
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل  e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au  تصدر 

 Established 1996  صــوت الحــقـيقـة

  Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

464 العدد   -  2010 27 شباط  Saturday 27 February 2010, Issue No. 464السبت 

تشهد اسرتاليا هذه االيام »عجقة« زيارات لوزراء 
لبنانيني للمشاركة يف مناسبات ألبناء اجلالية.

عّرفتنا،  انها  الزيارات  هذه  اجيابيات  من  ولعل 
ما  وعلى  الوزراء  هؤالء  »طينة«  على  كثب،  عن 
خيتزنونه من مؤهالت وكفاءات وامكانيات وطاقات 
وما يتحلون به من صفات وميزات لو سنحت هلم 

قيقة
احل

انطونيوس بو رزق

Tel:(02) 87648186   Fax:(02) 87648062 Tel/Fax:(03)93085765
Melbourne:11 Caulfield Crescent RoxburghPark Vic.3064
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La Profiterole Patisserie
246 Guildford Road Guildford

 Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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<TelV<9709 3322

MobV<0414 424 275<

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت
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باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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pp: 255003 / 09613

 Price
$1.50

www.meherald.com.au/myherald

عبود وسعادة ووردة
أهال بكم رسل سالم وبناة وطن!
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Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

جلسة رائعة مع النرجيلة

معلومات خطرية تضعها »السـفري« اللبنانية أمـام 
رئيـس اجلمهوريـة واحلكومـة واجمللـس النيابـي

السفارة األمريكية تتنصت على كل لبنان

New Generation Hair Laser Clinics
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مطلوب عمال
 للعمل لدى ألبان 

وأجبان شتورة
 

الدوام من  6:00 صباحاً 
حتى 2:00 بعد الظهر

لالتصال:
0400 426 966 

خسارة الوزن، حتسني 
البشرة، تساقط الشعر،
التخلص من الشعر غري 

Herbal Beauty & Clinic

منتجات اعشاب 100%
Herbal Products 100%

Face treatments, Weight Loss, Body Care, Breast 
Creams, Hair loss Treatments, Dietary Supplements, 

Medicinal herbal Treatments, Eczema/Psoriasis Creams, 
Permanent Hair Removal Creams, Body Detox, Lipo 

Massage, Endermologie and much more!!!

Ph: 02 9897 0469
Shop 2/ 47 -49, South St Granville 2142

املرغوب فيه، معاجلة باالعشاب المراض اجللد، 
اكسسوارات مستوردة من اخلارج بأسعار مهاودة 
Green Copy 800لدينا منتجات زين االتات والبحر امليت و

نفتح من االثنني حتى السبت  من 10:00 صباحا حتى 5:00 بعد الظهر

القمة السورية ـ اإليرانية:اتفاقية إللغاء تأشريات الدخول
جناد: الكيان الصهيوني يف طريقه اىل الزوال

السوري  الرئيس  تهكم 
دعوة  على  األسد  بشار 
األمريكية  اخلارجية  وزيرة 
هيالري كلينتون بالده اىل 

االبتعاد عن طهران، معتربًا 
اتفاقية  على  التوقيع  أن 
الدخول  تأشريات  إلغاء 
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بينهم 3 جوازات سفر أسرتالية
التحقيق يف اغتيال املبحوح يـصــل إلــى 26 مـتـهـمـًا

كشفت شرطة دبي، أمس 
االول، عن تفاصيل جديدة 
القيادي  اغتيال  جرمية  يف 

الشهيد  محاس  حركة  يف 
أظهرت  املبحوح،  حممود 

)التتمة ص 21(

الوزير سعادة للصحافيني يف صالون الشرف يف مطار سيدني:

هدف احلكومة احلفاظ على االستقرار السياسي

*الوزير يوسف سعادة يتوسط القنصل روبري نعوم والشيخ 
ميشال الدويهي واجلعيتاني ورئيس اللجنة االدارية للتيار 

الشدياق وامني الصندوق يعقوب واعضاء اللجنة*
)التفاصيل ص 13(

عقد مؤمترا صحافيا مع االعالم العربي بدعوة من التيار االسرتالي اللبناني املتحد يف سيدني

الوزير عبود: الدخل السياحي يف لبنان ربع الدخل القومي وهدفنا الوصول بهذه الوزارة اىل وزارة سيادية 
)التفاصيل ص 15-14(

حرير  على  اللبنانيون  ينام 
موسيقية  عربية  حروف 
حياول  من  لكن  رنانة، 
لبناني  حرف  عن  البحث 
واحد، يف السياسة واألمن 
أن  ميكن  واالقتصاد، 
حمتملة،  اهتزازات  يقيه 
إال  جيد  ال  اإلقليم،  يف 
بكل  الدولة  فراغ  الفراغ. 
ومؤسساتها  عناوينها 
حد  إىل  ومستوياتها... 

هذا  يدير  كيف  التساؤل 
البلد نفسه أو باألحرى من 
إليه  يتسلل  ومن  يديره 
تتوفر  أين  ومن  يوميا، 
ينعم  اليت  احلماية،  مظلة 
حبد  اللبنانيون  ومعها  بها 
أدنى من االستقرار، بعدما 
أمرهم يف  يسلمون  كادوا 
أكثر من حمطة من حمطات 
األخرية،  اخلمس  السنوات 

اىل شر الفتنة.

وهم  اللبنانيون  ينام 
غدهم،  إىل  مطمئنون 
ساعة  كل  دققوا يف  ولو 
ينقضي  ما  يف  ودقيقة 
أن  أيامهم، الكتشفوا  من 
يهنئوا  أن  واجباتهم  أقل 
أنفسهم، ويف كل ساعة، 
ووطنهم  أنفسهم  بسالمة 
من  األدنى  احلد  وسالمة 
على  متتهن  اليت  كرامتهم 

)التتمة ص 21(
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي

الصف االلكرتوني: بتول يزبك
مكتب ملبورن: كميل مسعود

بطرس عنداري
    

شحاده  جورج  الكبري  اللبناني  الشاعر  كتب  عامًا   60 قبل 
الفرنسية  باللغة  برزبن«  »مهاجر  العاملية  مسرحيته 
مستلهمًا قصة مهاجر ايطالي غادر اىل املدينة االسرتالية 
كل  ليجد  طويلة  سنوات  بعد  بالده  اىل  وعاد  الشمالية 
... هل كان جورج شحاده حيلم بأن مدينة  شيء قد تغريرّ
برزبن عاصمة والية كوينزالند االسرتالية ستصبح يومًا رمز 
متثال  فوقها  ينتصب  وقاعدة  اللبنانيني  املهاجرين  لكفاح 
ليضع  اسرتاليا  وصل  لبنان  »متشرد«  اول  اىل  يرمز 
اول حجر يف بناء امرباطورية االنتشار اليت ال تغيب عنها 
املعروفة  سيدني  ال يف  برزبن،  مدينة  نعم يف  الشمس؟ 
ر« وال يف ملبورن املنافسة لسيدني  باسم »لبنان املصغرّ
دائمًا وال يف اداليد اليت وطأتها اقدام اول مغرتب لبناني 
صدفة قبل 130 عامًا  حني كان يظن ان باخرته ترسو يف 
مرفأ نيويورك. ان االعمال الكبرية والتارخيية قد تنجز يف 
مدن صغرية او يف قرى نائية مثل راشانا متحف بصبوص 
اخوان وجمموعة من النحاتني العامليني تنام منحوتاتهم بني 
االشواك واالوساخ بانتظار ان يكتشفها احد. يوم االحد 21 
عن  برزبن  مدينة  الستار يف  ازيح   2010 العام  من  شباط 
م يف املكسيك وانتصب  الذي صمرّ اللبناني  متثال املهاجر 
يف تسع مدن مكسيكية كما يف احدى املدن الكندية وقرب 
الثقافة  لبنان... واذا استمر طموح جلنة  مرفأ بريوت يف 
والرتاث العاملية املنبثقة عن اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
اللبناني  املهاجر  اىل  يرمز  الذي  التمثال  نرى  قد  العامل 
وطموحه واحالمه مرتفعًا يف الكثري من مدن اسرتاليا وسائر 
بلدان االنتشار حول الكرة االرضية. اعرف االستاذ انطوان 
غامن منذ سنوات طويلة وكنت ارى يف طموحاته واطروحاته 
احالما بعيدة عن الواقع والتنفيذ. ولكن اميانه القويرّ بوطنه 
اليأس  حيطم  جعله  لبنان  وثقافة  وتاريخ  تراث  وبعظمة 
قال   . اجلادرّ والعمل  املثابرة  بأبرة  اجلبل  حفر  على  ويصررّ 
ة ان اي حزب او مؤسسة او  الشاعر الراحل يوسف اخلال مررّ
مجعية تعجز عن حتقيق اهدافها خالل عشر سنوات يعين انها 
غري موجودة... لست ادري ماذا اقول عن مؤسسة اجلامعة 
الثقافية اللبنانية بعد مرور 50 عامًا على انطالقتها وفيما 
اذا كانت احداث لبنان واالنقسامات اليت شهدها منذ العام 
قادرة  كانت  اذا  وفيما  املؤسسة،  هذه  على  اثرت   1975
الفينيق  طائر  شكل  على  الرماد  من  يوما  االنبعاث  على 
االرّ ان  بامتياز. ال ميكنك  لبنانيًا  انطوان غامن  الذي يعتربه 
ق انطوان غامن وتصغي اىل آرائه اليت ال يكثر منها ألنه  تصدرّ
ة انطوان  يؤمن بالتنفيذ وحتقيق االحالم.. وال شك ان جديرّ
غامن ومصداقيته دفعت الكثريين اىل رعاية هذا املشروع 
ودعمه. وانطوان دائمًا على يف طليعة املتطوعني واملتربعني 
بصمت  وطنه  خدمة  اجل  من  نفقته  على  القارات  وعابري 
وهدوء... وارجو ان ال اكون خدشت تواضعه يف هذه اجلملة 
وليعذرني هذه املرة فقط. ولن اشري اىل اجنازاته العديدة 
او اىل عالقاته الواسعة اليت يضعها دائمًا يف سبيل خدمة 
ة. قد تكون املرة االوىل اليت حيضر  وطنه وقضاياه احملقرّ
فيها وزيران لبنانيان حلضور ورعاية مناسبة هامة مثل رفع 
الستار عن متثال املغرتب اللبناني... وقد حضر الوزيران 
من اجل خدمة االغرتاب وتقريب املسافات مع الوطن. حضر 
ة..  الوزيران خلدمة لبنان واالنتشار وليس لدوافع سياسيرّ
ورافقهما وفد لبناني واغرتابي كبري كما كان سفري لبنان 
يف طليعة احلضور. مل تسمح لنا الظروف لنكون يف برزبن 
وحنضر هذه املناسبة املقدسة لبنانيًا... ولكننا مع الكثريين 
ز ونناشد  ة حنيي هذا االجناز املميرّ من اصحاب الضمائر احليرّ
الكفاح  رموز  لرفع  خطة  وضع  ينسى  ال  ان  غامن  انطوان 
والطموح يف ساحات سيدني وملبورن وبروكن هيل وتاري. 
ان ساحات ضاحية ردفرن اليت حتتضن كنائس مار مارون 
ومار جرجس ومار ميخائيل منذ 120 عامًا تريد متثااًل من جلنة 
الثقافة والرتاث اليت يرأسها عامليًا انطوان غامن.. حديقة 
ردفرن كانت امللتقى اليومي لعشرات املهاجرين اللبنانيني 
قبل 120 عامًا واكثر. هل تكون هذه اللجنة ومنجزاتها اداة 
لتحفيز املغرتبني للتكتل حول مؤسسة اجلامعة ودفعها اىل 
امام بعد طول انتظار؟ انطوان ال يؤمن باليأس. شكرا له. 

متثال املهاجر اللبناني يف برزبن 
اجناز مميز للجنة الثقافة والرتاث

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

من  لبنان  نقل  يف  لساهمت  وتوظيفها  الستثمارها  الفرصة 
فوضى املزرعة اىل نظام الدولة ومن ذهنية الشركة اىل مفهوم 

الشراكة.
على االقل هذا ما ملسناه لدى الوزيرين يوسف سعادة وفادي 
لوزير  بالنسبة  اما  معهما،  املباشر  احتكاكنا  خالل  من  عبود 
الثقافة االستاذ سليم وردة فانه مل يتسنرّ لنا التعرف اليه عن 
قرب غري اننا ما قرأناه له من تصرحيات ملسنا انها تنمرّ عن 

ادراك ووطنية.
من  اكتشفنا،   فقد  يوسف سعادة  احملامي  الوزير  اىل  نعود 
خالل الدردشة القصرية واملباشرة معه يف صالون الشرف يف 
مطار سيدني، ان لديه خمزونا كبريا من ثقافة الوعي واحلوار 
والسالم واالنفتاح على اآلخر اذ يرى معاليه ان االستقرار يف 
البالد، أمنيا واقتصاديا وخطابا سياسيا، يأتي قبل التعيينات 

واالنتخابات البلدية.
املصلحة  قبل  العليا   الوطنية  املصلحة  ان  لديه   وجدنا  كما 
تيار  قبول   عن  اعالنه  خالل  من  وذلك  واحلزبية  الشخصية  
النها  البلدية   االنتخابات   يف  النسبية   باعتماد   املردة  
التيار. مبصلحة  تضر   انها  مع  التشنج  حدة  من   ختفف 

الالمع  االقتصادي  عبود  فادي  االستاذ  السياحة  وزير  اما 
واملعروف داخليا وعامليا فقد اكتشفنا يف شخصيته  ميزات 
كثرية لعل اهمها الثورة على الفساد والتصميم على االصالح 

والتطوير.
غري  احلكومة،  وهو يف  احلكومة  على  ثائر  وزير  عبود  فالوزير 
البناء ال اهلدم فهي ليست ثورة  ان »ثورته« هذه هدفها 
اخطبوط  القضاء على  أجل  اال، بل من  الثورة  ليس  أجل  من 
الفساد املمسك مبعظم مفاصل االدارات، وأكرب دليل على عدم 
رضاه  على تعيني 166 موظفا يف ادارته قليلي االنتاج ويف 
يتعدى  ال  بآخرين  استبداهلم   على  قدرته  عدم  نفسه  الوقت 
عددهم العشرين يف املئة من عدد املوظفني احلاليني، ولكنهم 
اكثر كفاءة وانتاجية حيث قال يف املؤمتر الصحايف الذي عقد 
يوم االربعاء يف مركز التيار الوطين احلر يف مرييالندز  »يف 
فاني  اصالح  بعملية  اقوم  تركوني  فاذا  موظفا   166 وزارتي 
ارسلهم اىل منازهلم واوظف عشرين شخصا كفوءا مكانهم فيزيد 

االنتاج يف وزارتي 10 اضعاف«.
من  غريه  كما  يشكو،  عبود  فالوزير  الضرائب  فيما خيص  اما 
حتتها  يرزح  اليت  وتنوعها  الضرائب  تعدد  من  املواطنني، 
أخرى  ضريبة  هناك    )VAT( ضريبة   اىل  فاضافة  الشعب، 
تسمى الطابع األمريي ويف هذا اجملال يقول وزير السياحة » 
.. الشعب اللبناني يرزح حتت اعباء ضريبية كثرية فاضافة اىل 
)VAT(  اي الضريبة على السلع واخلدمات والبالغة 15 يف املئة 
هناك ضريبة الرسوم مثل الطابع االمريي. فنحن لدينا ضريبة 
VATوضريبة طابع امريي الذي سعره الف لرية واحيانا تشرتيه 

ب 4 االف لرية«.
وحول امكانية قيام الدولة مبشاريع سياحية قال »انا غري مؤمن 
مبساعدات الدولة الن غالبية هذه املساعدات تذهب هدرا، علينا 
ان خنلق جمموعات سياحية، علينا ان نعمل على تنمية سياحية 
الدولة  اطار  يدخل يف  شيء  كل  الن  الدولة  من  بدعم  ذاتية 

يفشل«.
هذا هو الوزير فادي عبود، وزير من احلكومة ثائر على احلكم 
واحلكومة، اال انه، رغم كل هذا الفساد يف االدارات والدوائر، 
ال يقطع االمل بامكانية االصالح وضرب أفعى الفساد واهلدر 

على رأسها  حيث يقول »ان الفساد لن يدوم اىل األبد«.
الشباب،  الوزراء  »الزوار«-  هؤالء  لدى  ان  ندرك  هنا  من 
الذين يدخلون احلكومة رمبا للمرة االوىل، مناقبية ال غبار عليها 
توظيفها  يف  يدهم  »ُأطِلقت«  لو  هائلة  وخربات  وكفاءات 
خلدمة بلدهم وشعبهم لضخوا دما جديدا يف جسد االقتصاد عامة 
ويف ادارات الدولة خاصة وساروا بالبالد على طريق االصالح 

والتطوير.
واملواطن  للوطن  ثروة  مصدر  هم  وامثاهلم  الوزراء  هؤالء  ان 
املقيم واملغرتب فأهال وسهال بهم يدخلون احلكومة فيعملون على 
»تنظيف« اداراتهم وحتديثها.. يأتون الينا فـ »ُيعيدوننا« 

)والتعبري جمازي( اىل الوطن.
ُيبنى  ووردة  وسعادة  عبود  الشباب..  وزراءنا  يا  بأمثالكم 

الوطن!! 

عبود وسعادة ووردة...
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ان« »زيرّ
عوا... مل ولن يتوررّ

كأمنا ما كان قد عاد.
وكأمنا التاريخ يعيد نفسه.

وكأمنا حليمة رجعت لعادتها القدمية.
وكأمنا يا بدر ال رحنا وال جينا.

مل  ونهائية،  وأساسية  جذرية  ات  متغريرّ الناس  حسبه  ما  وكأمنا 
يكن يف جوهره وواقعه أكثر من اسرتاحة ال ختتلف عن يوم شم 

النسيم، وعلى االكثر اسرتاحة حمارب.
اذًا، ما هذا الذي حيصل وجيري على صعيد الدولة اليت ازدادت 
شلاًل، واحلكومة اجلديدة اليت ال تستطيع بعد هذه املدة الطويلة 
أن تبدأ، وأن تفتح ورشة العمل، وتنصرف اىل القيام بالواجبات 

واملسؤوليات واالستحقاقات الكثرية اليت تنتظرها؟
يف شكل أو يف آخر رجعت حليمة لعادتها القدمية، كما يرى الناس 
ل من  وكما يعتقدون ويعلنون. ورجع لبنان ليمتطي أرجوحة التنقرّ
حتت دلفة التأجيل واملماطلة والتسويف اىل حتت مزراب التعطيل 
والعرقلة ووضع العصي إياها يف الدواليب. وباالساليب القدمية 
املعهودة اليت ال يزال اللبنانيون يتذكرون فصوهلا ومسرحياتها 

وأفضاهلا.
واىل الوراء ُدْر.

بل، مكانك راوح.
حيث  واىل  التنفيذ،  دروب  تسلك  ان  هلا  مسموح  التعيينات  ال 
ب. وحيث تعيث احملسوبية على  يعشش الفراغ والفساد والتسيرّ
ذوقها وحسبما يطيب هلا، وليس من يسأل أو حياسب. وحيث 
الدولة  وقل  والسلطات،  والدوائر  املؤسسات  يكرسح  الشلل 

بأسرها، وبكل مسؤوليها ومسؤولياتها.
وال االصالحات ومشاريع القوانني دروبها سالكة وآمنة...

ومتى  احلكم،  قطار  يسري  اين  واىل  وجيري،  حيصل  الذي  فما 
ف هذه االساليب والسياسات؟ تتوقرّ

ع عن شل الدولة وتعطيل  بالفم املآلن يقول الناس ان من ال يتوررّ
ع عن إحالة كل املشاريع  احلكومة وجتميد البلد مرة جديدة، لن يتوررّ
تزال  ال  اليت  الغبار  رفوف  على  االستحقاقات،  والقوانني، وكل 
حتتفظ بالكثري من حكايات املرحلة اليت قيل انها ذهبت اىل حيث 

ألقت رحلها أمرّ قشعم.
مثاًل، هذا املشروع الذي يعطي اجليل اجلديد دورًا ومكانًا وفسحة 
يف ادارة البلد، ولو من طريق االقرتاع، غري مسموح له باملرور. 

انه يعررّض التوازن للخطر.
كذلك، غري مسموح للمغرتبني أن يقرتعوا، وغري مرغوب يف أن 
ُيعطى األبناء واألحفاد هوية آبائهم وأجدادهم. ووقوفًا على خاطر 

التوازن نفسه.
ل  واملفضرّ املستحب  فمن  واالختيارية،  البلدية  االنتخابات  أما 
بالنسبة اىل معظم أركان املعارضة السابقة والالحقة تأجيلها... 

إال إذا أرفقت باالصالحات املطلوبة.
عال. ولكن، ما هي هذه االصالحات؟

حتى وزير الداخلية الذي من الطبيعي أن يعلن إصراره على إجرائها 
ن يف تصرحياته وأحاديثه االخرية من حتديد  يف موعدها، مل يتمكرّ
املتضررون يف  يضعها  اليت  واالصالحات...  واألسباب  العوامل 
البلديات،  تأجيله »دولة«  الذي سيعررّض  االستحقاق  دواليب 
وما ُيعترب مبثابة اإلدارة املركزية لعموم لبنان، للشلل والتعطيل.

عوا الحقًا. عوا يف السابق، ولن يتوررّ انهم مل يتوررّ

»سؤال احلرب« !
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ميشال  اجلمهورية  رئيس  وصف 
روسيا  اىل  زيارته  سليمان 
بـ«التارخيية يف مسار العالقات 
الرئيس  شاكرًا  البلدين«،  بني 
»تأييد  على  ميدفيديف  دميرتي 
ولسيادته  للبنان  الدائم  بالده 
ووحدته وحرمة أراضيه يف احملافل 
الدولية«. وأكد »تصاعد وترية 
التهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان 
التحتية واليت  ومؤسساته وبنيته 
االقليمي  األمن  تعرض  باتت 
اىل  داعيًا  للخطر«،  والدولي 
ورادع  وقائي  دولي  »حترك 
وال سيما  التهديدات  هذه  لوقف 

على صعيد جملس األمن.
وروسيا  لبنان  توافق  اىل  وأشار 
على »ضرورة السعي اىل إزالة 
إحياء  دون  حتول  اليت  العراقيل 
والشامل  العادل  السالم  عملية 
أساس  على  األوسط  الشرق  يف 
ذات  الدولية  الشرعية  قرارات 
مدريد  مؤمتر  ومرجعية  الصلة 
يف  للسالم  العربية  واملبادرة 
ذلك  يف  مبا  مندرجاتها،  مجيع 
تلك اليت تتناول قضية الالجئني 
الفلسطينيني واليت تضمن رفض 
أي شكل من أشكال توطينهم يف 
الدول العربية املضيفة«، الفتًا 
اىل »أهمية وضع برجمة واضحة 
لضمان  حمددة  زمنية  ومهل 
الوصول اىل مثل هذا احلل الذي 

طال انتظاره«.
من جهته شدد الرئيس ميدفيديف 
أي  »ترفض  روسيا  أن  على 
يف  التدخل  اىل  تهدف  حماوالت 
وتدعو  الداخلية،  لبنان  شؤون 
أراضي  سيادة  على  احلفاظ  اىل 
ووحدتها،  اللبنانية  اجلمهورية 
حيلوا  أن  اللبنانيني  على  وأن 
ما  وفق  بأنفسهم  مسائلهم  كل 
اللبناني«.  الدستور  عليه  ينص 
وأشاد مبا يشهده لبنان يف اآلونة 
»النهج  أنه  معتربًا  األخرية، 
الصحيح والناجح الواجب اعتماده 
احلوار  خالل  من  البلد  هذا  يف 
والقوى  األطراف  بني  والوفاق 
وهو  كافة،  اللبنانية  السياسية 
بدرجة كبرية  إليه  التوصل  ما مت 
وحكمة  الشخصية  اجلهود  بفضل 

الرئيس سليمان«.
سليمان  الرئيسني  كالم 
اللقاء  خالل  جاء  وميدفيديف 
عقداه  الذي  املشرتك  الصحايف 
»امليليخيت«  صالون  بهو  يف 
انتهاء  عقب  الكرملني  قصر  يف 

القمة اليت مجعتهما.
لقاء ثنائي

انتقل  سليمان  الرئيس  وكان 
والوفد املرافق من جناحه يف قصر 
الكرملني اىل القاعة اخلضراء يف 
كبار  املخصصة الستقبال  القصر 
انتظاره  يف  كان  حيث  الضيوف 
صافحه  الذي  الروسي،  نظريه 
أعضاء  له  يقدم  أن  قبل  حبرارة 

الوفد الروسي الرمسي.
سليمان  الرئيس  قدم  بدوره 
الوفد  أعضاء  ميدفيديف  للرئيس 
اللبناني الرمسي الذين صافحهم 
فردًا فردًا. ثم بدأت أعمال القمة 
ثنائي  بلقاء  الروسية  ـ  اللبنانية 
بني الرئيسني يف القاعة نفسها، 
الرئيس  مستشاري  كبري  حبضور 
الدولية  للشؤون  الروسي 
سريغي برخيوتكو ووزير اخلارجية 
عن  الفروف  سريغي  الروسي 
اخلارجية  ووزير  الروسي  اجلانب 

واملدير  الشامي  علي  واملغرتبني 
السفري  اجلمهورية  لرئاسة  العام 
اجلانب  عن  عاصي  أبي  ناجي 

اللبناني.
الرئيس  رحب  القمة  بداية  يف 
اجلمهورية،  برئيس  ميدفيديف 
يكون  أن  أهمية  على  مشددًا 
أول رئيس  الرئيس سليمان هو 
روسيا،  اىل  بزيارة  يقوم  لبناني 
بـ«التارخيية«.  الزيارة  واصفًا 
»الكامل«  بالده  دعم  وأكد 
للبنان، جمددًا »استعداد روسيا 
ملساعدته يف خمتلف اجملاالت ال 
سيما منها السياسية والعسكرية 

واالقتصادية والثقافية«.
اللبنانية  »العالقات  أن  والحظ 
والثبات  بالقدم  تتميز  الروسية  ـ 
وتستند اىل تقاسم قيم مشرتكة 
أسسها التضامن والعدالة وحقوق 
العيش  يف  والشعوب  الدول 
روابط  مع  وتتالزم  املصان 

تارخيية عميقة«.
»للتقدم  ارتياحه  عن  وأعرب 
متوقعًا  لبنان«،  يف  احلاصل 
صوت  إمساع  »يف  له  النجاح 
جملس  داخل  العربية  اجملموعة 
األمن الدولي عقب انتخابه عضوًا 

غري دائم فيه«.
بـ«السبل  بالده  اهتمام  وأبدى 
املساهمة  خالهلا  من  ميكن  اليت 
يف تعزيز قدرات اجليش اللبناني 
لبنان  لصون  األمنية  والقوى 
أن  على  مشددًا  ومحايته«، 
ال  املنطقة  يف  السالم  »مسار 
االعتبار مصاحل  بد وأن يأخذ يف 
بالده  أن  اىل  ولفت  لبنان«. 
»تنظر اىل لبنان على أنه دولة 
مهمة يف املنطقة، وأن التنوع الذي 
مييزه هو غنى جيب اإلفادة منه، 
خصوصًا وأن التحوالت السياسية 
والفكرية والعقائدية العميقة اليت 
شهدها العامل منذ منتصف القرن 
املنصرم أظهرت أن لبنان منوذج 
جيب  دولية  وضرورة  به  تذى  حيحُ

احملافظة عليها«.
من جهته، شكر الرئيس سليمان 
لنظريه الروسي االستقبال احلار، 
روسيا  »دعم  أن  اىل  الفتًا 
للبنان مهم جدًا يف كل الظروف 
يف  نظريه  ووضع  واألوقات«. 
اللبناني  الوضع  تطور  صورة 
الراهن، الفتًا اىل أن »لبنان بات 
على الطريق الصحيح، وقد متكن 
من اجتياز انعكاسات أزمات عدة، 
اخلطوات  خالل  من  استطاع  كما 
املتبعة يف الداخل والثقة الدولية 
اليت استعادها من اجتياز تداعيات 

األزمة االقتصادية العاملية«.
دورًا  »لروسيا  أن  اعترب  وإذ 
أجل  من  تلعبه  ومهمًا  كبريًا 
إرساء أسس سالم عادل وشامل 
مبادئ  على  يقوم  املنطقة  يف 
األمم  وقرارات  الدولية  الشرعية 
واملبادرة  الصلة  ذات  املتحدة 
العربية للسالم«، وضع الرئيس 
التهديدات  جو  يف  ميدفيديف 
اإلسرائيلية املتواصلة حبق لبنان 
 ،1701 للقرار  املستمر  وخرقها 
القوة  اىل  جلوء  أن »أي  مؤكدًا 
واقع  أمر  لفرض  إسرائيل  من 
لبنان  مع  نفعًا  جيدي  لن  معني 
اللبنانيني  إرادة  يضعف  ولن 

ووحدتهم الوطنية«.
»اعتماد  اىل  نظريه  دعا  كما 
إللزام  مناسبة  ضغط  أساليب 
القرارات  تطبيق  إسرائيل 

قمة لبنانية ـ روسية يف الكرملني وإعالن مشرتك لتفعيل عالقات التعاون وتنسيق اجلهود من أجل التسوية

حق  تعطي كل ذي  اليت  الدولية 
الفلسطينيني  حق  خصوصًا  حقه 
اىل  والعودة  دولتهم  إقامة  يف 
لبنان  موقف  أراضيهم«، جمددًا 
»الرافض ألي شكل من أشكال 
التوطني التزامًا منه مبا ينص عليه 

دستوره وميثاقه الوطين«.
لقاء موسع

الروسية  ـ  اللبنانية  القمة  وبعد 
قاعة  اىل  الرئيسان  انتقل 
حيث  الثانية  كاترينا  االمرباطورة 
عقد لقاء موسع انضم اليه إضافة 
اىل الرئيسني سليمان وميدفيديف 
أعضاء الوفدين الرمسيني، فحضر 
عن اجلانب اللبناني نائب رئيس 
جملس الوزراء وزير الدفاع الوطين 
الشامي،  الوزير  املر،  الياس 
القصار،  عدنان  الدولة  وزير 
حممد  والتجارة  االقتصاد  وزير 
أبراهام  الصناعة  الصفدي، وزير 
دده يان، سفري لبنان يف روسيا 
عاصم جابر، السفري أبي عاصي، 
لرئيس  السياسي  املستشار 
املدير  اخلوري،  ناظم  اجلمهورية 
ايلي  العام يف رئاسة اجلمهورية 
عساف ورئيس مكتب اإلعالم يف 

الرئاسة أديب ابي عقل.
اىل  الروسي  اجلانب  عن  وحضر 
الدفاع  وزير  والفروف،  برخيوتكو 
إدواردوفيتش،  اناتولي  سريغي 
ألكسندر  عبدييف  الثقافة  وزير 
وزير  نائب  ألكسيفيتش، 
اخلارجية وموفد الرئيس الروسي 
ألكسندر  األوسط  الشرق  اىل 
التعاون  قسم  مدير  سلطانوف، 
والتقنية  العسكرية  للشؤون 
أركاديفيتش،  ميخائيل  دمييرتي 
التجاري  التعاون  جلنة  رئيس 
اللبنانية  ـ  الروسية  واالقتصادي 
إيزوفتيش،  غريغوري  إلكني 
يف  األوسط  الشرق  قسم  مدير 
وزارة اخلارجية الروسية فريشيين 
والسفري  فاسيلوفيتش  سريغي 
سريغي  لبنان  يف  الروسي 

بوكني.
الروسي  الرئيس  رحب  بداية، 
والوفد  سليمان  بالرئيس 
الرمسي املرافق، وأشار اىل أنها 
لبناني  لرئيس  األوىل  »الزيارة 
منذ سنوات، وهي تعكس مستوى 
البلدين  بني  القائم  التعاون 
الثنائية«،  العالقات  وتطوير 
تطوير  يف  »االستمرار  يف  آماًل 
الروسية يف  ـ  اللبنانية  العالقات 

والتجارية  االقتصادية  اجملاالت 
اجملاالت  من  وغريها  واإلنسانية 
املشرتك«.  االهتمام  ذات 
وقال: »لبنان دولة ذات سيادة 
عالية  بوترية  وعالقتنا معه تسري 
النواحي  من  التطور  طريق  يف 
كافة. ويف هذا السياق نأمل يف 
أن يتسنى للدولة اللبنانية جتاوز 
لبنان  بها  مير  اليت  املشاكل  كل 

حاليًا«.
سياق  يف  »تطرقنا  أضاف: 
األوضاع  اىل  الثنائي  حديثنا 
الشرق  منطقة  يف  حاليًا  القائمة 
قضية  مقدمها  ويف  األوسط 
اىل  إضافة  املنطقة  يف  السالم 
عدد من املواضيع اليت تتميز بها 
تعزيز  وأكد »أهمية  عالقتنا«. 
القاعدة الشرعية والقانونية هلذه 

العالقة«.
ولفت إىل »أن العملية السياسية 
عن  أسفرت  لبنان  يف  اجلارية 
نتائج جيدة، األمر الذي يصب يف 
مصلحة مجيع اللبنانيني«، متمنيًا 
وللمسؤولني  سليمان  للرئيس 
هذه  يف  »النجاح  اللبنانيني 
اىل  نظرًا  تعقيداتها  رغم  العملية 

أهميتها«.
شاكرًا  سليمان  الرئيس  ورد 
دعوته  على  ميدفيديف  الرئيس 
وقال:  موسكو،  لزيارة  الكرمية 
العصور  أقدم  منذ  »وقفتم 
احملطات  كل  يف  لبنان  جبانب 
بها،  مر  اليت  والصعبة  التارخيية 
وأملي كبري يف أن تبقى روسيا، 
وأنا متأكد من ذلك، جبانب لبنان 
يف القضايا املصريية اليت تواجه 
وهذا  األوسط.  الشرق  منطقة 
أمتنى  الذي  األول  اهلدف  هو 
الزيارة.  هذه  خالل  من  حتقيقه 
فتحسني  الثاني  اهلدف  أما 
العالقات الثنائية على املستويات 
والتجارية  واالقتصادية  الثقافية 
هو  الثالث  واهلدف  والسياحية، 
غري  عضويتنا  جمال  التنسيق يف 
الدولي  األمن  الدائمة يف جملس 
كون روسيا عضوًا دائمًا يف هذا 
احلفاظ  سبيل  يف  أيضًا  اجمللس 
على حقوق لبنان وكذلك املشاركة 
يف احللول والقضايا الدولية اليت 

تهم العامل بأسره«.
لقاء صحايف

وأعقب اللقاء املوسع لقاء صحايف 
يف صالون »امليليخيت« حيث 
عربرّ  كلمة  الروسي  الرئيس  ألقى 

البالغ  سروره  عن  جمددًا  فيها 
الرئيس  بها  يقوم  اليت  بالزيارة 
اللبناني سليمان لروسيا، موضحًا 
أجريناها  اليت  احملادثات  »أن 
مع الرئيس اللبناني كانت مثمرة 
وعملية للغاية، األمر الذي يدفعنا 
الزيارة  هذه  بأن  التفاؤل  اىل 
لعالقاتنا  إضافيًا  دفعًا  ستعطي 

الثنائية«.
وأشار اىل »أن ملخص لقاءاتنا 
حول  املشرتك  البيان  تناوله 
تعزيز عالقات الصداقة والتعاون 
هذه  يف  أيدنا  وقد  بلدينا،  بني 
الشرعية  وأحكام  مبادئ  الوثيقة 
وتطوير  بها  املعرتف  الدولية 
وتنشيط  السياسي  احلوار 
اجملاالت  خمتلف  يف  االتصاالت 
التجاري  اجملالني  ذلك  يف  مبا 

واالقتصادي«.
األخرية  السنوات  وقال: »خالل 
بدينامية  الثنائية  عالقاتنا  متيزت 
اجيابية وهناك فرص لتعزيز هذه 
اجملاالت  من  الكثري  يف  العالقة 
ذات االهتمام املشرتك ومن بينها 
واالستثمارات  الطاقة  جماالت: 
واملياه واملالحة البحرية والسياحة 
اجملاالت  كل  أي  البيئة،  ومحاية 
اليت تطرقنا اليها أثناء احملادثات 
)أمس(.  اليوم  أجريناها  اليت 
تفتح  جيدة  آفاقًا  هناك  أن  كما 
يف ما يتعلق بالتعاون العسكري 
حول  أيضًا  والتواصل  الفين 
اإلنقاذ  التعاون يف جمال  مسألة 
واللبنانية  الروسية  األجهزة  بني 
األخرى  املواضيع  وكل  املعنية، 

املدرجة على جدول األعمال«.
خيص  ما  »يف  أضاف: 
جمالي  ويف  اإلنسانية  العالقات 
تشكل  فهي  والتعليم  الثقافة 
عالقاتنا  يف  مهمًا  عنصرًا  كذلك 
اليها  التطرق  مت  وقد  الثنائية 
أجريناها.  اليت  احملادثات  يف 
وخالل السنوات اليت مضت، اثر 
إقامة العالقات الديبلوماسية بني 
 10 حنو  روسيا  استقبلت  بلدينا، 
آالف طالب لبناني أكملوا علومهم 
وسوف  الروسية  اجلامعات  يف 
السنوات  خالل  النهج  هذا  نتابع 

املقبلة«.
املواضيع  »ناقشنا  وتابع: 
الذي  والدور  والعاملية  االقليمية 
بات  كونه  لبنان  فيه  يضطلع 
عضوًا غري دائم يف جملس األمن 
للعامني 2010  املتحدة  األمم  يف 

- 2011. ويف هذا السياق أبلغت 
فخامة الرئيس اللبناني أن روسيا 
كانت وال تزال تدعو اىل احلفاظ 
اجلمهورية  أراضي  سيادة  على 
اللبنانية ووحدتها، وتعترب أنه من 
حماوالت  أي  إطالقًا  املقبول  غري 
للتدخل يف شؤونه الداخلية، وأن 
كل املسائل املدرجة على جدول 
أعمال هذا البلد املتعدد الطوائف 
حيلها  أن  جيب  للغاية  واملعقدة 
اللبنانيون بأنفسهم وفق ما ينص 
عليه الدستور اللبناني. ونعترب أن 
ما نشهده يف اآلونة األخرية يف 
لبنان هو النهج الصحيح والناجح 
خالل  من  البلد  هذا  يف  املعتمد 
اعتماد احلوار والوفاق بني األطراف 
والقوى السياسية اللبنانية كافة. 
ومت التوصل اىل كل ذلك بدرجة 
الشخصية  اجلهود  بفضل  كبرية 
اللبناني  الرئيس  فخامة  وحكمة 

ميشال سليمان«.
وال  كانت  »روسيا  أن  وأكد 
الكامل  التنفيذ  اىل  تدعو  تزال 
القرار  يف  الواردة  البنود  لكل 
األمن  جملس  عن  الصادر   1701
الدولي مبا فيها صالحيات انتداب 
قوات »اليونيفيل« يف لبنان. 
واآلراء  النظر  وجهات  وتبادلنا 
يف  حاليًا  القائمة  األوضاع  حول 
ال  اليت  األوسط  الشرق  منطقة 
تزال تقلقنا مجيعًا. ونرى ضرورة 
مواصلة املفاوضات بني اجلانبني 
بشكل  واإلسرائيلي  الفلسطيين 
اطراف  من  غريهما  وبني  خاص 
النزاع العربي ـ اإلسرائيلي بشكل 
عام، وفقًا للقوانني املعرتف بها 
عن  الصادرة  القرارات  وأبرزها 
ومبادئ  الدولي  األمن  جملس 
العربية  واملبادرة  مدريد  مؤمتر 
بريوت  قمة  تبنتها  اليت  للسالم 
األمر  وهذا   .2002 العام  يف 
األطراف يف  ينقل  أن  شأنه  من 
الشاملة  التسوية  اىل  املنطقة 
والعادلة واملتينة والطويلة األمد 
األوسط،  الشرق  منطقة  يف 
بإقامة  املستقبل  يف  ويسمح 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
السلم  وتأمني  للحياة  والقابلة 
واألمن لشعوب املنطقة كافة«.

واجها  بلدينا  »أن  اىل  وأشار 
اإلرهاب  خطر  مرة  من  أكثر 
االستمرار  على  واتفقنا  الدولي، 
يف التنسيق والتعاون مبا يتعلق 
باملسائل العامة واخلاصة املتعلقة 

بهذا امللف«.
للرئيس  شكره  بتجديد  وختم 
الودي  احلديث  »لـ  سليمان 
والبناء الذي أجريناه«، آماًل يف 
على  الزيارة  هذه  تساعد  »أن 
تعزيز عالقاتنا الثنائية وتطويرها، 
وأن تكون ناجحة على كل الصعد 
ومتكننا من تطوير عالقاتنا الثنائية 

يف اجملاالت كافة«.
»أجريت  بالقول:  سليمان  ورد 
حمادثات معمقة ومثمرة مع فخامة 
تناولت سبل  الرئيس ميدفيديف 
تعزيز عالقات الصداقة والتعاون 
خمتلف  يف  وشعبينا  بلدينا  بني 
استعراض  اىل  إضافة  امليادين، 
الساحتني  يف  األوضاع  تطور 
ساد  وقد  والدولية،  اإلقليمية 
احملادثات جو من الود والتفاهم 
هي  الزيارة  هذه  وأن  خصوصًا 
لرئيس  األوىل  الرمسية  الزيارة 
روسيا إىل  اللبنانية  للجمهورية 
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تكتل  رئيس  استقبل 
واإلصالح«  »التغيري 
ميشال  العماد  النائب 
عون، مطران زحلة للسريان 
سفر،  بولس  األرثوذكس 
السابق  النائب  يرافقه 

سليم عون.
رئيس  استقبل  كذلك 
املارونية«  »الرابطة 
جوزيف طربيه، الذي قال: 
هو  املسيحي  التقارب  اّن 
الوطين،  التقارب  من  جزء 
يتّم  أن  جيب  والتقارب 
على صعيد امللّفات وليس 
على الصعيد الّشخصّي، ما 

املشهد  إجناز  على  يساعد 
السياسي وتهدئته وجناحه، 
على  بدوره  يساعد  ما 
التقارب بني مجيع الفرقاء.

التداول  مّت  وأضاف: 
اقتصادية  مبواضيع 
أّن  إىل  ولفت  متعددة. 
أهمــية  يعّلق  عون  العماد 
املراقــبة  جلـنة  على  كبرية 

على املصارف.
االنتخابات  ومبوضوع 
أّي  أّن  إىل  لفت  البلدّية، 
تأخري يف إجرائها مبواعيدها 
وجود  على  يدّل  احملّددة 

املشاكل.

طربيه عند عون: لتقارب 
علـى أسـاس امللفـات

Mob: 0417 922 556
Ph: 9725 6789  -  Fax: 9725 6489

342/ Lisbon Street Fairfield NSW 2165

A & R Wrought Iron & Powder Coating Service
 Aluminium or steel Gates- Fences- Security

Doors & Hand Railings – Security Grills
جلميع احتياجاتكم

 من تركيب بوابات 
احلديد واالملينيوم 
والدرابزين وابواب

 االمان وغري ذلك... 

اتصلوا بالسيد 
امحد

 عبد احلميد

خربة طويلة..
صدق يف املعاملة..
دقة يف املواعيد..

التسعرية جمانية  كفالة يف العمل

":"

142010

:

2 Amos St Paramatta 

11

.

:50$20$ :
0423339839–0424700796

“ Too big to be swallowed,too small to be partitioned “ 

The United Australian Lebanese Movement 

Cordially invites you to our annual Barbecue 

On Sunday the 14 of March 2010 11:00 am 

At the Australian Kfarsghab association 

2 Amos St Parramatta 

 

Ticket are priced at 50$per family and 20 $ per person 

There will also be a speech for General Michel Aoun 

For more details call:0423339839 -0424700796 

 

* عون مستقبال طربيه *

سعد  الوزراء  رئيس  حرص 
النقاش  حسم  على  احلريري 
وبني  بينه  العالقات  حول 
القيادة السورية يف ظل الكالم 
مواقفه  على  سوري  عتب  على 
مع  دردشة  يف  فقال  االخرية، 
امس  ظهر  بعد  الصحافيني 
يف  أسري  ان  »قررت  االول: 
خط لن أتراجع عنه، وعملية بناء 
الثقة مستمرة على قدم وساق 
كلمة  ال  شيء،  يعطلها  ولن   ،
من هنا وال كلمة من هناك. لقد 
قررت السري يف اعادة بناء هذه 
لبنان  العالقة النها يف مصلحة 
الوطنية  واملصلحة  وسوريا، 
عندي  هي  العربية  واملصلحة 

فوق كل اعتبار.
على  االيراني  الكالم  وعن 
وكأن  لبنان  على  الداهم  اخلطر 
جديدة،  حلرب  حتضريا  هناك 
هناك  ان  يف  شك  ال  أجاب: 
ترتافق  املنطقة  يف  تهديدات 
نقوم  وحنن  يصدر،  كالم  مع 
باتصاالت واضحة وصرحية بكل 
الدول الصديقة لنا لتتعامل مع 
بشكل  االسرائيلية  التهديدات 
اىل  وتتحدث  وصريح،  واضح 
االسرائيليني ايضا بكالم واضح 
تطبق  دولة  لبنان  ان  وصريح. 
جملس  ويف   ،1701 القرار 

االفرقاء  كل  يتمثل  الوزراء 
الربملان  السياسني وكذلك يف 
على  ثقته  احلكومة  نالت  الذي 
اساس تطبيق القرار 1701«.

وقال: »ان اخلروق االسرائيلية 
هي اليت تربهن أكثر وأكثر ان 
لبنان،  يواجهها  حتديات  هناك 
مع  نتعامل  املنطلق  هذا  ومن 
االتصاالت  عرب  التهديدات  هذه 
الدول  بكل  جنريها  اليت 

االخرى«.
احد  اىل  نسب  عما  وسئل 
العسكريني  املسؤولني 
االيراني  النفوذ  عن  االيرانيني 
لبنان  »ان  اجاب:  لبنان  يف 
دولة حرة سيدة ومستقلة وحنن 
ندفع الدماء يف سبيل استقالل 
يف  نفوذ  الحد  فليس  بلدنا، 
لبنان اال للبنانيني، وحنن نريد 
كدولة  ايران  مع  نتعامل  ان 
سيدة وحرة كما حنب ان تتعامل 

هي معنا«.
ويف ما يتعلق مبصري االنتخابات 
أوضح  تأجيلها  وامكان  البلدية 
متنى  اجلمهورية  »رئيس  أن 
اىل  وسعى  الوزراء  جملس  يف 
أن جترى االنتخابات البلدية يف 
يقدر  الداخلية  ووزير  وقتها، 
ان كل االصالحات اليت وافقنا 
عليها ميكن ان تتم يف وقتها. 
نريد  حنن  املنطلق  هذا  من 
الكوتا  تكون  وان  االصالحات 
ونتمنى   منها.  جزءا  النسائية 
هذه  ادخال   من  نتمكن  ان 

االصالحات«.
احلريري  توجه  اخرى،  جهة  من 
عموما  اللبنانيني  اىل  بالتهانئ 
ملناسبة  خصوصا  واملسلمني 

النبوي،  املولد  ذكرى  حلول 
هذه  يف  أحوجنا  »ما  وقال: 
تقوية  اىل  الكرمية  الذكرى 
يف  والتعاون  التالقي  أواصر 
ومسيحيني  مسلمني  بيننا  ما 
مواجهة  يف  وطننا  لتحصني 
واحدة  يدا  والعمل  التحديات 
التطور  مقومات  كل  لتوفري 

والنهوض بلبنان«.
امس  ظهر  بعد  استقبل  وكان 
وزير  نائب  السرايا  يف  االول 
االقتصاد والتكنولوجيا األملاني 
الدكتور بريند بفاقنبخ على رأس 
وفد  جتاري وصناعي أملاني يف 
بريجيتا  املانيا  سفرية  حضور 
واملستشار  إيربلي،  سيفكر 
عرض  وجرى  شطح.  حممد 
لبنان  يف  االقتصادي  للوضع 
وأملانيا وفرص توثيق العالقات 

االقتصادية الثنائية.
بفاقنبخ:  قال  اللقاء  بعد 
هنا  بوجودي  جدًا  »سعدت 
سعد  الوزراء  رئيس  ولقائي 
لنا  سنحت  حيث  احلريري 
النظر.  وجهات  لتبادل  الفرصة 
والرئيس احلريري سيزور أملانيا 
يف 15 آذار وجيتمع باملستشارة 
بدورها  وهي  مريكل،  أنغيال 
إن  هناك.  لرؤيته  جدًا  سعيدة 
من  ليس  جدًا  جيدة  عالقاتنا 
بل  االقتصادية فحسب  الناحية 
أبعد من ذلك. والعالقات اجليدة 
هنا  أنا  أيضًا.  حتسينها  ميكن 
االقتصادية،  املسائل  لبحث 
وقد اصطحبت معي وفدًا كبريًا 
ميثل شركات صغرية ومتوسطة 
احلجم هي مبثابة العمود الفقري 
خالقة  ألنها  األملاني  لالقتصاد 

فعالة  بطريقة  بعملها  وتقوم 
العامل،  أحناء  مجيع  يف  جدًا 
بتوثيق  سعداء  وسيكونون 
والشركات  لبنان  مع  العالقة 
بأن  شعور  ولدينا  اخلاصة. 
بذلك،  للقيام  فرصة  هناك 
ألنه يوجد هنا الكثري من إعادة 
اإلعمار وهناك خيارات عدة يف 
جمال البنى التحتية، من ضمنها 
الصرف  وأنظمة  واملياه  الطرق 
وقد  واملوانئ...  الصحي 
مع  للتعاون  فرصة  مثة  يكون 
إنين  أملانية.وختم:«  شركات 
األملانية  االقتصاد  وزارة  أمثل 
وحنن سننظم يف حزيران املقبل 
 – األملاني  االقتصادي  امللتقى 
لبنان شريكنا  وسيكون  العربي 
يف هذا امللتقى وسيكون هناك 
واألعمال  النقاشات  من  املزيد 
احلريري  اجليدة.«واستقبل 
باغاس  اندونيسيا  سفري 
وداعية  زيارة  يف  هابسورو 
ملناسبة انتهاء مهمته يف لبنان، 
ثم وفدا من كتلة نواب بريوت 
اوغسبيان  جان  النواب:  ضم 
قباني  وحممد  حوري  وعمار 
وعاطف جمدالني وباسم الشاب 
وسيبوه  وسريج طورسركسيان 
اوضاع  معهم  وعرض  قالبكيان 
العاصمة وشؤونها.كما استقبل  
العرفان الشيخ  رئيس مؤسسة 
حضور  يف  الدين  زين  علي 
منه   واطلع  احلجار  النائب حممد 
ثم  املؤسسة،  نشاطات  على 
حلركة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
ابو  سلطان  اللواء  »فتح« 
العينني يف حضور النائبة بهية 

احلريري.

احلريري: ال نفوذ ألحد يف لبنان إال للبنانيني
بناء الثقة مع سوريا مستمر و لن يعّطله شيء
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها

)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي
)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

تقدم رئيس جملس النواب نبيه 
ومن  عموما  اللبنانيني  من  بري 
املسلمني خصوصا بأحر التهاني 
الرمحة حممد.  نيب  مولد  ملناسبة 
ودعا إىل »جعل هذه املناسبة 
الوطنية  الوحدة  لرتسيخ  فرصة 
وصورة  وتأكيد صيغة  اللبنانية 
والتسامح  احملبة  رسالة  لبنان 

وأمنوذج التعايش«.
على  ميّن  »أن  اهلل  وسأل 
باستقرار  عموما  املسلمني 
أوطانهم،  وازدهار  أقطارهم 
الفلسطيين  الشعب  وعلى 
الشقيق بصفة خاصة برفع ظلم 
وقهره  اإلسرائيلي  االحتالل 
الوطنية  أمانيه  وحتقيق  وعسفه 
بالتحرير والعودة وتقرير املصري 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة 

وعاصمتها القدس الشريف«.
الرئاسة  مقر  بري يف  واستقبل 
التينة السفرية  الثانية يف عني 
سيسون  ميشيل  األمريكية 
يف  للتطورات،  معها  وعرض 

حضور مسؤول العالقات اخلارجية 
يف حركة »امل« الوزير السابق 
واملستشار  الساحلي  طالل 

اإلعالمي علي محدان.
السوداني  السفري  مع  وحبث 
حضور  يف  سليمان  ادريس 
الساحلي، يف األوضاع يف لبنان 

واملنطقة.
العالقات  مسؤول  التقى  كما 
»العربي  احلزب  يف  السياسية 
عيد  رفعت  الدميوقراطي« 
وعضو املكتب السياسي مهدتي 
مصطفى ومت عرض للوضع العام 
السابق  الوزير  ثم  البالد،  يف 
لبيب  فالقاضي  مرتضى  بسام 

زوين واحملامي ميشال تويين.
وأبرق إىل وزير الرتبية والتعليم 
العربية  اإلمارات  دولة  يف 
املتحدة الشيخ نهيان بن مبارك 
وباسم  بامسه  معزيا  نهيان  آل 
اجمللس بوفاة والده املغفور له 
الشيخ مبارك بن حممد بن خليفة 

آل نهيان.

جلنة املال: تأخري املوازنة غري مربر وعلى 
احلكومة اختاذ القرار

 متنت جلنة املال واملوازنة ان 
ارسال  تأخري  يف  يكون   «
افادة«،  املوازنة  مشروع 
اختاذ   « اىل  احلكومة  داعية 
يعد  مل  التأخري  الن  القرار 

مربرا«.
عقدت اللجنة جلسة امس االول 
برئاسة النائب ابرهيم كنعان، 
ريا  املال  وزيرة  حضور  ويف 
احلسن واعضاء اللجنة ورئيس 
نبيل  واالعمار  االمناء  جملس 

اجلسر.
القانون  مشروع  وناقشت 
 1519 املرسوم  يف  الوارد 
الذي جييز للحكومة ابرام اتفاق 
قرض واستكمال املرحلة الثانية 
الشمالي  الساحل  ملشروع 
ماليني  عشرة  قيمته   بقرض 

دوالر.
نقاشا  »ان  كنعان  وكشف 
مرة  كل  حيصل  مستفيضا 
القروض،  موضوع  نناقش 

بري جلعل مناسبة املولد النبوي 
فرصة للوحدة

»املستقبل«  كتلة  عضو  علق 
النائب امحد فتفت على ما نشر 
ثقة  ازمة  وجود  عن  االعالم  يف 
جملس  ورئيس  دمشق  بني 
مشددًا  احلريري،  سعد  الوزراء 
ازمة  ليس  ان »املوضوع  على 
بل  وشخص،  سوريا  بني  ثقة 
املوضوع هو عالقة بني الدولتني 

االمناء  جملس  خطة  اىل  ونعود 
اجتماعات  يف  وكنا  واالعمار، 
يتضمن  كتابا  وجهنا  سابقة 
ولرئيس  للحكومة  توصية 
االيعاز  اجل  النواب من  جملس 
اىل جملس االمناء واالعمار وضع 
خطة وفقا للمرسوم االشرتاعي 
شاملة  خطة  وهي   ،/5/ الرقم 
كاملة  صورة  تعطينا  سنوية 
وطريقة  القروض  هذه  عن 
وابلغتنا  املشاريع.  تنفيذ 
وزيرة املال أن املوضوع اصبح 
مسألة  تتم  لئال  احلكومة،  لدى 
شكل  والقروض يف  املشاريع 
جمتزأ من غري ختطيط، ومن أهم 
واالعمار  االمناء  جملس  وظائف 
التصميم والتخطيط، وخصوصا 
ان هذا اجمللس أخذ صالحيات 
وزارة التخطيط منذ انشائه عام 
1977، وهذا املشروع أقر املبدأ 
يف  القراره  اشرتطنا  ولكن 
اجللسة املقبلة ان يعود جملس 

بالتعديالت  واالعمار  االمناء 
للجنة  تبني  بعدما  املطلوبة 
الصياغة  من  الكثري  هناك  ان 
نظر يف  اعادة  اىل  اليت حتتاج 

القرض«.    
االجازة  اللجنة  درست  كذلك، 
النظام  على  التصديق  للحكومة 
االساسي للمركز العربي للوقاية 
والكوارث  الزالزل  أخطار  من 
الطبيعية، وقال كنعان: »هذه 
مسألة مهمة«، واسف »لكون 
يف  متثل  مل  اخلارجية  وزارة 
»التعاون  ومتنى  االجتماع«، 
مع كل الوزارات، وكررنا اليوم 
اىل  الشامي  علي  الوزير  دعوة 

حضور اجللسة املقبلة«.
توافر  ضرورة   « اىل  ولفت 
للتعيينات  واضحة  شروط 
االدارية، اي ان تأخذ يف االعتبار 
الكفاية واملؤهالت وخصوصًا ان 
الكالم على النزاهة واملؤهالت، 
جيب ان يوضع موضع التطبيق 

وان يكون مدروسًا يف مشروع 
القانون«.

يف  تأخريًا  هناك  ان »  واكد 
مشروع املوازنة، علمًا ان البيان 
واضحًا  كالمًا  تضمن  الوزاري 
يف  املشروع  يكون  ان  جلهة 
كانون  آخر  يف  النواب  جملس 
اآلن  وأصبحنا  املاضي،  الثاني 
ومل  شباط  شهر  نهاية  يف 
جملس  اىل  املشروع  يصل 
من  مزيد  اىل  وحيتاج  الوزراء، 
حيال  ان  قبل  ليناقش  الوقت 
النواب، ونأمل ان  على جملس 
يكون يف التأخري افادة ويؤخذ 
يف االعتبار ما طرحناه يف جلنة 
أكثر من جلسة جلهة  املال يف 
ادخال االصالحات احلقيقية يف 
املوازنة، كي ال تأتينا املوازنة 
وان  السابق،  يف  كانت  كما 
التأخري  هذا  يكون  اهلل  شاء 
مربرًا،  يعد  انه مل  علمًا  مفيدا، 

وعلى احلكومة اختاذ القرار«.

نفى عضو تكتل »لبنان أواًل« 
أي  وجود  صقر  عقاب  النائب 
احلكومة  رئيس  بني  ثقة  »أزمة 
سعد احلريري ودمشق«، واضعًا 
كل ما قيل يف هذا اإلطار »ضمن 
التحاليل الصحافية، اليت ال ميكن 
ورأى  عليها«.  التعليق  او  الرد 
ان »اداء احلكومة جيد على الرغم 
من العرقلة اليت تواجهها«، مرحبا 
»مببدأ النسبية اذا قدمت بشكل 

جيد لتكون اصالحية«.
وقال صقر يف حديث اىل وكالة 
»اخبار اليوم« أمس: »تعودنا 
يف  وهي  املصادر،  لغة  على 
العادة ليست صحيحة او دقيقة. 
ميكن  ال  املعلومات  هذه  مثل  ان 
التعويل عليها او اإلستناد اليها، 
احلريري  فالرئيس  بالعكس،  بل 
انها  قام خبطوات جبارة، وأعتقد 
جيب ان تالقى خبطوات مماثلة«. 
وأوضح أن »هذا الكالم يقع يف 
بعض  وهناك  التشويش،  إطار 
املتضررين من العالقة من دولة 
بني  األخوية  والعالقة  دولة  اىل 
لبنان وسوريا حياولون اإلصطياد 
نرّد  ال  حنن  ولكن  العكر،  باملاء 
عليهم كي ال نعطي حجمًا لبعض 
الصغائر اليت لن تؤّثر على العالقة 
بني الدولتني اليت حياول احلريري 

ارساءها«.
زيارة  نتائج  ظهور  موعد  وعن 
احلريري اىل سوريا، اشار اىل ان 
واخلطوات  جارية،  »التحضريات 
اليت قام بها احلريري سترتجم يف 
أسرع وقت ممكن لكن من دون 

تسّرع«.
وعن اللقاء املتوقع بني الرئيس 
االيراني حممود أمحدي جناد ووفد 
من »حزب اهلل« برئاسة األمني 
العام السيد حسن نصراهلل، قال: 
»حيق ألي فريق سياسي لبناني 
أن يذهب اىل حيث يشاء ويلتقي 
من يريد. ولكن كل ما نريده هو 
لبنان،  ملصلحة  العمل  يكون  أن 
على  اهلل«  »حزب  حيصل  وان 
لبنان  وايران حلماية  دعم سوريا 
ولتحصني  عليه  اعتداء  ألي  منعًا 
من  وأمل  اللبنانية«.  السيادة 
اي  أو  سوريا  يزور  فريق  »أي 
بلد آخر أن تكون زيارته على هذه 

فتفت يستغرب عودة التعاطي السوري مع لبنان عرب اإلعالم
اللبنانية والسورية«. واشار اىل 
جدًا  واضحًا  احلريري »كان  ان 
يف ذكرى 14 شباط حيث شدد 
حرة  دولة  من  بناء عالقات  على 
اخرى  دولة  اىل  مستقلة  سيدة 
وبالتالي  مستقلة.  سيدة  حرة 
امللفات تكون مسار اجلدل وليس 
املستوى  على  العالقة  موضوع 

»ليس  وقال:  الشخصي«. 
لدي أي معلومات عن وجود ازمة 
إال من خالل ما قرأته يف االعالم 
السوري واللبناني خالل الساعات 

الثماني واالربعني املاضية«.
وكالة  إىل  حديث  واستغرب يف 
»أخبار اليوم« أمس، »العودة 
ألننا  االعالم،  عرب  التعاطي  اىل 

وبشكل  احلريري  من  فهمنا 
مباشرًا  تواصال  هناك  أن  علين، 
السورية  القيادة  وبني  بينه 
ورأى  احلاجة«.  تقتضي  عندما 
ان اللقاء بني الرئيس االيراني 
من  ووفد  جناد  امحدي  حممود 
»حزب اهلل »، »يأتي ضمن 
ألي  وحيق  الشخصية،  العالقات 
لبناني او مسؤول او حزب بناء 
املهم  ولكن  العالقات،  افضل 
املصاحل  خانة  يف  تصب  ان 
املصاحلة  وليس  الوطنية، 
عالقات  أي  وبالتالي  الفئوية. 
مع ايران وسوريا مطلوبة ولكن 
جيب ان تبقى العالقات الرمسية 
مناطة بالدولة اللبنانية وبالدولة 
يكون  عندما  فقط  اللبنانية 
كل  يهم  والقرار  وطنيا  اهلم 

اللبنانيني«.
»تيار  »ان  على  وشدد 
انتخابات  اجراء  مع  املستقبل« 
البلدية يف موعدها، ولن نقبل ابدا 
تأجيلها حتت حجة االصالحات«، 
معتربا ان »بعض ما يطرح هو 
تعديالت ويف بعض االحيان هي 
وأكد  سياسي«.  منحى  ذات 
للعملية  هي  »االولوية  ان 
االنتخابات  اجراء  أي  السياسية 
بأجواء دميوقراطية«، معتربًا ان 
وجيب  جدًا  مهمة  »االصالحات 
على  ليس  ولكن  حتصل  ان 

اساس تأجيل االستحقاق«.
اشار  الرتبوي،  االضراب  وعن 
اىل ان وزير الرتبية حسن منيمنة 
كان قد اوضح انه »متت تلبية 
املعلمني،  مطالب  من  الكثري 
ويبقى هناك موضوع واحد وهو 
الـ60% الذي تتم مباحثات حوله 
بني النقابة والوزير، ورمبا اعتقد 
اساتذة التعليم الثانوي الرمسي 
انهم حباجة اىل ممارسة نوع من 
املوازنة،  صدور  قبل  الضغوط 
النظر  وجيب  مطليب،  حق  وهذا 
الدولة وهذا يعود  امكانات  اىل 
الرتبية  وزارة  اىل  باالساس 
يوجد  وهنا  الرتبوي،  والقطاع 

تواصل دائم«.

نفى وجود أزمة ثقة بني دمشق واحلريري
صقر: أداء احلكومة جيد رغم العرقلة

أي  عن  لبنان  إلبعاد  القاعدة، 
عن  وإبعاده  وحتصينه  جتاذبات 

ساحة املواجهة«.
ونفى نقل أي رسالة خالل لقائه 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
أن  اىل  الفتًا  امس،  من  اول 
خمتلف  اىل  تطرق  »البحث 
اللقاء  وكان  الراهنة،  األجواء 
الرئيس  أكد  حبيث  جدًا،  اجيابيًا 
وحنن  التواصل،  ضرورة  بري 
حناول مّد اجلسور والرئيس بري 
وذلك  مّدها،  كيفية  جيدًا  يعرف 
أن  جيب  جديدة  مرحلة  أجل  من 
رئيس  يراها  كما  خمتلفة  تكون 

اجمللس«.
وشّدد صقر على ضرورة »جناح 
هذه املرحلة وجيب ان نسري بها 
وبري  الفتنة،  اىل  نتجه  ال  كي 
ال  كبرية  فرصة  أمام  اننا  يعتقد 
خطة  لبلورة  وذلك  تفويتها  جيوز 
الكالم  الداخلي، وهذا  اإلستقرار 
عليه.  البناء  وميكن  جدًا  جيد 
ونأمل ان يتم البناء على أساس 
والتواصل بني مجيع  املناخ  هذا 

األطراف«.
مصري  سيكون  كان  إذا  وعما 
البلدية  اإلنتخابات  يف  النسبية 
اجمللس  على  تطرح  عندما 
خفض  ملصري  مشابهًا  النيابي 
سن اإلقرتاع، قال: »املهم ان 
الذي  املبدأ  بهذا  اجلميع  يقتنع 
مقنعًا  يكون  ان  جيب  بدوره 
فعاًل  النسبية  تكون  كي  للناس 
إصالحًا وليس عودة اىل الوراء. 
إصالحًا  النسبية  تكون  ولكي 
عملية  آلية  مع  ترتافق  ان  جيب 
جيدة وواضحة، فال تكون معرقلة 
كي يتم اعتمادها يف اإلنتخابات 
وتوقع »أال  املقبلة«.  النيابية 
بشكل  قّدمت  إذا  أحد  يرفضها 

جيد ومسؤول«.
أوضح  التأجيل،  احتمال  وعن 
او  تعديالت،  »هناك  أن 
تغيريات ألن ليس كل ما يطرح 
هذه  كانت  إذا  إصالحات.  هو 
اإلنتخابات  ستؤجل  التغيريات 
هو  ما  كل  عن  اإلستغناء  ميكن 
اإلستحقاق  إلجراء  إصالحي  غري 
اإللتزام  عدم  ألن  موعده،  يف 

باملوعد قد يكون كارثة«.
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13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St. 

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

Email charlesmalouf@optusnet.com.au
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 حّذر من »نهر بارد« جديد حتّضر له اسرائيل
قباني يف رسالة املولد: املناصفة ضمان وحدة لبنان

رأى مفيت اجلمهورية الشيخ حممد 
»املناصفة  ان  قباني  رشيد 
واملسلمني  املسيحيني  بني 
واكد  لبنان«.  وحدة  ضمان 
االستحقاقات  »اجراء  على 
مواعيدها«،  يف  الدستورية 
اسرائيل  به  تقوم  مما  حمذرا 
ومنها دفع املخيمات اىل اقتتال 

جديد و«نهر بارد« آخر«.
وجه املفيت قباني رسالة مبناسبة 
الشريف  النبوي  املولد  ذكرى 
فيها:  جاء  ومما  االول  أمس 
إىل  حباجة  اليوم  العامل  »إن 
من  النفس  حيكم  أخالقٍي  بناء 
خارجها،  من  وسلوكها  داخلها، 
لتستقيم  أعماقه،  من  وَقلبها 
احلياة اإلنسانية بني الناس على 
عليها  احلياُة  وَتكوَن  األرض، 
من  عدنا  وإذا  حّقًا.  إنسانية 
جوَلتنا هذه إىل واقعنا الُلبناني 
وجدنا ان الشعب اللبناني ينتظر 
الوطنيِة  اإلجنازاِت  من  الكثري 
الوحدة  حكومة  بدأتها  اليت 
الوطنية. ويف هذا اجملال، نؤّكد 
االستحقاقاِت  إجراِء  ضرورِة 
يف  والدستوريِة  الوطنية 
التزاما  املقررة،  مواعيدها 
وثيقة  من  وانطالقا  بالدستور، 
أقرت  اليت  الوطين  الوفاق 
الطائف،  يف  اللبنانيني  بإمجاع 
وقد ارتضوا العبور بوطنهم حنو 
بناء دولة املؤسسات والقانون، 
بالتعاوِن  إال  تبنى  ال  واألوطان 

كافِة  بني  والوحدة  والتضامِن 
مواطنيها  وتطلعات  أبناِئها 
يف  منوذجًا  ولبنان  وشعوِبها، 
يبقى  لن  املشرتك،  العيش 
مستقرًا إال حبكمة ووعِي قاَدتِه 
حيرصون  املخلصني،الذين 
بني  املناصفة  على  خصوصا 
فيه،  واملسيحينَي  املسلمني 
املناصفة  إخالٍل بهذه  أي  دون 
مهما  األسباب  من  سبب  أَلي 
املناصفَة، هي  كان، ألن هذه 
ضمانة وحدة لبنان، ليبقى لبنان 
بوحدته وتعايِش أبنائه مثااًل يف 
نريدها  اليت  العربية،  املنطقِة 
متكاملة  متضامنة  متحدة  أيضًا 
الصهيونية  التحديات  جملابهة 
ووحدِتِه،  لبنان  على  اخلطرة 
ونهضتها  العربية  واملنطقة 

وتكامل أقطارها.
اليوم  نعيش  »إننا  أضاف: 
األطماع،  تهددها  منطقة  يف 
املخططات  وتستهدفها 
األرض  تهدد  اليت  الصهيونية، 
واملصري،  والوجود  والتاريخ 
ليس يف لبنان فحسب، بل على 
مساحة العامَلِ العربي كله، ويف 
ومن  بالذات،  العربية  فلسطني 
هذا التهديد املصريي ما قامت 
اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  به 
احلرم  ِبضم  اخريا  فلسطني  يف 
ومسجد  اخلليل  يف  اإلبراهيمي 
بالل بِن رباح يف بيت حلم إىل 
وبهتانًا،  زورًا  اليهودية  اآلثار 

طرد  يف  ُتِعُن  تزال  ال  وهي 
امَلقِدسيني  الفلسطينيني 
الُقدس  وتهويد  مدينِتِهم  من 
فلسطيين  فيها  يبقى  ال  حتى 
مَع  الَقضِم  طريقة  على  واحد 
منذ  أدَركنا  ولقد  الزمن،  مروِر 
املؤسسات  كل  أن  بعيد،  زمن 
حقًا  إلينا  تعيد  لن  الدولية 
سَلَبتنا إياُه إسرائيل وهي اليت 

العربيَة  فلسطني  على  استولت 
 1948 عام  واحتلتها  بالقوة 
مكثفة  موجات  استقداِم  بعد 
ولذلك  إليها،  العامَل  يهود  من 

العربية  ودولنا  أنفسنا  ندعو 
املنظمات  وكافَة  وقادتها، 
واملسيحية  واإلسالمية  العربية 
العدوان،  هذا  مواجهِة  إىل 
والتحرك السريع لوضع حٍد هلذا 
والصهيوني  اليهودي  العبث 
اإلسالمية  املقدسة  األماكن  يف 
قبل  السواء،  على  واملسيحية 

فوات األوان«.
اإلخوة  نناشد  »اننا  وتابع: 
فلسطني  يف  الفلسطينينَي 
َفورًا  التالقي  إىل  احملتلة، 
بني  املصاحلة  الستكمال 
قياداتهم وحركاتهم السياسية، 
أَلن العدو الصهيوني هو وحده 
اخلالفات  هذه  من  املستفيد 
أحد من  يزعمن  وال  والنزاعات، 
املتنازعني اليوم يف فلسطني، 
بفلسطني  اآلخر  من  أوىل  أنه 
َأو  الفلسطينية،  وبالقضية 
أخيه  من  عليها  احرص  انه 
نزاعات  وكفانا  الفلسطيين، 
وبنَي  فلسطني  أرِض  على 
الفلسطينيني، تسّر هلا إسرائيل 
وتشجع عليها، دون وعي مبخاطر 
الفلسطينيني  على  النزاع  هذا 
الفلسطينية«،  والقضيِة 
بوعي  كبري  »أملنا  موضحا 

على  الفلسطينية  القيادات 
الساحِة اللبنانية، أن حترص على 
لبنان  يف  الفلسطينيني  وحدة 
املخيمات، كي  أمن  حفاظًا على 
ال تتحول املخيمات الفلسطينية 
تتقاذفها  منصة  إىل  لبنان  يف 
اإلقليمية  واملصاحل  القوى 
منربًا  لبنان  وليكن  والدولية، 
والدفاع  فلسطني  قضية  حلمل 
حماًل  ال  هلا،  واالنتصار  عنها 
للصراع عليها بني أبنائها، إنين 
هناك  بأن  اإلخوة،  أيها  أشعر 
لتحويل  تعمل  مؤامرة صهيونية 
املخيمات الفلسطينية إىل خمَيم 
ورابع،  وثالث  ثان  بارد  نهر 
فانتِبهوا أيها الفلسطينيون كي 
ال تنزلقوا إىل هذا النَفق املظلم، 

حتت أي عنوان خداع«.
وختم قباني: »إن ذكرى املولد 
األنبياء  خلامت  الشريف  النبوي 
حممد  ونبّينا  سيدنا  واملرسلني 
ينبغي أن تشدنا لنجعل سريته 
سلوكًا يف حياتنا اليومية، خلقًا 
وكلمة  وأمانة،  وصدقًا  وَأدبًا، 
والرب  اخلري  على  وتعاونًا  طيبة، 
والَتقوى، وكل عاٍم وأنتم خبري، 
اهلل  ورمحُة  عليكم  والسالم 

وبركاته«. 

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  رعى 
قباني  رشيد  حممد  الشيخ 
املديرية  أقامته  الذي  االحتفال 
اإلسالمية  لألوقاف  العامة 
جلنة  مع  بالتعاون  بريوت  يف 
واملرسلني  األنبياء  خامت  مسجد 
ذكرى  مبناسبة  األمني  حممد 
املولد النبوي الشريف يف قاعة 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
يف  األمني  حممد  مسجد  يف 
ممثل  حضور  بريوت يف  وسط 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
حوري  عمار  النائب  احلريري 
عن  وممثلني  ونواب  ووزراء 
املرجعيات اإلسالمية وحشد من 

الشخصيات.
وألقى مفيت اجلمهورية كلمة جاء 
أيها  لبنان  وطننا  »إن  فيها: 
اإلخوة هو ساحة للخري وكل واحد 
عمله  نطاق  ويف  جماله  منا يف 
مسؤولية  يتحمل  ومسؤولياته 
حتقيق  على  العمل  يف  وواجبا 

هذا اخلري لوطنه وشعبه«.
أيها  لبنان  »وطننا  اضاف: 
اإلخوة جيب أن نكون مجيعا يف 
خدمته ويف خدمة أبنائه.. وحنن 
فرصة  نغتنم  ان  ينبغي  اليوم 
حكومة الوحدة الوطنية لننصرف 
اآلمال  حتقيق  اجناز  إىل  مجيعا 
اليت ينتظرها اللبنانيون منذ زمن 
بعيد كل يف جمال عمله ودائرة 
مسؤولياته.  ومواقع  اختصاصه 
وعلينا أن نعمل بوعي كامل وان 
ال نغفل أبدا عن مطامع وأهداف 
العدو الصهيوني فينا فهو يريد 
تفريقا  وبوحدتنا  شرا  بوطننا 
توتريا  وباستقرارنا  وتزيقا 
ملواقف  واملتابع  واضطرابا 
الصهيوني  العدو  وتصرحيات 
هلذا  املبيتة  النوايا  يكتشف 
لبنان شعبا وحكومة  العدو ضد 
الوطين  والواجب  ومؤسسات 
للتضامن  اللبنانيني  يدعو 

حول  وااللتفاف  اخلالفات  ونبذ 
وجيشها  ومؤسساتها  دولتهم 
الوطين وتهيئة النفوس جملابهة 
أن  ميكن  إسرائيلي  عدوان  أي 

يتعرض له لبنان«.
الوحدة  »على  قباني  وشدد 
كل  بني  والتعاون  الوطنية 
له  خيطط  ما  جملابهة  القيادات 
وطننا  ضد  الصهيوني  العدو 
لبنان حبجج واهية وذرائع شتى. 
حكومة  بأن  يقني  على  وحنن 
يرأسها  اليت  الوطنية  الوحدة 
بتعاونها  احلريري  سعد  الشيخ 
رئيس  فخامة  مع  املخلص 

اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
ومع اجمللس النيابي قادرة إن 
النهوض  على  تعاىل  اهلل  شاء 
والبدء  أفضل  غد  حنو  بلبنان 
االقتصادية  املشكالت  حبل 
ينتظرها  اليت  واالجتماعية 
املناسبات  ولتكن  اللبنانيون 
الدينية فرصة لتالقي اللبنانيني 
للتعاون  واملغرتبني  املقيمني 
لنصرة لبنان والنهوض بالدولة 
ومؤسساتها لتكون وحدها مظلة 

اللبنانيني مجيعا«.
وختللت االحتفال تواشيح دينية 

يف املناسبة.

..ويشدد يف احتفال يف مسجد حممد األمني
على الوحدة الوطنية جملابهة ما خيطط له العدو

*املفيت قباني*

»لبنان  تكتل  عضو  وصف 
سالم  تام  النائب  اوال« 
احلالية  السياسية  املرحلة 
ان  معتربًا  بـ«الرمادية«، 
فقط  تقوم  اليوم  احلكومة 
ألن  االعمال،  بـ«تصريف 
ومل  ُتعاجل  مل  الكربى  امللفات 
يتم التوصل اىل حلول هلا بدءًأ 
التعيينات  وقضية   3 بباريس 
االدارية واالمنية وإقرار قوانني 
االنتخابات البلدية وخفض سن 
ننسى  ان  دون  من  االقرتاع 
الدفاعية«.  االسرتاتيجية  ملف 
يف  لبنان  »يتمثل  ان  وأمل 
يغيب  اال  جيب  اذ  ليبيا  قمة 
اىل  الفتًا  قمة«،  هكذا  عن 
على  اليوم  قائم  ان »اخلالف 
يف  املشارك  التمثيل  مستوى 

القمة«. 
موقع  إىل  حديث  يف  ورأى 
اإللكرتوني  »الكتائب« 
»احملاصصة  ان  أمس، 
الطائفية واملذهبية تلعب الدور 
االبرز يف عرقلة ملف التعيينات 

سالم: لبنان جيب أال يغيب عن قمة ليبيا
االدارية واالمنية«، موضحاًً ان 
عليها  واالتفاق  آلية  »إختاذ 
االمور  تسهيل  يف  يساهم 
ال  حتى  انهم  إال  بها،  والسري 
للوصول  اآللية  هذه  يطرحون 

اىل حلول ترضي اجلميع«. 
»إنعقاد  ضرورة  على  وشدد 
للبت  الوطين  احلوار  طاولة 
العالقة«،  املصريية  باالمور 
»اعتبارات  وجود  اىل  مشريًا 
ال نعرفها تقف وراء عرقلة هذه 
تعنى  وانها  خصوصًا  الطاولة، 
وحساس  وصعب  شائك  مبلف 
هو االسرتاتيجية الدفاعية الذي 
يّهم كل الوطن«. وأكد ضرورة 
»التوصل اىل حل هلذه املسألة 
حقه«،  حق  ذي  كل  العطاء 
تتطلب  »املرحلة  ان  معتربًا 
ألن  الوضع  الستقرار  التهدئة 
احلوار مطلوب، واحلوار اللبناني 
كل  يف  اساس  اللبناني  ـ 
شيء«، داعيًا اىل »التضحية 
وبعض التنازالت من أجل لبنان 

ووحدة اللبنانيني«. 
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لالجيار 
لالجيار يف منطقة بانشبول

 منزل بريك عمره اربع سنوات
 مؤلف من 4 غرف نوم 
لالتصال 306 020 0402

بطاقة تعريف:
يوسف أنطوان سعاده مواليد زغرتا 1967

متزوج من تانيا فرجنية وهلما صيب امسه أنطوان.
التحصيل العلمي: 

جماز يف إدارة األعمال من جامعة القّديس يوسف. 
مسريته السياسية:

 منّسق الشؤون السياسية يف تيار املردة منذ إطالقه يف 
حزيران 2006

 بدأ العمل يف احلقل العام يف سن مبكرة  )1988( تزامنًا مع 
دخول النائب سليمان فرجنية معرتك السياسة

تسّلم مكتب الشباب يف املردة من 1989 إىل 1992 
 تسّلم إدارة مؤسسة املردة سنة 1992 وتوليه هذه املهام 
أتاح له فرصة التعاطي يف خمتلف ميادين العمل االجتماعي 

واإلمنائي والسياسي.  
أدار احلمالت اإلنتخابية لتيار املردة. 

 عضو اللجنة التأسيسية للقاء الوطين املسيحي.
البطريركية   عليها  أشرفت  اليت  الرباعية  اللجنة  يف  شارك 

املارونية      
واليت لعبت دورًا مهمًا يف احلوار املسيحي-املسيحي.

له إطالالت إعالمية عّدة وحماضرات يف السياسة
صادر عن تيار املردة يف اوسرتاليا

الوزير يوسف سعادة يزور مجعية
 بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية

تتشرف مجعية بطل لبنان الزغرتاوية 
بدعوة ابناء اجلالية الزغرتاوية و مجيع االصدقاء

 اىل املشاركة حبفل كوكتيل على شرف
 سعادة الوزير السيّّد يوسف سعادة 

 وذلك يوم االحد الواقع فيه 28 شباط 2010 
يف متام الساعة الرابعة مساًء 

يف البيت الزغرتاوي
   

 نرجو حضوركم ومشارتكم الفعالة
 ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال برئيس اجلمعّية 
السّيد انطوان اجلعيتاني على 0438452545 

او باحد اعضاء اللجنة األدارية

178 Guildford Rd, Guildford

معالي الوزير يوسف سعادة يف سيدني
وصل اىل سيدني معالي وزير 
سعادة  يوسف  االستاذ  الدولة 
يف  االنتشار  مسؤول  يرافقه 
جواد  احملامي  املردة  تيار 
عدة  تستغرق  زيارة  يف  خوري 
باجلالية  خالهلا  يلتقي  أيام 
الشمال  وبأبناء  عمومًا  اللبنانية 
وزغرتا الزاوية خصوصًا وبعدد 
االسرتاليني  املسؤولني  من 
والسلك الدبلوماسي. ويشارك 
معالي الوزير سعادة يف مهرجان 
هذا  اوسرتاليا  املردة يف  تيار 
قاعة  يف   2010-2-27 السبت 
الويستيال الكربى حبضور وزراء 
دبلوماسية  وفعاليات  ونواب 
يفوق  وما  وسياسية  ودينية 
األلف شخص من أعضاء وأنصار 

وحلفاء تيار املردة. 
سعادة  الوزير  سيستقبل  كما 
احزاب  من  ممكن  عدد  أكرب 
اجلالية  ومجعيات  ومؤسسات 

وأفرادها يومي اجلمعة والسبت 
كنيسة  قاعة  يف  اذار   6 و   5
هاريس  يف  لبنان  سيدة 
بعد  اخلامسة  الساعة  من  بارك 

الظهر.
للمزيد من املعلومات حول زيارة 
الوزير سعادة وللمواعيد يرجى 
اجلعيتاني  بفرنسوا  األتصال 

على الرقم 0410546162. 

»التغيري  تكتل  لفت 
ان  اىل  واإلصالح« 
ملدة  تؤجل  قد  »االنتخابات 
عام، إذا مت اإلصرار على إجراء 
االنتخابات وفق إصالحات وزير 
ورأى  بارود«.  زياد  الداخلية 
احللفاء  بني  »االختالف  أن 
مشروع، والتوافق مع مسيحيي 
املستقبل«  و«تيار  آذار   14

ميكن ان يتكرر«.
»التغيري  تكتل  عضو  اعترب   [
واإلصالح« النائب نبيل نقوال 
ان »أي مشروع إصالحي يصل 
اىل اجمللس النيابي يسقط«، 
الوطين  »التيار  ان  موضحًا 
اذا سقط  احلر« لن »يتفاجأ 
طرح النسبية الذي يعطي متثيال 

صحيحيا وحقيقيا«.
اىل  أمس،  تصريح  يف  وأشار 
واالصالح«  »التغيري  ان 
القانون  على  االصالحات  مع 
»ولكن  الجرائها،  االنتخابي 
تقرر  من  هي  النيابية  االكثرية 
االنتخابات  مصري  النهاية  يف 
وال ميكننا فعل شيء حيال هذا 

االمر«.
النائب  التكتل  عضو  أشار   [
»ال  أنه  اىل  غاريوس  ناجي 
جيوز إقرار املشاريع والتعديالت 

كما  حلظة،  آخر  يف  الدستورية 
أن  جيب  املشروع  إقرار  أن 
من  متكاملة  سلة  مع  يرتافق 

إقرار مشاريع أخرى«.
»موقع  اىل  حديث  يف  واعترب 
أن  اإللكرتوني،  آذار«   14
»االختالف بني احللفاء مشروع 
والتوافق  التيار،  داخل  وحتى 
التكتل  نواب  بني  حصل  الذي 
وبني مسيحيي 14 آذار و«تيار 
يتكرر  أن  ميكن  املستقبل« 
املواطن  مظلة  حتت  الحقا 

اللبناني«.
ويف ما يتعلق بإجراء االنتخابات 
البلدية، قال: »أعتقد انه إذا 
مت اإلصرار على إجراء االنتخابات 
)زياد(  الوزير  إصالحات  وفق 
بارود، فإن االنتخابات قد تؤجل 

ملدة عام«.
] شدد عضو التكتل النائب نعمة 
اهلل أبي نصر على أن »تأجيل 
ألن  سيئة  عادة  االنتخابات 
دستوري  استحقاق  االنتخابات 
حديث  يف  ودعا  وقانوني«. 
اىل   ،»ANB« تلفزيون  اىل 
القانون احلالي  إجرائها يف ظل 
»يف حال تأخري مشروع تعديل 
إجراء  »ألن  البلديات،  قانون 

االنتخابات أمر ضروري«.

»التغيري واإلصالح«: االنتخابات قد تؤجل عامًا

اذا بقي اإلصرار على 
إىل إصالحات بارود اهلل«  »حزب  دعا 

اخلطاب  عن  »الّتخّلي 
احلوار  لغة  وتغليب  الطائفي 
الّتهديدات  ملواجهة  والّتوافق 
احلكومة  مطالبًا  والّتحّديات«، 
الوزارّي  بيانها  بـ«ترمجة 
الّناس  أولوّيات  معاجلة  لناحية 
أن  إىل  ولفت  امللّحة«. 
للحرب  العملية  »اإلمكانية 
اإلسرائيلي  عند  واردة  كانت 
وبعد  املئة،  يف   50 بنسبة 
)حسن  العام  األمني  خطاب 
أدنى  إىل  تراجعت  اهلل(  نصر 
مستبعدًا  املمكنة«،  احلدود 

وقوع حرب قريبة.
»الوفاء  كتلة  عضو  رأى   [
حسني  الّنائب  للمقاومة« 
املوسوي أن الكيان الصهيوني 
لبنان  جعل  إىل  »يسعى 
نفسها،  على  منقسمة  دولة 
الّطائفي  اخلطاب  بعض  بفعل 
الّداخلي ما يقدم خدمات جمانية 
إلسرائيل اّليت ترمي إىل ضرب 
يف  املشرتك  العيش  صيغة 
»التخلي  إىل  داعيًا  بلدنا«، 
وتغليب  اخلطاب  هذا  عن 
ملواجهة  والتوافق  احلوار  لغة 
والتحديات«.  التهديدات 
واعترب أن خطاب نصر اهلّل يف 
»أسس  شباط،   16 ذكرى 
املعادالت  من  جديدة  ملرحلة 

العسكرية واألمنية«.
بـ«ترمجة  احلكومة  وطالب 
معاجلة  لناحية  الوزاري  بيانها 
امللحة«،  الناس  أولويات 
هذه  تغادر  »متى  سائاًل: 
احلكومة هذا الغياب عن مقاربة 
واالجتماعي  املعيشي  الواقع 
على  وشدد  للناس؟«. 
جهود  تتضافر  أن  »أهمية 
للدخول  الدولة  يف  اجلميع 
وذلك  اإلنتاجية،  فرتة  يف 
من  باخلروج  إال  يتحّقق  ال 
الضيقة  الطائفّية  احلسابات 

واحملاصصة«.
] اشار عضو املكتب السياسي 
أبو  غالب  اهلل«  »حزب  يف 
حمطة  إىل  حديث  يف  زينب 
أن »إيران  اىل  »اجلديد«، 
مع  كبري  بشكل  متضامنة 
سوريا، وسيكون عنوان زيارة 
الرئيس اإليراني حممود أمحدي 
غرضه«،  وحيقق  ممتازًا  جناد 

استبعد حرباً قريبة بعد خطاب نصر اهلل
»حزب اهلل«: تغليب احلوار ملواجهة التهديدات

دمشق  لقاء  أن  إىل  مشريًا 
هو  وهذا  إلسرائيل  »خميف 

املطلوب«.
اهلل«  »حزب  تنسيق  وعن 
مع إيران وجناد، قال: »حنن 
من  السياسية.  يف  نلتقي 
العملي،  التواصل  الطبيعي 
نفسها  األفكار  نتقاسم  فنحن 
اإليراني  الرئيس  واتصال 
ليس  نصراهلل  حسن  بالسيد 

خارج املألوف«.
»اإلمكانية  أن  إىل  ولفت 
واردة  كانت  للحرب  العملية 
عند  املراحل  من  مرحلة  يف 
اإلسرائيلي بنسبة 50 يف املئة، 
وبعد خطاب األمني العام أعتقد 
أنها تراجعت إىل أدنى احلدود 
املمكنة«، مستبعدًا وقوع حرب 
»اخلروق  أن  وأوضح  قريبة. 
األمم  برسم  هي  اإلسرائيلية 
لنرى  العام  واألمني  املتحدة 
معتربًا »ان  سيقولونه«،  ما 
يعرفونها  اليت  التوازن  لعبة 
العدو  تردع  اليت  هي  جيدًا 
ليس  واملوضوع  اإلسرائيلي، 

يف تسليم سالح املقاومة«.
وأكد أن »ال مشكلة مع عقيدة 
والرتكيبة  اللبناني،  اجليش 
القائمة يف لبنان بني املقاومة 
إبداعي  شيء  هي  واجليش 
وقال:  العامل«.  عن  ومميز 
تطمينًا  املطلوب  كان  »إذا 
وحتديدًا  الداخلي  للوضع 
متامًا  يقرأ  فمن  للمسيحيني، 
»التيار  مع  التفاهم  ورقة 
عمق  يكتشف  احلر«  الوطين 
الرؤية باجتاه اللبنانيني وحتديدًا 

املسيحيني«.
ذكرى  يف  االحتفال  وعن 
احلكمة  مدرسة  يف  الشهداء 
»حنن  قال:  اجلديدة،  يف 
اجلديدة،  إىل  نذهب  مل 
اجلديدة  يف  موجودون  فنحن 
مل  املنطقة  وأهل  والرويسات 
ولفت  احلرب«.  يف  يغادروا 
استغالل  »حماولة  وجود  إىل 
ملك  املنطقة  وهذه  سياسي 
حراجة  وأتفهم  اللبنانيني  لكل 
فـ«اهلل  املطرانية،  موقف 
يعني« املطران الذي مورست 
ضغوط عليه ويعينه أيضا على 
هذا  يف  صوته  رفع  من  كل 

املوضوع«.
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)تتمة املنشور على ص 3(
وصفها  وميكن  االستقالل،  منذ 
العالقات  مسار  يف  بالتارخيية 
وإن كانت العالقة اإلنسانية اليت 
ومستمرة  عريقة  الشعبني  تربط 
منذ وقت طويل. شكرت الرئيس 
روسيا  تأييد  على  ميدفيديف 
ووحدته  ولسيادته  للبنان  الدائم 
وإثر  أراضيه  وحرمة  واستقراره 
ومساهمتها   2006 متوز  عدوان 
الذي   1701 القرار  اعتماد  يف 
يلتزم به لبنان ويعمل على إلزام 
مجيع  يف  تطبيقه  على  إسرائيل 
مندرجاته. كرر الرئيس ميدفيديف 
الدولة  بناء  ملسرية  روسيا  دعم 
والوفاق الوطين بني خمتلف فئات 

الشعب اللبناني«.
أضاف: »تطرقت احملادثات إىل 
املستمر  إسرائيل  خرق  مسألة 
وتصاعد  اللبنانية  للسيادة 
لبنان  ضد  تهديداتها  وترية 
واليت  التحتية  وبنيته  ومؤسساته 
اإلقليمي  األمن  تعرض  باتت 
يستوجب  مما  للخطر  والدولي 
على  ورادعًا  وقائيًا  دوليًا  حتركًا 
التهديدات  هذه  لوقف  نأمل  ما 
جملس  صعيد  على  سيما  وال 
اخلطورة  على  التأكيد  مت  األمن. 
اإلرهاب  ظاهرة  تشكلها  اليت 
وضرورة التعاون والتنسيق على 
من  والدولي  الثنائي  الصعيدين 
توافقنا  اخلطر.  هذا  مواجهة  أجل 
السعي  استمرار  ضرورة  على 
حتول  اليت  العراقيل  إزالة  اىل 
العادل  السالم  عملية  إحياء  دون 
والشامل يف الشرق األوسط على 
الدولية  الشرعية  قرارات  أساس 
مؤمتر  ومرجعية  الصلة  ذات 

للسالم  العربية  واملبادرة  مدريد 
يف  بريوت  قمة  يف  أقرت  اليت 
مندرجاتها  مجيع  يف   2002 العام 
تتناول  اليت  تلك  ذلك  يف  مبا 
الفلسطينيني  الالجئني  قضية 
اليت  املضيفة  العربية  الدول  يف 
مبثل  اخلاصة  أوضاعها  تسمح  ال 
للرئيس  أعربت  التوطني.  هذا 
عن  السياق  هذا  يف  ميدفيديف 
اليت  احلثيثة  للجهود  لبنان  تقدير 
عادل  حل  إلجياد  روسيا  تبذهلا 
يف  الصراع  أوجه  لكل  وشامل 
الشرق األوسط، مشريًا إىل أهمية 
زمنية  برجمة واضحة ومهل  وضع 
الوصول إىل مثل  حمددة لضمان 

هذا احلل الذي طال انتظاره«.
تعزيز  على  »توافقنا  وأكد 
بعثاتنا  بني  والتعاون  التنسيق 
أن  بعد  الدولية  املنظمات  لدى 
غري  للعضوية  لبنان  انتخاب  مت 
الدائمة يف جملس األمن من أجل 
دور  تعزيز  سبل  على  التوافق 
واعتماد  وهيئاتها  املتحدة  األمم 
املقاربات املناسبة حلل املشكالت 
لقواعد  وفقًا  املطروحة  الدولية 
األمم  وشرعة  الدولي  القانون 
مناقشة  متت  كذلك  املتحدة. 
اتفاق تعاون عسكري وتقين بني 
احلكومتني سعيًا منهما إىل حتقيق 
تعاون طويل األمد علمًا بأنه سيتم 
روسيا  مع  القائم  التعاون  تعزيز 
والتخلص  األلغام  نزع  جمال  يف 

من القنابل العنقودية«.
املشرتكة  الرغبة  »أكدنا  وختم: 
يف  التعاون  آليات  تعزيز  يف 
جمال التجارة واالقتصاد واألعمال 
املصرفية والطاقة واحملافظة على 
والعزم  السياحة  وتنشيط  البيئة 

االستثمار  فرص  تشجيع  على 
آليات تطبيق االتفاقيات  وتفعيل 
املربمة سابقًا بني الطرفني، أكدنا 
احلضارات  حوار  تشجيع  أهمية 
واألديان والثقافات والسعي اىل 
إنسانية  أكثر  دولي  جمتمع  خلق 
تسهيل  بغية  بالقيم  والتصاقًا 
بني  املتبادلني  والثقة  التفاهم 
بينها  املشاكل  وحل  الشعوب 
وشكرت  وعادلة.  سلمية  بصورة 
احلفاوة  على  ميدفيديف  الرئيس 
طيلة  بها  خصنا  اليت  املميزة 
تعكس  واليت  روسيا  يف  إقامتنا 
بلدينا،  جتمع  اليت  الروابط  عمق 
ووجهت إليه دعوة للقيام بزيارة 
رمسية إىل لبنان يف أقرب فرصة 

ممكنة«.
إعالن مشرتك

وصدر إعالن مشرتك حول تفعيل 
الصداقة  أواصر  تطوير  عملية 
اجلمهورية  بني  التعاون  وعالقات 
الفدرالي  واالحتاد  اللبنانية 
فيه:  جاء  وتعزيزها  الروسي 
»إن اجلمهورية اللبنانية واالحتاد 
تطلق  اللذين  الروسي  الفدرالي 
»الطرفني«  تسمية  عليهما 

يعلنان ما يلي:
يرتكز الطرفان على تقاليد عريقة 
من  طويل  وقت  منذ  ومستمرة 
واالحرتام  والتعاون  الصداقة 
املتبادل بني شعيب البلدين وعلى 
املربمة  واالتفاقيات  املعاهدات 
إىل  يطمحان  وإذ  البلدين.  بني 
تعزيز عملية بناء نظام عاملي أكثر 
على  دميوقراطية  وأكثر  إنصافًا 
األطراف  املتعدد  التعاون  أساس 
مببادئ  االلتزام  أساس  وعلى 
املعرتف  الدولي  القانون  وقواعد 

بها عامة، ويتوقان إىل املساهمة 
عملية  بتفعيل  فعلي  حنو  على 
احملوري  الدور  وتقوية  تدعيم 
كمنرب  املتحدة  األمم  ملنظمة 
العاملية  القضايا  حلل  رئيسي 
ولتأمني االستقرار على املستويني 
يعيان  وإذ  والعاملي،  اإلقليمي 
األقطاب  متعدد  عامل  تشكيل  أن 
يتماشى مع وقائع املرحلة الراهنة 
من التطور يف العامل ومن حتديات 
العوملة ويسهم كذلك يف تدعيم 
االنسجام  وإرساء  التوفيق  أسس 
ذلك  يف  مبا  الدول  مصاحل  بني 
وإذ  االقتصادي،  التداخل  عرب 
املساهمة  إىل  بتوقهما  يهتديان 
وعادل  شامل  سالم  ترسيخ  يف 
ودائم يف منطقة الشرق األوسط 
على أساس القرارات ذات الصلة 
األمم  منظمة  عن  صدرت  اليت 
العربية  السالم  ومبادرة  املتحدة 
اليت مت تبنيها يف العام 2002 يف 
بريوت جبميع فقراتها وبنودها مبا 
يف ذلك تلك اليت تتناول مسألة 
الالجئني الفلسطينيني، وإذ كانا 
تعزيز  يف  املضي  بأن  مقتنعني 
أواصر الصداقة وعالقات التعاون 
البناءة يتالءم مع مصاحل البلدين 
وعليه فإن الطرفني قد صرحا مبا 

يلي:
أنهما يسعيان  الطرفان  يؤكد   -1
وتعاونهما  عالقتهما  تطوير  إىل 
البناء على أساس مبادئ العالقات 
الدولية املعرتف بها عامة، وكذلك 
تنص  اليت  املبادئ  أساس  على 
عليها شرعة منظمة األمم املتحدة 
مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملساواة 

وباالحرتام والثقة املتبادلني.
2- يعتقد الطرفان بأنه ينبغي أن 
يعتمد نظام عاملي متعدد األقطاب 
القرن  يف  ودميوقراطي  وعادل 
الواحد والعشرين يرتكز على أسس 
للقانون  العليا  بالسلطة  التسليم 
الدولي وعلى احرتام سيادة مجيع 
أعضاء اجملتمع الدولي ومصاحلهم 
التدابري  على  وكذلك  الشرعية، 
اجلماعية اليت تتصدى للتهديدات 
وجه  يف  تقف  اليت  والتحديات 
تنفيذها  دون  وحتول  األمن 
انسجامًا  التطور  وتضمن اضطراد 
الرئيسي  التنسيقي  الدور  مع 
الذي تلعبه منظمة األمم املتحدة.

قيام  الطرفان  يضمن  سوف   -3
بينهما  والتعاون  التنسيق  عملية 
ضمن إطار اهليئات التابعة ملنظمة 
األمم املتحدة ووكاالتها املختصة 
الدولية  املنظمات  إطار  وضمن 
باملشاكل  خيتص  ما  يف  األخرى 
دون  احلؤول  ومنها  الدولية 
حصول النزاعات اإلقليمية والبحث 
والعمل  هلا  سلمية  تسوية  عن 
اليت  على مكافحة اجلرمية املنظمة 
وباألخص  الدولة،  حدود  تتعدى 
غري  املخدرات  جتارة  مكافحة 
املشروعة وتبييض أموال األعمال 
اإلجرامية وعائداتها والعمل أيضًا 
البيئة  حالة  تدهور  مكافحة  على 
اجلماعية  األهداف  تعزيز  وعلى 
األطراف  املتعددة  واملقاربات 
واالستقرار  األمن  ضمان  بهدف 
وبغية  العاملي،  املستوى  على 
األمن  جملس  فعالية  تدعيم 
واملنظمات  العمومية  واجلمعية 
ملنظمة  التابعة  األخرى  الرئيسية 
األمم املتحدة وضمان تأقلمها مع 

وقائع عامل جديد.
4- سوف يقوم الطرفان بالتعاون 
سويًا بهدف تعزيز االستقرار على 
تكاثر  ومكافحة  الدولية  الساحة 
ووسائل  الشامل  الدمار  أسلحة 
واحلؤول  وتسليمها  تطويرها 

التسلح  على  سباق  حصول  دون 
وسوف  اخلارجي.  الفضاء  يف 
جهودهما  بتنسيق  الطرفان  يقوم 
منطقة  حتويل  عملية  وتسهيل 
الشرق األوسط إىل منطقة خالية 
ومن  الشامل  الدمار  أسلحة  من 

وسائل تطويرها وتسليمها.
5- سوف يقوم الطرفان بتنسيق 
حل  إىل  التوصل  بغية  جهودهما 
شامل وعادل يف الشرق األوسط 
على أساس القرارات 242، 338، 
1397 و1515 اليت اختذها جملس 
األمن الدولي وعلى أساس قرارات 
ذات  األخرى  الدولي  اجملتمع 
الصلة مبا يف ذلك مبادئ مرجعية 
العربية  السالم  ومبادرة  مدريد 
مؤمتر  اعتمادها يف خالل  اليت مت 
بريوت  املنعقد يف  العربية  القمة 
العام 2002. ومن شأن هذا  يف 
احلل أن يضمن انسحاب إسرائيل 
يف  احملتلة  األراضي  كامل  من 
حزيران/ يونيو عام 1967 وإنشاء 
وقابلة  مستقلة  فلسطينية  دولة 
للحياة وحتقيق حل عادل ملشكلة 
وفقًا  الفلسطينيني  الالجئني 
وقرارات  األمن  جملس  لقرارات 
األمم  ملنظمة  العمومية  اجلمعية 

املتحدة.
ضرورة  على  الطرفان  يشدد   -6
رقم  األمن  جملس  قرار  تطبيق 
وتقديم  مندرجاته  جبميع   1701
املوكلة  للمهمة  الكامل  الدعم 
املوقتة  املتحدة  األمم  قوة  إىل 
ملساعدة   )UNIFIL( لبنان  يف 
احلفاظ  اللبناني يف مهمة  اجليش 
على سيادة لبنان ووحدته وسالمة 

أراضيه.
بشدة  الفريقان  يشجب   -7
وجبميع  أشكاله  مبختلف  اإلرهاب 
التعاون  وسيمضيان يف  مظاهره 
على الصعيد الدولي على مكافحة 
وقواعد  ملعايري  طبقًا  اإلرهاب 
األمم  وشرعة  الدولي  القانون 
األمن  جملس  وقرارات  املتحدة 

الدولي ذات الصلة.
8- سوف يقوم الفريقان بتشجيع 
تسهيل  بغية  احلضارات  حوار 
بني  املتبادلني  والثقة  التفاهم 
املختلفة يف  والثقافات  الديانات 

بلديهما وعلى الصعيد العاملي.
الفريقان  يقوم  سوف   -9
بالتشجيع بكل السبل املتاحة على 
السياسي  احلوار  مستوى  تطوير 
بينهما وحتسينه مبا يف ذلك على 
تعزيز  وعلى  الربملاني  املستوى 
بينهما  الثنائية  العالقات  وتطوير 
واالقتصاد  التجارة  جماالت  يف 
والثقافة،  والطاقة  واالستثمار 
اإلنساني  الصعيد  على  وكذلك 
والرياضة  التعليم  ميادين  ويف 
من  أخرى  والسياحة ويف جماالت 
سوف  الغاية  وهلذه  التعاون. 
واستخدام  إنشاء  يف  يسهمان 
والتواصل  التشاور  آليات 

املناسبة.
واختتمت القمة اللبنانية ـ الروسية 
حبفل غداء أقامه الرئيس ميدفيديف 
يف  سليمان  الرئيس  شرف  على 
قاعة  أي  فيتايا«  قاعة »غرانو 

األيقونات الكربى.
كنيسة »أرخاجنيل 

غافرائيل«
استهل  سليمان  الرئيس  وكان 
الرمسية  زيارته  من  الثاني  اليوم 
لروسيا بزيارة كنيسة »أرخاجنيل 
غافرائيل« األرثوذكسية اللبنانية 
املعتمد  استقباله  يف  كان  حيث 
اإلنطاكية  للكنيسة  البطريركي 
البطريركية  لدى  األرثوذكسية 
ولعموم  ملوسكو  األرثوذكسية 

صيقلي  نيفون  املطران  الروسيا 
وعدد من الكهنة ومن أبناء الرعية 

من لبنانيني وعرب وروس.
صالة  صيقلي  املطران  وأقام 
نية  على  الكاتدرائية  يف  الدعاء 
وألقى  ولبنان،  اجلمهورية  رئيس 
الرئيس  بزيارة  فيها  رحب  كلمة 
سليمان لروسيا، مشريًا اىل حال 
فرتة يف  منذ  السائدة  االستقرار 
لبنان. وقدم اليه يف ختام الصالة 

أيقونة تارخيية.
بعدها انتقل الوفد اىل قاعة جانبية 
جماورة للكنيسة حيث كانت مناسبة 
حيا فيها الرئيس سليمان احلضور 
الكنيسة  قلب  يف  االنطاكي 
التفاعل  »أن  معتربًا  الروسية، 
مثمرة  رسالة  الكنيستني  بني 
وتنشئ  الدينية  األصالة  حتيي 

على القيم األخالقية اجلامعة«.
وقدم الرئيس سليمان درع رئاسة 

اجلمهورية اىل املطران صيقلي.
دار اإلفتاء الروسي

اجلمهورية  رئيس  زار  ذلك،  بعد 
والتقى  الروسي،  اإلفتاء  دار 
املفتني  شورى  جملس  رئيس 
الدين  عني  راوي  املفيت  لروسيا 
الدار  مدخل  عند  استقبله  الذي 
الكبري  الصالون  اىل  واصطحبه 
حيث عقد اجتماع انضم اليه عدد 
من املفتني أعضاء اجمللس الذين 
يتولون الرعاية الدينية للمسلمني 

يف روسيا.
الذي  الدور  احلديث  وتناول 
إغناء  يف  املسلمون  به  يقوم 
حوار التقارب العملي بني خمتلف 
وشدد  الروسي،  الشعب  أبناء 
ما  »أن  على  اجلمهورية  رئيس 
يلصق باإلسالم من نعوت مسيئة 
هذه  روحية  عن  غريبة  تبقى  له 
الديانة ورسالتها«، مؤكدًا »أن 
اإلرهاب ال مييز بني دين أو لون 
اإلنسانية  يستهدف  إمنا  عرق  أو 
العمل  اجلميع  واجب  ومن  برمتها 
األساسية  أسبابه  معرفة  على 

والعمل معًا على إزالتها«.
من جهته رحب املفيت عني الدين 
بالرئيس سليمان والوفد املرافق، 
منوهًا بالدور الذي يقوم به رئيس 
حوار  ترسيخ  أجل  من  اجلمهورية 
احلضارات. وأيد مطالبته بـ«جعل 
هذا  إلدارة  إقليميًا  مركزًا  لبنان 
الوطن  هذا  به  يتمتع  ملا  احلوار 
وشعبه من حيوية وخصائص يف 
التنوع«.  مع  اإلنساني  التعاطي 
أبرز  موجزة  بكلمة  له  وعرض 
يف  اإلسالمي  احلضور  حمطات 

روسيا.
ودّون الرئيس سليمان يف سجل 
التالية: »مبناسبة  الكلمة  الزوار 
اىل  األوىل  الرمسية  زيارتي 
مجهورية روسيا االحتادية يسرني 
اليت  الكرمية  الدار  هذه  أزور  أن 
وحوار  وتسامح  إخاء  مساحة  متثل 
يف  هي  وروحية  إنسانية  وقيم 
ورسالته  لبنان  قيام  صلب 
أحر  مع  والغرب.  الشرق  اىل 

التمنيات«.
اىل  سليمان  الرئيس  وتوجه 
نصب اجلندي اجملهول يف حديقة 
قرب  »ألكسندروفسكي« 
استقباله  يف  وكان  الكرملني 
عدد من كبار الضباط يف اجليش 
النشيدين  عزف  وبعد  الروسي. 
اللبناني والروسي وضع الرئيس 
من  إكلياًل  النصب  على  سليمان 
الزهر، فيما عزفت املوسيقى حلن 
احلرس  من  ثلة  وقدمت  املوتى 
خمتصرًا  عرضًا  الروسي  الرئاسي 
رئيس  أمام  املراسم  نهاية  يف 

اجلمهورية.
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

79 Yerrick Rd, 
Lakemba Ph: 9740 9331
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89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895
÷�ã–æbi@…Ójfl

Hawat’s Coffee and Nuts

292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280

Alex Importers
1 Jolly Place Sydenham Victoria

03 9390 3487
04 0125 1220:áº9684 0485 04  -   أ :Ôflbé

ÊäÏj‹fl@ ãœ

�bÓflÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”

ëb–€a@áºc@áÓè€a @Òb‡ÿ€a@Üa7nébi@bÓ€a6éa@¿@ÊÎáÓyÏ€a
—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010
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بدعوة من جلنة الرتاث  والثقافة 
وحبضور  الثقافية  اللبنانية  يف 
ورجال  ووردة  عبود  الوزيرين 

دين وشخصيات اسرتالية
املغرتب  متثال  عن  الستار  رفع 

اللبناني يف بريزبن
 دعا وزير الصناعة فادي عبود 
السياسية  اخلالفات  "إبقاء  إىل 
جانبًا،  لبنان  يف  احمللية 
والعمل على عدم تصديرها إىل 
ليكون  املنتشرين،  اللبنانيني 

انتماء املنتشر للبنان فقط".
وقد ذّكر عبود، وخالل مشاركته 
عن  الستار  إزاحة  حفل  يف 
يف  اللبناني  املغرتب"  "متثال 
جلنة  أقامته  الذي  اوسرتاليا، 
اجلامعة  يف  والثقافة"  "الرتاث 
اللبنانية الثقافية يف العامل، مبا 
البابا  األعظم  احلرب  قداسة  قاله 
يوحنا بولس الثاني "لبنان أكثر 

من وطن إنه رسالة".
مشاركته  وخالل  ناحيته  من 
وزير  دعا  ذاتها  املناسبة  يف 
املغرتبني  ورده  سليم  الثقافة 
لبنان  دعم  يف  "االستمرار  إىل 

ليستمر ويستعيد عافيته ".
االحتفال اضافة اىل  وقد حضر 
يف  والثقافة  السياحة  وزيري 
عبود  فادي  السيدين  لبنان 
لبنان يف  وردة، سفري  وسليم 
راعي  دانيال،  جون  اسرتاليا 
ونيوزيلندا  اسرتاليا  ابرشية 
املارونية املطران عاد ابي كرم، 
ونيوزيلندا  اسرتاليا  مرتوبوليت 
بولس  االورثوذكس  للروم 
فونا،  مارك  السناتور  صليبا، 
رئيس  غريس،  غريس  النائبة 
نيومن،  كامبل  برزبن،  بلدية 
قنصل لبنان الفخري يف برزبن 
مقاطعة  رئيس  طربيه،  انطوني 
اللبنانية  القوات  يف  اسرتالية 
اىل  اضافة  ستانتون،  ستيف 

حشد من ابناء اجلالية.

 بدعوة من جلنة الرتاث  والثقافة يف اللبنانية الثقافية وحبضور الوزيرين عبود ووردة ورجال دين وشخصيات اسرتالية

رفع الستار عن متثال املغرتب اللبناني يف بريزبن

*رئيس اجلامعة الشدراوي**الوزير سليم وردة**الوزير فادي عبود*

*جانب من احلضور**رجال دين وحضور*

*رئيس اللجنة انطوان غامن ود. رانيا الكسندر وميشال غالب*

*السيد انطوان غامن*

*النائبة غرايس غرايس*

*الدكتورة آن منصور*

*االمني العام العاملي قهوجي* *رئيس بلدية بريزبن*

الرتاث  جلنة  رئيس  قاله  ومما 
اللبنانية  اجلامعة  يف  والثقافة 
السيد  العامل  يف  الثقافية 
حتقق  »اخريا  غامن:  انطوان 

احللم للجالية اللبنانية«.
للجامعة  العام  االمني  وتناول 
تأسيس  تاريخ  قهوجي  نيك 
العام  املكسيك يف  اجلامعة يف 
1959 كممثل شرعي للمغرتبني. 
صنع  التمثال  »هذا  وقال:  
رامز  االصل  اللبناني  يد  على 
بركات وهو ميثل اهلجرة اللبنانية 
الشكر  ميثل  كما  اسرتاليا  اىل 

هلا«.
عيد  اجلامعة  رئيس  واعترب 
تارخيي  »يوم  انه  الشدراوي 
يف حياة كل لبناني يعيش يف 
»بهذا  وأشاد  اسرتاليا«. 
العمل اهلام على صعيد االنتشار 

اللبناني«.
تاريخ  عن  منصور  آن  وحتدثت 
وانطالقتها  اللبنانية  اهلجرة 
باالرقام  العثماني  العهد  يف 

والتصنيف.
عبود  فادي  الوزير  أكد  بدوره 
هجرة  ميثل  العمل  هذا  ان 
اسرتاليا  اىل  سنة   140 عمرها 
عالقة  على  واضحة  داللة  وهو 
املنتشر ببلده. وطرح »مبادرة 
توحيد اجلامعة اللبنانية الثقافية 
جامعة  لتكون  العامل  يف 
»فلنبِق  أضاف:  موحدة«. 
احمللية  السياسية  خالفاتنا 
العمل  مجيعا  وعلينا  لبنان  يف 
اللبنانيني  اىل  تصديرها  لعدم 
املنتشرين ليكون انتماء املنتشر 

للبنان فقط«.
وذكر الوزير عبود مبا قاله البابا 
الثاني  بولس  يوحنا  الراحل 
انه  وطن  من  اكثر  »لبنان 
دليل  اكرب  ان  ورأى  رسالة« 
على ذلك التعايش احلاصل بني 
املسيحيني واملسلمني وهذا مثل 

حيتذى به للعامل عن التعايش.
الثقافة  وزير  دعا  ناحيته  من 
إىل  املغرتبني  ورده  سليم 
لبنان  دعم  يف  »االستمرار 
 ،« عافيته  ويستعيد  ليستمر 
وقال: »أنتم متدون لبنان وأرزه 
باقتصاده  مبساهمتكم  باحلياة 
يف  إلقاربكم  دعمكم  خالل  من 
جعلتم  متابعًا: »لقد  لبنان«، 
جلبتم  كم  ألنَّ بكم  فخورًا  لبنان 
اآلخر،  لقبول  ثقافتكم  معكم 
وجناحاتكم املستمرة يف جماالت 
أصبحتم  لقد  والتعليم.  األعمال 
مثااًل للتعايش والتصرف اخللقي 
وهكذا جيب أن تستمروا، وهذا 
اخلالد  لبنان  أرز  أنَّ  أيضًا  يعين 

الف من اجلذور  اآلن 400  لديه 
إىل  البحار  عابرة  متتد  اليت 

اوسرتاليا«.   
برزبن،  بلدية  رئيس  وحتدث 
كامبل نيومن، عن معنى اهلجرة 
اللبنانية اىل برزبن مشيدا باجلالية 
بأن  اعتزازه  اللبنانية. وعرب عن 
دماء  أبنائه  عروق  يف  جتري 
سيدة  من  متزوجا  كونه  لبنانية 
لبنانية االصل من رأس بعلبك. 
وقال: »اعتربوني واحدا منكم 
الني اعتز بأن اكون لبنانيا طعم 
االسرتالي  احلضاري  اجملتمع 

بنكهة التعددية اللبنانية«. 
ويف اخلتام قدم غامن اىل نيومن 
»املغرتب«.  لتمثال  جمسما 

بعد ذلك انتقل اجلميع اىل وسط 
حديقة بريزبن الزاحة الستارة عن 

متثال املغرتب«.
قداس مار مارون

شارك  اللبناني  الوفد  وكان 
احتفالي  قداس  يف  صباحا 
ترأسه  مارون  مار  عيد  ملناسبة 
تال  وقد  كرم.  ابي  املطران 
بولس  القديس  رسالة  عبود 
باللغة العربية يف حني قرأ وردة 

الرسالة باالنكليزية.
املطران  ألقى  االجنيل  وبعد 
القديس  عن  عظة  كرم  ابي 
يف  املارونية  وانتشار  مارون 
اىل  اجلالية  ابناء  ودعا  العامل. 
لبنان  يف  اوالدهم  »تسجيل 

لبنان  الن  القنصليات  ويف 
احملافظة  وجيب  االم  وطنهم 
اطالق  واعلن  هويتهم«.  على 
اذاعة »صوت احملبة« يف كل 
اوسرتاليا على املوجة املتوسطة 

.»1701
طربيه  القنصل  أقام  بعدها 
الوفد  شرف  على  تكرمييا  غداء 
اجلامعة  وأعضاء  اللبناني 
ومساء،  الثقافية.  اللبنانية 
والثقافة  الرتاث  جلنة  أقامت 
يف اجلامعة اللبنانية حفل عشاء 
احلضور،  شرف  على  تكرمييا 
عبارة  تذكارية  دروعا  وقدمت 
عن جمسمات مصغرة عن متثال 

»املغرتب«.

*قاعدة التمثال*
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اعلن احتاد التمريض االسرتالي 
الذين  االسرتاليني  عدد  ان 
تبلغ اعمارهم 85 عاما وما فوق 
ملمرضات  حباجة  هم  والذين 
يتوقع ان يزيد حواىل 200 الف 

حبدود العام 2050؟
العدد  فان  االحتاد  وحسب 
اكثر خبمس مرات مما هو عليه 
احلكومة  االحتاد  وناشد  حاليا. 
العناية  لقطاع  التمويل  زيادة 
سكرترية  وكشفت  باملسنني. 
احتاد التمريض االسرتالي غيد 
دور  بعض  لدى  ان  كريني 
لكل  واحدة  ممرضة  التمريض 
تتجه  النسبة  وهذه  مواطنا   20

حنو االسوأ.
كريني:"ان  االنسة  وقالت 
سيكون  انه  احلكومة  تقدير 
 85( مسن  مليون   1,8 هناك 
العام  حبدود  فوق(  وما  عاما 
السكان  ان  يعين  مما   2050
سوف  العمرية  الفئة  هذه  من 
الف   400 من  باكثر  يزيدون 

حبدود العام 2050".

املمرضات يطالنب بزيادة التعويضات للمسنني 
طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
احلاالت  بعض  يف  انه  ابوت 
تكون عقوبة االعدام هي العقوبة 

الوحيدة للقتل االجتماعي.
املعارضة  زعيم  قال  فقد 
العادة  خطة  لديه  ليست  انه 
حال  يف  االعدام  عقوبة  تقديم 
اذا  للوزراء ولكن  رئيسا  اصبح 
للربملان  االعدام  عقوبة  قدمت 
حرية  للنواب  يرتك  سوف  فانه 

التصويت.
واضاف السيد ابوت قائال "لقد 
االعدام  عقوبة  ضد  دائما  كنت 
ومع ذلك احيانا اجد نفسي افكر 
اجلرائم  بعض  هناك  ان  يف 
هي  العقوبة  هذه  رمبا  الشنيعة 
الوسيلة الوحيدة الناجعة معها".
ليست  انها  "ولكن  واوضح 
عقوبة  تقديم  العادة  سياسيت 
هذه  ُطرحت  واذا  االعدام 
املسألة امام الربملان الفيدرالي 

فسيكون هلا تصويت ارادي".
ماذا  تعلم،  انت  "حسنا  وقال 
ميكن فعله مع شخص ما عمد اىل 

ابوت: عقوبة االعدام تالئم االرهابيني 

االشخاص  آالف  او  مئات  قتل 
تسأل  ان  عليك  اعين  االبرياء 
املناسب  العقاب  هو  ما  نفسك 
هلذه اجلرمية؟ من هنا عليك البدء 
االعدام  رمبا يكون  انه  بالتفكري 

هو العقوبة املناسبة".
ان  عن  ابوت  السيد  وكشف 
ليس  اللحظة  هذه  االئتالف يف 
متأكدا من ان لديه حظا بنسبة 
االنتخابات غري  للفوز يف   %50
املقبلة  الثمانية  االشهر  ان 
حامسة مضيفا:"ان االشياء ميكن 
بالنسبة  تأكيد  بكل  تسوء  ان 

للعمال«.
اعتقد  ونَر،  "فلننتظر  وقال 
من  تتذمر  بدأت  الناس  ان 
قدرته  عدم  على  راد  كيفن 
وزيره  على  بان  االدراك  على 
للبيئة ان يتحمل املسؤولية يف 
حصلت  اليت  واملاسي  الكوارث 
احلراري  العزل  مشروع  مبوجب 
رئيس  ان  يبدو  حيث  للحكومة 
العطف  من  الكثري  فقد  احلكومة 

الشعيب".

*زعيم املعرضة طوني ابوت*

ماري  ان  البابا  قداسة  اكد 
اليت  الراهبة  ماكيلوب 
ملساعدة  عملها  خصصت 
سوف  احملتاجني  االطفال 

تطوب قديسة.
البابا  قداسة  اعلن  فقد 
عشر  السادس  بينيكتوس 
الكرادلة يف  مع  اجتماع  يف 
حاضرة الفاتيكان ان مراسم 
ماكيلوب  ماري  االم  اعالن 
تشرين  قديسة ستكون يف 

كانون االول.
وكان قداسته قد اعرتف يف 
باعجوبة  االول  كانون  شهر 
المرأة  ماكيلوب  االم  شفاء 

كانت مصابة بالسرطان.
اليت  ماكيلوب  االم  وكنت 
عمر  عن   1909 العام  توفت 
املرحلة  عربت  قد  عاما   67
عندما  القداسة  حنو  االوىل 
يوحنا  الراحل  البابا  طوبها 
عام  يف  الثاني  بولس 
باول  اعرتافه  بعد   1990
حيث  هلا  نيت  اعجوبة  بازل 
شفت امرأة كانت تعاني من 

اللوكيميا.
بوديستا  ماركو  االب  وكان 
سيدني  من  الوحيد  االب 
امتياز حضور  له  كان  الذي 

هذا االعالن.
لشبكة  بوديستا  االب  قال 
يوما  "كان  نيوز  سكاي 

تطويب ماكيلوب اول قديسة اسرتالية 
يف 17 تشرين االول

كئيبا يف روما عندما دخلت 
صالة االستقبال كان هناك 
حوالي 20 كارديناال واسقفا 
وحوالي 40 مشاهدا. انشاد 
قدمت  ثم  وتراتيل،  مزامري 
امام  ماكيلوب(  )االم  احلالة 
مت  وعندما  البابا  قداسة 
حتديد يوم 17 تشرين االول 
كانت هناك حلظة فرح ورمحة 

عظيمة".
هناك  "كان  يقول  واضاف 
االمر  بأن  حقيقي  شعور 
طويال...ماري  استغرق 
ماكيلوب كانت بطلة قديسة 
تقدير  موضع  انسانة  كانت 
يأتي  ان  اشك  وفخر.. 
الفاتيكان  اىل  االسرتاليون 
يوم 17 تشرين االول حلضور 
االعالن الرمسي لقداستها".

ورأت ان احلاجة العالية للسكان 
هناك  كانت  اذا  تتأثر  سوف 
ممرضة واحدة لكل 30 مواطنا 
او 60 مواطنا او 90 مواطنا او 

120 مواطنا.
مالئم  غري  هذا  من  وحذرت 
للممرضات والعاملني يف قطاع 
ان  حيث  باملسنني  العناية 
سيتدفقون  احملتاجني  السكان 
يف  الطوارئ  اقسام  اىل 
ضغوط  ووضع  املستشفيات 

اضافية على النظام الصحي.
كريني  االنسة  واضافت 
 2010 العام  موازنة  تقول:"ان 
للحكومة  حقيقية  فرصة  تقدم 
الفيدرالية لوقف االحندار املزمن 
يف عدد املعتنني والعاملني يف 

قطاع التمريض.
يغادرن  املمرضات  ان  وقالت 
النهن  باملسنني  العناية  قطاع 
يتقاضنب ما معدله 300 دوالر 
زميالتهن  من  اقل  اسبوعيا 
القطاع  مستشفيات  يف 

االستشفائي العام.

*ماري ماكيلوب*

 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

تشاسن  االسرتالي  حقق 
 31 العمر  من  البالغ  هالتجرين 
يف  جديدا  قياسيا  رقما  عاما، 
 18 بادخاله  غينيس  موسوعة 
من  اكثر  منها  كل  طول  سيفا 
دفعة  حلقه  يف  سنتيميرت   75
واحدة وكسر االسرتالي تشاين 
خشبة  على  املعروف  هالتجرين 

حمطما الرقم القياسي العاملي 

اسرتاليا يدخل 18 عشر شيفا يف حلقه 
البقر  "راعي  يلعبع  املسرح 
القياسي  الرقم  الفضائي" 
وجل   2008 عام  سجله  الذي 
اجلديد  القياسي.  هالتجرين 
عندما ادخل 18 سيفا طول كل 
حدث  يف  سنتيميرت   75 منها 
بوسط  مفتوحة  ساحة  اقيم يف 
بدأ  انه  هالتجرين  قال  سيدني 

بالتدريب على عروض السيوف 
عندما كل من سادسة عشرة من 
عمره واستخدم اساليب خمتلفة 
توسيع  منها  الفن  هذا  التقان 
واضاف  املياه  خبراطيم  حلقه 
من  طوال  ساعات  امضى  انه 
التدريب على هذا العرض رغم 

انه ليس خطريا
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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

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

@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

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

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

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
 اتصلوا بعندليب األرز 
املطرب حلود احلدشييت

089 440 0400         على الرقم: 

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

تقصري ثياب
حلاجتكم من تقصري املالبس

اتصلوا على الرقم:
9788 0313
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وصل اىل مطار سيدني الساعة السادسة والربع من صباح 
يرافقه مسؤول  الوزير يوسف سعادة  اخلميس  االول  امس 
االنتشار يف تيار املردة احملامي جواد خوري وذلك لرعاية 
وحضور مهرجان تيار املردة يف سيدني الذي سيقام مساء 

اليوم السبت يف صالة الويستيال الكربى يف ليدكمب.
اىل  خوري  واحملامي  سعادة  الوزير  توجه  وصوهلما  وبعد 
اضافة  بانتظارهما،  كان  حيث  املطار  يف  الشرف  صالون 
اىل رئيس اللجنة االدارية يف التيار السيد الياس الشدياق 
اللجنة،  اعضاء  وكافة  يعقوب  ماما  السيد  الصندوق  وامني 
قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نعوم، نائب 
الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل الشيخ 
عليا  السيدة  زغرتا  سيدة  مجعية  رئيسة  الدويهي،  ميشال 
انطوان اجلعيتاني،  السيد  لبنان  احلليب، رئيس مجعية بطل 
االمني عادل موسى املسؤول االول للحزب السوري القومي 
االجتماعي يف اسرتاليا يرافقه منفذ عام احلزب يف سيدني 
السيد امحد االيوبي، رئيس اللقاء الدميقراطي العربي السيد 
غسان العشي والسادة فهد اجلعيتاني وبطرس واكيم، احلاج 
كامل املسلماني وعلي الشمالي والزمالء انور حرب، جوزيف 

خوري وانطونيوس بو رزق.
ويف دردشة مع الصحافيني اعترب الوزير سعادة ان استقرار 
البالد اهم من التعيينات او االنتخابات البلدية حتى يتمكن 
املغرتب من زيارة لبنان وهذا جزء من فلسفة احلكومة يف 

الوقت احلاضر. 
النسبية  اعتماد  ان  قال  النسبية  حول  سؤال  على  وردا 
وان  سيمّثل  اجلميع  الن  البلد  يف  التشنج  ختفف  املطروحة 
طرح النسبية يضرنا ببلدية زغرتا فالنسبية طرح متقدم على 
القانون االكثري ومن حق كل االطراف ان متثل بنسبة معينة 

حسب االصوات اليت تناهلا.

الوزير سعادة للصحفيني يف صالون الشرف يف مطار سيدني:
الوضع املستقبلي يف لبنان مطمئن وهدف احلكومة احلفاظ على االستقرار السياسي

*بعض احلضور*

*الوزير سعادة والقنصل نعوم والدويهي وااليوبي وموسى والعشي وحرب واجلعيتاني* *حديث بني الوزير سعادة والقنصل نعوم والدويهي منصتا* *الوزير سعادة والقنصل نعوم والدويهي واحلليب واعالميون*

*الوزير سعادة والسيدة عليا احلليب*

*الوزير سعادة يتوسط السيدين فهد اجلعيتاني وبيرت واكيم*

*الوزير سعادة متوسطا االيوبي وموسى والعشي**الوزير سعادة *

*الوزير سعادة واللجنة االدارية لتيار املردة ويبدو فرجنية 
وجربائيل وابي ضاهر وواكيم*

*الوزير سعادة والقنصل نعوم والسيدة احلليب والشيخ الدويهي 
واجلعيتاني واعالميون*

وبالنسبة العالن االستاذ ميشال معوض بعد زيارته للبطريرك 
عن انه مت التوافق على حل سيؤسس ملصاحلة شاملة بني 
العائالت حيفظ كرامة زغرتا واهلها وحول ما اذا كان تيار 
الوزير سعادة: االستاذ  اجاب  املردة سيحضر هذا االجتماع 
ميشال معوض كان يتحدث عن خالف مع الرعية ومع االبونا 
على  لسنا  اننا  نعترب  وحنن  اخلالف  هذا  ُحل  وقد  اسطفان 
األفرقاء ويف  كل  مع  نلتقي  ان  ومستعدون  احد  مع  خالف 

اي حلظة.
وحول سؤال عن سقوط مشروع ختفيض سن االقرتاع اىل 
18 سنة يف جملس النواب قال ان البلد الذي نعيش فيه 
لالسف هو بلد طائفي وهناك هواجس عند املسيحيني.. لنكن 
صرحيني.. من املوضوع العددي حيث ُيعترب ان التصويت على 
الدميوغرايف  اخللل  يزيد  عاما  االقرتاع اىل 18  ختفيض سن 
ان  املمكن  من  فان  للمغرتبني  االنتخاب  حق  اقرار  مت  واذا 
يعوض ذلك على املسيحيني ويشّكل نوعا من التوازن.. ان 
معاجلة هذه املسألة تكون باالجتاه اكثر حنو الشراكة مع بقية 

الطوائف.
وما اذا كان هناك هدف لزيارته اضافة اىل رعاية مهرجان 
تيار املردة قال معاليه ان هدف الزيارة هو حضور مهرجان 
اللبنانية  اجلالية  ابناء  من  عدد ممكن  باكرب  واالجتماع  التيار 

اليت نتمنى ان تكون جالية واحدة وموحدة.
اذا  وما  لبنان  يف  الوضع  ملستقبل  بالنسبة  نظرته  وحول 
كانت احلالة مطمئنة اجاب الوزير يوسف سعادة: احلالة طبعا 
مطمئنة مقارنة  مع الوضع الذي كان يعاني منه لبنان قبل 
اليوم  فوجودنا  النيابية،  االنتخابات  اجراء  قبل  اي  حزيران 
على طاولة احلوار هو حبد ذاته اجناز كبري جيب اال نستخف 

به. فقبل حواىل سبعة اشهر كانت الناس ترفض ان تلتقي 
مع بعضها وكانت »تسب« بعضها وكنا خناف ان يؤدي 
حتمد  ال  ما  اىل  احلني  ذلك  يف  العام  السياسي  اخلطاب 
عقباه.. هناك امال كثرية معقودة على هذه احلكومة وقد ال 
تستطيع حتقيقها اآلن غري ان هدفها احلفاظ على االستقرار 

السياسي املوجود وتطويره.
وبعد اخلروج من صالون الشرف كان بانتظار الوزير احملامي 
يوسف سعادة ومسؤول االنتشار احملامي جواد بولس عدد 
كبري من اعضاء تيار املردة واملؤيدين وكان الصديق حنا 

يعقوب )حريكي( يستقبل اجلميع ويرحب بهم.
وبعد املطار غادر الوزير سعادة واحملامي خوري برفقة اللجنة 

االدارية يف تيار املردة اىل فندق اقامته.
                           تصوير أراكس
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السياحة  وزير  عقد  املتحد  اللبناني  االسرتالي  التيار  من  بدعوة 
التيار  مركز  يف  صحافيا  مؤمترا  عبود  فادي  االستاذ  اللبناني 
الوطين احلر يف مرييالندز حضره ممثلون عن االعالم االثين املكتوب 
واملسموع وممثلون عن احزاب ومؤسسات وتيارات ورئيس جلنة 
الرتاث والثقافة يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل االستاذ 
احلر يف  الوطين  للتيار  االدارية  اللجنة  اىل  اضافة  غامن  انطوان 

سيدني واعضاء من التيار حيث غّص املكتب باحلضور.
وبعد ان قدم منسق التيار يف سيدني السيد ايلي فرجني الضيف 
بكلمة مقتضبة باللغة االنكليزية حتدثت الناشطة يف التيار السيدة 

ماري زهار باجياز عن حياة الوزير عبود ومؤهالته العلمية واملناصب 
اليت شغلها )نبذة عن حياة الوزير عبود ادناه(:

فقد استهل الوزير فادي عبود املؤمتر الصحايف بالقول:اشكركم 
مغرتب  ابن  انا  بييت...  يف  انين  واحس  احلفاوة  هذه  على 
اتفهم  فانين  وبالتالي  به  تشعرون  الذي  نفسه  الشعور  واشعر 

شعوركم.
واضاف زيارتي اىل اسرتاليا قصرية، وقد مضى لي على هذه 
اجلالية  واستوعب وضع  ادرك  ان  واحاول  ايام،  الزيارة مخسة 

اللبنانية يف هذا املغرَتب.

عقد مؤمترا صحافيا مع االعالم العربي بدعوة من التيار االسرتالي اللبناني املتحد يف سيدني
الوزير عبود: الدخل السياحي يف لبنان ربع الدخل القومي وهدفنا الوصول بهذه الوزارة اىل وزارة سيادية 

*صورة تذكارية للوزير عبود مع اعضاء اللجنة االدارية**الوزير فادي عبود والسيدان ايلي فرجني وريتشارد طنوس**الوزير فادي عبود يتوسط السيدين ايلي فرجني و انطوان غامن*

*الوزير عبود مع السادة فرجني وبو ملحم وطنوس**جانب من احلضور ويبدو الزميالن صعب وحرب والسيد حممد درباس**جانب من احلضور ويبدو الزمالء صعب وحرب وبورزق *

*الوزير عبود والسيد ايلي فرجني***الوزير عبود والسيد ريتشارد طنوس**الوزير عبود والسيد حممد درباس*

*الوزير عبود والزميلة ماجدة عبود صعب**الوزير عبود والسيدان فهد اجلعيتاني وبيرت واكيم **الوزير عبود يتوسط السيدين انطوان غامن وجوزيف باسيل *

ومن  موحدة  اللبنانية  اجلالية  تكون  ان  بالضرورة  ليس  وقال: 
ووجهات  اآلراء  يف  االختالف  من  نوع  هناك  يكون  ان  الصحة 

النظر.
وتابع يقول: اذا كان مبقدورنا ان خنفف من تصدير اخلالفات من 
من  اللبنانية  فاحلكومة  ذلك.  نفعل  ان  فعلينا  اخلارج  اىل  لبنان 
املفروض ان تكون حكومة وحدة وطنية وما ملسته انه هنا يف 
اسرتاليا ميكن ان نكون خمتلفني اكثر من اختالفنا يف لبنان، ومن 
املهم ان حنافظ على اختالف ارائنا شرط ان ال يصل هذا االختالف



Page 15صفحة 15      Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010

* هو وزير السياحة يف اجلمهورية اللبنانية.
* ولد يف 21 اذار 1955 متزوج وحيمل اجلنسيتني اللبنانية والربيطانية 

شهوان  قرنة   - يوسف  القديس  مدرسة  يف  املتوسطة  دراسته  انهى   *
والثانوية يف مدرسة الشويفات الوطنية ومن ثم تابع دراسته اجلامعية يف 

االقتصاد والتطوير جبامعة ويست مينيسرت Westminister الربيطانية.
* يعرف عن الوزير عبود انه رجل اعمال ناجح وقد شغل عدة ناصب:

- رئيس اهليئة العامة لصناعات التغليف GPJ منذ العام 1982 
- مدير مشاريع اهلندسة البالستيكية )بريطانيا(

- مدير Co/Gempco للتعدين واالالت العامة 
- مدير جملس ادارة شركة NAAS لالغذية 

- انتخب رئيسا جمللس ادارة رابطة الصناعيني اللبنانيني عام 2002
- اعيد انتخابه يف نيسان 2006 ملدة اربع سنوات اخرى 

- رئيس خرجيي مدرسة الشويفات الدولية 
- عضو غرفة التجارة اللبنانية االمريكية 

- عضو غرفة التجارة الدولية 
- عضو يف الرابطة املارونية 

- رئيس اجمللس التنفيذي للجنة االقتصاد

اىل درجة اخلالف. وما اراه هو ان السوسة الطائفية بعيدة عن 
جمتمعنا يف اسرتاليا  ، وحنن يف التيار الوطين احلر بعيدون كل 

البعد عن هذه السوسة.
وترك وزير السياحة فادي عبود اجملال لالسئلة: 

ففي سؤال حول ما اذا كانت الطلة الدميقراطية قد تأثرت باسقاط 
ختفيض سن االقرتاع اىل 18 سنة اجاب الوزير عبود ان املوضوع 
مل يكن موضوع اسقاط مشروع قانون ختفيض سن االقرتاع الن 
االكثرية الساحقة من النواب وافقت على ختفيض سن االقرتاع اىل 
18 سنة. واملوضوع مرتبط باصالحات اخرى وخاصة يف ما يتعلق 
باملغرتبني وحقهم بالتصويت واستعادة اجلنسية وحنن طالبنا بدمج 

هذا املوضوع مع موضوع ختفيض سن االقرتاع اىل 18 سنة.
ويف رد على سؤال حول ما اذا كانت هناك نية يف اصالح النظام 
اللبناني يف ظل املفاسد االدارية اليت متسك مبفاصله قال: ان 
احلالة الطائفية ، واسف ان اقول ذلك، يف لبنان اسوأ مما كانت 
عليه يف ستينات وسبعينات القرن املاضي. ولكن علينا اال نفقد 
االمل. اننا نرى ان العالقة بني االنسان وربه هي عالقة خاصة 

مؤتمر صحايف

**من الكوكتيل**من الكوكتيل***الوزير عبود والزميلة ماري زهار*

ابنائه  كل  بلد حيرتم  اىل  لبنان  ان حنول  نريد  حقيقة  كنا  واذا 
فهذا ليس الطريق الصحيح ونذكر هنا ان قانون الزواج املدني 
االختياري سقط يف لبنان... فالعدو االسرائيلي يبين بلده على 
الدين واملنطقة تتجه حنو االصولية. وان يتحول الدين اىل رفض 
اآلخر فهذا موضوع صعب جدا، وبالنتيجة، شئنا ام ابينا، علينا ان 

نكون قدوة يف التعايش بني املسيحيني واملسلمني.
وبالنسبة ملعركة االصالح فهي معركة طويلة وقد تكون من اهم 
رجال  من  جمموعة  عن  عبارة  هي  السياسية  فاخلارطة  املعارك، 
حتارب  انت  وبالتالي  الفساد  على  وجودهم  سر  يقوم  سياسة 
اخطبوطا ولكن يبقى هناك امل.. حنن حناول ان نغري هذه الذهنية 
شفافية  بكل  وزارتي  ادير  ان  احاول  تواضع،  بكل  انين،  فمثال 
بها يف  اقوم  مالية  معاملة  كل  انشر  ان  وارغب يف  واستقامة 
أفة  بان  امل  وكلي  بذلك  لي  يسمح  ال  القانون  ولكن  الوزارة 

الفساد ال بد هلا من نهاية.
وبالنسبة الولوياته وبرنامج عمله وهل هناك من جديد قال الوزير 
عبود كوني وزير سياحة فاني اتعاطى مع هذه الوزارة كوزارة لبنانية 
وليس كفئة او تكتل معني.. اهلدفان الرئيسيان هلذه الوزراة ان 
تكون هناك سياحة 365 يوما يف السنة وليس يف الصيف فقط، 
للجالية  اكرب  احرتاما  ليكّونوا  لبنان  االسرتاليون  يزور  ان  واحب 
اللبنانية هنا.. اليت برهنت عن جناح يف كافة اجملاالت واكتسيت 
انكم  )االسرتاليون(  وليدركوا  االسرتالي..  اجملتمع  احرتام  بذلك 

جالية من بلد حيمل حضارة عمرها االف السنني.
مثل  لبنان  يف  السياحة  تقسيم  على  نعمل  اننا  يقول:  وأضاف 
الدينية والسياحة  السياحة الطبية وسياحة  املأكوالت والسياحة 
لالماكن االثرية  والرتاثية واجلمالية وغريها، فمثال جيين االردن من 

السياحة الطبية حوالي 5 مليارات دوالر يف السنة.
كما نقوم بتحديث املوقع االلكرتوني للوزارة حيث يكون باستطاعة 
السائح حجز الفندق ووسيلة النقل وغريهما عرب االنرتنت كما ان 
السائحني  معامالت  اجناز  تبسيط  جلهة  الصالحات  حباجة  املطار 
فنحن حناول تسهيل االمور على السياح وهناك خط ساخن مفتوح 
ايقاف  وحماولة  الشكاوى  لتلقي  اليوم  ساعة يف   24 مدى  على 
الفساد.. لدي ما يسمى الشرطة السياحية ولكن عناصرها لالسف 
25 شرطيا سياحيا وهي ال تستطيع تغطية كل لبنان بكل تأكيد 
الشكاوى  كل  من  التحقيق  ويتم  السياحية،  الضابطة  لدي  كما 
اليت تردنا اىل الوزارة، واذا وصلت اي شكوى اىل القضاء ومل 
يقم القضاة بواجباتهم جتاهها فانين اختذ صفة االدعاء الشخصي 
عليهم، وهدفنا هو الوصول بوزارة السياحة اىل وزارة سيادية 
يف لبنان جلهة املردود املالي الكبري وحاليا يشكل الدخل السياحي 

ربع الدخل القومي يف لبنان.
وردا على سؤال حول اعتماد االقتصاد اللبناني بشكل كبري على 
املداخيل السياحية وحول طمر العديد من االثار او تدمريها بفعل 
اليد البشرية وما هي خطة الدولة بالنسبة النقاذ االثار املطمورة 

احلرب املقبلة
 السالح فيها هو سالح املعرفة

استبعد شن حرب اسرائيلية
 ضد لبنان لضرب السياحة فيه

يف  التجارية  االسواق  وحتت  البارد  نهر  خميم  يف  االرض  حتت 
مليء  اللبناني  الساحل  ان  الواقع  عبود يف  الوزير  قال  بريوت، 
باالثار فاول كنيسة للسيدة العذراء بنيت عام 360 بعد املسيح 
وهي يف صور وما زالت مطمورة حتت الرتاب، واول عجيبة اجرتحها 
السيد املسيح بتحويل املاء اىل مخر جرت يف قانا يف جنوب لبنان، 

كما ان يف طرابلس الكثري من االثار اململوكية والعثمانية.
هذا املوضوع قد يكون اكرب موضوع بالنسبة للبنان بعد مغرتبيه، 
فالغرب سرق الكثري من االثار من لبنان والدول العربية. هناك 
مدينة حتت سوليدير واالديب يوسف االشقر اقرتح، منذ عشرات 
السنني، بناء بريوت على اعمدة ومل ندرك ما كان يقصده االشقر 
يف ذلك الوقت حيث كان اهلدف من ذلك محاية االثار يف بريوت 
اذ ان هناك سبع حقائب من التاريخ موجودة يف بريوت. كما ان 
احملاوالت هلدم املنازل االثرية يف بريوت مل تتوقف وحنن نسعى 

جهدنا اليقاف ذلك.
املسيحية يف  املسيحية  املصاحلات  حول  سؤال  على  اجابة  ويف 
اعتقد ان  لبنان قال: ال  اليوم يف  ظل انطالق قطار املصاحلات 
الكرة االن يف ملعب العماد عون، فالعماد يفتح عقله وقلبه وهو 
منفتح على اجلميع.. االحتاد ال يأتي من التحدي واملصاحلات ال 
تأتي من التحدي ورجل السلم جيب ان يكون اكثر شجاعة من رجل 
احلرب فنحن منفتحون على املصاحلات واذا اردنا ان تكون احلكومة 
حكومة وحدة وطنية فاملصاحلات من اهم الشروط وزيارتي اىل 
وردة تصب يف  السيد سليم  الثقافة  وزير  زميلي  مع  اسرتاليا 

هذه اخلانة.
وبالنسبة ملا اذا كان يتوقع اي ضربة اسرائيلية للبنان على ابواب 
الربيع او الصيف لضرب املوسم السياحي قال انا ال ارى ان هناك 
للبنان فاسرائيل جربت حظها واملقاومة احلقت  ضربة اسرائيلية 
من  كان  لبنان  سجله  الذي  االكرب  واالنتصار  باسرائيل  اهلزمية 
خاللكم من خالل االعالم.. اسرائيل اآلن تلعب يف ملعب خمتلف 
كليا عن السابق ففي شبكات االعالم االمريكية والعاملية اعالميون 
لبنانيون. نعم هنا مقاومة عسكرية ومقاومة اعالمية واسرائيل لن 
تقوم باي مغامرة اخرى الن كل املغامرات اليت قامت بها باءت 

بالفشل.
احلروب املقبلة السالح االساسي فيها سالح املعرفة ولبنان اهم 

مصنع يف العامل النتاج االدمغة واسرائيل ختاف من لبنان. 
وكما قلت حنن انتصرنا يف االعالم وكان االنتشار اللبناني اقوى 
فقط  تكن  مل  اليت  املقاومة  يف  اساسي  دور  له  وكان  سالح 
مقاومة عسكرية. فاسرائيل ال تسرق ارضنا ومياهنا فقط فهي 
تسرق  حضارتنا وتصّور للعامل ان كل خري من انتاجها وكل شر 

من انتاج غريها.
وحول ازمة مواقف السيارات يف بريوت اوضح الوزير عبود ان 
بتحسني  وذلك  العاصمة  السيارات يف  عدد  يكون خبفض  احلل 
العام حتى خنفف الضغط عن  النقل  العامة ووسائل  املواصالت 

بريوت.

*وزير السياحة اللبناني فادي عبود*

بطاقة تعريف شخصية

ويف رد على سؤال حول  امكانية استعادة ما سرقته اسرائيل 
من اثار لبنانية قال وزير السياحة ان سرقة اسرائيل لالثار مثل 
سرقتها للحمص والتبولة وما سرقته سرقته بالتعاون مع جواسيس 

لبنانيني وليس هناك وثائق لذلك.
 وبالنسبة لالصالح ومعاجلة مسألة الدين العام قال الوزير فادي 
عبود ان النمو يف لبنان عام 2009 كان اعلى من 8% وكلما زاد 
منو  االقتصاد تقلصت نسبة الدين فمدخول الدولة حاليا ال يكفي 

لدفع الفوائد.
وقال: يف وزارتي 166 موظفا فاذا تركوني اقوم بعملية اصالح 
فاني ارسلهم اىل منازهلم واوظف عشرين شخصا كفوءا مكانهم 

فيزيد االنتاج يف وزارتي 10 اضعاف، اذ انين ال استطيع ان اختيل 
حجم اهلدر يف لبنان.. الشعب اللبناني يرزح حتت اعباء ضريبية 
السلع واخلدمات  الضريبة على  اي    )VAT( كثرية فاضافة اىل 
والبالغة 15 يف املئة هناك ضريبة الرسوم مثل الطابع االمريي. 
فنحن لدينا ضريبة VATوضريبة طابع امريي الذي سعره الف لرية 

واحيانا تشرتيه ب 4 االف لرية.
وحول ما اذا كان هناك مشاريع سياحية جلنوب لبنان خاصة وانه 
بعد  بها  قمت  زيارة  اول  قال:  الوطن  حلماية  غاليا  الثمن  دفع 
الدولة  مبساعدات  مؤمن  غري  ولكين  لقانا  كانت  وزارتي  استالم 
الن غالبية هذه املساعدات تذهب هدرا، علينا ان خنلق جمموعات 
سياحية، علينا ان نعمل على تنمية سياحية ذاتية بدعم من الدولة 

الن كل شيء يدخل يف اطار الدولة يفشل.
واالستثمار  املتوازن  االمناء  اهمية  على  عبود  الوزير  وشدد 
السياحي يف كل لبنان وقد اتسمت اجاباته بالصدق والشفافية 

والصراحة.
وبعد االنتهاء من املؤمتر الصحايف كان بانتظار اجلميع حفل كوكتيل 

ضم اشهى احللويات والفواكه واملرطبات.
وكان وزيرا السياحة والثقافة يف لبنان فادي عبود وسليم وردة 
رفع  للمشاركة يف  املاضي  السبت  فجر  اسرتاليا  اىل  قد وصال 
الستار عن متثال املغرتب اللبناني يف برزبن )El Emigrant( يوم 
االحد يف 21 شباط 2010 الساعة 3 بعد الظهر يف الكاتدرائية يف 

Ann Street يف برزبن.
واجلدير بالذكر ان هذا احلدث الفريد من نوعه جاء مببادرة من جلنة 
العامل  الثقافية يف  اللبنانية  شؤون الرتاث والثقافة يف اجلامعة 

اليت يرأسها االستاذ انطوان غامن.
على  سنة   140 ميثل  وهو  الصلب  الربونز  من  مصنوع  والتمثال 

الوجود اللبناني يف هذه البالد.
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اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

                      تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، وأشياء أخرى كثرية

 توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحًا حتى 8 لياًل
يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

مقابل مركز الربيد

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

(BLACKMORES)
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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

ما بني 14 شباط 2006 و14 شباط 2010 
 صحايف عتيق

مهرجان 13 شباط ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري يف ساحة الشهداء كان هذه السنة 
الشكل  يف  مغايرا  السابقة..  للسنوات  مغايرا 
واملضمون احلشود اليت شوهدت يف السابق وتقدر 
بالعشرات  واملتكلمون  نسمة  مليون  من  بأكثر 
حتصى  وال  تعد  ال  مداها  على  تطلق  واالتهامات 
هذه  يف  املشاركني  حضور  كان  شباط   14 ويف 
الذكرى خجوال جدا ومل يتجاوز املئتني واخلمسني 
الفا حسب ما نشرته وسائل االعالم. واقتصر عدد 
سعد  الرئيس  فيهم  مبا  االربعة  على  املتكلمني 
الدين احلريري. ان مثل هذا احلضور اخلجول هل 
الكالم  كان  ما  وبقدر  نقمة!!!  ام  مرّوة  قلة  هو 
خفيف اللهجة يف الشرح عن الرئيس الشهيد بقدر 
احد  عند  ومحاسية  عالية  والنربة  الصوت  كان  ما 
املتكلمني يف التشديد على وجوب التضامن اللبناني 
بالعالقات االخوية املميزة بني  السوري واالشادة 
السوري  الشقيقني  الشعبني  لبنان وسوريا وبني 

واللبناني. 
ولعمري مل نسمع مثل هذا الكالم املنمق واملعسول 
الطري الذي ادهش املستمع على حمطات التلفزة 
وبالدور  بسوريا  يشيد  راح  والذي  االحتفال  اثناء 
اكثر  كالمه  كرر  وقد  لبنان  يف  االخوي  السوري 
وسوريا  لبنان  بني  االخوية  االشادة  يف  مرة  من 
وكان ليقع ارضا من كثرة محاسه ومتسكه بالنظام 

السوري.
ال  انه  على  واضحة  داللة  له  الكالم  هذا  مثل  ان 
ميكن ان يستمر لبنان وهو يف عداء او خالف مع 

سوريا وان مل يعجب ذلك البعض.
ان هذا احلماس العجيب القريب يف التقارب من 
سوريا يف داخله اكثر من عالمة استفهام وستظهر 
يوما بعد يوم. ولنا عودة اىل 14 شباط وبالتحديد 
اىل اليوم االول الذي عاد فيه العماد ميشال عون 
من فرنسا ماذا قالت فيه جمموعة 14 شباط وقرنة 
سورّي  انه  عنه  قالوا  اما  وبعدها  وقبلها  شهوان 
وايرانّي بامتياز وكم من مرة هذه اجملموعة اتهمت 
الشهيد  الرئيس  اغتالت  اليت  هي  بأنها  سوريا 
السوري  وبالشعب  فيها  وانزلوا  احلريري  رفيق 

ابشع الكالم خاصة بعد خروجها من لبنان.
قال  اما  يومها.  عون  ميشال  العماد  قال  وماذا 
بدال  اخر  موقف  ولنا  القضائي  التحقيق  فلننتظر 
من ان نصدر احكاما عشوائية ضد سوريا وقامت 
القيامة ومل تقعد انك سوري ايراني تريد جر لبنان 

اىل سوريا وايران.
ميشال عون قائد وطين شريف يوم كانت سوريا 
من  خرجت  ويوم  وحاربها  ضدها  وقف  لبنان  يف 
لبنان اراد بناء افضل العالقات معها وقال اليوم 

سوريا يف سوريا ولبنان يف لبنان.
هكذا يكون تعامل االبطال امام احلقائق والوقائع ال 
كما فعلت قوى الرابع عشر من شباط لتعود اليوم 

وتندم على كل ما فعلت حبق سوريا.

عودة للجذور...الرض احلنني...ارض اجلدود.. ارض فلسطني املقدسة

*الشاعر الكبري مسيح القاسم، جناة وباسم جبالي يف بلدة الرامة* *جناة وباسم جبالي مع املطران عطاله حنا*

كتب سامي مظلوم
وشقيقها..الوالدان  جبالي..اخت  مارون..وباسم  جبالي  جناة 
من مدينة الناصرة يف فلسطني ..االغتصاب واالحتالل هّجرا 
االهل من ارضهم، ارض الناصري االكرب.. املخلص.. واين 

انت ايها املخلص؟
مات هريودس لقد نهبت جسمه القروح، بعد ان نهبت روحه 
السموم.. فهل يعود الطفل يسوع؟ ال لينزل يف بيت حلم وهلا 
يف نفسه خياالت من اثم هريودس وحقده وبطشه، بل ليعود 
اىل الناصرة حيث له فيها مع والده يوسف حانوت جنارة؟؟؟

جناة تقول: حتى حانوت يوسف النجار ُنهب وُسرق وهو اليوم 
ملك ليهودي روسي هاجر اىل الناصرة عام 1950، سنتان بعد 
النكبة. اما بيت جدها ووالدها فقد حتول اىل بناء سكين من 
عدة طوابق وعشرات الشقق...لكنهما اي جناة وباسم جتوال 

يف شوارع املدينة وبقيا فيها ليلتني ...باسم يقول: 
ان الناصرة ما زالت تنام هانئة يف تلك الزاوية اجلميلة من 
ارض فلسطني حتتضنها من هنا وهناك شرقا ومشاال وجنوبا 
تنظر  وعندما  والكرمل،  وطابور  السامرة  جبال  من  مرتفعات 
بعيدا بعيدا ترى البحر يغسل اقدام اجلبل املقدس...ويؤكدان 
..جناة وباسم.. انه بالرغم من االغتصاب ومن همجية احملتل 
املقدسة  الطاهرة  الربوع  تلك  تفقد  مل  املعروفة،  وبربريته 
شيئا من نبضها املبارك وطبيعتها اخلالبة، ومن متسك اهلها 
باالصالة والرتاث واحلنني.. احلنني اىل اهلوية الفلسطينية.

باسم  العزيزين  مع  نؤكد  امليسح  بيسوع  كمؤمنني  وحنن 
وجناة ان الناصرة مسقط رأس الوالدين املرحومني، ستبقى 
تشع وتشع باقباس مساوية وبصالة ازلية جوهرها املسيح- 

الذبيحة.
نعم امل يأِت يسوع ليكون الذبيحة؟ جمسّدا بذلك رفضه القاطع 
يف ان ُيذبح اآلخرون متجيدا لالله يهوا، او متجيدا آلهلة وثنية، 
نعم جاءها الناصري االكرب يسوع املسيح ليكون هو الذبيحة 
النزوات  ابديا لعامل غارق يف  املناقبية خالصا  مكرسا بهذه 

واملفاسد واملوبقات...
رأس  مسقط  الرامة  مدينة  اىل  انتقال  الناصرة  ومن 
وترحيب  حفاوة  حمط  اسوعني  وملدة  كانا  وطبعا  الوالدة 
رأيهم  وعلى  الرامة  يف  واالقارب  االهل  من  هلما  مثيل  ال 
حنا.. عطاهلل  املناضل  املطران  سيادة  خالتهما   ابن 
والديار  وفلسطني  القدس  مطران  هو  حنا  عطاهلل  املطران   
رئيس  اول  هو  املطران  هذا  ان  بالذكر  واجلدير  املقدسة 
البالد.  يف  اورثوذكسي  عربي  فلسطني  اهل  من  اساقفة 
من  واخلارج  الداخل  يف  فلسطني  اهل  ان  والالفت  اجلميل 
مجيعا،  مطرانهم  انه  ويؤكدون  ودروز  ومسلمني  مسيحيني 
فهو املناضل الكبري واملثال االعلى يف جلجلة الكفاح من اجل 
فلسطني احلبيبة... هو ابو الفقراء واملظلومني، فاضحى هذا 
الرجل الكبري ابا الفلسطينيني مجيعا هكذا يطلقون عليه يف 

الديار املقدسة.
نعم املطران عطاهلل حنا كما نراه على الفضائيات العربية وما 
يسوع  االول  الثائر  خطى  بامتياز يف  الثائر  هو  عنه  نسمعه 

الناصري...
والتقيا يف مدينة الرامة الشاعر الفلسطيين الكبري ابن الرامة 
الشعرية  بالكلمة  املناضلني  كبار  من  وهو  القاسم  مسيح 

الوجدانية ضد االحتالل ورموزه ومشتقاته...
جبالي  وباسم  مارون  جناة  زيارة  عن  احلديث  بهذا  نكتفي 
الرض االجداد واالباء...ونرفع عرب هذا املنرب دعوة باسم كل 
املغرتبني لسيادة الراعي لصاحل املطران املناضل عطاهلل  حنا 
بشوق  قلوبنا...فنحن  يف  به  وسهال  واهال  اسرتاليا  لزيارة 
للتعرف على اهلامات الدينية والوطنية امللتزمة قضية الوطن 

بكل ناسه مقيمني ومنتشرين..
فهل ُننِشد قريبا يا سيادة املطران: مبارك اآلتي باسم الرب 

لبالد اهلل الواسعة  هذا الكون اسرتاليا العظيمة؟
هذا وتنفرد »اهلريالد« بنتشر صورة املطران مع نبذة عن 
سيامته وتنصيبه رئيس اساقفة يف كنيسة القيامة يوم 24 

كانون االول 2005 .

الثانية  دراسته  انهى   ،1960 عام  الرامة  قرية  يف  ولد 
فيها والتحق باملدرسة البطريركية يف القدس. عام 1983 
وحصل  بامتياز  خترج  اليونان.  الالهوت يف  بكلية  التحق 
مشاسا  رسم   1991 عام  والدكتوراه.  املاجيستري  على 
منح   ثم   ومن  القدس  يف  القيامة  كنيسة  يف  وكاهنا 
درجة ارمشندريت وتعني ناطقا رمسيا للكنيسة يف القدس 
واالراضي املقدسة. انتدب استاذا للرتبية الدينية وتاريخ 
الكنيسة واحلضارة العربية والرتبية يف عدة مدارس يف 
البالد. من مؤسسي حركة الشبيبة االورثوذكسية يف البالد 
العديد من املؤلفات  الروحي للحركة. وضع  ويعترب االب 
واملنشورات والدراسات يف العديد من الصحف واجملالت 

احمللية والعاملية. 
العاملية  املسكونية  احلركة  يف  ونشيط  فعال  عضو 
واالقليمية واحمللية حيث ساهم يف قضايا التقارب بني 
الكنائس املسيحية اضافة اىل مشاركته الفعالة يف احلوار 

االسالمي املسيحي.
شارك يف اجتماعات جلنة القدس اليت عقدت يف املغرب. 
ومثل الكنيسة وشعبه الفلسطيين يف العديد من احملافل 
اجلمعيات  من   العديد  يف  عضو  وهو  الرفيعة  الدولية 
 2005-12-1 يوم  واخلارج.  البالد  واخلريية يف  االنسانية 
انتخب بامجاع اجملمع املقدس يف القدس مطرانا "رئيس 
اساقفة سبسطية" ليكون اول مطرانا عربيا اورثوذكسيا 
البالد. يوم 24-12-2005 متت سيامته وتنصيبه يف  يف 
احتفل مهيب يف كنيسة القيامة برئاسة غبطة البطريرك 

ثيوفيلوس الثالث.
باحرتام - اجمللس امللي االورثوذوكسي - الرامة 
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وني... ملني هل عيد الكبري  خبرّ
تنزف  ولبنان...عن 
وتوجعو جروحو، 

وبريوت صارت فالته بني اهلشري 
بيتمقطعو  بدَهن  والغرب كيفما 
والعدل فالت والوزاره بال وزير

ويقطعو  امر  حيل  رئيس  وال 
وعسكر غريب بال امان وال ضمري

وال يف حدا بعرف طريقو ومرجعو 

امسو  العدل...اختفى 
اجملرمني  وصارو 
عو  ويدرّ البالد  دم  عمينهبو 
وعينك َي تاجر... ارضنا لالجئني 
واهل البالد من االرض عن يطلعو

دين  معيرّ القديم  عتذكار  وحننا، 
بيدمعو  ورانا  بريقنا  وخيطان 
استقاللنا  وال  الدوله  عندنا  ال 
عتاللنا  احللو  العنزه  مرقد  وال 
وال الناس عن بتقول..يا نيالنا 
حوالنا  قديم  كانت  متلما  وال 
صار مرقد الشهدا...وقبور عيالنا

وهاك السما الكانت تطل قبالنا 
حالنا  على  يشفق  غريا  ما ضل 
استحاللنا بدها  دوله  وعشرين 

آمالنا  على  يد  عمنعرّ وحننا 

و معيدين  ال ال...انا غلطان... ضلرّ
رجالنا  جمد  وعيد  الكرامة  عيد 
وعيد  البطوله،  وعيد 
الصامدين  اهال 
اللي عررّفوا الدنيي على اعمالنا 
ميتني  بالدن  بريق  الَعلى  عيد 
كرمالنا  العلم  حد  والبعدهن 

مأملني  حننا  الفيه  الكبري  وعيد 
يوم البتفضى من الغريب تاللنا 
و املسيحي خملصني  واملسلم وخيرّ
بيطالنا  احلاملة  ارض  يعودو 
. . . عى تو . . . ت و بري و

الراجعني  طبول  عا 
جلبالنا  البحر  من  اجلراس  ودقرّ 
القبور،  وتوعى 
جمروحني  اللي  ويطلعوا 
استقاللنا يطلرّ  هاجلروح  ومن 

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

Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010

يطوُل  إن  يغين  عنك  كالَم  ال 
قد اتيُت اليوَم أصغي يا خليُل 
أمريًا الباِل  يف  كنَت  عاٌم  مررّ 
تصوُل حنايانا  طيفًا يف  كنت 
انت حيٌّ تسكن األذهان شهمًا
كلرّ يوم يف غياب الشهِم جيُل
مجرًا االشواِق  حرقة  اوسعتنا 
سلسبيل يا  نارها  ب  وطيرّ قم 
عطرًا اخلالرّن  دمعة  وبلسم  قم 
ُيعيل يك  كفرّ دون  عطٍر  أيرّ 
عامًا االبرار  عانَق  سفريًا  يا 
تؤول كيف  حالنا  وشاهد  قم 
مقيٌم فيه  أنَت  ما  قبًا  ليَس 
انت يف لبنان من سدني رسوُل

 
بعدك الفنجاُن من يلقى صباحًا
سليُل إالرّك  الزهو  لعهٍد  من 
دونك االكواب قد فاضت حنينا
من كؤوس النأي ال ُيشفى الغليل
من لسدني بعدَك سيٌف يباري
عقوُل جتنْح  إن  االحقاد  يبرت 
ودودًا فيه  تكن  اي خطب مل 
إن اصاب الودرّ صمٌت او ذهول 
بصيصًا فيه  تكن  مل  ظلٌم  اي 
تشعل القنديل إن ذاب الفتيل
لو عيون الشعر ذابت يف املراثي
لو مشوس الكون اخفاها االصيل
لو دموع الناس جفت يف املآقي
لو مروج اللون خانتها الفصول
سوف تبقى يف كتابي فصل ُنبٍل
سوف تبقى ماردًا قربي جيول

 
التالقي عنواُن  اين  خلياًل  يا 
حتوُل باتت  آراؤنا  دونه 
تعرتينا باتت  األهواُء  بعدك 
السبيُل اين  لنا  قل  طبيبًا  يا 
صبح سدني ليس عداًل ان يرانا

يف رواِق احلزِن حيدونا العويُل 
هزارًا فيه  تكن  مل  فجٍر  كل 

االفوُل  مثواه  املوجوُع  صبحه 
للتآخي دارًا  االمَس  نروُد  عد 
خبيُل فالعمر  االحالم  نوقظ 
جسورًا امللمات  يف  بنيت  كم 
سيُف حٍق نسُج كفيك الصليُل
حلواًل اهلل  نسأُل  كنا  يوَم 
احللوُل تأتينا  منه  شيخًا  كنَت 
بالرتاضي ًا  صكرّ االحباب  ع  وقرّ
انت عنهم يف ذرى األهل بديُل

عبريًا بات  فوحه  سدني  مسك 
حنو ذاك القٍب حيدوه الفضوُل
كي يرى اْن لسَت يف القِب رميمًا
نزيل اهلل  محى  يف  نديٌم  بل 
جنوبًا مالت  ان  االرياح  تغمُر 
نامت حقوُل ان  االزهار  توقظ 
ضلوعًا للزهر  عيناك  اورقت 
تعصر االشواق ان مال اخلميل
فضاٍء يف  حلرّق  األكفان  مزرّق 
انت فيه النسر واجلنُح الظليُل
مشوعًا للفجر  اآلذان  وارفع 
واقرع االجراس ان نادى اجلليل 
دروبًا للحق  الرمحن  ن  زيرّ
خليُل يا  ا  هيرّ احلقرّ  نالِق  قم 

 
يا جناحًا عن سنا سدني توارى
النزوُل اغواه  األهل  ربوع  يف 
من ُيعد للسيف يف ساحي بريقًا

عليُل  والغمد  الفرسان  غادر 
بعد عاٍم جئت أبغي منك صوتًا
ثقيُل عبء  صمتك  حتدرّث  قْم 
جنوبًا أهلي  عن  األحباَب  أخب 

يعشقون االرض ان شدرّ الرحيُل  
عن صغاٍر ما دروا معنى اخلطايا

هديُل  بل  مبتغاهم  هديٌر  ال 
كأسًا االعداء  ع  جررّ شريٍط  عن 

أكوابًا يكيُل  النصر  من خوابي 
ذخرًا االبرار  جنوٍب حيضن  عن 
اصيُل  دومًا  بررّه  مشاٍل  عن 
عن ضلوع التبغ قد امست دروعًا
مجيل حلٌم  خلفه  شهيٍد  عن 
دينًا التحرير  تعشق  ربوٍع  عن 
عن دماٍء اينعت فيها الشتول

 
يومًا صوَر  من  جنمٌة  اخبتين 
يطول عاد  عمره  خلياًل  ان 
شراعًا ته  البحر مسرّ مراسي  ان 
دليل عيناه  اجملد  لشط  ان 
جبيٍل بنت  يف  شاد  ثراه  ان 

مثيُل  يدانيه  ال  حٍب  صرَح 
 ان فتاة الضوء تسقيه خبورًا
بتوُل ام  زينٌب  ام  مريٌم 
عامليًا ربيبًا  ان  اخبتين 

متيل  ال  عنه  االبرار  ملسة 
دوحًا لالبطال  اه  كفرّ جت  سيرّ
الفضيُل يلقاُه  اخللد  ديار  يف 
ان بغى لبناُن من سدني وكياًل
الوكيُل   لبناَن يا نعَم  فهو يف 

  القيت هذه القصيدة مساء االحد املاضي يف حفل 
التأبني الذي اقيم يف الذكرى السنوية االوىل على وفاة 

املرحوم الدكتور خليل مصطفى  

يف رثاء الدكتور خليل مصطفى
بقلم انطوان القزي

صوت 
االستقالل

ديفيد فينتشر حني 
يدير ظهره وخيتفي 

يف ظالم الشاشة
راكمت املشاريع على طاولة ديفيد فينتشر، ما جعله 
حائرًا من امره. حينًا يقرر ان يتوىل اخراج اجلزء الثالث 
من »مهمة: مستحيلة« قبل ان يرتاجع، حينًا آخر ُيتار 
القتباس  يتحمس  ثم  دوغتاون«،  »اسياد  إلجناز 
لفرنسيس  الغريبة«  باتون  بينجامني  »حالة  رواية 
سكوت فيتزجريالد. هذا كله ال مينعه من حتقيق مشروع 
مضمون  مغريات  يالئم  )»زودياك«(  سينمائي 
شهرته  وراء  كان  الذي  فيلم »سبعة«  منذ  ترافقه 
كمخرج »ثريللر« بارع قبل حنو 15 عامًا، ويعيد اىل 
فنا اليه املخرج يف  االذهان القاتل بالتسلسل الذي عررّ
احد أكثر افالم التسعينات قتامة وبراعة سيناريستية. 
اجملرمني  أكثر  أحد  خطى  جمددًا  تعقب  »زودياك« 
خطورة يف القرن العشرين، يف سجله الدموي ما يقارب 
الـ37 ضحية سقطت بني 1966 و1978 يف مدينة سان 
يف  استثنائية  حالة  فينتشر  ان  شك  فرنسيسكو.ال 
السينما االمريكية: بعد الطموحات اليت جتاوزت كل حد، 
والصادمة،  اجلارحة،  الفلسفية   - الفوضوية  والقراءة 
بأفالمه،  مست  واليت  االستهالكي،  للمجتمع  املنتقدة 
هذا  )1999(، سجل  العراك«  وال سيما يف »نادي 
السينمائي يف بداية القرن اجلديد، عودة اىل الساحة، 
بفيلم كان اهلدف منه حتريره من صيت »الفاضح« 
الذي التصق بامسه، وان يعيد اليه اعتباره لدى اصحاب 
الشأن، من منتجني وأصحاب استديوهات، بعمل حكيم 
يتضمن 5 شخصيات اساسية، ويكشف عن اعتدال ما 

يف رغبته الفكرية: »غرفة اهللع«.
يف الواقع، مل تغب املعايري التقنية واالخراجية املمتازة 
»غرفة  سبقت  اليت  االفالم  عن  ومضمونًا  شكاًل 
اظهر  اذ  والتعاطف،  للود  اهال  كان  الذي  اهللع«، 
»سيد القلق احلديث« عبه، انه يف امكانه التحايل 
على قيود فرضها املمولون، كما انه أثبت قدرة كبرية 
على االفالت من قبضة »املنتج ذي الزبون اجلاهز«، 
العنف، حيث ال  يتأكله  عامل  ادخالنا يف صميم  وعلى 
تندرج  ان  اعتدنا  معه  ومعافى.  ساملًا  يرج  منه  احد 
النزعة  عليه  تغلب  االجواء يف سياق سينوغرايف  هذه 
التشويقية القريبة من نهج هيتشكوك، واليت احنشرت، 

هنا، بني بابني من »غرفة اهللع« هذه.
تناولت  اليت  االفالم  امجل  احد  اعتبه  ما  ولكن، 
االستعارة، هو قبل كل شيء، تأمل فوري يف السينما، 
وفن العرض عمومًا، وعن الصور والتواصل البصري، 
يقحمنا  االتصال.  معدات  يف  ثورة  يشهد  عصر  يف 
استئجارها،  يف  امرأة  ترغب  فخمة  شقة  يف  فينتشر 
ليؤجل خروجنا منها حتى نهاية الفيلم، نظرًا اىل ظروف 
ليلة  اول  ففي  بالشريط.  ستتحكم  التأزم  شديدة 
متضيانها يف منزهلما اجلديد، تفاجأ االم وابنتها بزمرة 
من املسلحني - السارقني وهم يستولون على املنزل، 
اهللع«،  »غرفة  اىل  اللجوء  اال  أمامهما  يبقى  فال 
وهي غرفة معدة خصيصًا لالختباء، يف حال حصول اي 
طارئ. لقد استوعبنا مقصد فينتشر: فهو جعل من هذا 
امللجأ املرعب صالة سينما، كاليت حُيَبس فيها املشاهد 
ملتابعة احداث الفيلم الذي يشاهده، خالل ساعة ونصف 
ساعة او ساعتني، وخصوصًا ان احرتام عنصر الوقت 
ووحدته يعزز هذا االنطباع. فالشاهدة على احلدث ليس 
مع  عالقة  ألجل  زوجها  عنها  )ختلى  ختسره  ما  لديها 
عارضة ازياء، االمر الذي تسبب هلا باالحباط واليأس(، 
سيف  رمحة  حتت  آجاًل  ام  عاجاًل  نفسها  ستضع  وهي 
الفن السينمائي وأعرافه، معتمدة على عنصري العني 
والنظر، تأكيدًا ملبدأ »انا ارى اذًا انا اصدق«. وهذه 
وصية من وصايا السينما، اختذت مكانًا مهمًا يف هذا 
العمل الذي يرفض خرق اجلدار الدرامي، على رغم ان 
هذه املهمة ُتركت لكامريا تتناقض يف مسارها االفقي 

مع ما يؤسس له السيناريو: الشعور باالنغالق.
الطويلة  اللقطات  فينتشر  اعتمد  »اللعبة«،  منذ 
رابطة  انقطاع،  اي  دون  من  واحدة،  دفعة  املصورة 
حلركات »الرتافلينغ« االمامية ذات االشكال اهلندسية 
اخلاصة باالحالم، عند اخرتاقها املخيلة. نستطيع القول 
جلدلية  تناواًل  السينمائيني  أكثر  أحد  هو  فينتشر  ان 
العالقة بني املتفرج وما هو مطروح للظهور على طاولة 
مليغ  تسمح  اليت  الشاشات  ان  اعتبنا  فاذا  البحث. 
وسارا مبراقبة تصرفات 3 من السارقني الفاشلني، هي 
شاشة سينما، فنخلص اىل ان التعديالت اليت متارسها 

الصور على نظر املتلقي، ذات شأن خميف.
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دورة األلعاب األوملبية الشتوية الـ 21 يف فانكوفر )12 - 28 شباط(

يانكا أضاف اللقب األومليب اىل اللقب العاملي للتعرج الطويل
النتائج

وهنا نتائج مسابقات اليوم الـ 11 من الدورة:
• التعرج الطويل للتزجل األليب للرجال:

 2:37:83  =  1:20:56  +  1:17:27 )سويسرا(  يانكا  كارلو   –  1
دقيقتان )ميدالية ذهبية(.

)نروج( 1:18:07 + 1:20:15 = 2:38:22  كييتل يانسرود   –  2
)فضية(.

 =  1:21:01  +  1:17:43 )نروج(  سفيندال  لوند  أكسل   –  3
2:38:44

• بياتلون – سباق البدل 4 × 6 كيلومرتات للسيدات:
تيتوفتس، أولغا  روسيا )سفيتالنا سلبتسوفا، أّنا بوغاليي –   – 1

ميدفيدتسيفا، أولغا زايتسيفا( 1:09:36:3 ساعة )ذهبية(.
دوران  وماري  بيكرت  وسيلفي  برونيه  لور  )ماري  فرنسا   –  2

وساندرين بايي( بفارق 32:8 ثانية )فضية(.
أملانيا )كاتي فيلهلم، سيمون هاوسفالد، مارتينا بيل، اندريا   – 3

هنكل( بفارق 37:1 )برونزية(.
• سكي كروس حرة للسيدات:

أشليه ماك أيفور )كندا( )ذهبية(.  – 1
هيدا برنتسن )نروج( )فضية(.  – 2

ماريون جوسران )فرنسا( )برونزية(.  – 3
• الكومبينيه الشمالي لفرق الرجال )قفز من مقفز كبري ثم بدل 4 × 

5 كيلومرتات(:
النمسا )برنهارد غروبر، ديفيد كراينر، فليكس غوتفالد، ماريو   – 1

ستيشر( 49:31:6 دقيقة )ذهبية(.
جوني  لودويك،  تود  كاميورتا،  )بريت  املتحدة  الواليات   –  2

سبيالين، بيل دومونغ( 49:36:8 )فضية(.
فرنتسل،  اريك  ادملان،  تينو  ريدتسيك،  )يوهانس  املانيا   –  3

بيورن كريتشايسن( 49:51:1 )برونزية(.
• التزحلق السريع على اجلليد ملسافة 10:000 مرت للرجال:

دقيقة   12:58:55 اجلنوبية(  )كوريا  هون   – سونغ  لي   –  1
)ذهبية(.

ايفان سكوبريف )روسيا( 13:02:07 )فضية(.  – 2
بوب دو يونغ )هولندا( 13:06:73 )برونزية(.  – 3

مخس ميداليات ذهبية وزعت يف اليوم الـ 11 من دورة األلعاب 
االوملبية الشتوية الـ 21، اليت تستمر حتى االحد 28 شباط يف 
فانكوفر بكندا، كانت أوالها للسويسري كارلو يانكا )23 سنة( 
لقبه  األليب، مضيفًا  التزجل  الطويل يف  للتعرج  بطاًل  توج  الذي 
ديزير  فال  يف  أحرزه  الذي  العاملي  لقبه  اىل  االول  االومليب 
قبل سنة. وتقدم يانكا النروجيني كييتل يانسرود وأكسل لوند 
سفيندال. وبات السويسري االول يفوز يف هذه املسابقة منذ 

ماكس جولن يف دورة ساراييفو 1984.
وأحرز الفريق الروسي ذهبية سباق البدل 4 × 6 كيلومرتات يف 
البياتلون للسيدات، امام الفريقني الفرنسي واالملاني. ويتالف 
الفريق البطل من: سفيتالنا سليتسوفا )23 سنة( وأنا بوغاليي 
تيتوفتس )30 سنة( وأولغا ميدفيدتسيفا )34 سنة( وأولغا   –

زايتسيفا )31 سنة(.
االومليب  اللقب  سنة(   26( أيفور  ماك  أشليه  الكندية  وأحرزت 
االول للسيدات يف السكي كروس حرة، على حساب النروجية 
اىل  أضافت  وهي  جوسران.  ماريون  والفرنسية  برنتسن  هيدا 

رصيد بالدها ذهبية سادسة.
لفرق  الشمالي  للكومبينيه  االومليب  بلقبها  النمسا  واحتفظت 
الرجال )قفز من مقفز كبري ثم سباق بدل 4 × 5 كيلومرتات(، 
وعلى  للفوز  مرشحة  كانت  اليت  املتحدة  الواليات  على  متغلبة 
سنة(،   27( غروبر  برنهارد  من:  البطل  الفريق  وتألف  املانيا. 
وماريو  سنة(   34( غوتفالد  فليكس  سنة(   28( كراينر  ديفيد 

ستيشر )32 سنة(.
اجلليد ملسافة 10,000 مرت  السريع على  التزحلق  ويف مسابقة 
للرجال، سجل اهلولندي سفن كرامر بطل الـ 5000 مرت افضل 
من  اشارة  على  بناء  اخلطأ  املمر  اختذ  النه  استبعد  لكنه  وقت، 
مدربه! فأحرز امليدالية الذهبية االخرية الكوري اجلنوبي لي سونغ 
واهلولندي  سكوبريف  ايفان  الروسي  أمام  سنة(،   21( هون   –

بوب دو يونغ.
امليداليات  الئحة  صدارة  وأملانيا  املتحدة  الواليات  وتقامست 
10 برونزيات(،  تسع فضيات –  برصيد 26 لالوىل )سبع ذهبيات – 
6(، ثم كندا   – 5 7(، تليهما نروج 17 )6 –   – 9 و23 للثانية )7 – 

.)1  – 4  – 6( 11

                          ذهبية     فضية     برونزية 
الواليات املتحدة       7          9         10  – 1
املانيا                  7         9          7  – 2
نروج                   6        5          6  – 3
كندا                   6        4          1  – 4

سويسرا               6        2  – 5
كوريا اجلنوبية         5        4          1  – 6
النمسا                4         3          3  – 7
روسيا                3         4          6  – 8
أسوج                 3         2         2  – 9
هولندا               3        1          2  – 10
الصني               3       1           1  – 11
فرنسا               2        3          5  – 12
سلوفاكيا            1        1         1  – 13

اوسرتاليا            1        1         -  – 14
تشكيا               1        -         2  – 15
بريطانيا             1        -         -  – 16
بولونيا               -       3         1  – 17
ليتونيا               -        2         -  – 18
ايطاليا               -        1        3  – 19
اليابان               -        1        2  – 20
بيالروسيا            -        1        1  – 21
كرواتيا              -        1        1  – 22
سلوفينيا             -       1         1  – 23
استونيا              -       1         -  – 24
فنلندا                -       1         -  – 25
قازاقستان           -       1         -  – 26

اجملموع                     58    60         58 

الئحة امليداليات

كأس االحتاد اآلسيوي السادسة لكرة القدم )الدور األول( 

تعادل مثني للنجمة مع القادسية وخسارة قاسية للعهد أمام ناساف
القدم حيث كان  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  منافسات كأس  انطلقت 
والقادسية  النجمة  مباراتي  مع  موعد  على  اللبنانية  الكرة  مجهور 
الكوييت يف الكويت، والعهد وناساف األوزبكي يف بريوت. وبينما 
متكن بطل لبنان النجمة من العودة بنتيجة إجيابية من الكويت هي 
التعادل 1 1 مل يكتب لبداية العهد التوفيق فمين املمثل الثاني 

للكرة اللبنانية خبسارة قاسية 0 4. 
أثلج النجمة صدور عشاقه وحمازبيه بانتزاعه، مساء أمس، نقطة 
املباراة  1 يف   -  1 الكوييت  القادسية  مضيفه  من  مثينة  تعادلية 
الكويت  يف  احلمد  حممد  استاد  على  بينهما  أجريت  اليت  املرتقبة 
اجلالية  من  معظمه  مجهور  امام  الكويت  يف  الرابعة(  )اجملموعة 
اللبنانية، وذلك يف افتتاح منافسات الدور األول من كأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم. 
واستحق النجمة التعادل، وهو حّول ختلفه إىل تعادل إجيابي بعدما 
انتفض يف الشوط الثاني وجنح يف إحكام السيطرة على منطقة 
البناء والتموين والحت له غري فرصة مستهل هذا الشوط، لكن 
النجمة  لعاد  ذلك  ولوال  ترمجتها  يف  مهامجيه  حيالف  مل  التوفيق 
بالنقاط الثالث هدية اىل مشجعيه الذي آزروه حبماسة يف الكويت، 

وقاعدته اجلماهريرية العريضة يف الوطن.
وكان حممد مشص والبديل أكرم مغربي األكثر بروزًا يف الفريق 
املطريي  خلف  كابتنهم  القادسية  العيب  أبرز  كان  بينما  النبيذي 
العنزي الذي كان مصدر إقالق  يف الوسط واملهاجم عبد العزيز 
دائم لوسائط الدفاع اللبنانية طوال املباراة. فنيًا، كانت الفرص 
مبجملها كويتية الطابع، وتناوب على هدرها كل من احملمد )14( 
وخلف املطريي )23( وهو منفرد، وفايز العنزي )45( برأسه منفردًا 
الثاني تبودلت اهلجمات،  العارضة، ويف الشوط  إذ أطاحها فوق 
وكان النجماويون هم األخطر فرصًا، وكانت أبرز هذه الفرص لكل 
من أكرم مغربي )50(، وعمر بومحد )57( والسنغالي بابي سيسي 
)62(، وأكرم مغربي تكرارًا )74( وسيسي أيضًا )80( والسنغالي 

ماكييت ديوب صاحب االصابة التعادلية )88(. 
االصابتان: يف الدقيقة 76 سجل البديل بدر بومحد إصابة السبق 
للقادسية بكرة من داخل الصندوق إىل قلب املرمى النبيذي من 
ايلي فرحية مستثمرًا كرة مرتدة من جسد السوري  حتت احلارس 
جهاد احلسني اثر عرضية من عبد العزيز العنزي من امليسرة 1 0. 
ويف الدقيقة 82 تعرض أكرم مغربي للعرقلة داخل املنطقة من ِقَبل 
فايز العنزي فكانت ضربة جزاء احتسبها احلكم االيراني جهنبزي يد 
اهلل دون تردد وانربى هلا السنغالي ماكييت ديوب وأرسلها بيمناه 
الرشيد  علي  الكوييت  احلارس  إىل ميني  االرتفاع  متوسطة  قذيفة 

حمققًا التعادل للنجمة 1- 1. 
مثل النجمة احلارس الياس فرجيي والالعبون حسني نصر اهلل )علي 
يعقوب 81( وموسى غايي وقاسم حممود وعلي محام وبالل شيخ 
 )85 دونابيديان  )هاغوب  قرانوح  وحممد  وحممد مشص  النجارين 
وبابي مديكي سيسي وماكييت ديوب وبول رستم )أكرم مغربي 

 .)46
ومثل القادسية احلارس علي الرشيد والالعبون علي النمش وفايز 
العنزي وعلي الشمالي وجميد ربيع و ابراهيما كيتا وعمر بومحد )بدر 
املطريي  وخلف  العنزي  العزيز  وعبد  وجهاد احلسني   )70 بو محد 

وسود اجملمد )فيصل العنزي 70(.
قاد املباراة احلكم االيراني جهنبزي يد اهلل وعاونه مواطناه علي رضا 
غالم حسني كاهوري، والفريزا يازداني إشغابادي، وراقب احلكام 
العماني مبارك احلسين، وراقبها الرتكماني أالبريدي ماميتكولييف. 

وانذر احلكم فايز العنزي )82( وحممد قرانوح )85(.
وعقب املباراة أعلن املدير الفين لفريق النجمة الكابنت اميل رستم 
انه راٍض متامًا عن أداء فريقه وال سيما يف الشوط الثاني الذي 
التزم فيه أفراده بالتعليمات اليت تلقوها مابني الشوطني. وقال 
حمرتفون،  ومنافسونا  هواة  فنحن  النتيجة،  كانت  "مهما  رستم: 
وباملقارنة فإنه امكاناتنا أقل من امكاناتهم بكثري، ومع ذلك جنحنا 
يف جماراتهم وانتزاعنا نقطة وال أغلى )..( ناشدت الالعبني نسيان 
الرتكيز  املباراة األخرية، فكان  اللبناني وما أسفرت عنه  الدوري 
دون  مجيعًا  الالعبون  وكان  فحسب،  اآلسيوي  االستحقاق  على 
استثناء على قدر املسؤولية، واحلمد هلل على هذه النتيجة". وختم 
النتيجة  فإن  الفريقني  بني  القدرات  تكافؤ  لعدم  "نظرًا  رستم: 
ملصلحتنا ما يف ذلك شك، وشكرًا كبريًا للجمهور اللبناني الذي 
كان االكثر عددًا من مجهور القادسية والذي آزرنا طوال املباراة 

بروح ومعنويات عالية".
ويذكر أن املدير الفين للقادسية الكابنت حممد ابراهيم أعلن، عقب 
املباراة، أكد النتيجة كانت عادلة، وأن التعادل مقبول جلودة عرض 
النجمة املنافس، و"لغياب عدد من الالعبني األساسني لدينا األمر 

الذي أدي اىل اهتزاز عروضهم يف الشوط الثاني".
العهد 0 ـ ناساف 4

االوزبكي  ناساف  امام ضيفه  اللبناني خبسارة قاسية  العهد  ُمين 
باربعة اهداف نظيفة )الشوط االول 0 - 1 لناساف(، امام زهاء الف 
متفرج، على ملعب املدينة الرياضية الذي عادت اليه املباريات بعد 

غياب طويل، وبدت ارضه ممتازة.
االحتاد  كأس  من  الثالثة  اجملموعة  منافسات  ضمن  اللقاء  وهذا 
اآلسيوي، اليت تضمه اىل اجليش السوري وكاظمة الكوييت. جاء 
لكفة  نسيب  رجحان  مع  فنيًا،  متوسطًا  االول  الشوط  يف  اللعب 
الضيوف، والحت بعض الفرص هلجوم العهد مستهل هذا الشوط 
مل حيسن استغالهلا، وكان ابرزها حلسن معتوق )13( بكرة من حنو 
30 مرتًا احنرفت عن القائم االمين، وحلمزة سالمي )17( من خارج 
املنطقة ومرت كرته جبانب القائم االمين، واهدر حسن معتوق ايضًا 

)30( اغلى فرصة للعهد حني ارسل الكرة منفردًا بني يدي احلارس 
االوزبكي وهو على باب الصندوق. وضغط الضيوف وسجلوا مع 
انطالق بداية الشوط الثاني، واخرتقوا دفاع العهد بسهولة مرات. 
وكانت ابرز فرص الشوط الثاني حلسن معتوق )57( حني سدد كرة 

بعيدة املدى عطلها احلارس االوزبيط ساحبا من املقص االمين.
االصابات: افتتح سياري كروت )33( للضيوف بكرة رأسية خاطفة 
اىل يسار احلارس مستثمرًا عرضية من سامندار شودمونوف 1 - 0، 
وضاعف سياري كروت نفسه )46( النتيجة للضيوف بكرة ارضية 
ايلخوم شوموردوف 2  امامية من  احلارس مستغاًل  مرت من حتت 
- 0، ثم أضاف ايلخوم شوموردوف )53( االصابة الثالثة للفريق 
من  عرضية  اثر  محود  حممد  احلارس  يسار  اىل  برأسية  االوزبكي 
مسلسل  شومورودوف  ايلخوم  واختتم  شودمونوف،  سامندار 
اثر  احلارس محود  املنطقة اىل ميني  داخل  بقذيفة من  االصابات 

رأسية من البيالروسي سياري كروت 4 - 0. 
وفابيو  كنعان  عباس  والالعبون  محود  حممد  احلارس  العهد  مثل 
داسيلفا وسامر زين الدين وحسن مزهر ومحزة سالمي وحممد ابو 
عتيق )هيثم فاعور 53( وحسني دقيق وحسن معتوق وحممود العلي 

)علي علوية 80( وعباس عطوي )حسني علوية 80(.
ونيكوالي  غوزشينكو  دمييتريو  احلارس  االوزبكي  ناساف  ومثل 

وايلخوم  جيامورادوف  وجاهونغري  كاراييف  وبوتري  مينسيف 
ومحزة  كراييف  اهلل  ولطف   )71 قاديروف  )رستم  شومورودوف 
)بوتري  شودمونوف  وسامندار  فيلبوسيان  وارتيمو  كراميوف 
)باهودير  اميونوف  واسالم  كروت  وسياري   )82 قاديرولوف 

مورتزيكوف 75(.
قاد املباراة طاقم اردني بقيادة ناصر الغفري وعيسى امحد علماوي 
وفيصل شوير واالماراتي حممد عبد اهلل حسن حكمًا رابعًا، وراقبها 
الكوري اجلنوبي كيم دونغ كي. وانذر احلكم اسالم اميونوف )41( 
وحسني دقيق )63( وباهودير مورتزيكوف )76( ثم طرده احلكم 

يف الدقيقة 88 لنيله االنذار الثاني.
دوري األبطال

انتزع اهلالل السعودي فوزا كبريا على السد القطري بثالثة اهداف 
نظيفة يف الدوحة يف اجلولة االوىل من منافسات اجملموعة الرابعة 
ضمن دوري ابطال اسيا لكرة القدم، سجلها ياسر القحطاني )9 
فاز  عينها،  اجملموعة  ويف   .)90( تيفيز  تياغو  والربازيلي  و66( 

ميس كرمان االيراني على ضيفه االهلي االماراتي 2-4.
ويف اجملموعة الثالثة، خسر العني االماراتي بطل عام 2003 امام 
باختاكور االوزبكستاني 0-1 يف العني. سجلها ارتور جيفوركيان 

يف الدقيقة 61.
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جناد: الكيان الصهيوني يف...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

سوريا وإيران قد »يتوافق« مع دعوتها تلك، فيما شدد نظريه اإليراني 
حممود امحدي جناد على أن ال مسافة تفصل بني البلدين، واعترب أن 
شعوب  »كل  أن  ليؤكد  الزوال«  اىل  طريقه  يف  الصهيوني  »الكيان 
يف  سيقفون  والعراق  وإيران  ولبنان  سوريا  مقدمتهم  ويف  املنطقة 

وجههم هذه املرة وسيقتلعونهم من جذورهم«.
بعد  اإليراني،  نظريه  مع  مشرتك  صحايف  مؤمتر  خالل  األسد  وأعرب 
حمادثاتهما يف دمشق، عن »استغرابه« الدعوة اليت وجهتها وزيرة 
اخلارجية األمريكية أول من أمس اىل دمشق أن »تبدأ باالبتعاد يف 
وللواليات  للمنطقة  اضطرابات  يف  تتسبب  اليت  إيران  عن  عالقتها 
والسالم  االستقرار  عن  يتحدثون  وقال: »استغرب كيف  املتحدة« 
بني  لالبتعاد  ويدعون  اجلميلة  األخرى  املبادئ  كل  وعن  املنطقة  يف 

دولتني، أي دولتني؟«.
وعلق األسد على طلب كلينتون متهكمًا: »حنن التقينا اليوم لنوقع 
أننا  مبا  مبتسمًا »لكن  وتابع  وإيران«،  سوريا  بني  ابتعاد  اتفاقية 
فهمنا األمور خطأ رمبا بسبب الرتمجة أو حمدودية الفهم فوقعنا اتفاقية 

إلغاء التاشريات ال نعرف أكان هذا يتوافق مع ذاك«.
ووقعت سوريا وإيران اتفاقية إلغاء مسات الدخول بينهما حلاملي جوازات 
االتفاقية عن  والعادية. ووقع  الديبلوماسية واخلاصة واخلدمة  السفر 
اجلانب السوري وزير اخلارجية وليد املعلم وعن اجلانب اإليراني نظريه 

منوشهر متكي.
هو  اهلدف  فعاًل  كان  إذا  العالقات  »تعزيز  اىل  احلاجة  األسد  وأكد 
االستقرار«، متابعًا »أنا كنت أحتدث عن القرار املستقل وعن التواصل 

بني الشعوب وعن تعزيز املصاحل وعن الدروس اليت تعلمناها«.
واعترب جناد أن كالم كلينتون مثل »كالم أم العروس« كونه ليس 
يف حمله، مضيفًا »ليس هنا من مسافة تفصل بني سوريا وإيران... 

ومل يطلب أحد من كلينتون أن تبدي وجهة نظرها«.
وتابع »كل احلكومة األمريكية ال تؤثر على عالقات املنطقة وشعوبها 
لقد انتهى العهد الذي تدار به األمور من وراء البحار، إنهم يريدون 
اهليمنة ويشعرون أن سوريا وإيران حيوالن دون ذلك«، مقرتحًا عليهم 

»أن يغادروا ويرحيونا«.
وأكد أمحدي جناد »إن ساروا على نهجهم السابق فنحن سنبقى جنبًا 
اىل جنب وال يوجد أي عائق ميكنه أن خيلق أي مسافة بيننا«. وقال 

»إنهم يشعرون بالغضب فليشعروا بالغضب وليموتوا بغيظهم«.
وحول العالقات الثنائية بني دمشق وطهران قال أمحدي جناد »على 
متطورة  عميقة  اخوية  عالقات  الثنائية  العالقات  أن  يعلم  أن  اجلميع 
متسعة ومستدمية وال يوجد أي عامل ميكن أن ميسها«. وأضاف أن 
دائرة التعاون بني البلدين »تتسع يومًا بعد يوم يف خمتلف القطاعات 

االقتصادية والثقافية والسياسية وآفاقها واضحة وبناءة وباهرة«.
إيران  حق  عن  األسد  دافع  اإليراني،  النووي  بامللف  يتعلق  ما  ويف 
يف الطاقة النووية املدنية معتربًا أن »ما حيصل هو عملية استعمار 
جديد يف املنطقة وهيمنة من خالل منع دولة مستقلة وعضو يف األمم 
املتحدة وموقعة على اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتسعى 
أن  من  االتفاقيات،  هذه  على  بناء  السلمية  النووية  الطاقة  المتالك 
متتلك حق التخصيب«. وأضاف »وما سيطبق على إيران سيطبق على 
كل الدول األخرى الحقًا، وبالتالي موقفنا يف سوريا ينطلق من فهمنا 
بأنها  نعتقد  كدولة  مصاحلنا  من  أيضًا  ولكن  ومبادئنا  املوضوع  هلذا 
ستسعى ككل الدول األخرى يف املستقبل يف يوم من األيام المتالك 
الطاقة السلمية وأعتقد كل الدول األخرى من مصلحتها أن تسعى بهذا 

االجتاه«.
ويف معرض كالمه عن إسرائيل، قال أمحدي جناد إن »الكيان الصهيوني 
انتهت والوقت مير لغري  إن فلسفة وجوده  الزوال..  يف طريقه اىل 
صاحل احملتلني والصهاينة. لقد وصلوا اىل طريق مسدود بالكامل«. 
وأضاف »هذ املرة سيقف بوجههم كل شعوب املنطقة ويف مقدمتهم 
سوريا ولبنان وإيران والعراق وسيقتلعونهم من جذورهم، وعلى العامل 
واحلكومة يف  الشعب  جانب  اىل  يقف  اإليراني  الشعب  أن  يعرف  أن 

سوريا واملقاومة الفلسطينية«.

بينهم 3 أشخاص حيملون جوازات سفر اسرتالية...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

أظهرت تورط 15 شخصًا جديدًا يف العملية، لريتفع بذلك عدد املتهمني 
إىل 26 شخصًا، فيما انضمت أسرتاليا إىل قائمة الدول اليت استخدم 
اجلناة جوازات سفرها لدخول اإلمارة اخلليجية، إىل جانب بريطانيا وأيرلندا 
وأملانيا وفرنسا، عدا الواليات املتحدة، اليت استخدم املتهمون بطاقات 
ائتمان صادرة عن أحد مصارفها، والنمسا، اليت أشارت التحقيقات إىل 

أّن اجلناة استخدموها كقاعدة إلدارة عملياتهم.
وتعليقا على ذلك صرحت نائبة رئيس الوزراء االسرتالي جوليا غيالرد 
آمنة«  االسرتالية  السفر  جوازات  »ان  التاسعة  التلفزيونية  للقناة 
جوازات  املبحوح حيملون  باغتيال  اشخاص   3 تورط  احتمال  اثر  وذلك 
وهم:  االسرائيلي  املوساد  يف  اعضاء  بأنهم  يشتبه  اسرتالية  سفر 

جاشوا بروس، آدم كورمان ونيكول ماكابي.
من  املئة  واحد يف  نصف  من  ان »اقل  عن  غيالرد  اآلنسة  وكشف 
وال  عادية  ظروف  يف  ُتفقد  ومعظمها  عام  كل  ُنفقد  السفر  جوازات 

تشكل اي قلق«.

Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010

وقالت ان »اي استعمال لبطاقات تعريف شخصية اسرتالية من قبل 
التساهل  او  حتمله  ميكن  ال  السرية  الشرطة  او  االسرائيلية  احلكومة 

بشأنه«.

السفارة األمريكية تتنصت على...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

مدار الساعة.
أن تطلب نيابة عامة لبنانية من مؤسسة أمنية لبنانية سجال وكشوفات 
العدل  باتصاالت مواطنني مشتبه بهم يف قضايا جنائية، فهذا عني 
وصوابه، وأن تطلب جلنة حتقيق دولية ذلك، ميكن أن يبتلع األمر من 
فريق سّلم رأسه وأمره للقضاء الدولي.. أن تطلب دولة مرتبطة باتفاق 
قضائي مع لبنان اسرتداد مطلوب أو متهم جبرمية، فذلك من أبسط 

قواعد العالقات بني الدول.
ولكن،

أن تطلب سفارة دولة كربى من فرع أو قسم يف جهاز أمين لبناني، 
شركيت  مراكز  حول  دقيقة  تفصيلية  معلومات  تتضمن  استمارة  ملء 
االتصاالت اخللوية يف لبنان.. وأن يتجاوب اجلهاز األمين بال أي حتفظ 

وبال أية ضوابط، فبماذا ميكن أن يوصف هذا السلوك؟
أمام  اللبنانية  الزميلة »السفري«  تكشفها  اليت  الفضيحة  ـ  الواقعة 
أكثر  التدقيق  وإذا مت  إال جمرد منوذج،  اللبناني، ليست  العام  الرأي 
لبنان  واحدة:  واحملصلة  األمثلة،  عشرات  على  العثور  ألمكن  فأكثر، 
الوطنية،  للضوابط  يفتقد  أمين  وبنظام  دولي،  بقرار  أمنيا  مكشوف 
اللبنانيني حبكم املوزعني رعايا وجاليات عند  وبنظام سياسي، جيعل 

»اخلارج«.
العام  من  نيسان«،  »كذبة  ليست  وهذه  نيسان،  من  األول  يف 
قسم  رئيس  مكتب  إىل  األمريكية  السفارة  من  موظف  يصل   ،2009
املباحث اجلنائية يف املقر العام لقيادة قوى األمن الداخلي، ويسلمه 
رسالة يف مغلف أبيض اللون، يتم تسجيلها مبوجب إحالة حتمل الرقم 
204/250، وهي مذيلة بتوقيع »رئيس مكتب تنفيذ الربامج لسلطات 

إنفاذ القانون الدولي يف السفارة األمريكية يف بريوت«.
تزويدها  الداخلي  األمن  قوى  مؤسسة  من  األمريكية  الرسالة  تطلب 
مبعلومات، ضمن استمارات مطبوعة، حول حمطات شبكيت اخللوي وحدود 
انتشارها باإلضافة إىل تفاصيل تقنية دقيقة تتعلق بقطاع االتصاالت. 
االتصاالت  شركيت  إىل  مباشرة  حيال  تدقيق.  ألي  الطلب  خيضع  ال 
املعنيتني، فتجيب إحداهما، بأنها لن تقدم ما لديها من معلومات إال 

بعد تلقيها كتابا من املرجع املختص، أي وزير االتصاالت.
ينتقل الطلب جمددا من املباحث اجلنائية، إىل فرع اخلدمات والعمليات 
تليها شعبة  التدريب،  إىل شعبة  األخري  القضائية، ومن  الشرطة  يف 
اخلدمات والعمليات ثم املدير العام لقوى األمن الداخلي، فوزير الداخلية 
والبلديات، وصوال اىل مكتب وزير االتصاالت، يف رحلة دامت حواىل 
الشهر تقريبا، وصادف وصول الطلب مطلع أيار 2009، التاريخ الذي 
كاد حيدث فتنة داخلية، قبل سنتني يف العام 2008، بعنوان نزع شبكة 

االتصاالت وإقالة العميد وفيق شقري رئيس جهاز أمن املطار.
يف  باسيل،  جربان  مع  خمتلفا  يكون  ان  للتقييم  ميكن  كان  وإذا 
سابقا،  االتصاالت  يف  سواء  احلكومي  الختصاصه  تبعا  أو  السياسة 
اوالطاقة واملوارد الكهربائية واملائية حاليا، فانه مل يرتدد، وببديهية 
وطنية، يف رفض الطلب األمريكي، معلال رفضه يف رسالته إىل وزير 
اليت  االستمارة  أن  لنا  تبني  باآلتي:  بارود  زياد  والبلديات  الداخلية 
طلبتها السفارة األمريكية من مؤسسة قوى األمن الداخلي تتعلق بطلب 
معلومات حول حمطات البث املكونة لشبكيت اهلاتف اخللوي واملنتشرة 
على مجيع األراضي اللبنانية، »إمنا هي بالغة األهمية وتتعلق باألمن 
أو  أجنبية  إعطاؤها لسفارات  الوطين وبالتالي، ولذلك، فانه ال ميكن 

ملكاتب تابعة لتلك السفارات«، كما جاء يف رد باسيل حرفيا.
ضابط  جييب  السيادي؟  املستوى  على  األمريكي  الطلب  يعين  ماذا 
لبناني كبري بالقول لـ»السفري«: »أوال، القدرة على التنصت على 
املكاملات اخللوية، ثانيا، تعطيل االتصاالت، ثالثا، التشويش يف نقطة 
اللبنانية،  األرض  على  خلوي  هاتف  أي  موقع  حتديد  رابعا،  حمددة، 
خامسا، القدرة على تدمري الشبكات من خالل امتالك »الداتا«، وهو 
أديب  العميل  على  القبض  إلقاء  بعد  اإلسرائيليون،  عليه  أقدم  أمر 
العلم، حيث قرروا تدمري شبكة واسعة انكشف أمرها وأدت خطوتهم 
على  اإلسرائيلية  الشبكات  من  كبري  عدد  انكشاف  إىل  املتسرعة، 

األراضي اللبنانية«.
تطرح هذه الواقعة أسئلة كثرية أبرزها اآلتي:

] أوالـ متتلك شركتا اخللوي يف لبنان، »داتا« معلوماتية خطرية تكاد 
ال تستثين بيتا لبنانيا، أو حزبا لبنانيا، أو مؤسسة لبنانية، مبا يف ذلك 
املؤسسات العسكرية واألمنية. ومن خالل هذه »الداتا«، ميكن حتديد 
عالقاته  وشبكة  اجلغرايف  ونطاقه  مكاملته  ومضمون  وموقعه  املتصل 

وحركة تنقالته لفرتة زمنية حيددها طالب املعلومات.
التحكم  غرفة  مصري  هو  وما  »الداتا«  هذه  عن  املسؤول  هو  من 
قبل  أنه  يؤكد  أو  ينفي  أن  يستطيع  من  اليوم؟  الداخلية  وزارة  يف 
التاريخ املذكور وقبل وزير االتصاالت السابق، مل تستجب الشركتان 
املذكورتان ملا طلب منهما من معلومات وملاذا طلبت السفارة األمريكية 
الثابتة  الشبكة  عن  وليس  اخللوي  بث شبكيت  حول حمطات  معلومات 
)العادية(؟ ملاذا استجابت مؤسسة أمنية لبنانية للطلب األمريكي وماذا 
أو  غربية  استخباراتية  أجهزة  من  الحقة  أو  سابقة  طلبات  أن  يضمن 
عربية، متت االستجابة هلا؟ من يفتح التحقيق يف هذه الواقعة، خاصة 
وأن إحدى الشركتني أكدت أنها رفضت التجاوب مع ما طلب منها، 

لكن موقف الشركة الثانية ظل ملتبسا حتى اآلن؟
هذه  تريد  بأنها  تقنعنا،  أن  لبنان،  يف  األمريكية  السفارة  تريد  هل 
املعلومات ألرشيف »البنتاغون« األمريكي أو األمن الكوري اجلنوبي، 
وما الذي يضمن أن هذه املعلومات ليست مطلوبة من اإلسرائيليني، 
واملعطيات  و»املعلومات  »الدول«  عرب  معركة  خاضوا  الذين 
أجل شل قدرة  النائب وليد جنبالط(، من  اخلاطئة« )على حد تعبري 
االتصاالت«  »شبكة  جتربة  ضوء  يف  االتصاالتية،  اهلل«  »حزب 
الناجحة اليت عجزت إسرائيل إبان »حرب متوز« وبعدها، عن شلها 

واستهدافها وصوال إىل إنهائها.
] ثانياـ  مساء لبنان مكشوفة 24/24 وها هو الطريان احلربي اإلسرائيلي، 
يصور تفاصيل لبنان من أقصى اجلنوب إىل أقصى الشمال. حتى أرقام 
والبلدات يف اجلنوب والبقاع  القرى  التقاطها وحركة  السيارات ميكن 

ترصد بأدق تفاصيلها.
»األساطيل  تلك  كل  من  الرغم  على  مكشوف،  لبنان  حبر  ـ  ثالثا   [
وقائع  دليل  وخري   ،24 على   24 البحر  يف  ترابط  اليت  الزرقاء«، 
واعرتافات الشبكات اإلسرائيلية، اليت كانت تعمل عرب البحر بعد صيف 
عرب  يتم  وكان  البحرية  انتشار »اليونيفيل«  بعد  أي   ،2006 العام 
وخري  اخل.....  و»حقائب«  إسرائيلية  وجمموعات  أعتدة  نقل  البحر 
اليخت  واقعة  حول  شهور،  قبل  »السفري«  نشرته  ما  أيضا  دليل 
السياحي الذي انطلق من مرفأ جونيه باجتاه ميناء عسقالن وكان حيمل 
علما بريطانيا ومل تتمكن زوارق البحرية اللبنانية من االقرتاب منه بسبب 

التصاق زوارق »اليونيفيل« به يف حينه.
] رابعا ـ الرب اللبناني مكشوف أيضا.. والدليل عشرات الشبكات سواء 
اإلسرائيلية أو اإلرهابية اليت كانت ختطط ألعمال ضد املقاومة أو ضد 

»اليونيفيل« أو اجليش اللبناني ومؤسسـات لبنانية.
الدولية موضوعا حساسا، خاصة  إذا كان موضوع احملكمة  ـ  ] خامسا 
عندما يطرح يف سياق أي نقاش داخلي، فيجب أال يكون حائال، خاصة 
من جانب احلريصني على احملكمة، دون أي نقاش حيمي احملكمة وحيمي 
يف الوقت نفسه، الداخل اللبناني، من اهتزازات شبيهة بزلزال اغتيال 

الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
»داتا«  حول  يطلب  عما  مشروعا،  السؤال  يصبح  املعنى،  بهذا 
االتصاالت اخللوية)مبا يف ذلك الرسائل( منذ العام 2004 حتى يومنا 
من  امللفات  ومئات  عشرات  طلب  عن  مشروعا  السؤال  يصبح  هذا. 
القضاء اللبناني. عن طلب أرشيف مؤسسة قوى األمن الداخلي كله. 
عن طلب أرشيف جوازات السفر والبصمات وحركة الدخول إىل لبنان 
واخلروج منه عرب املطار وكل املرافق الربية والبحرية من جهاز األمن 

العام.
لبنان  يف  اجلامعات  ألرشيف  الدولية  احملكمة  طلب  عن  أيضا  ماذا 
تسجيل  مصلحة  أرشيف  طلب  وعن  واخلاصة(؟  )»اللبنانية« 
السيارات، بكل ما حيتويه من معلومات وأوراق ثبوتية وصور وعناوين 

وأرقام هاتف ختص كل من ميلك سيارة على األرض اللبنانية.
الرمسي  األرشيف  هذا  كل  أن  يضمن  ماذا  هو:  املشروع،  والسؤال 
اللبناني، وخاصة األمين، يذهب إىل احملكمة وحدها، وماذا إذا تسرب 
أو بيع إىل جهات معادية للبنان، أخذا يف االعتبار أنه يف جتارب دولية 
أخرى حصلت انتهاكات، ويف النموذج اللبناني القريب والبعيد، متكن 
كانوا  أرشيف  سحب  من  حساسة  ورمسية  أمنية  دوائر  يف  موظفون 

يتولون بعضه أو كله.
] سادسا ـ ماذا جيري يف مطار رفيق احلريري الدولي؟ ما هي قصة 
السيارات التابعة لبعض السفارات، وخاصة األمريكية، اليت تدخل إىل 
الطائرة، سواء يف حالة سفر موظفني  حرم املطار، وصوال إىل سلم 
أو  خرب  مير  أن  ميكن  وكيف  موظفني)!(،  استقبال  أو  يقال(  )هكذا 
»عني« يف صحيفة لبنانية، حول إفراغ طائرة نقل عسكرية أمريكية 
محولة يف مطار بريوت، بينها »كونتينرات« قبل أن يقال أنها جزء 
من الربيد الدبلوماسي للسفارة األمريكية يف بريوت؟ ما هي مسؤولية 
أمن املطار واألمن العام وأين مسؤولية إدارة اجلمارك عن مثل هكذا 

خرق متكرر أيضا؟
وما يسري على املطار، يسري على املروحيات األمريكية اليت تصل 
من مطارات قربص أو بعض السفن األمريكية قبالة لبنان، إىل مهبط 
مروحيات السفارة األمريكية يف عوكر مباشرة، وهو أمر يكاد يصبح 
اللبنانية من  الدولة  العراق نفسه، بينما تشرعه  بعد حني متعذرا يف 

دون حسيب أو رقيب...
أو  مسـؤول  على  األســئلة  هذه  عن  اإلجابة  املسؤولية يف  تقتصر  ال 

جهة بعينها.
ـ أوال، هناك مسؤولية رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، بوصفه 
املؤمتن على سالمة اللبنانيني وأمنهم وهو رئيس اجمللس األعلى للدفاع 

والقائد األعلى للقوات املسلحة اليت ختضع لسلطة جملس الوزراء.
خصوصا،  ورئيسه  جمتمعا،  الوزراء  جملس  مسؤولية  هناك  ثانيا،  ـ 
عرب وضع ضوابط ومعايري تنهي حالة الفلتان، خصوصا على مستوى 

الوزارات واملؤسسات »املتخاصمة«.

حاليا(  الطاقة  )وزير  السابق  االتصاالت  وزير  شجاعة  لعل  ثالثا،  ـ 
املهندس جربان باسيل، برفض االستجابة لطلبات السفارة األمريكية، 
تكون عربة لغريه من الوزراء، وخاصة لوزيري الدفاع والداخلية، فضال 
عن وزير األشغال غازي العريضي، الذي يؤمل أن يكون أول مبادر يف 

اجتاه التحقيق يف معلومات تقع يف صلب اختصاصه وصالحياته.
التشريعي  دوره  مبمارسة  النيابي،  اجمللس  مسؤولية  هناك  رابعا،  ـ 
الرقابي، سواء على مستوى رئيسه أو هيئته العامة، أو اللجان املختصة، 
وخاصة جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية اليت كانت قد وضعت يدها 
على ملف التنصت وعليها اليوم أن تضع يدها على ملف »الداتا« 

اليت تطلبها السفارات األجنبية وخاصة األمريكية.
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N.S.M
للمواد الغذائية

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

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

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

توزع على جميع اِّـحالت العربية واالجنبية

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

اللبنانية  اجلامعة  فيكتوريا يف  والية  يذكر جملس 
الثقافية يف العامل األعضاء الكرام إستحقاق جتديد 
عشرة  االنتساب  قيمة  إن   ،2010 لعام  اإلنتساب 
على تسديدها خالل  اليت نشجعكم  دوالرات فقط 

فرتة ال تزيد عن 28 شباط 2010. 
يرجى  اإلنتساب  لتجديد  أو  املعلومات  من  ملزيد   
اإلتصال بأمني الصندوق السيد جورج الشيخ على 
اجمللس  أعضاء  بأحد  أو   0433  555  550 الرقم: 
يف  احلق  يعطيكم  الفردي  إنتسابكم  إن  االخرين. 
حضور اإلجتماعات العامة واإلنتساب إىل أحد فروع 
عضوًا   30 من  مؤلفة  الفروع  إن  الوالية.  جملس 
خيتارون مندوبًا عنهم ميثلهم يف اهليئة التنفيذية 

جمللس الوالية.
وبناًء على تعديل الدستور العاملي يف مؤمتر املكسيك 
2009، فعلى  األول  23 تشرين  بتاريخ  االستثنائي 
كل فرع أن يكون مسجاًل يف الدوائر الرمسية يف 

 )Consumer Affairs(  .والية فيكتوريا
السيد  الوالية  رئيس  إىل  االنتساب  طلب  يقدم 

سايد حامت مع قيمة االنتساب 300 دوالر.
ولعب  االنتساب  على  يشجعكم  الوالية  إن جملس 
دور إجيابي خيدم مصلحة جاليتنا الكرمية يف أسرتاليا 

و لبنان. 
  أمانة اإلعالم: ميالد احلليب 

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

Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010

*بعض اعضاء املكتب*

الوزير فادي عبود يلتقي اعضاء التيار الوطين يف ملبورن 

ملبورن  يف  عبود  فادي  السياحة  وزير  معالي  وجود  اثناء 
العام  واملنسق  الوطين  التيار  مكتب  واعضاء  رئيس  التقى 
بشار هيكل يف مركز اذاعة مرحبا لبنان الناطقة باسم التيار 

وذلك الساعة السادسة من مساء يوم االثنني املاضي.
وقد استقبل الوزير عبود املنسق العام يف اسرتاليا بشار 
ترحيب  امجل  بالوزير  مرحبني  التيار  واعضاء  ورئيس  هيكل 
قائلني اهال وسهال برسول لبنان يف هذه البالد. رئيس مكتب 
من  وطلب  عبود  بالوزير  رحب  لبنان  يا  مرحبا  اذاعة  ومدير 

معاليه اطالع احلضور على اخر التطورات على ارض الوطن.
ورد معالي الوزير عبود بكلمة شكر فيها اعضاء التيار منوها 
بالدور الذي يلعبه التيار يف هذه البالد املضيافة وقال منذ 
اهلي  بني  لبنان  يف  وكأنين  شعرت  القاعة  هذه  دخلت  ان 
واعزائي ومل اكن بعيدا عن اهلي ثم حتدث عن تقسيم بريوت 
اىل ثالث دوائر انتخابية صونا حلقوق اجلميع وهذا ما يطالب 
اللبنانية سنظل  التيار يف لبنان وحنن اليوم يف احلكومة  به 
ندافع عن حقوق الشعب وهذا ما ميليه علينا ضمرينا نوابا كنا 
يتنافى  مشروع  اي  مترير  من  دائم  حذر  وزراء وحنن يف  ام 

*شربل راضي واعضاء مكتب التيار**ابو شعيا يلقي كلمة حبضور عبود وابو نادر وهيكل*

ومتطلبات الشعب او اي قانون يكون جمحفا حبقنا كلبنانيني 
يف حكومة الوحدة الوطنية.
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جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

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

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

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

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

ترقبوا حفلة 
مطرب الكورة اخلضراء 

ابـراهيم ســامل
 بتاريخ 2010-5-1

يف كنيسة القديس 
جورجيوس االرثوزكسية

تابعوا اعالننا

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

bib†@ÑÓì€a@Úèé˚fl
ŸÁ �ß<ÿÈ∂<^„fu^í÷<

<ÌÈfi^flf◊÷]<Ÿ^fiÁqÊ<Üñ}˜]<ÎÅ]Á÷]<l^“Üç<¯“Ê
<Å^ �rä◊÷<ÌËÅÁ√ä÷]<ã◊ù<Ì“ÜçÊ

Ú‹‡ßbi@…Ój€a
99- 101 Harding St. Coburg 

Ph: 9354 9649

*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

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

قداس احتفالي يف كنيسة مار يوسف للروم امللكيني الكاثوليك 

مبناسبة وجود االب ايلي رحال يف زيارة رعائية 
وروحانية اىل اسرتاليا ووجوده يف مدينة ملبورن 
اقيم قداس احتفالي يف كنيسة القديس يوسف 
يف »فريفيلد« ترأسه قدس االب ايلي رحال 

وعاونه كهنة الطائفة الكاثوليكية.
وقد حضر القداس مجهور من املؤمنني والراهبات 
القى  املقدس  االجنيل  تالوة  وبعد  الشويريات 
عظة من وحي املناسبة وهي من االجنيل املقدس، 
مشددا على ضروة محاية اجلسد والروح والنفس 

*االب رحال يبارك الشعب داخل الكنيسة **االب مسري حداد والراهبات الشويريات*

*االب رحال اثناء القداس االهلي*

بالزيت املقدس وبعد  ثم مسح مجهور املؤمنني 
القداس تناول اجلميع القهوة واملرطبات يف هول 

الكنيسة.
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الثقافية يف  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  والية  رئيس  أقام 
العامل السيد سايد حامت مع اللجنة التنفيذية عشاء تكرميي 
على شرف وزيرا الثقافة والسياحة سليم وردة وفادي عبود 
شدراوي  عيد  السيد  اللبنانية  للجامعة  العاملي  والرئيس 
والوفد املرافق  يف صالة الـ "المرياج" الفخمة حضره مجع 

غفري من رجال دين ودنيا.
اآلنسة ساندرا بيجاني قدمت حلقات هذه السهرة بالوقوف 
احرتاما للنشيدين االسرتالي واللبناني بعدها رحبت باحلضور 
أمجل الرتحيب بقوهلا: "باسم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل /  فيكتوريا برئاسة السيد سايد حامت وباسم اللجنة 
التنفيذية والفروع انه ملن دواعي سروري ان أرحب باجلميع 
يف هذه السهرة اجلميلة احتفاء بزيارة وزير الثقافة السيد 
مدينة  اىل  عبود  فادي  السيد  السياحة  وردة ووزير  سليم 

*ساندرا جباني وديانا زينة**السيد قهوجي**الوزير فادي عبود**السيد كوتسرياس**السيد دوناالن**السيد سايد حامت*

*يعقوب، مايدينغ، عيدي، رفول**كوسترياس، عبود، ابو نادر، ويندسور، دوناالن**السيد حامت وعقيلته، جو، كوسترياس، قسطون*

*اجلامعة اللبنانية الثقافية**حامت،قهوجي،عيدي، االمسر ومانيسا **مانيسا، عيدي، قسطون*

*كميل زينة واخوته** النادي االجتماعي االسرتالي اللبناني،  ابناء هنيبعل زحلة**زغرتا، زحلة، حدشيت*

اجلامعة اللبنانية الثقافية تكرم عبود ووفد اجلامعة

ملبورن، كما أرحب بالرئيس العاملي للجامعة الثقافية السيد 
للجامعة  العام  األمني  )أفريقيا(،  وعقيلته  شدراوي  عيد 
الثقافية الدكتور نيك قهوجي )كندا(، السيد انطوان منسا، 
رئيس جلنة األعمال يف اجلامعة )فرنسا(، السيد روجيه هاني 
غامن  انطوان  السيد  )فرنسا(،  العاملي  العام  االمني  نائب 
الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  ورئيس  والرتاث  الثقافة  رئيس 
يف العامل / فرع كوينزالند، السيد رامز أبو نادر مستشار 
وزير السياحة اللبناني"، السيد هنري قسطون قنصل لبنان 
دونيلن  لوك  السيد  عقيلته،  والسيدة  فيكتوريا  العام يف 
السيد  براميب،  جون  السيد  فيكتوريا  والية  رئيس  ممثال 
الثقافات  املتعددة  للشؤون  الظل  وزير  كوتسرياس،  نيك 
واجلنسية ممثال رئيس املعارضة يف والية فيكتوريا وحزب 
الربملان  يف  نائب  ماديغان  جودي  السيدة  فيها،  األحرار 

يف  نائب  عيدي  خليل  السيد  اسيندون،  منطقة  ممثلة 
سريادور  احملامي  للوالية،  الغربية  املناطق  ممثل  الربملان 
الثقافية  اللبنانية  للجامعة  القاري  اجمللس  رئيس  االمسر 
السرتاليا ونيوزيلندا والسيدة عقيلته، السيد بول ويندسور 
ممثال  السيد جوس الفاريز مدير وزارة اجلوازات واهلجرة، 
داربني  بلدية  وعضو  سابقة  رئيسة  امسر،  ديانا  السيدة 
والسيد ديفيد امسر أمني عام سابق للمجلس، السيد مايكل 
رافول عضو بلدية هوبسونس، املونسينيور جوزيف طقشي، 
املونسنيور يوسف توما، األب ادمون اندراوس، األب الياس 
اسعد  جورج  السيد  االنطونيات،  الراهبات  وعقيلته،  متى 
األمني العام للمجلس القاري، السيد طوني يعقوب رئيس 
سابق عام  أمني  جباني  عبدو  السيد  القاري،  للمجلي  سابق 
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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84 - 90-Holmes St. Brunswisk East Vic: 3056 
Ph: 0393837699-  Fax: 03 9383 7431
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*احلزب الشيوعي اللبناني، عكار**حاكور، منيارة، احلزب السوري القومي االجتماعي**بقرزال، نادي ابناء االرز،كتائب*

البنك  ممثال  ملحم  نعيم  السيد  وعقيلته،  القاري  للمجلي 
العربي يف فيكتوريا وعقيلته، السيد بطرس جيتاني، مدير 
جريدة  مكتب  مدير  لبنان،  يف  للسياحة  جيتاني  مؤسسة 
مسؤول  جربائيل،  مسري  األستاذ  ملبورن  يف  املستقبل 
جريدة اهلريالد يف ملبورن األستاذ كميل مسعود، إذاعة الـ 
اس.بي.اس األستاذ حسام شعبو، مدير مكتب سيدر جت 
للسفريات السيد روالند جبور، التيار الوطين احلر، كتائب 
ملبورن، احلزب الشيوعي اللبناني، احلزب السوري القومي 
االسرتالي  اجمللس  العربي،  االسرتالي  اجمللس  االجتماعي، 
اللبناني، رابطة زحلة، مجعية كفر حبو، مجعية زغرتا، مجعية 
احلاكور، مجعية دار بعشتار،  بقرزال، مجعية منيارة، مجعية 
مجعية القديس رومانوس حدشيت، رابطة آل احلليب، رابطة 
آل اخلوري، رابطة أبناء هنيبعل زحلة، جلنة البيت اللبناني، 
نادي االسرتالي  األرز،  أبناء  نادي  أبناء املية ومية،  نادي 

اللبناني االجتماعي.   
أيها احلضور الكريم.

أوال أود ان اطلب من السيدة ديانا زينة مشاركيت املسرح 
وباسم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل / فيكتوريا نقدم 
لك هذه الزهور نشكرك والسيد كميل زينة صاحب صالة 

المرياج على الدعم الدائم للجامعة فألف شكر.
بعدها قدمت أول املتكلمني السيد سايد حامت، رئيس والية 

فيكتوريا  للجامعة اللبنانية الثقافية الذي عاهد اجلميع على 
العمل معا يدا واحدة يف خدمة لبنان واجلالية اللبنانية بكل 
أطيافها. أما املتكلم الثاني فكان السيد لوك دونيالن ممثال 
رئيس الوالية جون براميب، فكلمة السيد نيك كوتسرياس، 
بايليو،  تيد  الوالية  املعارضة يف  رئيس  الظل ممثال  وزير 
فكلمة السيد فادي عبود وزير السياحة الذي أعلن عن بدء 
عملية توحيد للجامعة إذ ان هناك الكثري مما يوحدنا أكثر مما 
يفرقنا، ومتنى عدم نقل خالفات لبنان الداخلية اىل االغرتاب 
منوها بدور االغرتاب، إذ لوال االغرتاب اللبناني، الذي هو 
ثروة لبنان احلقيقية، ملا كان اقتصاده يف هذا احلجم اهلائل 
وأنهى كالمه بالقول: بدنا نتوحد ونتحد حتت الراية اللبنانية 

وباسم لبنان ولبنان فقط وحييا لبنان".
أما الدكتور نيك قهوجي، أمني العام العاملي للجامعة اللبنانية 
احلقيقي،  اجلامعة  عمل  عن  فتساءل  العامل،   الثقافية يف 
وهل هو يوّحد أو يفّرق؟ هل حنن نعمل مع بعضنا البعض 
العمل  أو ضد بعضنا؟ وأنهى تساؤله باإلعالن عن حتديث 
يف قانون اجلامعة وأنهى خطابه بالقول: "اعمل واجبك جتاه 

اسرتاليا ولكن ال تنس انك لبناني وان لبنان وطنك".
واخلتام كانت مع فرقة السالم اليت قدمت أمجل الوصالت 
مبهرجانات  تذكرنا  اليت  اللبنانية  والدبكات  االستعراضية 
لبنان، فرقة السالم اليت أبدعت استحقت التقدير وجبدارة 

ونالت إعجاب احلضور الذين صفقوا طويال هلا متمنيني ان 
تطول وصلتهم الرائعة.

ويف اخلتام كان شكر اجلامعة اللبنانية الثقافية لكل الذين 
حضروا هذه األمسية اجلميلة واملشوقة.

*ديانا زينة*
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PERTH:

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

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
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…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

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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يف احتفال هو األضخم الذي تقيمه اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل يف مدينة برزين، مّت خالله إزاحة الستار عن متثال املغرتب 
اللبناني الذي وصل إىل هذه الديار يف العام 1880م. مبشاركة 
وزير  وسعادة  وردة  سليم  الثقافة  وزير  بسعادة  متثلت  رمسية 
اللبنانية  للجامعة  العاملي  الرئيس  وحضور  عبود،  فادي  السياحة 
الثقافية يف العامل عيد شدراوي وأمني عام اجلامعة نقوال قهوجي 
برفقة وفد اغرتابي كبري باإلضافة إىل مجع غفري من أبناء اجلالية 

اللبنانية قدموا من خمتلف الواليات االسرتالية.
العامل   الثقافية يف  اللبنانية  للجامعة  أقام رئيس والية فيكتوريا 
السيد سايد حامت مع اللجنة التنفيذية برناجما ضخما احتفاء بزيارة 
الوزيرين، وردة وعبود إىل مدينة ملبورن، فأقامت اجلامعة على شرف 
الوزير فادي عبود لقاء مع مسؤولي شركات الطريان واملؤسسات 
السياحية حضره من لبنان، مدير مكتب سفريات جعيتاني، السيد 
بطرس جعيتاني، مدير مكتب سفريات سيدرجيت يف ملبورن السيد 
السيد  الباسيفيك،  ملنطقة  اإلقليمي  املكتب  مدير  جبور،  روالند 
جرياد لي، مدير منطقة فيكتوريا يف شركة الطريان املاليزية السيد 
برياس،  دومينيك  السيد  املبيعات  مسؤول  برفقة  جيلربت  جيلز 
احملاسبة  مديرة  مارشال،  جون  السيد  فيكتوريا  مقاطعة  مسؤول 
عن  وممثل  دايفيس،  جورجينا  اآلنسة  االحتاد  طريان  شركة  يف 
اللبنانية  اجلامعة  رئيس  اإلماراتية. وحضره  االحتاد  شركة طريان 
السيد حامت، رئيس اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا احملامي 
سريادور األمسر،الرئيس السابق للمجلس القاري أنطوان يعقوب، 
أمني سر اجلامعة السيد يوسف سابا وأمني اإلعالم السيد ميالد 
احلليب  أما عن الصحافة فحضر مدير مكتب جريدة املستقبل يف 

ملبورن مسري جربائيل.
افتتح اللقاء السيد روالند جبور، اخلبري يف عامل السفريات ومدير 
عام شركة سيدرجيت بالرتحيب بالضيف الكريم متمنيا له التوفيق 

يف زيارته بتنشيط العمل السياحي ما بني اسرتاليا ولبنان.
وزير السياحة فادي عبود، شكر احلضور على وجودهم ونوه بدور 
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل / فرع فيكتوريا على اجملهود 
اجلبار اليت قامت به يف سبيل إجناح زيارته القصرية بعدها تطرق 
موضع  وضعها  يف  وزارته  تبدأ  ان  املتوقع  من  اليت  اخلطة  إىل 
التنفيذ ومن أهم بنودها تشجيع االسرتالي الغري لبناني، إىل زيارة 
لبنان على مدار السنة، اي أن ال تكون السياحة من اسرتاليا إىل 
لبنان فصلية فقط  )أكثرية هؤالء الزائرين هم اسرتاليون من أصل 
لبناني( كما هي احلال اليوم، وإمنا يريدها أن تكون سياحة على 
خمتلف أيام السنة مفندا بعض املزايا ومنها ان لبنان بتنوع اللغات 
السائح دائما ان  أفراده هو قرية عاملية يستطيع  املتداولة بني 
جيد من يتكلم لغته. ارتفاع معدل السياحة يف العام املاضي إىل 
نسبة 40%، فلبنان يشتهر مبوقعه اجلغرايف الشهري ومن مزاياه 
انك تستطيع التزجل  والسباحة يف وقت واحد وبفرتة زمنية فارقة 

الوزيران وردة وعبود يشاركان اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
إزاحة الستار عن متثال املغرتب اللبناني يف مدينة برزبن – االسرتالية

*...خالل املؤمتر الصحايف* *الوزير عبود خالل املؤمتر الصحايف*

*...خالل املؤمتر الصحايف**...خالل املؤمتر الصحايف*

تقل عن الساعة.  السياحة الدينية، معددا املواقع الدينية ومنها 
كنيسة العذراء مريم اليت تعود اىل سنة 1700م. وبعض األديرة 
قانا  ومنطقة  وصور(،   صيد  مدينيت  )يف  واجلوامع  والكنائس 
اجلنوبية حيث حّول السيد املسيح املاء اىل مخر. ثانيا زيارة األماكن 
السياحية التارخيية واألثرية ومنها قلعة بعلبك ومغارة جعيتا وقلعة 
جبيل وقصر األمري فخر الدين. ثالثا السياحة اجلراحية واليت يقوم 
التجميلية  العمليات  العمليات اجلراحية وأهمها  إجراء  َمن يريد  بها 
وعمليات األسنان، وهذا بفضل ان معظم اجلراحني حاصلون على 
شهاداتهم من اخلارج. وأخريا الصيت احلسن للمطبخ اللبناني الذي 
أصبح العامل بأسره يعرف ويتذوق طعم التبولة والفالفل والشاورما 

اللبنانية. 
كما شدد على ان الوزارة ستحاول ان جتذب السواح ال ان تنتظر 
 %3 بنسبة  هي  اخلارج  من  فاحلجوزات  فقط،  السياحي  املوسم 
فقط، وهلذا فهي حباجة اىل إجياد مؤسسات سياحية قادرة على 

املنافسة جلذب وتشجيع السائح للسياحة يف لبنان.
السيد روالند جبور ختم اللقاء بالتمين للوزير بالتوفيق يف خططه 
بالشباب  االهتمام  زيادة  اىل  الفتا  الدؤوب  وعمله  املستقبلية 

اللبناني يف االغرتاب ألنهم بزور املستقبل.
بعدها أخذت الصور التذكارية مع سعادة الوزير واحلضور.

Melbourneملبورن

يف حفلة رائعة ويف صالة قصر النجوم اجلميلة قصر االفراح 
واملناسبات اجلميلة لصاحبها اجلنتلمان مجال دباغ تأبط الشاب 
املهذب نبيل حممد محزة يد عروسه احللوة فضيلة حيدر عبيد 
ودخال معا القفص الذهيب اللذان حققا مؤخرا حلمهما يف نسج 
خيوط احملبة لبناء العش الزوجي وسط تهليل االهل واهازيج 
االصدقاء وزغاريد احلضور كما زادت الفرحة اهل العروسني 
القدمني من لبنان خاصة حلضور هذه الفرحة والديها السيد 
حيدر وصفا عبيد وجديها احلاج عبد الرمحن واحلجة فضيلة عبيد 
واهل العريس حممد وحوال محزة وبعض احلضور القادمني من 
برزين والفرح عّم اجلميع ال محزة وال عبيد على انغام املطربني 
حلود احلدشييت وحيدر وسوف والفنان جاد شالال الذي استقبل 
اجلميع باحلى الكالم واخلدمة السريعة املمتازة من ادارة قصر 
النجوم باشراف مدرائها عبود وصفوان دباغ والديناميكي منري 
مشعون. خالل احلفلة العامرة وعلى اضواء فيديو )2000( خليل 
نبيل وفضيلة  العروسان  اراكس قطع  واشعاع فالش  بسمة 

قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع الف مربوك

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

   نافذة على اجملتمع    اعداد وتصوير آراكس

العروسان نبيل محزة وفضيلة عبيد 

سيدني

يف اجواء الفرح والسرور مت زواج العروسني حسن النجارين 
ورميا الضناوي حبصور عدد من االهل وعدد من املدعوين يف 
السريعة  واخلدمة  املعاملة  حبسن  املشهورة  باراديزو  صالة 
واستقبل  نعمو.  وستيفن  دايفد  مدرائها  باشراف  املمتازة 
العروسان واهلهم واملدعوون الفنان جاد شالال مع املطرب 
اضواء  وعلى  العامرة  السهرة  وخالل  نصوح.  غازي  املبدع 
حسن  العروسان  قطع  اراكس  فالش  واشعاع  زينون  فيديو 

ورميا قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع الف مربوك

العروسان بالل السيد وزينة كرّيم 

بفرحة كربى مت زواج العروسني بالل السيد واحلسناء  زينة 
كرّيم حبضور االهل وعدد من املدعوين االصدقاء يف صالة 
بارادايز الكربى الفخمة فريفيلد لصاحبها اجلنتلمان غامن نعمو 
واوالده واالدارة الساهرة على راحة الزبائن باشراف مدرائها 
انغام  وعلى  املمتازة  السريعة  واخلدمة  نعمو  ودايفد  ستيفن 
ملك الددجي اوسامة حداد الذي استقبل العروسني واهلهما 

واملدعوين باحلى ابكالم واحلى االنغام
داميون  فيدية  واضواء  االهل  وزغاريد  العامرة  احلفلة  خالل 
قالب  وزينة  بالل  العروسان  قطع  اراكس  فالش  واشعاع 

الفرحة وتقبال التهين من اجلميع الف مربوك

العروسان حسن النجارين ورميا الضناوي
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حفل تأبيني

Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010

املاضي يف  االحد  مساء  اقيم 
تأبيين  حفل  ارنكليف  منطقة 
السنوية  الذكرى  يف  حاشد 
االوىل لرحيل املرحوم الدكتور 
تقدم  حيث  مصطفى  خليل 
العام  لبنان  قنصل  احلضور 
اجمللس  عضو  نعوم،  روبري 
مسلماني،  شوكت  التشريعي 
االسالمي  اجمللس  ممثل 
كمال  الشيخ  االعلى  الشيعي 
بلدية  رئيس  مسلماني، 
مارون،  طوني  سرتاثفيلد 
رئيس الرابطة املارونية مسري 
قزي، رئيس جملس اجلالية د. 
علي بزي، عضو بلدية ليفربول 
علي كرنيب، د. مصطفى علم 
الدين، د. مجال ريفي، رؤساء 
وروابط  ومجعيات  احزاب 
عّرف  واعالميون.  ومؤسسات 
الذي  بيضون  حممد  املناسبة 
وبعد  الفقيد  صفات  عّدد 
كانت  صمت  دقيقة  الوقوف 
الذكر احلكيم. استهل  آي من 
الكالم قنصل لبنان العام روبري 
نعوم الذي جاء يف كلمته:  سنة 

حفٌل تأبيين حاشد يف الذكرى االوىل لرحيل الدكتور خليل مصطفى

*...ولـ حييى بزي* *درع تقديرية للزميلة  ماجدة عبود صعب*

*نعوم يتسلم درعًا تقديرية ويبدو نعمة ولؤي وسكنه مصطفى ود. بزي* *مقدمة احلضور*

*سكنه مصطفى**مسلماني**نعوم*

*بيضون**مصطفى**بزي*

*الزميل القزي*

*محود**مطر*

تصوير أراكس

وسنوات  الرحيل،  على  مّرت 
ستّمر، والدكتور خليل ابراهيم 
مصطفى باق يف الفكر والبال 
املمكن  من  وهل  والضمري. 
قطعًا  كذلك؟  يبقى  ال  أن 
الصدق  بقي  ما  سيبقى  ال، 
بقيت  ما  سيبقى  والوفاء، 
ما  سيبقى  والصداقة،  االخوة 
بقيت القيم واالخالق، سيبقى 
ما بقي االلتزام واملبادىء... 
االرز  لوطن  هنيئًا  أعّزائي، 
هنيئًا  البار،  باالبن  الشامخ 
مبن  الصامد  اجلنوب  ملنطقة 
أجنبت، هنيئًا ملدينة بنت جبيل 
وعروس  عامل  جبل  سيدة 
طفاًل،  رعته  اليت  اجلليل، 
وأنشأته يافعًا، وأطلقته شابًا 
وعادت  االغرتاب،  عامل  اىل 
الطيب،  ترابها  فاحتضنته يف 
بناًء على رغبته الدائمة ووصيته 
الذكي  الرتاب  االخرية... هذا 
املشبع بدماء الشهداء االبطال. 
هنيئًا جلالية كرمية ضّمت بني 
أفرادها هذا الطبيب االنسان.  
الكلمات، ومهما  مل ولن تفي 
تفي  لن  وسيقال،  قيل 
ميكن  ولن  حّقه،  الرجل  هذا 
وصفه.  ميكن  ولن  حصره، 
تعرفون  إخواني،  أخواتي، 
الدكتور خليل مصطفى حقيقة 
البصر  صاحب  إنه  املعرفة، 

للجميع  يستمع  والبصرية، 
لسان  لسانه  يسمعه،  والكل 
واجلالية  وإخوانه  أخواته  حال 
اجلميع  دعوات  يليب  عمومًا.  
يزور  دعواته.  يليب  والكل 
يشارك  منهم.  ويزار  اجلميع 
حاضر  يشاركونه.  هم  و  الكل 
وسيبقى  زال  وما  كان  أبدًا، 
عند  "الصديق  مميزًا.  حضوره 
حتى  جاهز  وهو  الضيق"، 
الرأي  "خالف  الضيق.  قبل 
حكمة  قضية"،  للود  يفسد  ال 

القول،  جملرد  البعض  يقوهلا 
شرط  وهي  فيحياها،  هو  أما 
النظام  شروط  من  أساسي 
الدميوقراطي، عاشه فقيدنا من 
من صفات  به  حتّلى  ما  جممل 
دكتور  وصديقي  أخي  نبيلة. 
خليل، تفتقدك اجلالية الوفّية، 
لدعم  املتابعة  جلنة  تفتقدك 
عائالت شهداء اجليش الباسل 
املقدامة،  االمنية  والقوى 
واحللقات  املنابر  تفتقدك 
الوطنية  واملواضيع  الفكرية 
"إن  أحّبائي،   والعربية... 
والتضامن  قوة"،  االحتاد  يف 
مشل  فقيدنا  مجع  يقهر.  ال 
املثال  هو  وهذا  اجلالية، 
املواجهة  عن  القاطع  الساطع 
عقبات  أية  مواجهة  االجيابّية، 
عراقيل  أية  أو  وجتاوزها، 
الكلمة  كانت  ثم  وقهرها.  
التشريعي  اجمللس  لعضو 
قال:  الذي  مسلماني  شوكت 
»افتقد خليل مصطفى اليوم 
كثريًا وهو الذي شجعين وكنت 
امتنى ان يكون اىل جانيب عندما 
القي كلميت االوىل يف الربملان 
ذلك  بعد  املقبل«.  اخلميس 
كانت الكلمة إلبنة الفقيد سكنه 
خصال  عددت  اليت  مصطفى 
بعد  احلضور.  وشكرت  والدها 
عرب  االعالم  كلمة  كانت  ذلك 

قصيدة القاها الزميل انطوان 
 .)19 ص  )القصيدة  القزي 
تاله الدكتور ممدوح مطر الذي 
الدكتور  اصدقاء  كلمة  القى 
كلمته:  يف  جاء  ومما  خليل 
ولست  الرثاء  بليغًا يف  لست 
لذلك  املديح،  يف  ضليعًا 
وجدت صعوبة يف الكتابة عن 
وصولي  منذ  عرفته  صديق 
اىل هذا البلد املضياف، خوفًا 
وخوفًا  فيه  ليس  ما  قول  من 
حقه.  افيه  ال  ان  يف  اكرب 
وصولي  من  قليلة  اشهر  بعد 
الدكتور  زارني  اسرتاليا،  اىل 
الدكتور  الصديق  برفقة  خليل 
زيارة  الدين  علم  مصطفى 

لالنضمام  ولدعوتي  تعارف 
اللبنانيني  االطباء  رابطة  اىل 
احملصلني علومهم يف اخلارج.  
وخالل هذه الفرتة تعرفت اكثر 
واكثرعلى هذا الشاب، االمسر 
الوجه، الدائم البسمة، املمتلئ 
باحليوية، فاحببته كما احبه كل 
من عرفه.  وكيف ال حتبه وقد 
كان:ـ  حمبًا للجميع، حيب احلياة 
وكانت احلياة تليق له، ـ كرميًا 
اىل اقصى حدود، بيته دائمًا 
ـ  يكرمه،  مل  منا  ومن  مفتوح 
ولكن  صلبًا،  وحماورًا  معتداًل 
عنيدًا  صلبًا،  ـ  عنيفًا  ليس 
مرضه  مع  وصراعه  ومقاومًا، 
افضل مثال. مع الدكتور خليل 

وعلى  جبيل  بنت  على  تعرفنا 
اهل بنت جبيل، وتعرفنا على 
اجلنوب.  اهل  وعلى  اجلنوب 
حقيقية  معرفة  معه  عرفناهم 
افراح  يف  نفرح  اصبحنا  حتى 
وحنزن  واجلنوب  جبيل  بنت 
معهم. كيف ال ومعظم جلسات 
الدكتور خليل تتحدث عن حبه 
اىل  وحنينه  وافتخاره  وشغفه 
 " يقال  وللحق  رأسه.  مسقط 
عروس  جبيل  بنت  كانت  اذا 
فالدكتور  لبنان،  املقاومة يف 
يف  جبيل  بنت  عريس  خليل 
سدني".  ثم حتّدث املهندس 
إميائية  كلمة  يف  محود  علي 
بزي  علي  الدكتور  اما  بليغة. 

جبيل  بنت  ابناء  كلمة  فألقى 
معّددًا ما متّيز به الدكتور خليل 
كلمة  وقبل  ونبل.  قيم  من 
نعمه  القاها  اليت  الفقيد  اهل 
مصطفى ابن عم الفقيد وزعت 
تقديرية  دروعًا  الفقيد  عائلة 
ألناس كان هلم حضور ووقع 
مميزين يف العالقة مع الرحل 
وتسلم  مصطفى  خليل  د. 
القنصل  من  كل  الدروع  هذه 
الزميلة  العام نعوم، االعالمية 
ماجدة عبود صعب وحييى بزي 
الفقيد.  مع  عملوا  الذين  من 
نعمة  شكر  العائلة  كلمة  ويف 
هلم  متمنيًا  احلضور  مصطفى 

املكافأة باالفراح. 
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تسلية

20 نيسان(:تبحث عن اهداف جديدة وتريد ان  احلمل )21 آذار – 
تطور نفسك وان تتعلم من خيبات رمبا صادفتك يف طريقك اىل 
النجومية اليت تعشقها وتفعل ما يف وسعك لتصل اليها. تعوزك 

قدرة االستبطان.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تظهر انفعاالتك على وجهك فيستطيع 
اآلخر ان يقرأ من خالل تعابريك ما حتاول جاهدا ان ختفيه. تشعر 
احيانا ان شفافيتك تؤذيك وجتعلك كتابا مفتوحا يغوص من اراد 

بني دفتيه.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:يظن بعضهم انك ال ختفي االسرار 
بل تتحدث عن كل حياتك حبرية مطلقة، وسرعان ما يكتشف انك 

يف احلقيقة ال تشي بأسرارك وختفي تفاصيلك اليومية.

واحلرية  االمل  الشريك  متوز(:يعاني   20  - حزيران   21( السرطان 
عندما حتتفظ بانفعاالتك وال تعرب عن غضبك بل ختتار العزلة اسلوبا 
لتعيش احاسيسك مبفردك. يتهمك بعضهم باالنانية وانت ال تنكر 

هذه الصفة فيك.

االسد )21 متوز - 21آب(:ختفي غريتك من جناح االصدقاء من خالل 
االطراء املبالغ فيه، فتجاملهم وتبدي اعجابك باجنازاتهم ولكنك سرا 

تنافسهم وتتمنى لو انك تتفوق عليهم كل االوقات.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:ترى يف احلب مالذك الذي تهرب من 
خالله من مسؤولياتك وتفاصيلك اليومية، فال تتحمل ان يتحدث 
الشريك عن تفاصيل عالقتكما وال تستسيغ ان يطلب نصائح من 

اآلخرين.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:ال تتحمل ان ميازحك الشريك وتطلب 
يف  تبالغ  بأنك  فيشعر  االوقات  كل  يف  جبدية  يعاملك  ان  منه 
شيء  اي  عن  الطرف  تغض  وال  اليومية  التفاصيل  يف  التحديق 

وختتلق املشاكل.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تطرفك جيعلك تشعر بارهاق مستمر 
وبأن احاسيسك سريعة العطب واحالمك طرية. حتتاج اىل شريك 
اقوى منك كي يقف جبانبك عندما تعود خائبا من مغامرة او اخرى 

وحتتاج لكتف تتكي عليه.

ان  وتريد  واألضواء  االطراء  20 ك1(:تعشق   - )23 ت2  القوس 
اقرتاف  ختشى  وال  اخليبات  معنى  تعرف  ال  كأنك  حياتك  تعيش 
االخطاء النك تؤمن بأنك تتخطاها بسهولة. تفاؤلك يؤذيك احيانا.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:انت مستقل وناجح يف كل ما تقوم 
به وتتكل على نفسك يف كل االوقات ولكنك حتتاج دعم الشريك 
وحبه وحنانه لتنطلق يف حياتك الشخصية فريى االصدقاء انك اكثر 

ضعفا يف حياتك العاطفية.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:انتقاداتك الذعة وتقدر على جرح اآلخر 
بسهولة النك ال تفكر قبل ان تتوسل كلماتك القاسية بل تقوهلا 
بهدوء وما يشبه املرح، فال يعرف من يتلقى انتقامك ما اذا كنت 

متازحه او تؤنبه.

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:
تشجع االصدقاء على حتقيق احالمهم وتقف جبانبهم عندما تعرتضهم 
االحزان ولكنك ال ترضى ان يواسيك احدهم عندما تشعر باالحباط 

بل تتوقع ان يغضوا الطرف عن آالمك.  

Saturday 27 February 2010السبت 27 شباط 2010



Page 30صفحة 30     

News

 President Michel Sleiman arrived 
in Moscow on Wednesday on a 
two-day official visit where he is 
scheduled to meet Russian President 
Dmitri Medvedev and other Russian 
officials. 

Sleiman will sign a military 
cooperation agreement that includes 
“MiG” warplanes and Russian military 
aid to the Lebanese Army. 

The president will also ink agreements 
on economic, industrial, and touristic 
cooperation and meet with the 
Lebanese community in Moscow. 

Sleiman is also expected to raise 
the issue of Israeli threats against 
Lebanon. 

Meanwhile, Progressive Socialist Party 
(PSP) chief Walid Jumblatt traveled to 
Ankara Wednesday for talks with top 
Turkish officials on Lebanese-Turkish 
ties and the situation in the region. 

Media reports Wednesday said 
Jumblatt might seek Turkish mediation 
to visit Syria. Jumblatt visited Qatar 
earlier this month. 

Public Works Minister Ghazi Aridi, MP 
Marwan Hamadeh and PSP official 
Doreid Yaghi are accompany Jumblatt 
on his trip to Turkey. 

In remarks published Tuesday, Jumblat 
said if the Syrians wanted him “to go 
with his community, then they must 
respect its dignity.” 

Sources told pan-Arab daily Al-Hayat 
that the Syrian leadership would not 
send an invitation to Jumblatt to visit 
Damascus anytime soon. 

They said Hizbullah leader Sayyed 
Hassan Nasrallah informed Jumblatt 
during a meeting with him last week 
that the PSP leader’s regret at offensive 
words against the Syrian people were 
“not enough.” 

Syria was waiting for more 
clarifications over statements he has 
made in the past few years, Nasrallah 

reportedly told Jumblatt according to 
Al-Hayat. 
But PSP Media Officer Rami Rayess 
denied Wednesday that Jumblatt’s visit 
to Turkey aims at seeking a Turkish 
mediation for visiting Syria, adding that 
“the political aspect of the Damascus 
visit has been accomplished pending 
the practical aspect.” 

In other news, the Cabinet will ratify 
Saturday a draft law on the approved 
reforms to the municipal electoral 
law.

The draft law will later be sent to 
Parliament for approval. 

Last week, Cabinet approved the 
adoption of major reforms to the 
municipal electoral law including 
embracing proportional representation 
in all districts, the direct election of 
mayors and their deputies from voters, 
as well as a 20-percent female quota 
and pre-printed ballots. 
 
Jumblatt told As-Safir newspaper in 
an interview published Wednesday 
that applying a system of proportional 
representation may not be a realistic 
goal during June’s municipal elections. 
“However, such a system could be 
applied during the 2013 parliamentary 
elections,” he said. 
Jumblatt added that applying 
proportional representation during 
municipal polls does overlooks the 
specificities of towns and villages. 
He said such a system might create 
needless problems or divisions within 
the same family, especially in smaller 
towns. 

Meanwhile, Lebanese Forces (LF) 
leader Samir Geagea said Wednesday 

that any attempt to postpone the 
municipal elections was aimed at 
weakening the regime in Lebanon. 

The polls “should be held on time … so 
that we don’t lose faith in the regime,” 
he added during a meeting with a 
visiting LF delegation from Zahle. 

“We will use our constitutional right 
to stop any attempt by Parliament to 
postpone the municipal elections,” he 
said. 

Geagea told his visitors Lebanon’s 
strength lies in its people, unity, 
constitutional institutions, democracy, 
freedoms and army. 

MP Michel Aoun’s Free Patriotic 
Movement and his allies in Hizbullah 
advocate the delay of elections until 
all necessary reforms are applied. 

Also Wednesday, the March 14 general 
secretariat stressed that “respecting 
the constitutional date of the municipal 
polls should be emphasized but 
without underestimating the value 
of possible amendments within the 
specified constitutional timeframe.” 

In a statement issued following their 
weekly meeting, the March 14 general 
secretariat expressed “contentment 
for the tendency of most parties to 
associate between lowering voting 
age and allowing Lebanese citizens 
residing outside Lebanon to practice 
their electoral rights.” 

On Monday, Parliament rejected a bill 
to lower the voting age in the country 
from 21 to 18 after the proposal led 
to sharp divisions between political 
groups. 

The issue is hotly disputed in Lebanon 
because reducing the voting age 
would likely benefit Muslims in a 
country with a mixture of 18 religious 
sects. 

Thirty-four of the legislature’s 128 
members voted in favor of the bill 
Monday, while 66 abstained and one 
voted against it.

Sleiman to ink military cooperation deal in Russia
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Prime Minister Saad 
Hariri will receive 
next Tuesday the 
families of the 
victims of last 
month’s plane crash, 
Information Minister 
Tarek Mitri told 
reporters following 
a Cabinet session at 
the Grand Serail on 
Wednesday. 

Hariri briefed 
ministers, among 
whom 10 were 
absent, about his trip 
to the Vatican last 
week and informed 
them he would be 
making a trip to 
Qatar next week. 

The Cabinet also 
discussed Israeli 

Hariri to receive families of 
plane-crash victims Tuesday

threats against 
Lebanon, and the 
necessity to face 
them through unity. 

W e l l - i n f o r m e d 
sources told The 
Daily Star Cabinet 
also discussed 
the formation of a 
delegation to attend 
the Arab Foreign 
Ministers meetings 
in Cairo next month. 

Ethiopian Airlines 
chief Girma Wake 
W e d n e s d a y 
accused Lebanese 
authorities of 
making “misleading” 
comments on the 
cause of the crash 
that killed 90 people 
off Beirut last 

month. 
“I am not happy with 
the way they are 
handling it,” Girma 
told journalists here. 

There have been 
conflicting reports 
as to whether the 
passenger jet 
exploded in the air or 
after it hit the water. 

Lebanon’s transport 
and information 
ministers have both 
repeatedly ruled out 
sabotage, but the 
African airliner has 
refused to reject any 
factor, including foul 
play. 

“My main concern 
is not with the 

investigators as 
long as they follow 
I n t e r n a t i o n a l 
Civil Aviation 
Organization rules, 
my concern is with 
the authorities 
who come out with 
guesses every 
morning,” Girma 
said. 

“I can see the 
sensitivity of the 
issue in Lebanon. To 
calm down their own 
people they can make 
such statements. 
That’s not the right 
way to act, what 
they are saying 
is misleading,” he 
added. 

Girma said his firm 
expected to receive 
the first part of an 
investigative report 
later Wednesday 
“that will bring out 
the truth.” 

Flight ET-409 took 
off in bad weather 
conditions and was 
bound for Addis 
Ababa with 83 
passengers and 
seven crew members 
when it crashed in the 
Ethiopian carrier’s 
worst ever accident. 

The airline said 
Tuesday that all 
bodies from the 
crash on January 25 
had been retrieved 
and identified after a 
lengthy search that 
saw divers struggle 
to make recoveries 
as most victims 
were strapped to 
their seats. 

Lebanon’s military 
prosecutor indicted 
three Lebanese with 
spying for Israel 
Wednesday as part 
of an espionage 
investigation lasting 
nearly a year, in which 
at least 27 suspects 
have been detained. 

If convicted, two of 
them could be given 
the death penalty 
and one could be 
sentenced to 20 years 
of hard labor. In the 
indictment, Judge 
Samih al-Hajj said the 
suspects had given 
Israel details on civil 
and military locations 
and on political 
figures. 

The suspects were 
Hussein Ali Musa, 
Ahmad Hassan 
Abdullah known as 
Ahmad Tannous 
and Jaafar Hussein 
Halawi. Tannous was 
indicted in absentia 
because he had fled 
to Israel. 

According to the 
indictment, Musa 
joined the South 
Lebanon Army in the 
1980s and went on 
to work for the Israeli 
Army. 

He was imprisoned 
but continued to help 
Israeli intelligence 
upon his release, 
getting paid $10,000 a 
mission. 

As for Halawi, he 
claimed to have 
received phone calls 
from Tannous asking 
him to work for Israel 

Prosecutor indicts 3 men 
with spying for Israel

but that he refused 
the offer and had 
informed Hizbullah 
about it. However, 
Hizbullah denied the 
allegations, according 
to the indictment. 

Hizbullah has called 
for the death penalty 
for all suspects 
convicted of spying 
for Israel. 

The wave of detentions 
began in April 2009 
with the arrest of 
a former brigadier 
general of the General 
Security directorate. 

Senior Lebanese 
security officials said 
the arrests dealt a 
major blow against 
Israel’s spying 
networks in Lebanon 
and that many of the 
suspects played key 
roles in identifying 
Hizbullah targets that 
were bombed during 
the 2006 summer 
war.

Other suspects have 
been charged with 
monitoring senior 
Hizbullah officials 
and at least one 
is alleged to have 
played a role in the 
2004 assassination of 
a commander of the 
group. 

Last week, a 
Lebanese man was 
sentenced to death 
for masterminding a 
bombing in southern 
Lebanon that killed a 
senior member of a 
Palestinian militant 
group and his brother 
in 2006.
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