politicize the case by repeatedly holding that 
“political sites are not asylums for gratuitous 
libel.”
Saadi obtained his degrees from Georgetown 
University in Washington, D.C. and specializes in 
intellectual property law. He was co-represented 
in the case by Miami attorney William J. Brown. 
According to Saadi, any funds recovered from 
Maroun will be donated to help the needy in 
Lebanon.
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The Maronite Bishops Council held its monthly meeting 
in Bkirki headed by the Patriarch Sfeir in the presence 
of General Aoun.
The Maronite Bishops council held its monthly meeting 
on Wednesday presided by the Patriarch Sfeir in Bkirki. 
Upon starting the meeting, the leader of the change 
and Reform Block General Michel Aoun arrived at 
Bkirki to meet with the Patriarch who invited him to join 
the meeting. All the bishops welcomed General Aoun>s 
visit and discussed with him various political national 
issues.
Following the council>s monthly meeting, the Secretary 
of the Patriarchate Monsignor Youssef Tawq read the 
following statement:
1- We would like to start by congratulating our 
congregation sons for the upcoming Christmas holiday, 
asking our Lord to make it a blessing season full of 
goodness and peace, to all of you.
2- Christmas is an occasion for the wealthy to help 
the less fortunate giving them some joy and hope for 
a better future... A better future very much needed by 
Lebanon, after decades of rift between its citizens. 
Such situation cannot continue if we don’t want to pay 
its terrible consequences.
3- The bishops also welcomed the reconciliations that 
recently took place between several Lebanese leaders, 
and hoped that it would be translated into a positive 
understanding on the national level.   
4-  The bishops also hoped the upcoming holidays 
would help Lebanese forget hatred against each other.   
 5- We also would like to welcome The Free Patriotic 
Movement leader Michel Aoun in Bkirki, and hoped that 
the general’s visit would reflect  positively on all the 
Lebanese. 
6- Finally, the bishops expressed their sincere wishes 
to their congregation and to all the Lebanese of 
different religious, asking God to let this New Year be 
a good year full of blessing and tranquility. “Monsignor 
Youssef Tawq concluded. 
Following his meeting with the Bishops and his talks 
with the Patriarch in Bkirki, General Michel Aoun spoke 
to the media: 
       “A historic meeting that would have positive 
results.”
General Aoun told the reporters that his visit was very 
important and was described by lot of people as being 
“Historic”. We all met at the bishops Council and we 
discussed the latest political events that took place 
recently. It was necessary to clarify some political 
positions and motives. 
I presented some new facts that will have excellent 
results in terms of relations, as well as «positive 
results» which would be in the interest of Christians 
and Lebanon.” 
Looking at the reporters, General Aoun smiled and told 
them “I know your next question so let me answer you, I 
am here visiting Bkirki because the Maronite patriarchy 
is an historic authority and reference. It always had a 
special role in Lebanon, ever since the formation of the 
Greater Lebanon with the assistance of the Patriarch 
Houayek, at the time.” 
When asked by reporters about the major issues he 
discussed with Sfeir, General Aoun refused to go into 

Following the Maronite Bishops meeting, Aoun: “We discussed a 
lot of new facts and you will see the results starting now.”

lot of details but answered jokingly: “It was a closed-
door meeting.” However, the general said:»I believe the 
results of the talks would be excellent on the level of 
ties with Bkirki.”
he added that they discussed the latest events in 
Lebanon and the two sides made clarifications on their 
stances. 
With reference to Hezbollah, General Aoun said that 
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BEIRUT, 1 December 2009 (IRIN) - Four years ago, at 16, 
Rana's husband forced her into prostitution. Despite the 
risks of sexually transmitted diseases (STDs), Rana, like 
many local sex workers - estimated to number at least 
6,000 - often did not use condoms.
"It's up to the client," said Rana (not her real name). "I 
want to use condoms, but most of the clients don't." Asked 
why she ignores the risks of contracting HIV or STDs she 
simply says: "I don't want to lose the client."
Elie Aaraj, head of Lebanon's SIDC association [http://
www.sidc-lebanon.org], warns that the lack of condom 
use among local sex workers could soon become a public 
health issue.
"So far there are no recorded HIV cases among the 
country's surveyed sex workers," he said. "But once the 
virus gets into the community it could explode."
Preventive action
In a survey over five months in 2008, SIDC interviewed 
502 sex workers in Lebanon and found a third of them had 
been infected with STDs.
According to the National AIDS Control Programme, 
among the general population there are 1,234 HIV-positive 
cases, while it estimates between 2,500 and 3,000 people 
are infected, but unaware of it.
"This figure shows a low prevalence in the country, it is 
less than 1 percent," said Lara Dabaghi, UNAIDS Project 
Coordinator - ASAP (Aids Strategy and Action Plan), 
National AIDS Control Programme. "We want to keep it 
this way."
Only about 200 sex workers have had an HIV/AIDS test in 
Lebanon, according to UNAIDS, and none tested positive.
Health workers put that down to the low prevalence of the 
virus in Lebanon, but recognize that could change quickly. 
"Some people don't know they are infected," said Dabaghi. 
"Only 10 percent of infected people know they carry the 
disease globally."
A task force has been established comprising various 
ministries, NGOs, UN agencies and the National AIDS 
Control Programme to design a nationwide awareness 
campaign, in a bid to keep prevalence low.

he was questioned by several bishops about his 
Document of Understanding with Hezbollah and the 
danger of Hezbollah’s arms, and he answered them all.  
“I am happy to be here and to discuss with the patriarch 
such major and strategic issues, we have lot of ideas 
in common, and we made some efforts to clarify the 
reasons behind our differences.”
Answering a question about an agreement that 
happened between him and Sfeir to prepare for an 
inter-Christian meeting, he said that «the initiative was 
only with the Council of Bishops .» 
General Aoun summarize by saying that the meeting 
was aimed at stressing contacts between the Patriarch 
and himself  as well as discussing national Christian 
strategic issues ,and making efforts to clarify reasons 
behind differences.
“Positive results would appear and would be in the 
interest of Christians and Lebanon.” The leader 
concluded.

Lebanon- Sex workers still shun condoms.
Condom use
One of the aims is to increase condom use. "We have found 
that only 28 to 30 percent of sex workers use condoms," 
said Dabaghi. "The problem is that the client is king [and 
gets what he wants]."
Hiba Abu Chakra, a social worker at Dar al-Amal, a local 
counselling centre for sex workers, said: "The profile of the 
local sex worker in Lebanon is generally a poor, abused 
woman often without education [or] good persuasive skills. 
Many of the women work on the highways or in brothels 
where they are often abused."
Dar al-Amal has documented cases of women trading 
sex for food. Under such circumstances, said Abu Chakra, 
women have little interest in losing a potential client for 
the sake of a condom.
A 2008 National AIDS Control Programme report found 
that while 23 percent of sex workers would try to persuade 
a client to wear a condom, just over half would accept sex 
anyway if the client refused.
Legalizing sex work
According to Lebanese law, sex work is legal in brothels; 
however, the government has not issued licences for 
brothels since 1975.
"We are advocating legalizing prostitution," said Dabaghi. 
"If prostitution is legal you can better reach the sex 
workers and set up prevention programmes. As it stands 
now, prostitutes are prevented from using condoms or are 
having to hide them from the police."
According to Abu Chakra, police often arrest women for 
possession of condoms and they can face up to six months 
in prison for prostitution if convicted. This makes carrying 
condoms risky for sex workers.
Campaigners for legalizing sex work argue that sex 
workers will have better protection under the law, better 
testing and counselling facilities as well as a greater 
chance of successfully negotiating safe sex.
Rana lives with the risk of contracting HIV every time she 
has unprotected sex. "I know about the risk of HIV and I 
feel more comfortable when the client asks for a condom," 
she said.
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