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لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

Ÿ»ÿ€a@…fl@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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االفتتاح الكبري حملالت 
محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 18(

خضار وفواكه طازجة 
يومياً من املاركت

Hello Mobile حباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة 

فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
 يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

 يطلب من الراغبني ان تكون لديهم مهارات 
جيدة يف جمال االتصاالت وان يتكلموا 
عدة لغات )اللغة العربية لغة اضافية(

 ندفع أجرا مغريا مقابل ساعات العمل مع عمولة
للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على : 

0284480655
 او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا )CV( اىل املوقع:

 ines.bushwesha@telpacific.com.au

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
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زواج
خطوبة

دفن موتى

)التتمة ص 21(

أعلن الشيخ خليفة بن زايد 
دولة  رئيس  نهيان  آل 
اعمال  اختتام  االمارات 
والثالثني  احلادية  القمة 
جمللس  االعلى  للمجلس 
اخلليج  لدول  التعاون 
استضافتها  اليت  العربية، 
االمارات  قصر  أبوظيب يف 
ديسمرب  من  و7   6 يومي 

.2010
يف  خليفة  الشيخ  وقال 
اخلتامية  اجللسة  يف  كلمة 
القدير  العلي  اهلل  "ندعو 
بان مين على خادم احلرمني 
امللك  جاللة  الشريفني 
عبداهلل بن عبد العزيز ملك 
السعودية  العربية  امللكة 
والعافية  بالصحة  الشقيقة 
اليت  اجلراحية  العملية  بعد 

اجريت جلاللته". 
بن  نايف  األمري  وكان   
عبدالعزيز آل سعود النائب 
جملس  لرئيس  الثاني، 
يف  الداخلية  وزير  الوزراء 
اململكة العربية السعودية، 
فيها  رحب  كلمة  القى  قد 

اختتام القمة اخلليجية الـ 31.. والسعودية تستضيف الدورة القادمة
قمة ابوظيب تطالب إيران باالستجابة للجهود الدولية حلل أزمة النووي 

*خالل اجللسة اخلتامية*

اجلاللة  أصحاب  باخوانه 
والسمو قادة دول جملس 
لعقد  اخلليجي،  التعاون 
والثالثني  الثانية  قمتهم 
الثاني  بلدهم  يف  املقبلة 
السعودية  العربية  اململكة 
لتوجيهات  وفقا  وذلك 
الشريفني  احلرمني  خادم 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
العربية  اململكة  ملك 
من  وبرغبة  السعودية، 
محد  امللك  اجلاللة  صاحب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 

مملكة البحرين. 
وتقدم االمري نايف بالشكر 
رئيس  السمو  لصاحب 
الدولة واىل صاحب السمو 
آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس جملس الوزراء حاكم 
مسو  أول  والفريق  دبي 
آل  زايد  بن  حممد  الشيخ 
أبوظيب  عهد  ولي  نهيان 
نائب القائد األعلى للقوات 
حكومة  واىل  املسلحة 
االمارات  دولة  وشعب 

وكرم  التنظيم  حسن  على 
صاحب  وحكمة  الضيافة، 
يف  الدولة  رئيس  السمو 
ادارة اعمال جلسات القمة 
وما اسفرت عنه من قرارات 
ختدم شعوب دول اجمللس 
واالستقرار  االمن  وحتقق 

يف املنطقة
الشريفني  احلرمني  خادم 

دول  قادة  اىل  موجهة 
"إنكم  فيها  قال  اجمللس 
ملا  اليوم  جتتمعون  وأنتم 
اهلل"  شاء  "إن  اخلري  فيه 
منطقة  وشعوب  لدول 
اخلليج وقد غاب عن أخيكم 
أكرم لقاء وأجل أمانة جتاه 
شعوبنا إال أنها يف نفسي 
مسؤوليتها  تستمد  ماثلة 

من ديننا وعروبتنا ومصاحل 
أمتنا العربية واإلسالمية".

احلرمني  خادم  واضاف 
وإن  "إننا  الشريفني 
لتحقيق  مجيعا  نتطلع  كنا 

شعوبنا  وغايات  أهداف 
وجودي  غيب  وإن  فإني 
إال  صحي  عارض  بينكم 
روحا  معكم  حاضر  أني 
مشاركا معكم أمال وأهداف 
مسؤولياتنا التارخيية راجيا 

أن  القدير  العلي  اهلل  من 

ابو ظيب:من انطونيوس بو رزق

 واملزيد من التفاصيل 
ص )11-10-9-8-7(

احملكمة  اعالن  وضع 
اخلاصة بلبنان امس االول 
ان القرار الظين يف اغتيال 
احلريري  رفيق  الرئيس 
جدًا"  جدًا  "قريبًا  سيقدم 
االجراءات  قاضي  اىل 
الداخلية  التمهيدية، االزمة 
مهلتني  استحقاق  امام 

التعطيل حيبط املساعي السياسية والقضاء العسكري 
يصدر اتهامه لفايز كرم بالعمالة إلسرائيل

احملكمة الدولية تؤكد صدور القرار 
الظين »قريباً جداً جدًا«

متامًا.  واضحتني  باتتا 
لتقديم  االوىل  فاملهلة 
ان  يرجح  الظين  القرار 
ذلك  باأليام،  تقاس 
يوحي  احملكمة  اعالن  ان 
وشيك.  وقت  بتقدميه يف 
واملهلة الثانية تراوح بني 
)التتمة ص 21(
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اعالنات

SAVE MONEY NOW! GO SOLAR
Guaranteed Best Value for Money Product 

on the Market

 
  
 
    
 
  1 x 30 Tube Collector
    1 x 315L Stainless Steel Tank
  1 x Control Box









 
 

from $980+gst*

+installation

Did you know?
 

Call Now on 02 8723 8100
or e-mail us for more information at
info@dtigroup.com.au

*price applicable to eligible customers only. Price after deductions of Federal Rebate $1000 
+ State Rebate $300 + REC value as in market. RRP Price of 30 tube collector + 315L 
electric tank + control $4188. Offer applicable to first 100 callers. Dynatech reserves the 
right to withdraw this offer at any time. Installation cost not included. Cost varies depending 
on project specifications. This offer is strictly limited while stocks last.

Solar Hot Water

Don’t miss out! 

اسرعوا قبل انتهاء العمل خبطة املساعدة 

احلكومية لتجهيزات الطاقة الشمسية

ملاذا اعتماد نظام SolarArk الشمسي لتسخني املياه لدى التجهيز بالطاقة الشمسية؟

خزانات من ستانلستيل صنع اسرتاليا 
أطول فرتة كفالة يف السوق االسرتالي
تقليص انبعاث الكربون اىل احلد األدنى

توفري املال على فواتريكم للكهرباء / الغاز!
مساحة أقل على السطح من نظام PV او األلواح املسطحة 

لنظام تسخني املياه
االختيار بني لوني األسود والفضي

لفرتة زمنية حمدودة تقدم صناعات Dynatech لكم فرصة امتالك نظام 
SolarArk الشمسي لتسخني املياه بأسعار خمفضة جدًا. هذا العرض 

ينطبق على أول 100 متصل.
كامل نظام SolarArk الشمسي لتسخني املياه يشمل:

هل تعلمون؟
 ان تكييف املنازل وتسخني املياه يشكالن 

ثلثي )63%( املصروف الطاقة املنزلية.

نظام SolarArk الشمسي 
لتسخني املياه

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

بيع باجلملة واملفّرق                   توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نؤمن طلبيات كافة املناسبات      نظافة تامة.. خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

مقانق- كفتة- هامربغر- كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم 

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294

2010 األول  كانون   11 Saturday 11 December 2010السبت 
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لبنانيــات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني: ناتالي األيوبي

مكتب لبنان: رامي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015
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الوزراء  جملس  رئيس  شدد 
االول،  أمس  احلريري،  سعد 
مبا  "االلتزام  ضرورة  على 
الوزاري  البيان  يف  ورد 
للحكومة"، مشريًا اىل "وجوب 
الفساد  مكافحة  موضوع  إيالء 
مبعزل  الالزم  االهتمام 
واملناكفات  اخلالفات  عن 
احلياة  تغلف  اليت  السياسية 
ألهميته  لبنان  يف  السياسية 
اإلداري  العمل  انتظام  يف 
وتعزيز فاعلية السلطة وخدمة 

اجملتمع عمومًا".
وقال احلريري، ملناسبة اليوم 
العاملي ملكافحة الفساد: "إن 
هذا التاريخ هو مناسبة عاملية 
وجامعة تؤكد من خالهلا شعوب 
العامل وحكامه التزامهم مكافحة 
املساءلة  وتعزيز  الفساد 
القانون.  وحكم  والشفافية 
من هنا يتوجب علينا يف لبنان 
وأهميتها  التواريخ  هذه  تذكر 
التزامنا  وتعزيز  املعنوية 
السياسية  أنظمتنا  إصالح 
واالقتصادية والتطوير الدائم 
حتسني  أجل  من  ملؤسساتنا 
اليت  العامة  اخلدمة  نوعية 
حيتاجها املواطن لتأمني عيش 
أن  وعلينا  للبنانيني،  أفضل 
اىل  ماسة  حباجة  أننا  نتذكر 
متكاملة  إصالحية  ورشة 
بالدولة  املواطن  ثقة  تعيد 
االكتفاء  وعدم  ومؤسساتها 
واملناكفات  بالسجاالت 
السياسية اليت تتحول بدورها 
اىل مواد سامة للحياة الوطنية 
عوامل  خالهلا  من  وتتشكل 
يعاني  الذي  األكرب  الفساد 
منه لبنان حاليًا"، مشددًا على 
البيان  يف  ورد  مبا  "االلتزام 
العمل  عرب  للحكومة  الوزاري 
اجلدي على تنفيذ بنوده مبعزل 
عن النقاش أو اخلالف أو حتى 

املزايدات السياسية".
ويليامز وأسارتا

ويف نشاط السرايا احلكومية، 
احلريري  الرئيس  استقبل 
العام  لألمني  اخلاص  املمثل 
لألمم املتحدة يف لبنان مايكل 
ويليامز وقائد قوات الطوارئ 
اجلنوب  يف  العاملة  الدولية 
يف  أسارتا،  ألربتو  اجلنرال 

ويليامز: االنسحاب اإلسرائيلي خطوة حلل وضع الغجر
احلريري: إيالء مكافحة الفساد االهتمام الالزم مبعزل عن املناكفات 

للمجلس  العام  األمني  حضور 
عدنان  اللواء  للدفاع  األعلى 
مرعب ومدير عام اإلدارة يف 
لبنان  ممثل  اللبناني  اجليش 
يف اللجنة الثالثية اللواء الركن 
عبد الرمحن شحيتلي والناطق 
"اليونيفيل"  باسم  الرمسي 

ميلوش شرتوغر.
اللقاء:  بعد  ويليامز  وقال 
أسارتا  واجلنرال  "عقدت 
الرئيس  اجتماعًا جيدًا جدًا مع 
تركزت  حيث  احلريري، 
االنسحاب  حول  احملادثات 
العسكري اإلسرائيلي من اجلزء 
وقد  الغجر.  لقرية  الشمالي 
زرت واجلنرال أسارتا إسرائيل 
خالل األسبوع املاضي، للبحث 
واليوم  املوضوع،  هذا  يف 
على  احلريري  الرئيس  أطلعنا 
والقرار  الزيارة  هذه  أجواء 
املبدأ  حيث  من  اإلسرائيلي 
املتحدة  األمم  اقرتاح  قبول 
العسكرية  قواتها  بانسحاب 

من مشال الغجر".
أن  نعتقد  "حنن  أضاف: 
هذا  اإلسرائيلي  االنسحاب 
إىل  وخطوة  مهم  تطور  هو 
نلقي  أن  املهم  ومن  األمام، 
اخلطوة  هذه  أن  على  الضوء 
ستكون جمرد خطوة أوىل حلل 
ُتستعاد  لكي  الغجر،  وضع 
الكاملة  اللبنانية  السيادة 
على كامل األراضي اللبنانية، 
املتطلبات  بتلبية  يسمح  ومبا 
وسألتقي  للقرية.  اإلنسانية 

)اليوم(  غدًا  أسارتا  واجلنرال 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
على  أيضًا  إلطالعه  سليمان 

هذا املوضوع".
لقائنا  يف  حبثنا  "كما  وختم: 
احلريري  الرئيس  مع  اليوم 
لبنان،  يف  العام  الوضع  يف 
املأزق  حيال  بقلق  أشعر  وأنا 
البالد،  يف  القائم  السياسي 
األطراف  كافة  وأدعو  وآمل 
مفتوح  حوار  يف  للدخول 
الدولة  مؤسسات  واستعمال 
حلل أي اختالفات، بغض النظر 
عن حساسيتها، فال بديل آخر 

عن ذلك".
اجملالي

احلريري  الرئيس  والتقى 
زياد  لبنان  األردن يف  سفري 
اجملالي الذي قال بعد اللقاء: 
الرئيس  بلقاء  "تشرفت 
االتصاالت  إطار  يف  احلريري 
وضعين  وقد  بيننا،  الدائمة 
دولته يف صورة نتائج جولته 
إنين  شيء  وأهم  األخرية، 
احلريري  الرئيس  من  مسعت 
تأكيده أن يده ممدودة وقلبه 
شيء،  لكل  ويتسع  مفتوح 
ولديه ثقة بأن الوضع اللبناني 
وأن  وأمان،  بأمن  اهلل  واحلمد 
أن  جيب  السياسية  اخلالفات 
إطار  يف  حلول  اىل  تصل 

احلوار".
"اجلهود  أن  على  وشدد 
األصدقاء  من  مستمرة 
ـ  السورية  اجلهود  وخصوصًا 

السعودية، ولكن هذا ال ينفي 
أن هناك قناعة لدى الرئيس 
اللبنانيني  حوار  بأن  احلريري 
مع بعضهم هو األساس الذي 
امليناء  اىل  املركب  سيوصل 
األردن  يف  وحنن  اهلادئ، 
لألشقاء  الدعم  كل  نقدم 
اجلهود  وندعم  اللبنانيني، 
العربية اليت تهدف اىل تأكيد 
األمن والسلم يف لبنان لنرى 
الطريق  على  لبنان  أن  مجيعًا 
دوره  ألخذ  يعيده  الذي 
الريادي بني أشقائه العرب".

عند  يقام  أخرى،  جهة  من 
مساء  من  اخلامسة  الساعة 
احلكومية  السرايا  يف  اليوم 
اتفاقيتني  توقيع  حفل 
لبنان واالحتاد  متويليتني بني 
رئيس  حضور  يف  األوروبي، 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
يف  األوروبي  االحتاد  وسفري 
وزيرة  لوران،  باتريك  لبنان 
املالية ريا احلسن، وزير الرتبية 
والتعليم العالي حسن منيمنة، 
واإلعمار  اإلمناء  رئيس جملس 
العام  واألمني  اجلسر  نبيل 
الوزراء سهيل بوجي.  جمللس 
األوىل  االتفاقية  وتتضمن 
مشروعًا لدعم اإلصالحات يف 
قطاعي التعليم وإدارة املالية 
العامة بقيمة 14 مليون يورو، 
تتضمن  الثانية  واالتفاقية 
مشروعًا لدعم اإلصالحات يف 
والضرائب  التجارة  جماالت 

بقيمة 8 ماليني يورو.

العربية  اململكة  سفري  أكد 
علي  لبنان  يف  السعودية 
أمس،  عسريي،  عواض 
السعودية  "القيادتني  أن 
والسورية على تواصل دائم 
يتجه  لبنان  الوضع يف  وان 

حنو اخلري". 
حديث  يف  عسريي  وقال 
"إن  لبنان":  "تلفزيون  اىل 
املسعى السعودي - السوري 
السياسية  واالرادة  مستمر 
ووحدته  لبنان  حيال  خملصة 
املسعى  وهذا  واستقراره، 

مل ينقطع ولن ينقطع".
زرع  "املطلوب  أن  ورأى 
الثقة بني اللبنانيني وتقريب 
وجهات النظر عرب حوار بناء، 
وإذا وجدت الثقة فليس من 
العيب ان خيتلف الفرقاء ما 
دام لبنان سيكون يف قائمة 
أولويات القيادات السياسية 

اللبنانية".
عن  سؤال  على  وردا 
قال  ويكيليكس،  تسريبات 
ال  "أننا  السعودي:  السفري 
سواء  يسرب  ما  مع  نتعامل 
سواه  او  ويكيليكس  على 
مع  نتعامل  بل  املواقع،  من 
عن  يصدر  ما  ومع  الوقائع 
رمسي،  بشكل  املسؤولني 
يف  أو  لبنان  يف  سواء 
العربية السعودية".  اململكة 
اىل  حنتاج  "أننا  أضاف: 
هذه  على  للتعليق  الوقت 
التسريبات، إذ لدي تساؤالت 
كثرية  استفهام  وعالمات 
حول دافع هذا املوقع، وهل 
مصدر  هي  التسريبات  هذه 

ثقة ام ال".
السعودي  "امللك  أن  وأكد 
بدأ  العزيز  عبد  بن  عبداهلل 
وصحته،  عافيته  باستعادة 
اىل  عائدا  قريبا  وسنراه 
اململكة العربية السعودية".

حمطة  اىل  آخر  حديث  ويف 
عسريي  قال  إن"،  بي  "إن 
ردا على سؤال عنا اذا كانت 

عسريي: املسعى السعودي ـ 
السوري مستمر

والوضع يف لبنان يتجه حنو اخلري 
املساعي السعودية السورية 
زميلي  أن  "أعتقد  تعثرت: 
سعادة السفري السوري أكد 
باالمس  السرايا  يف  االمر 
إن  وقال  أمس(،  من  )أول 
ومستمر  موجود  التواصل 
ومل ينقطع، واالهتمام بلبنان 
من أولويات القيادتني، وال 
ألي  داعيا  هناك  أن  أعتقد 

قلق".
أضاف: "ما ننقله للقيادات 
رسالة حمبة هلم وللبنان من 
منطلق اهتمام خادم احلرمني 
الشريفني ومتنياته أن يكون 
حتضن  سياسية  حلمة  هناك 
بعض  يف  نراه  وما  لبنان. 
أظلم  ال  االعالم، كي  اجهزة 
من  يريح  ال  االعالم،  كل 
ان  املطلوب  لبنان.  حيب 
خلف  بناء  حوار  هناك  يكون 
هناك  يكون  وان  االبواب 
زرع ثقة بني كل املسؤولني 
توجد  وعندما  اللبنانيني. 
الثقة بني االطراف، حتى لو 
سياسي،  خالف  هناك  كان 
االولوية  تكون  أن  جيب 
الذي يستأهل  لبنان  للوطن 
ألن  والبحث،  التضحيات 
أن  يستحقون  لبنان  أبناء 
يكون هناك حوار بناء ليس 
بل  االعالم  منابر  خالل  من 
االبواب، وهذه متنيات  خلف 
وقد  السعودية.  القيادة 
رأينا يف عيد استقالل لبنان 
اجليش وقوى االمن ميشيان 
من  العلم  وراء  ثابتة  خبطى 
يطبق  أن  ونرى  لبنان،  أجل 

السياسيون هذا".
وأكد أن املساعي السعودية 
- السورية "ال ترتبط بصدور 
كل  وسنبذل  الظين،  القرار 
ما يف وسعنا لتحقيق اهلدف 
لبنان  وحدة  أي  املنشود، 

واستقالله".
عن  يصدر  "ما  بأن  وختم 
اللبنانيني بشأن  املسؤولني 

لبنان ال نتدخل فيه".

بطرس  العمل  وزير  كشف 
محل  أنه  "املستقبل"  لـ  حرب 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  اىل 
حل  "اقرتاح  أمس،  سليمان 
مللف الشهود الزور وفقًا ملبدأ 
من  ألن  مغلوب،  وال  غالب  ال 
الوضع  يستمر  أن  املمكن  غري 
ما  على  البالد  يف  السياسي 
هو عليه من مجود ينعكس سلبًا 
ومصاحلهم"،  الناس  حياة  على 
االقرتاح  "هذا  أن  إىل  وأشار 
جدار  يف  كوة  خيلق  أن  ميكن 
من  الفرقاء  وميّكن  االزمة 
من  واحلكومة  التواصل  معاودة 
أنه  إىل  الفتًا  االجتماع جمددًا"، 
رئيس  اىل  اقرتاحه  سيحمل 
ليعرضه  احلريري  سعد  احلكومة 

سليمان يلتقي سعادة وأبادي وغوتريون 

حرب يقرتح حالً لـ »الشهود الزور«
عليه يف وقت قريب. 

مصادر  استبعدت  املقابل،  يف 
جمللس  جلسة  انعقاد  وزارية 
قصر  يف  االسبوع  هذا  الوزراء 
ان  اىل  أشارت  لكنها  بعبدا، 
يوقفوا  مل  الثالثة  الرؤساء 
اتصاالتهم يف هذا االطار. ويف 
ما يتعلق بثمار املشاورات اليت 
مع  اجلمهورية  رئيس  بها  قام 
االسبوع  الوطين  احلوار  اقطاب 
املاضي، لفتت املصادر اىل أن 
"الرئيس سليمان ال يزال على 
تواصل مع هذه االطراف، لكن 
الثمار ميكن ان تقطف بالتزامن 
السورية  القمة  نتائج  مع 
بالشأن  املتعلقة  الفرنسية 

اللبناني". 

ويف نشاط بعبدا، عرض رئيس 
اجلمهورية مع وزير الدولة يوسف 
السياسية  االوضاع  سعادة 
واملشاورات واالتصاالت اجلارية 
بني االفرقاء. واستقبل السفري 
ابادي  ركن  غضنفر  االيراني 
العالقات  على  أطلعه  الذي 
وخطوات  البلدين  بني  الثنائية 
تعزيزها يف كل اجملاالت وعلى 

خمتلف املستويات.
احتادي  من  وفد  بعبدا  وزار 
بلديات اقليم اخلروب الشمالي 
واجلنوبي برئاسة حممد منر حبنجر 
عرضا  اللذين  فواز،  وانطوان 
لرئيس اجلمهورية واقع الوضع 
ورفعا  االقليم،  يف  البلدي 
سلسلة  تتضمن  مذكرة  اليه 
بالبنى  املتعلقة  املطالب  من 
على  اعرتاضا  وكذلك  التحتية، 
إقامته  املنوي  النفايات  مطمر 
ذلك  وانعكاس  املنطقة  يف 
على القرى احمليطة به مباشرة، 
بالوفد  الرئيس سليمان  ورّحب 

الفتًا اىل "أهمية العمل البلدي 
على  امللقاة  واملسؤوليات 
تشكل  اليت  البلديات  عاتق 
البلدات  يف  احمللية  السلطات 
والقرى والدور املنتظر منها يف 
احلاجات  وتأمني  التنمية  حتقيق 

االساسية للمواطنني".
سليمان،  استقبل  الظهر  وبعد 
الربملانية  الصداقة  جلنة  رئيس 
ادريان  الفرنسية  ـ  اللبنانية 
سفري  حضور  يف  غوتريون 
فرنسا من لبنان دوني بييتون. 
ومت البحث يف العالقات الثنائية 
التعاون  واطر  البلدين  بني 
الثقايف والعلمي بني اجلامعات 
واملدارس الفرنسية واللبنانية، 
يرأس  غوتريون  وان  خصوصا 
برنامج "سيدر" للتعاون الثقايف 

املشرتك بني البلدين.
الوزيرين  من  كل  مع  وعرض 
وكرم  بطرس  فؤاد  السابقني 
السياسية  لالوضاع  كرم 

الراهنة.
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مل يكن الياس املر، يف العام 
األوىل  سنته  أنهى   ،2001
يف  قال  حني  للداخلية  وزيرًا 
ما  عربية  صحيفة  مع  حوار 
عنوانًا:  يكون  أن  فعاًل  استحق 
مل أرث السلطة من والدي وزير 
املر  ميشال  السابق  الداخلية 
وال من محي رئيس اجلمهورية 

)السابق( اميل حلود.
لوجه  رمسًا  الصحيفة  تضع  مل 
العنوان.  آخر  يف  يبتسم 
مجَع  إذ  ميزح  يكن  مل  فالوزير 
جمدين كهذين معًا لينفي أنهما 

سبب وصوله إىل الداخلية.
عنوان كهذا، مستعادًا بعد حنو 
عشر سنوات على وجود الياس 
السياسية  احلياة  يف  املر 
مفاجئًا.  يكون  لن  اللبنانية، 
فالوزير ذو االبتسامة املتكلفة 
على  أبدًا  اجلامدة  واملالمح 
له  تؤخذ  ملن  الرصني  التعبري 
أن  النادر  من  صورة مشسية، 
مّر تصريح له أو مؤمتر صحايف 
دون  من  تلفزيونية  مقابلة  او 
ال  وعبارات  مواقف  يطلق  أن 
ميكن التعاطي معها إال بوصفها 

مذهلة.
على  لقدرتها  مذهلة  نعم. 
الغرابة.  يف  بعيدًا  الذهاب 
يستمع  وهو  للبناني  يعود  فال 
إال  »الرصني«  الوزير  إىل 
التحديق بغري ان يرمش، مفكرًا: 
أن  الوقور  للوجه  ميكن  كيف 
خترج منه هذه الكلمات؟ سؤال 
احلبكة  تلك  مذ  عليه،  ال جواب 

الياس املر »الكبري«.. تهزمه أسرار »ويكيليكس« 
الذي  املسؤول  عن  الرتاجيدية 
وجد نفسه عالقًا يف »ضمريه 
الشهري« بني عمه غربيال املر 
وشقيقته مرينا املر. ومذ راح 
يطلق معاركه غري املرحة، على 
كيشوت،  دون  معارك  عكس 
ويومًا  »اإلرهاب«  مع  يومًا 
وثالثًا  »املخدرات«  مع  آخر 
مع  وطبعًا  »التطرف«  مع 
الظاهرة  الشياطني«  »عبدة 
متامًا  الوزير  عليها  قضى  اليت 
بدليل أن ال أحد ممن خلفوه يف 
وزارة الداخلية جترأ على ذكرها 

من بعده.
من  املر  الوزير  راكم  هكذا، 
اهلفوات الكالمية ما حيرج جباًل، 
ابن »القبضاي«  يهتز.  ومل 
من  أقل  يكون  بأن  يقبل  لن 
على  إصرارًا  الوالد  السيد 
إنه  بل  ال  بالغرائب،  التفوه 
يف  طريقه  وشق  عليه،  تفوق 
بات  حتى  وحده،  الفرادة  عامل 
ظاهرة يف حد ذاته. وصار كلما 
حكى أوحى بالثقة بأن الكوكب، 
ما مل يكن يدور من أجله، فهو 

على أقل تقدير، يدور حوله. 
ما  سرعان  لسانه،  بسبب 
الذي  االنطباع  على  قضى 
عمل  والذي  لصورته،  أراده 
عليه مع اصدقاء له، اعالميني، 
كسياسي خمتلف. رغبته الدفينة 
جعلته  شعبيًا  جنمًا  يكون  بأن 
يطلق عبارات مثل »االستقالة 
من الوزارة مل تعد مهمة، بعدما 
وبييت  نفسي  من  استقلت 

وعائليت وقرييت من اجل تطبيق 
القانون«. الرغبة نفسها جعلته 
ينخرط يف ادوار شبه سينمائية 
مّرة  يف  الثالثة.  الدرجة  من 
لعب دور املخطوف يف مناورة 
رهائن يف  لتحرير  األمن  لقوى 
 11 وقوع  )بعد  مدنية  طائرة 
ايلول بفرتة قصرية( ويف مّرة 
مصرفًا  أنقذ  مشهورة،  ثانية 
من خاطف غامض.. اىل الكثري 
آخرها  كان  اليت  مفاجآته  من 
صندوق التربع للجيش، وترّبعه 

له )أين صار الصندوق؟(. 
سلبًا  عليه  ارتدت  أدواره 
ألنه  يكرتث،  مل  لكنه  بالطبع، 
يشعرون  ممن  ليس  ببساطة، 
االنقالب  أراد  فاذا  باحلرج. 
وقف  سياسي،  خط  على 
أيام  يف  الوزراء،  جملس  يف 
صعود تيار 14 آذار، امام محيه 
نفسه، ليتلو خطابًا حزينًا عاتبًا 
»فخامة  على  بالضمري  مفعمًا 
الرئيس«. من دون أن حيرجه 
للحظة إقحام اوالده يف جلسة 
فيها  يكرر  الوزراء  جمللس 
إميل  مثل  جنرال  إىل  التوجه 
بلد  كرسي  على  جالسًا  حلود، 
اقصاه،  إىل  اقصاه  من  يهتز 
قائاًل له: »يا جد اوالدي«. 
عنقه  يلسعه يف  أن  دون  من 
واحدًا  وزيرًا  بأن  الظن  ذاك 
على األقل من هؤالء حيدق فيه 
ساخرًا من هذه التالوة املريرة 
إن  ُيقبل  كي  الندامة  لفعل 
فعلى  الثوار،  نادي  يف  ليس 

هامشه.. ال بأس.
على  يندم  ال  الوزير  ان  على 
ما يفعل.  ما يقول، ألنه جييد 
الذين  االذكياء  حظ  حيالفه 
الرئيس  مكان  فالقوا.  سعوا 
السابق، »جد األوالد«، يأتي 
آخر مدين للوزير بآخر منصبني 
شغلهما، قيادة اجليش ورئاسة 
اجلمهورية. يستمر الوزير قويًا، 
وكما فتحت لغريه، تفتح ابواب 
الشام له ولو بعد طول توّسط. 
ُينسى  غريه  كالم  ُنسي  وكما 
كالمه الذي ظل. وما دام قادرًا 
مواقف  تركيب  على  وحده، 
و»حزب  سوريا  فيها  تكون 
اصدقاءه،  وامريكا  اهلل« 
كما  قبضاي  وباٍق،  قوي  فهو 
عصرية.  بطريقة  لكن  والده، 

شبهة  إىل  صحايف  أملح  فإذا 
يقعد،  ومل  الوزير  قام  حوله 
الصحايف خمفورًا وهدد  وساق 
اإلعالم  حبق  وأزبد  وأرعد.. 
كله، فتالشى أي تعاطف كان 
ميكن أن يقف إىل جانبه. أما إذا 
ُكشفت تلك الوثيقة عن كالمه 
األمريكية  للسفرية  املعيب 
ميشيل سيسون، اكتفى ببيان 
ال يقول شيئًا إال عدم اكرتاث 
للسفرية  به  أسّر  مبا  الوزير 
يكرتث  مل  الذي  هو  االمريكية 
يف  يقوله  استمر  ما  لكل  قط 

العلن. 
مثة طريق شقها الوزير الياس 
من  وحده.  السياسة  يف  املر 
الطبيعي ان تكون الوثيقة اليت 
»ويكيليكس«  عن  خرجت 
وزير  فيها.  اساسيًا  مفرتقًا 
الدفاع املؤمتن ليس على حدود 
البالد فحسب، بل على شرفها 
ما  على  ووفائها،  وتضحياتها 
يقول شعار عسكرها، عليه أن 
ألن  يكفي  مبا  شفافًا  يكون 
يضع نفسه يف تصرف جملس 
أهليته  عن  ليدافع  الوزراء، 
لألمانة اليت يف عنقه. مل يفعل. 
كالمه املخجل عن اجليش الذي 
جيب أال حيارب، وعن املقاومة، 
يفرتض املنطق ان يكون خامتة 
سياسية  حلياة  مشّرفة  غري 
كيف  لكن،  صحيحًا.  كان  اذا 
مل  الدفاع  ووزير  دقته  نعرف 
املطعون  هبة  املرة  هذه  يهب 
موقفه  ليشرح  كرامته  يف 

بالتفصيل البطيء املمّل الذي 
عّود اللبنانيني عليه، بل اكتفى 
بأن أوحى، يف بيانه بان زلزال 
»ويكيليكس« الذي يضرب 
مؤامرة  االيام، هو  العامل هذه 

ضده شخصيًا؟ 
الوثيقة.  يواجه  أال  املر  فّضل 
جلأ  أمس  الثاني  بيانه  ويف 
الصوت.  دّب  يشبه  ما  إىل 
اجلرمية  اغتياله،  حماولة  رفَع 
دم  قميص  املدانة،  البشعة 
قاله  مبا  يطالبه  من  به  يهدد 
برئيس  استنجد  لألمريكيني. 
احلكومة،  برئيس  اجلمهورية، 
اللبناني  بالشعب  بالشهداء، 
بامسه،  ينطق  الذي  وبالقضاء 
وقرر  جزافًا،  االتهامات  ورمى 
أال  واضح  سبب  غري  من 
اذا  اال  الوزراء،  جملس  حيضر 
وقوعه يف  احتمال  جتنب  شاء 
ما  بتفسري  طولب  ان  اإلحراج 
امتحان  لكنه  الوثيقة.  جاء يف 
منه  هرب  الذي  هذا  سهل 
صاحب امللكة الغريبة على عدم 
االحساس بأي حرج. حتى ولو 
كان الكالم املنقول عنه يعّريه 
وجملسي  ورئيسها  بالده  أمام 
نوابها ووزرائها، وامام جيشها 

وشعبها. 
هو، على الرغم مما نعرفه عن 
ليطالب  يتقدم  لن  ضمريه، 
بسؤاله عما قاله. ولن جيد من 
يسأله يف هذه اجلمهورية اليت 
ال ُيسأل فيها أحد عما قال أو 

فعل. 

*الياس املر*
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CA Housing Starts – Annualised Nov 187.2k 175.0k 
GE Exports Oct -1.1% +0.5% 

 Imports Oct +0.3% +1.5% 
 Trade Balance Oct +€14.3b +€15.0b 
 Industrial Output Oct +2.9% +1.0% 

FR Exports Oct €32.4b  
 Imports Oct €35.8b  
 Trade Balance Oct -€3.43b -€4.1b 

UK CBI Trends – Orders Dec -3 -13.0 
 

 

 

- Local stocks look set to claw back some of yesterday’s losses with SPI futures pointing 
to a gain of 19pts on the open. Whilst we will open firmer, expectations of a rate hike 
from the Chinese will likely keep the gains to a minimum with the performance of the 
Shanghai Composite likely to dictate where we finish the local session. 

- The highly-anticipated labour force data for November will be released this morning 
with economists expecting a rise in employment of 20k with the unemployment rate 
retracing to 5.2pct. With the Aussie already on the back foot given the China rumours 
and ongoing lift in US yields, most risk appears to the downside should the November 
data disappoint. Support at USD.9750 will go should the data print below expectations 
whilst a strong reading will likely see the AUD settle above USD.9830. The ABS is due 
to release at 11.30AEDST. 

  “Prudent” China to rein in inflation? 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.9783 -0.0045 -0.46% 
AUDEUR 0.7377 -0.0034 -0.46% 
AUDGBP 0.6189 -0.0044 -0.71% 
AUDJPY 82.2 0.18 0.22% 
AUDNZD 1.3105 0.013 1.00% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 11372.48 13.32 0.12% 
S&P500 1228.28 4.53 0.37% 
Nasdaq 2609.16 10.67 0.41% 
FTSE 5794.53 -13.92 -0.24% 
DAX 6975.87 -26.04 -0.37% 
Nikkei 10232.33 91.23 0.90% 
ASX200 4699.92 -26.92 -0.57% 
Shanghai 2848.5463 -27.3142 -0.95% 
Hang Seng 23092.52 -335.63 -1.43% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1381.49 -19.87 -1.42% 
Oil 88.49 0.12 0.14% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 5.052% 0.07% - 
10 Year 5.622% 0.07% - 
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- Will the Chinese hike rates before the weekend? It’s a question that has been bandied 
around the markets frequently in recent days with several factors hinting that the PBoC 
will tighten policy yet again before the week is out. On the local front, there are reports 
circulating that local banks have hit their yearly lending quotas (adding to inflationary 
pressures) whilst state-run newspapers are reporting that the PBoC could lift interest 
rates before the CPI data release on Saturday. On inflation, the 4.4pct annual increase 
recorded in October is likely to be outdone with the correlation between manufacturing 
PMI and CPI readings hinting that inflation has likely increased over the course of the 
month. The final factor at play, courtesy perhaps of US monetary policy, is commodity 
and food prices with the rapid rise in costs likely to fuel producer price inflation during 
the month. Whilst this will not yet feed into CPI, the price pressures will eventually flow 
though keeping inflationary pressure heightened in the months ahead. Whilst the rate 
hike cannot be guaranteed, given the current set of circumstances, investors should be 
prepared for market volatility should the PBoC move in the days ahead.  

- The number of housing loans for owner-occupiers increased unexpectedly in October 
with the ABS reporting a rise of 1.9pct. The result was above the flat reading that had 
expected by economists with the total value of new loans rising 2.8pct to $A14.161bn. 
It was a similar story in the investment property sector with the value of new lending 
increasing 1.1pct to $A6.739bn. Whilst a strong outcome, it will be interesting to see 
how the ‘supercharged’ November rate hike will impact on lending in the months ahead 
with higher borrowing costs and continued buoyancy in housing prices likely to cool 
demand from owner-occupiers and investors alike.  

- Core Japanese machine orders fell for a second-consecutive month in October with 
the government revealing a decline of 1.4pct. The result was slightly below the 1.0pct 
decline forecast by economists and left the year-on-year advance at 7.0pct. Elsewhere, 
bank lending continued to contract in November with the government reporting a year-
on-year decline of 2.0pct. The result was slightly worse than the 1.9pct fall recorded in 
October and suggests deflationary pressures are likely to persist in the period ahead.  

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 4.95% 5 Month: 5.50% 
2 Month: 5.10% 6 Month: 5.65% 
3 Month: 5.25% 9 Month: 5.75% 
4 Month:  5.40% 12 Month: 5.90% 
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Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

مطلوب دهان
مطلوب دهان للعمل 

يف سيدني 
اخلربة ضرورية 

االتصال: 0404652595

االسرائيلية  املقاتالت  شّنت 
امس االول غارات جوية انتقامية 
على قطاع غزة بعد ساعات من 
دعوة رئيس األركان اللفتنانت 
جنرال غابي أشكينازي قواته اىل 
االستعداد لعمل حمتمل "أوسع 

نطاقا" على حدود القطاع.
عسكرية  ناطقة  وصرحت 
وجهت  الغارات  بأن  اسرائيلية 
يف  منفصلة  اهداف  ثالثة  اىل 
ناشطون  وأوضح  غزة.  قطاع 
فلسطينيون ان اثنني من هذه 
االهداف هما موقعان يستخدمان 

للتدريب.
"معاريف"  صحيفة  ونقلت 
للقوات  قوله  اشيكنازي  عن 
املتمركزة قرب احلدود مع غزة 
قطاع  حدود  على  "الوضع  ان 

غزة هش هذه األيام". 
من  كبري  عدد  اىل  وأشار 
احلدود  على  الناسفة  العبوات 
ضد  النشاط  تزايد  عن  فضال 
الشمالي  الطرف  على  اسرائيل 
لغزة وتكهن حبصول مزيد من 
حنتاج  "قد  واضاف:  احلوادث. 
أوسع  لعمل  االستعداد  اىل 
ستكون  التالية  اجلولة  نطاقا. 
كبرية وجيب أن تنتهي بطريقة 
ال ترتك شكا يف شأن الفائز. 
الطرف  من  كثريا  أقوى  حنن 

اآلخر". 
اجليش  باسم  الناطقة  وقالت 
اإلسرائيلي إن ناشطني يف غزة 
أطلقوا حنو مخس قذائف هاون 
وإن  األربعاء  متقدم  وقت  يف 
شظايا احداها أصابت رجاًل نقل 
بطائرة هليكوبرت اىل مستشفى 
يف بئر السبع، لكن اإلصابة ال 

تهدد حياته.
 وهو أول مصاب منذ آذار حني 
مزرعة  تايالندي يف  عامل  قتل 

بقذيفة هاون.
قنابل غاز   

"هآرتس"  صحيفة  وأوردت 
اجليش  أن  اإلسرائيلية 
االسرائيلي عاود استخدام قنابل 
غاز كان اوقف استخدامها  قائد 
القوات االسرائيلية يف الضفة 
مزراحي  آيف  اجلنرال  الغربية 
املتظاهرين  عقب اصابة بعض 
آخرين  ومقتل  الفلسطينيني 

العام املاضي.
من  النوع  هذا  أن  وأوضحت   
وحدات  على  وزع  الغاز  قنابل 
اجليش االسرائيلي وهو يستخدم 
الفلسطينيني  املتظاهرين  ضد 
وخصوصا يف قرية النيب صاحل 
هذا  ويعترب  الغربية.  بالضفة 

غارات اسرائيلية انتقامية على قطاع غزة
وأشكينازي يدعو إىل االستعداد لعمل واسع 

االنواع  عن  متاما  خمتلفا  النوع 
العادية اليت تستخدم يف تفريق 

املتظاهرين.
الذي  النوع  هذا  إن  وقالت   
ميلليمرتا   40 إىل  قطره  يصل 
 250 إىل  القنبلة  مدى  ويصل 
مبقتل  وتسبب  قاتل  مرتا،  
فلسطيين يدعى بسام ابو رمحة 
أصيب  كما   .2009 عام  خالل 
األمريكي  السالم  ناشط  به 
اذار  يف  اندرسون  تريسنت 
العالج  يتلقى  يزال  2009، وال 

حتى االن.
القوات يف  قائد  أن  وذكرت   
استخدام  أوقف  كان  الضفة 
حتقيقات  بعد  القنابل  هذه 
أجريت داخل اجليش االسرائيلي 
القضائية  الدعاوى  وبعض 
حلظر  فلسطينيون  اقامها  اليت 

استخدام هذه القنابل املميتة.
 حاخامو التحريم  

حاخاما   250 حنو  وانضم   
دعوا  آخرين   50 اىل  اسرائيليا 
بيع  حتريم  اىل  رسالة  يف 
واجيارها  واالراضي  املنازل 
لغري اليهود، يف مبادرة اثارت 

اتهامات بالتمييز.
اجلدد  الرسالة  موقعي  ومن   
يشرفون  موظفني  حاخامون 
كالزواج  الدينية  اخلدمات  على 
مدارس  ومديرو  البلديات  يف 
اسرائيل  يف  تلمودية 

ومستوطنات الضفة الغربية.
 وكتب احلاخامون يف بيان ان 
منزال  بيع غريب  "التوراة حترم 

او حقال من اراضي اسرائيل.
 "فتح" و"محاس"

وشدد القيادي البارز يف حركة 
"محاس"  االسالمية  املقاومة 
حممود الزهار على ضرورة وحدة 
الصف الفلسطيين، داعيا حركة 

"فتح" اىل "رص الصفوف".
امام مئات من  وقال يف كلمة 
امام  جتمعوا  الذين  املتظاهرين 
غرب  الصربة  حي  يف  منزله 
احتفاالت  ضمن  غزة  مدينة 
 23 الـ  بالذكرى  احلركة 
اننا  لشعبنا  "نقول  النطالقها: 
خدام لكم حتى حترير فلسطني 
الذين  ودعا  فلسطني".  كل 
املهرجان  يف  سيشاركون 
الغرب  اىل  "رسالة  توجيه  اىل 
ان  اعداءكم  لسنا  حنن  اننا 
يرمون  الذين  هم  اعداءكم، 
احلروب  اتون  يف  جبنودكم 
ولبنان  فلسطني  يف  الفاشلة 
وايران وافغانستان والصومال 

والسودان".

السفري  سانربك،  أوزدم  أفاد 
الكبري  واملسؤول  السابق 
الرتكية،  اخلارجية  وزارة  يف 
مع  االجتماع  يف  شارك  الذي 
يف  اسرائيليني  مسؤولني 
يريدان  اجلانبني  أن  جنيف، 
اهلجوم  لصفحة  فوريًا  طيًا 
لكن  احلرية"،  "أسطول  على 
صياغة  شأن  يف  جدال  مثة 
بينما  االسرائيلي،  االعتذار 
"اجلريوزاليم  صحيفة  حتدثت 
بوست" االسرائيلية عن "تعثر" 
رفض  وسط  املفاوضات 
تنازالت  تقديم  عدة  مسؤولني 

اىل تركيا. 
حضر  الذي  سانربك،  وقال 
واالثنني  األحد  االجتماعات 
االسرائيليني  املسؤولني  مع 
األزمة  لتجاوز  حماولة  يف 
جداًل  "مثة  إن  الديبلوماسية، 
كلمة  حول  الصيغة،  حول 
"اجلانب  ان  موضحا  اعتذار"، 
على  قط  يفاوض  مل  الرتكي 

كلمة غري اعتذار".
وضع  جنيف،  اجتماعات  وخالل 

املفاوضات اإلسرائيلية - الرتكية 
تعّثرت عند عقدة »األسف«ال »االعتذار« 

صفحة  من  اتفاقًا  الطرفان 
ونصف صفحة عرض على زعماء 
بتقديم  يقضي  وهو  البلدين. 
وتعويضات  اعتذارا  اسرائيل 
لكل  ألف دوالر  مئة  تصل إىل 
إعادة  و"التزام  ضحية،  أسرة 
اليت  اجليدة  للعالقات  فورية 
البلدين  بني  قائمة"  كانت 
إعادة  يعين  وهذا  األزمة.  قبل 
اسرائيل،  اىل  الرتكي  السفري 
يف  االسرائيلي  السفري  ألن 
أنقرة مل يغادر تركيا كما أوضح 
انه "من غري  سانربك. وأضاف 
جديد يف  اجتماع  عقد  املرتقب 
قرار"  ننتظر  احلاضر.  الوقت 

الزعماء.
إسرائيل

بوست"  "اجلريوزاليم  وأوردت 
يف موقعها على شبكة االنرتنت 
ان املفاوضات "تعثرت" بسبب 
على  الرتكي  اجلانب  "إصرار" 
اعتذار اسرائيلي، بينما تريد تل 
أبيب االكتفاء بإبداء "األسف".

عن  حتدثت  "هآرتس"  أن  غري 
إىل  التوصل  من  االقرتاب 

صيغة اتفاق تتضمن "االعتذار" 
كما يصر "أردوغان الذي أضاف 
احلصار  رفع  هو  جديدًا  شرطًا 
لنواب  وقال  غزة.  قطاع  على 
من حزبه "العدالة والتنمية" إنه 
"اذا كان هناك من يريدون فتح 
صفحة جديدة، فإنين أكرر أنهم 
جيب أن يقروا بذنبهم ويعتذروا 
ايضا  أقول  تعويضًا.  ويدفعوا 
هذا  لكن  ُخفف،  احلصار  إن 

ليس كافيًا وجيب رفعه".
اسرائيلي:  مسؤول  وقال 
"قدمنا عرضًا بدفع تعويضات، 
وطلبنا من األتراك أن يقوموا مبا 
يلزم لتبديد خماوفنا القانونية. 
يعيدوا  أن  ايضا  نريدهم 
بتعيني  لنا  ويسمحوا  سفريهم 
ولكن  أنقرة.  يف  جديد  سفري 
يف  كبرية  عقبات  مثة  تزال  ال 
رئيس  وكان  احلاضر".  الوقت 
بنيامني  االسرائيلي  الوزراء 
بان هذه  الثلثاء  نتنياهو صرح 
املبادرة تشكل "فرصة لتحسني 
البلدين".  بني  العالقات 
رون  مستشاره  قال  واألربعاء 
وتركيا  اسرائيل  إن  ديرمر 
تسوية  "صيغة  يف  تبحثان 
عالقاتنا  تعيد  اجلانبان،  يقبلها 
وتنهي  مسارها  اىل  تركيا  مع 
جدول  من  برمتها  املسألة 
األعمال الدولي"، إذ "جيب أن 
نتذكر أن هناك جهات يف األمم 
أن  تود  قوى  وهناك  املتحدة 
تشهد اعتقال رجالنا... ما يهم 
جنود  محاية  هو  الوزراء  رئيس 
كل  يف  قلنا  والقادة.  البحرية 
مناقشة وكل اجتماع إن القوات 
ال  النفس،  عن  دفاعًا  حتركت 
بدافع  وليس  هذا،  يف  شك 

تعمد األذى".
اخلارجية  وزير  ويرفض 

ليربمان  افيغدور  االسرائيلي 
معتربًا  ألنقرة،  االعتذار  بشدة 
جيب  الذين  هم  "األتراك  ان 
أن يدفعوا لنا تعويضًا، وليس 
رئيس  صرح  كذلك  العكس". 
السابق  اإلسرائيلي  الوزراء 
ايهود أوملرت بانه "عندما قلنا، 
وحبق، إنه لن يكسر أحد احلصار 
على غزة، وبعدم السماح ألحد 
بإدخال سفن إىل املكان الذي قد 
جيلب خطرًا على أمن إسرائيل، 
بأننا  منعنا حدوث هذا وشعرنا 
اقوياء جدا بقراراتنا، أما اليوم 
تعويض  نفكر يف  فقد أصبحنا 
االعتذار".  من  وشكل  مالي 
وأضاف: "إذا كان أحد ما يوهم 
الوقت،  نكسب  بأننا  نفسه 
ظل  ويف  نفسه،  يضلل  فإنه 
احملادثات، سنستمر يف  غياب 
مرفوضني  سنكون  التدهور، 

بشكل أكثر".
أربكان

رئيس  رأى  آخر،  صعيد  على 
جنم  اإلسالمي  السعادة  حزب 
أبيب  تل  ان  أربكان  الدين 
اضطلعت بدور مهم يف وصول 
سلطة  إىل  والتنمية  العدالة 
البالد )يف انتخابات 2002( ألن 
قيادييه يقدمون خدمات للكيان 
اإلسرائيلي من دون وعي ومن 
السيئة  للعواقب  إدراك  دون 
نتيجة  تركيا  على  ترتتب  اليت 
إسرائيل  وتستخدمهم  لذلك، 
لتحقيق مصاحلها فى املنطقة".
وأكد انه على "رغم كل التطورات 
السلبية يف تركيا، فإن "هناك 
بينه  متبادلني"  وحمبة  احرتامًا 
وبني أردوغان والرئيس عبداهلل 
بنيات  "يعمالن  فهما  غول، 
إدراك لألخطاء  حسنة من دون 

اليت وقعا فيها".

 قال النائب الكوييت مجعان احلربش 
ان 20 من نواب املعارضة الكويتية 
قرروا االربعاء املاضي تقديم طلب 
الشيخ  الوزراء  رئيس  الستجواب 
يف  الصباح  األمحد  احملمد  ناصر 
الربملان عقب إقدام الشرطة على 
ضرب نواب من املعارضة شاركوا 
األربعاء  ليلة  للمعارضة  جتمع  يف 

اخلميس املاضي. 
انهالت  الكويتية  الشرطة  وكانت 
بالضرب باهلراوات على ستة نواب 
جتمع  يف  شاركوا  املعارضة  من 
النائب  منزل  خارج  األول  أمس 
العاصمة  من  بالقرب  احلربش 
احلكومة.  به  تأذن  مل  الكويتية 
سلسلة  ضمن  التجّمع  ويأتي 
ما  ضد  املعارضة  احتجاجات  من 
احلكومة«  بأنه »خمطط  وصفوه 
لتعديل دستور العام 1962 الذي 
عربية  دولة  أول  الكويت  جعل 
الدميوقراطية  تتبنى  اخلليج  يف 

الربملانية. 
وقال احلربش عقب اجتماع لنواب 
استجواب  »قررنا  املعارضة 
التقدم  وسيتم  الوزراء  رئيس 
بطلب االستجواب األحد«. واعترب 
الوزراء،  رئيس  املعارضة  نواب 
املالكة،  الصباح  عائلة  من  وهو 

مسؤوال عن هجوم الشرطة. 
وقال احلربش لقناة »اجلزيرة« 
ان »تدخل قوات األمن جاء رغم 

املعارضة الكويتية تطلب استجواب الشيخ ناصر 
بعـد اعتـداء الشـرطة بالضـرب على نـوابها 

سعيه إلنهاء الندوة لتفادي وقوع 
مصادمات مع تلك القوات... هذه 
التاريخ  يف  مسبوقة  غري  إهانة 
السياسي يف الكويت«. وأضاف 
أصبحت »غري  احلكومة  إن  قائال 
مؤمتنة على املواطنني بعد انتهاكها 
حرمة البيوت وأنها تعمدت ضرب 

وإهانة النواب«. 
كتلة  يف  العضو  النائب  اما 
الطاحوس  خالد  الشعيب  العمل 
التجمع  على  اهلجوم  ان  فقال 
انه  من  وحذر  كان »مقصودا« 
له »آثار خطرية« على  ستكون 
»الوضع  ان  واضاف  احلكومة. 
إال  جيـري  ال  هذا  للغــاية..  خطري 
يف الدول القمعــية.. هذا البلد مير 

مبرحلة حتول خطرية«. 
املستقل  النائب  دعا  جهته،  من 
مبارك الوعالن احلكومة إىل التنحي 
تذهب  كي  الوقت  »حان  وقال 

احلكومة«. 
النائب  ان  طبية  مصادر  وقالت 
الطبطبائي  وليد  اإلسالمي 
إىل  نقلوا  آخرين  كويتيني  وأربعة 
املستشفى ملعاجلة جروح وكسور 
أصيبوا بها جراء تعرضهم للضرب 
مكافحة  شرطة  من  عناصر  بأيدي 
وسائل  ذكرت  فيما  الشغب، 
عدد  أن  أمس  احمللية  اإلعالم 
أربعة  بينهم  من   14 املصابني 

نواب. 

*شرطة مكافحة الشغب تهاجم نواب املعارضة االربعاء املاضي يف الكويت* 
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بقلم رامي القروش    اجملهر
لبنان،   .. املعجزات  بلد  يف  فعال  هي 
تقدم التعازي دوما عوضا عن التهاني. 
واسبوعني  عام  قبل  انه  يعلم  فكلنا 
تقريبا من هذا التاريخ ابصرت النور يف 
وطن االرز حكومة عرفت حبكومة الوفاق 
الوطين اليت كان يقصد بتسميتها هذه 
اذ  الوطين«:  النفاق  وفعليا »حكومة 
انها مل تبصر النور قبل مضي ستة اشهر 
على تاليفها الذي شهد من حركات مد 
وجزر ما كان اهول بكثري مما سببه من 
الذي  البحري  الزلزال  تسونامي  كوارث 
قضى على مئات االف البشر ودمر البنى 

التحتية والفوقية يف عدة دول.
اذا، ابصرت حكومة »النفاق« الوطين 
يف الثامن من تشرين الثاني 2009، وها 
هم قادتها واملسؤولون فيها حيتفلون 
باطفاء مشعتها االوىل اليت اطفأت كل 
برؤيته  حلم  او  رآه  وامل  نور  بصيص 
يف  وباالخص  برمته  اللبناني  الشعب 
كمناطق  املعدمة  اللبنانية  املناطق 
لقد  برمتها  والشمال  والبقاع  اجلنوب 
وحظيت  النور  احلالية  احلكومة  ابصرت 
بدعم خمتلف االحزاب والتيارات والفئات 
حصرها  يصعب  اليت  الدينية  واالوسط 
يف بلد الثالثة ماليني نسمة، ونال الثقة 
الفقراء  وظن  الناس  اسارير  فانفرجت 
ظل  يف  انهم  بالذات  منهم  واملعوزون 
العهد اجلديد سيتمكنون من تأمني لقمة 
حني  بعد  ولرمبا  ثم  فقط،  »اخلبز« 
ستتاح هلم فرص تناول صحن »محص 
او فول مدمس« مع لقمة اخلبز.. امنا 
هم  وكم  خمطئني  كانوا  كم  لالسف 
كهذا  تعيس  حلم  حتقيق  عن  يبعدون 

امياال وامياال كل يوم.
جلسته  يف  الوزاري  اجمللس  التأم 
االول  احلوار  ليشهد  االوىل  التارخيية 
اليت وقفها وزراء  العنرتية  الوفقة  فيه 
من  منادين  اذار   14 بتيار  يسمى  ما 
املقاومة  سالح  مناقشة  بضرورة  خالهلا 
وبواجب حزب اهلل الوطين يف التخلي عن 
باغلبيتهم  اللبنانيني  الن  سالحه  كامل 
 ... احلق  اعطوهم  هؤالء(  زعم  )حسب 
كل احلق جبعل هكذا مطلب يعلو بعظمته 
اخرى.  معيشية  او  حياتية  مطالب  اية 
وكم كان هكذا ادعاء بعيدا عن رغبات 

الناس واحتياجاتهم اليومية.
نفسه  اعطى  الذي  الفريق  هذا  متسك 
لقب »االكثرية الربملانية«. مبثل هذه 
التفاهة وبدل االلتفات فعال وبكل جدية 
من  اليت  املشاريع  ومناقشة  حبث  اىل 
شأنها ان تنهض بالبلد وبكافة قطاعاته 
من حاالت الركود االقتصادي او الشلل 
الذي يهيمن على كافة جوانب السلطة، 
االكثرية  هذه  سخرت  وذاك  هذا  بدل 
مأجورة  اعالمية  ابواق  لديها من  ما  كل 
املسموعة  او  املكتوبة  املنظورة،  سواء 
منها.. سخروها بكل طاقاتهم والطاقات 
الصهيونية والغربية اليت تدعم مثل هذا 
التوجه من اجل توسيع شقة اخلالف بني 
اطالقا.  مهتمني  وغري  اجملتمع  اوساط 
مما قد ينتج عن ذلك من تأجيج للنعرات 

املذهبية والطائفية والعنصرية.
كل ذلك حيدث و »ابتسام افندي«،اي 
حيرك  ال  الوطين  النفاق  عصابة  رئيس 
ساكنا، فتارة تراه ينادي بدعم املقاومة 
واراضيه  الوطن  كرامة  استعادت  اليت 
احملتلة وهزمت العدو الصهيوني اجلائر، 
وتارة اخرى هو يتوسل الدعم وشد االزر 
من امريكا اململوكة قلبا وقالبا من احلركة 
اليت  او من فرنسا  العاملية  الصهيونية 
ابن صهيوني.  اليوم صهيوني  يرأسها 
ضائقة  وتشتد  سوءا  االمور  وتزداد 
زلزال سياسي  وفجأة  الشعب،  وجماعة 

عظم اهلل 
اجركم .. 
مشعتها 

االوىل اطفأت 
حكومتكم!

تيار  او  اذار   14 جمموعة  كيان  يهز 
وذلك  الربملانية  االكثرية  او  املستقبل 
كوادرها  من  جنبالط  وليد  بانسحاب 
السياسي  املسار  خطأ  واعالنه  املؤثرة 
الذي سلكه اىل جانب الكتائب والقوات 
املأجورين  وحتى  االحرار  والوطنيني 
من حاشية آل احلريري، وانه اي وليد 
جنبالط يرى ان سالح املقاومة ال جيب 

ان تكون سيدة املوقف.
فجأة عادت حركة احلكومة والوطن بأكمله 
الناس  الصفر.. ولكن بني  اليت نقطة 
و»الطفر«.  والعوز  الفقر  يزداد 
وقتيل  ازدياد،  اىل  االداري  الفساد 
هنا او هناك بني الفصائل املتنازعة او 
املهيمنة عليها روح املذهبية والطائفية، 
باتوا ال يعنون شيئا لعامة الناس الذين 
تعودوا رائحة القتلى واجلرحى يف حرب 

اهلية استمرت قرابة 20 عاما.
رمضان »شهر  شهر  الناس  بني  حل 
تبقى  ما  خالله  فانعدمت  الربكات« 
للناس من امكانيات. فاسعار املأكوالت 
واملواد الغذائية وصلت اىل حد ضايق 
تعود  فاجلائع  اجلائع.  قبل  امليسور 
بينما  السنة،  يف  يوما   365 الصوم 
امليسور بني البشر وجد نفسه غري قادر 
الرمضانية  الوجبات  ابسط  تأمني  على 

واكثرها تواضعا.
والشوارع  الطرق  قاطعة  اجلماهري  هبت 
واملدن  املناطق  خمتلف  يف  الرئيسية 
ولكن  والكهرباء..  املاء  فقدان  بسبب 
الغذائية  املواد  تنادي.  ملن  حياة  ال 
ملوثة،  كلها  والفواكه  واحلبوب 
عقيمة  مرضية  حباالت  يتسبب  مما 
تباع  اليت  االدوية  اما  للمواطنني، 
درجة  اىل  مغشوشة  فهي  للمواطنني 
كون بعضها حكما باالعدام الفوري ملن 
واملستشفيات  املصحات  اما  يتناوهلا. 
االنسانية  املشاعر  من  قدر  على  فهي 
بقعة من  اي  تتوفر يف  وال  توجد  اليت 
يف  يكن  مل  ان  حيث  املعمورة،  بقاع 
الالفظ  او  املصاب  او  املريض  جيب 
النفاسه االخرية ما ال يقل عن مليوني 
لرية لبنانية تدفع سلفا قبل ادخاله غرف 
العنايات الطبية، فموته عندئذ لن يهز 
شعرة يف رأس او جسم املسؤولني يف 

تلك املستشفيات.
املدن  وشوارع  طرقات  على  املوت 
اسبوعيا  بالعشرات  اللبنانية  والقرى 
وليس من حسيب او رقيب. فاللبناني 
مبجرد جلوسه وراء مقود سيارته يتحول 
كل  عن  خارج  اىل  بشري  خملوق  من 
يتحول  اي   .. القوانني  وانظمة  اعراف 
فعال وقوال اىل قاتل عمدا ومتعمدا ومع 
مسببات  من  بانه  علما  االصرار.  سبق 
السرعة  فقط  ليس  هذه  املوت  حاالت 
اجلنونية بل ايضا الطرقات غري الصاحلة 
والسيارات اليت ال تعرف الصيانة اىل 
مقربة  اىل  وسائقها  هي  تذهب  حينما 

الفناء.
ما  البالد  على  بظالله  اطل  ايضا  فجأة 
عرف ب »القرار الظين« و »شهود 
الزور«، وهذا ما سحب البلد اىل حافة 
الستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  التصادم 
هذا  احلكومة،  عمر  من  االخرية  اشهر 
وما اعطى عظماء االكثرية النيابية دفعا 
جديدا ليلقوا باملالمة يف تعطيل شؤون 
السلطة على خصومهم.. فجأة، ثم فجأة 
وفجأة احتلت فضائح واتهامات اختالس 
قريبا  حيث  والشعب..  الدولة  اموال 
وحسبما يبدو لن يبقى هناك دولة وال 
شعب وحيث من الواجب تقديم العزاء: 
االوىل  مشعتها  اجركم..  اهلل  »عّظم 

اطفأت حكومتكم!«

الكرة يف ملعب اللبنانيني، وكل ما 
تستطيع سوريا والسعودية ومعهما 
الوصول  تسهيل  هو  فعله  فرنسا 
بهذه  لبنانيًا.  املعّدة  النتيجة  إىل 
السوري  الرئيس  أوجز  اخلالصة 
بها  تعالت  تساؤالت  األسد  بشار 
املتواجدين يف  الصحافيني  أصوات 
باحة االليزيه بانتظار ما سينجم عن 
لقاء األسد ونظريه الفرنسي نيكوال 
اللبناني،  املوضوع  يف  ساركوزي 
على  السوري  اجلانب  حرص  الذي 
اعتباره واحدًا من بني مواضيع عديدة 
موجودة على طاولة غداء الزعيمني. 
وأكد األسد، بعد لقاء مع ساركوزي، 
أن التنسيق مستمر بشكل ثنائي بني 
األطراف الثالثة )سوريا، السعودية، 
فرنسا(، لكن ليس مثة مبادرة كما 
هي  تبذل  اليت  واجلهود  رائج،  هو 
تتم  لبناني  حل  تطبيق  لتسهيل 
األطراف  من  أيًا  أن  علمًا  مناقشته، 
تزعزع  فتنة  يف  يرغب  ال  اللبنانية 

استقرار لبنان. 
السالم  عملية  تصدرت  ذلك  عدا 
تصرحيات األسد، اليت أكد تعليقًا على 
قرار اإلدارة األمريكية إسقاط شرط 
ربط التفاوض بوقف االستيطان، أن 
القضية هي قضية أرض ال ما يبنى 
على هذه األرض، وأنه ال سالم من 
دون عودة هذه األرض كاملة. ورأى 
أن اجلهود الفرنسية على هذا الصعيد 
ال زالت قيد البحث والتقييم، مشريًا 
اإليراني  املوضوع  يبحث  أنه مل  إىل 
مع ساركوزي كما مل يبحث العراق، 
وإن أكد أن اجلانب السوري يؤيد أي 

حكومة إمجاع وطين عراقي. 
رئيس  باريس  يف  األسد  والتقى 
كما  أكوبيه  برنار  الوطنية  اجلمعية 
لعملية  الفرنسي  املبعوث  استقبل 
وكان  كوسران.  كلود  جان  السالم 
التقى مبمثلني عن اجلالية السورية. 
وسار األسد من مقر إقامته يف أحد 
األليزيه  قصر  إىل  باريس  فنادق 
أن  كما  رمسي.  مبوكب  يصل  ومل 
بعد  انتهى  ساركوزي  األسد  لقاء 
رباعي  بلقاء  دقيقة  وأربعني  ساعة 
ضم عقيليت الرئيسني اللتني كانتا 
ايضًا.  ثنائي  غداء  على  اجتمعتا 
من  بنخبة  اليوم  األسد  ويلتقي 
جيري  كما  الفرنسيني،  املثقفني 
والحقا  تلفزيونية،  لقاءات  وعقيلته 
ثقافية  حماضرة  األسد  أمساء  تلقي 
يف  الدبلوماسية  األكادميية  يف 

باريس. 
سياًل  خروجه  فور  األسد  وتلقى 
والتنسيق  لبنان  حول  األسئلة  من 
بالنسبة  السوري، فأجاب  السعودي 
ملوضوع املسعى السعودي السوري 
فرنسي  سعودي  تنسيق  »هناك 
فرنسي  تنسيق  وهناك  أشهر،  منذ 
سوري، وال توجد مبادرة كما يطرح، 
لبناني،  حل  هو  احلّل  أن  واحملصلة 
سعودي.  أو  فرنسي  أو  سوري  ال 
وما  به،  نقوم  أن  نريد  ما  ولكن 
ناقشناه اليوم )أمس( وما ناقشناه 
سابقًا مع السعودية هو كيف نسّهل 
لكي  لبنانيًا،  تطرح  اليت  األفكار 
من  األفكار  هذه  تلتقي  أين  نرى 
كل  أن  نرى  ألننا  اإلجراءات،  خالل 
األطراف ليس هلا مصلحة يف فتنة 

لبنانية«. 
به  القيام  ميكن  الذي  الدور  وحول 
والسعودية،  لبنانيًا من قبل سوريا 
»إن  األسد  قال  فرنسا،  وحتى 

إسرائيل كالسارق يأخذ شيئاً ال ميتلكه ويذهب إىل سوق اللصوص ليبيعه 

األسد: ال أحد يرغب بفتنة واحلل يف النهاية لبناني 

هذا السؤال يتناول موضوعًا داخليًا 
لبنانيًا وال نريد، انطالقًا من احرتامنا 
للسيادة واالستقالل )اللبناني(، أن 

نتدخل يف هذا املوضوع«. 
فقال  السالم،  لعملية  بالنسبة  أما 
املوقف  »تقدر  سوريا  إن  األسد 
وأعلن  صدر،  ما  باجتاه  الفرنسي 
قانون  إصدار  حول  إسرائيل  يف 
حيتم إجراء استفتاء من أجل املوافقة 
على االنسحاب من األراضي احملتلة. 
السارق  بدور  تقوم  هنا  وإسرائيل 
ويذهب  ميتلكه  ال  شيئًا  يأخذ  الذي 
وهذا  ليبيعه،  اللصوص  سوق  إىل 
ومنطقيًا  قانونيًا  مرفوض  الشيء 

وأخالقيًا«. 
وعن فشل الرعاية األمريكية لعملية 
نلوم  األسد »هل  تساءل  السالم، 
الراعي؟ ال نستطيع أن نلوم الراعي 
األساسية.  األطراف  نلوم  أن  قبل 
للسالم،  مستعّد  عربي  طرف  هناك 
وطرف إسرائيلي غري موجود فعليًا يف 
عملية السالم، وهو ما نسّميه بغياب 

الشريك أو الشريك الوهمي«. 
وأعلن أن سوريا شجعت الفرنسيني 
على التحرك أكثر، وخاصة بعد تعيني 
السالم  لعملية  الفرنسي  املبعوث 
»وسألتقيه  كوسران  كلود  جان 
لقائي  بعد  خاصة  لديه،  ماذا  ألرى 
هناك  هل  ولنرى  معه،  السابق 
حنن  ضعيفة.  اآلمال  أن  ولو  أفق، 
التفاؤل  لكن  نتفاءل،  سوريا  يف 
أسوأ  األوضاع  أن  حقيقة  يلغي  ال 

بالنسبة لعملية السالم«. 
الطرف  مع  »لقائي  وأضاف 
فقط  كان  السالم  حول  الفرنسي 
إىل  جاء  حني  كوسران  مع  سابقًا 
سوريا،  نظر  وجهة  ومسع  سوريا 
هو  الفرنسي  الرئيس  مع  وحديثنا 
األمريكية«.  اجلهود  وصلت  أين 
األمريكية  اجلهود  أن  وأضاف »مبا 
التعنت  بسبب  مكان  إىل  تصل  مل 
اإلسرائيلي ورفضها عملية السالم، 
مع  ملكان  تصل  أال  الطبيعي  فمن 
الفرنسيني. لذا حنن شجعنا الرئيس 
قدمًا  فرنسا  تتحرك  لكي  الفرنسي 

لألمام«. 
وسألت »السفري« عن تعليقه على 
قرار البيت األبيض عدم ربط وقف 
بالتفاوض، فقال األسد  االستيطان 
املوقف  كان  أين  النظر  »بغض 
األمريكي بالنسبة للمستوطنات، وأين 
أصبح بالنسبة للمفاوضات، حنن ضد 
املستوطنات.  هو  اجلوهر  يكون  أن 
هذا خطأ. القضية قضية أرض. حنن 
ال نتحدث يف قضية املستوطنات يف 
اجلوالن. األرض ستعود مبستوطنات 
أو بغري مستوطنات، وهذا ليس له 

وباألساس  ستعود،  األرض  قيمة. 
السالم  عن  يتحدث  أن  يريد  من 
من  باالنسحاب  يتحدث  أن  عليه 
عن  وليس  احلقوق،  وعودة  األرض 
يف  أساسًا  وحنن  املستوطنات، 
ذاته  املوقف  لدينا  والنهاية  البداية 

حول هذا املوضوع«. 
أنه  سؤال،  على  ردًا  األسد،  وأكد 
مل يتم طرح املوضوع اإليراني خالل 
اللقاء، كما مل يطرح املوضوع العراقي، 
تدعم  دمشق  أن  على  شّدد  لكنه 
وانتهينا  عراقية،  حكومة  »تشكيل 
وكنا  االنتخابات،  بعد  ما  مرحلة  من 
قلقني من العقبات اليت وقفت يف 
وجه تشكيل احلكومة أو االتفاق على 
الثانية.  املرحلة  احلكومة يف  رئيس 
أن  ونتمنى  للحكومة،  هناك تشكيل 
يتمكن العراق من تشكيلها يف أسرع 
وقت، لكي ننتقل إىل مرحلة العملية 
السياسية، وحنن نتواصل مع القوى 
اتفاق  على  ونؤكد  كافة،  العراقية 
وجهة  لدينا  وليس  القوى،  هذه 
كانت  إن  احلكومة.  حنو  خاصة  نظر 
تعرب عن إمجاع وطين أو حكومة وحدة 
وطنية عراقية فإن هذا كاف بالنسبة 
لنا يف سوريا، ألنه يعين بالنسبة لنا 

احلفاظ على وحدة العراق«. 
املستشارة  قالت  جهتها،  من 
إن  بثينة شعبان  السورية  الرئاسية 
أن  على  متفقان  وساركوزي  األسد 
»الوضع يف لبنان صعب« حاليًا، 
مؤكدة حرص دمشق يف الوقت ذاته 
باعتباره  واستقراره  لبنان  أمن  على 

جزءًا من أمن سوريا واستقرارها. 
على  تعليقًا  شعبان،  وأوضحت 
مع  دردشة  الرئيسني يف  حمادثات 
إعالميني عرب، أن فرنسا عربت عن 
سوريا  عنه  تعرب  الذي  ذاته  القلق 
باستمرار جتاه أمن لبنان واستقراره، 
جمددًا  أكدت  سوريا  أن  مضيفة 
حرصها على أمن لبنان واستقراره، 
من  واستقراره  أمنه  أن  تعترب  ألنها 
أمن سوريا واستقرارها، مشرية إىل 
أن الرئيسني متفقان على أن الوضع 
أملهما  عن  وعربا  لبنان صعب،  يف 
بأن يتحّسن يف املستقبل. ووصفت 
وأن  باإلجيابية،  الرئيسني  حمادثات 
فرنسا عربت عن ثقتها بدور سوريا 

يف املنطقة. 
ويف موضوع السالم، أكدت شعبان 
يف  إسرائيلي  لشريك  وجود  ال  أن 
أن  موضحة  حاليًا،  السالم  عملية 
أن  ميكن  جهد  بأي  ترّحب  سوريا 
العادل والشامل  السالم  يؤدي إىل 
يف املنطقة، وأن سوريا قبلت بدور 
إىل  حيتاج  السالم  لكن  فرنسي، 

شريك.  

*ساركوزي خالل استقباله األسد يف اإلليزيه* 
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بريد سريعشحن جوي

جدد مسو الشيخ عبداهلل بن زايد 
دولة  خارجية  وزير  نهيان  آل 
اإلمارات العربية املتحدة موقف 
مشكلة  حل  اىل  الداعي  بالده 
إيران  الثالث اليت حتتلها  اجلزر 
الدبلوماسية  وبالطرق  سلميا 
وأعرب عن امله يف أن تستجيب 
والدعوات  املساعي  إىل  إيران 

السلمية حلل هذه القضية.
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  وقال 
خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع 
السيد عبدالرمحن بن محد العطية 
التعاون  جمللس  العام  االمني 
ختام  يف  العربية  اخلليج  لدول 
والثالثني  احلادية  القمة  أعمال 
لقادة دول اجمللس يف ابوظيب 
اليوم " كل ما نتمناه من إيران 
لنداءات قادة دول  االستجابة   
العرب  والقادة  التعاون  جملس 
وذلك انطالقا من حرص القادة 
عدم  على  واخلليجيني  العرب 
وجود أي شىء يوتر أو يضر أو 
حتى يعيق تقوية العالقات بني 
ونرجو  العربية..  والدول  إيران 
املنهج  إىل  تنظر  أن  ايران  من 
هذا  إلنهاء  باملبادرة  اخلليجي 
من  أمل  على  وحنن   .. الوضع 
اخواننا يف إيران يف املستقبل 

املبادرة حلل هذا الوضع ".
وأكد وجود تطور كبري يف أنظمة 
القوات  يف  والتطوير  التدريب 
التعاون  جملس  بدول  املسلحة 
اجلزيرة  درع  قوات  وكذلك يف 
..مشريا اىل عدم وجود حواجز 
بني دول اجمللس يف ما خيص 

الدفاع املشرتك.
املصري  الرئيس  جولة  وحول 
حسين مبارك فى عدد من دول 
جملس التعاون وتأكيده أن أمن 
مصر  أمن  من  هو  اخلليج  دول 
وزير  قال   .. العربية  والدول 
خارجية االمارات إن قيادة مصر 
ينظرون  دائما  "كانوا  وشعبها 
جزء  أنه  على  اخلليج  فى  لألمن 

من امن مصر والعرب"..
عملية  خالل  مصر  مبوقف  وذكر 
أن  إىل  مشريا  الكويت  حترير 
من  كانت  املصرية  القوات 
دخلت  اليت  القوات  أوائل 

الكويت لتحريرها.
اليت  واألزمات  التحديات  وعن 
التعاون  جملس  دول  تواجه 
ووسائل التصدي هلا.. قال إن 
هى قضية  التحديات  هذه  أهم 
من  مقلقة  قضية  وهى  املياه 
الناحية االقتصادية والتكنولوجية 
مشريا إىل أن مصادر الطاقة مل 
تكن كافية لتحسني املياه ولن 

نستطيع 
الطاقة  يف  منها  االستفادة 
إعادة  من  البد  أنه  مؤكدا 
املستخدمة  املياه  استغالل 
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  وقال 
تبذل  التعاون  جملس  دول  إن 
اجلهد األكرب يف وحدات التحلية 
 50 إن  حيث  احملطات  وتشييد 
فى املائة من التحلية فى العامل 
ودعا  اجمللس..  دول  يف  تتم 
إىل أن تكون 50 فى املائة من 
البحوث فى جمال حتسني املياه 

لتحلية املياه.
استضافة  عن  سؤال  وحول 
الدولية  الوكالة  ملقر  االمارات 
ايرينا/   / املتجددة  للطاقة 
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  عرب 
دولة  خارجية  وزير  نهيان  ال 

مؤمتر صحايف لوزير اخلارجية االماراتي واالمني العام جمللس التعاون اخلليجي 

عبد اهلل بن زايد يشيد بدور األمن السعودي يف مكافحة اإلرهاب
الختيار  سعادته  عن  االمارات 
الوكالة  مقر  الستضافة  بالده 
"كما  املتجددة  للطاقة  الدولية 
سعدنا لنفس السبب باستضافة 
قطر ملونديال 2022 " واكد ان 
هذه االختيارات العاملية القطار 
وفقا  تأتي  التعاون  جملس 
للتطور الكبري فى البنى التحتية 
اجمللس  دول  فى  والقوانني 
االنتقال من واىل  ومن سهولة 
التى حتققها  والفرصة  املنطقة 
الدول  هذه  وشعوب  حكومات 

للعامل.
واشار اىل ان قطر ستسضيف 
املناخي  التعاون  قمة  ايضا 
العام  الدوحة  فى  العاملي 
كل  فى  حنن   " املقبل..وقال 
ان  نريد  التعاون  جملس  دول 
فى  نرتدد  وال  حدث  اى  ننظم 
التشرف باستضافة اى حدث او 

جهة او عمل عاملي".
وحول طموحات املواطن اخلليجي 
أكد مسو الشيخ عبداهلل بن زايد 
الطموحات  هذه  بني  االهم  ان 
اىل  باالضافة  املياه  قضية  هو 
اجلمركي  االحتاد  عراقيل  ازالة 
بني دول اجمللس واعادة النظر 
احلرة  التجارة  اتفاقيات  فى 
واجملموعات  اجمللس  دول  بني 
العامل  فى  االخرى  االقتصادية 
هى  الطموحات  هذه  وستكون 
الدورة  فى  اهتمامنا  صلب 
دولة  تستضيفها  التى  احلالية 

االمارات.
وعن تقدم بعض دول اجمللس 
ملكافحة  مركز  النشاء  بطلب 
بعض  أشاعته  وما  االرهاب 
اجلمعيات  ان  عن  التسريبات 

اخلريية 
املساعدات  تقدم  املنطقة  فى 
قال  املتطرفة  للجماعات 
العامل  دول  وكل  دولنا  "ان 
من  عشر  احلادى  احداث  بعد 
املالية  املصارف  تراجع  سبتمرب 
طلب  حيث  اخلريية  للمؤسسات 
منها مراجعة براجمها وان تكون 
هذه  مجع  طريقة  فى  شفافة 
االموال وهل ستنفقها فى شأن 

حملي ام يف اخلارج".
تتم  مرحلة  فى  اننا   " واضاف 
املالية  انظمتنا  مراجعة  فيها 
املؤسسات  عمل  حتكم  والتى 
من  ان   " وقال  اخلريية".. 
مصلحة املواطن الذى قدم هذه 
االموال واملساعدات ان يطمئن 
كانت  سواء  ستذهب  اين  اىل 
الزكاة  او  الصداقات  اطار  فى 

."
االتهامات  او  التسريبات  وعن 
التى اثريت اشار اىل ان دول 
توفر  العربية  اخلليج  منطقة 
للحد  الدولية  املعايري  افضل 
اموال  استخدام  اساءة  من 
فرص  وتقليص  اجلمعيات  هذه 
االرهابية  املنظمات  استفادة 
منها ..وقال " حنن فى تطوير 
مستمر النظمتنا وقوانينا لتكون 
اكثر شفافية مع مواطنينا ومع 
دول العامل ليعلم اجلميع من اين 
تأتي هذه االموال واين تنفق".
طلب  عن  سؤال  على  وردا 
حوار  فى  للمشاركة  اماراتي 
امللف  خبصوص   /  1  +  5  /
الشيخ  قال  االيرانى  النووى 
عبداهلل بن زايد ان حوار جمموعة 
اعضاء  بني  يربط   /  1  +  5/

العضوية  دائمي  االمن  جملس 
فى  "وحنن  ايران  مع  واملانيا 
ما حيدث  نتابع  التعاون  جملس 
من مفاوضات الن االمر خيصنا 
مجيعا "مشريا اىل ان دول / 5 
+ 1 / تطلع دول اجمللس على 
نريد  "وحنن  املفاوضات  سري 
هلذه املتابعة ان تتعزز ونعتقد 
هذه  تشجيع  املهم  من  انه 
املفاوضات  االطراف على جناح 

واحلوار".
من جانبه، أكد السيد عبدالرمحن 
العام  األمني  العطية  محد  بن 
اخلليج  لدول  التعاون  جمللس 
العربية، أن تركيز إعالن أبوظيب 
نظرا  جاء  املياه  قضية  على 
التعاون،  لدول جملس  حليويته 
املياه  قضية  أن  اعتبار  وعلى 
ومرتبطة  ملحة  قضية  هي 
دول  تشهدها  التى  بالتنمية 

املنطقة.
البد  كان  "لذلك  أنه  وأضاف 
املياه  موضوع  تفعيل  من 
مع  يتماشى  الذي  بالشكل 
للقضايا  املستقبلية  الرؤى 
هو  كما  اجمللس  لدول  احليوية 
مهمة  لقضايا  بالنسبة  احلال 
أخرى مثل الربط الكهربائي بني 
إعالن  واصفا  اجمللس"..  دول 
توقيت  يف  جاء  بأنه  أبوظيب 
مناسب، "بينما ننظر إىل النتائج 
اليت سيقوم بها اخلرباء يف هذا 
لقمة  بها  تقرير  لرفع  اجملال 
اململكة  فى  القادمة  التعاون 

العربية السعودية".
بني  اجلمركي  االحتاد  وحول 
العطية  أشار  اجمللس،  دول 
تام  توافق  هناك  كان  أنه  إىل 
اجلمركي  باالحتاد  يتعلق  فيما 
وخرجت  اجمللس  دول  بني 
القمة بتوافق وإمجاع على كافة 

املسائل املتعلقة به..
مؤكدا أن االحتاد اجلمركي الذي 
أي  بدون  يسري   2003 عام  بدأ 
احلالية  أبوظيب  قمة  وأن  عائق، 
"كانت فأل خري كما قلت قبل 
أيام، وجنحت يف وضع الربامج 
اجلمركي  االحتاد  الزمنية إلخراج 
وهو  متطلباته  كافة  مستكمال 
دون  طبيعية  ظروف  فى  يسري 

عوائق".
احلديد  السكة  قطار  وعن 
أوضح  اجمللس..  دول  بني 
تكليف شركات  أنه مت  العطية، 
للقيام  متخصصة  دولية 
االقتصادية  اجلدوى  بدراسات 
أمله  عن  معربا  واهلندسية.. 
قد  الدراسات  هذه  تكون  أن 

استكملت مع بداية القمة املقبلة 
ليتم البدء يف تنفيذ 

,وأكد   2017 عام  املشروع 
من  املشروع  هذا  تنفيذ  أن 
شأنه أن حيقق نقلة جيدة على 
صعيد العمل اخلليجي املشرتك 
واملقيمني  املواطنني  لفائدة 

والزائرين.
جمللس  العام  األمني  وشدد 
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
من  األساسي  اجلهد  أن  على 
جانب جملس التعاون هو حتقيق 
سواء  دوله،  بني  التكامل 
والسوق  اجلمركي  االحتاد  يف 
السكة  أو  املشرتكة  اخلليجية 
احلديد واألمن الغذائي والصحة 
خدمة  حيقق  مبا  والتعليم، 

ورفاهية شعوب دول اجمللس.. 
منوها بأنه قد حتقق الكثري من 
على  دولة  كل  يف  اإلجنازات 
الدول جمتمعة،  كل  حدة، ويف 
العامل  ثقة  حقق  ما  هو  "وهذا 
اجمللس  لدول  ونظرته  فينا 

كمنظومة واحدة".
وقال أن هناك بعض التحديات 
هذه  يف  واخلارجية  الداخلية 
املسرية، واليت هي يف الوقت 
اجمللس  لقوة  اختبار  نفسه 
وصالبته، مؤكدا أن قادة دول 
اجمللس تبذل اجلهد الكبري كما 
 ، كبرية  جهودا  مواطنوه  يبذل 
موضحا أن أفضل دليل على ذلك 
باستضافة  قطر  فوز  هو  اآلن 
يؤكد  الذى   ،2022 مونديال 

القطري  امللف  يف  العامل  ثقة 
وقدرة قطر على استضافة هذه 
البطولة العاملية ،وأضاف "هذا 
دليل على اننا قادرون على ان 
املنطقة  هلذه  النجاحات  حنقق 
فى  النجاحات  بهذه  ونفرح 

مواجهة التحديات أيضا".
يف  السكانية  الرتكيبة  وحول 
العربية،  اخلليج  دول  معظم 
املوضوع  "هذا  إن  العطية  قال 
قد متت دراسته من قبل اهليئة 
االستشارية للمجلس، وإن هناك 
والتشاور  التنسيق  من  الكثري 
يتعلق  فيما  اجمللس  دول  بني 

بهذا األمر".
وأوضح العطية، يف ختام املؤمتر 
الصحفي املشرتك، "إننا هنا يف 
دول اخلليج العربية دائما حنتاج 

إىل العمالة املدربة من
سلبيا  ليس  أمر  وهذا  اخلارج، 
ألننا حباجة إىل هذه العمالة".. 
املراقبني  بعض  أن  إىل  الفتا 
يرون أن يف ذلك خلال، "ولكننا 
نراه العكس ألنه مرتبط بالتنمية 
فى  القضية  هذه  معاجلة  وتتم 
التنموية  األجهزة  ختطيط  إطار 
ووزارات العمل بدول اجمللس، 
بشكل  االعتبار  بعني  آخذين 
السكانية  الرتكيبة  هذه  ذكي 
خالل  من  منها  اإلفادة  وأوجه 
وندرس  املدربة،  العمالة  هذه 
كل ما خيصها بشكل علمي يفيد 

دول اجمللس".

*الشيخ عبداهلل بن زايد والعطية خالل املؤمتر الصحفي*

ابو ظيب:من انطونيوس بو رزق
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املشرتك  اخلليجي  العمل  ميثل 
وإعالء  أركانه  تقوية  وسبل 
مطلقة  حيوية  أولوية  صروحه، 
خليفة  الشيخ  ونهج  فكر  يف 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
يؤمن  الذي  االمارات،  دولة 
األهداف  وترابط  بوحدة املصري 
األواصر  تعميق  وضرورة 
بني  التالحم  وتوثيق  األخوية 
دول اجمللس وشعوبه، وصواًل 
الواحد  اخلليجي  البيت  بناء  إىل 
وحتقيق آمال وطموحات شعوب 
االستقرار  يف  اجمللس  دول 

واالزدهار.
وانطالقًا من هذه الرؤية والقناعة 
جملس  وحتمية  بأهمية  الراسخة 
صاحب  قام  ودوره،  التعاون 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
انتخبه  أن  بعد  مباشرة،  نهيان 
اجمللس األعلى لالحتاد باإلمجاع 
نوفمرب   3 يف  للدولة  رئيسًا 
متعاقبة  أخوية  بزيارات   ،2004
إىل دول جملس التعاون لدول 
التقى خالهلا مع  العربية  اخلليج 
قادة دول اجمللس، حيث مت يف 
هذه اللقاءات استعراض ما حققه 
اجمللس من منجزات على صعيد 
والتشاور  والتكامل  التنسيق 
وتعزيز مسرية  دعم  حول سبل 
املقبلة  املرحلة  يف  اجمللس 
املزيد  لتحقيق  صالبته  وزيادة 
من اإلجنازات اليت تليب طموحات 

شعوبه.
كما مت خالل هذه اللقاءات املهمة 
النظر  ووجهات  اآلراء  تبادل 
واملستجدات  التطورات  حول 
على الساحات اخلليجية والعربية 
واإلقليمية والدولية وانعكاساتها 
وأمنها  املنطقة  استقرار  على 

ومسارات التنمية فيها.
مع  خليفة،  الشيخ  واستعرض   
عالقات  اجمللس،  دول  قادة 
بني  الوثيقة  الثنائي  التعاون 
اجمللس  ودول  اإلمارات  دولة 
آفاق  إىل  بها  االرتقاء  وسبل 
مسرية  وتعزز  تدعم  أرحب 
جملس التعاون، خاصة أن دولة 
اإلمارات ترتبط باتفاقيات فاعلة 
العالقات  هذه  تنظم  ونشطة 
العليا  اللجان  أعمال  خالل  من 
مملكة  من  كل  مع  املشرتكة 
ودولة  عمان  وسلطنة  البحرين 
قطر ودولة الكويت وباتفاقيات 
لالستثمار املشرتك مع عدد من 

دول اجمللس. 
أول خطاب

خطاب  أول  خليفة  الشيخ  وأكد 
له يف األول من ديسمرب 2004 
بعد توليه رئاسة الدولة، حرصه 
إخوانه  مع  العمل  مواصلة  على 
يف جملس التعاون لدول اخلليج 
اخلليجي  العمل  لتعزيز  العربية، 
يف  فعاليته  وزيادة  املشرتك 
التكامل  صروح  بناء  استكمال 
السياسي واالقتصادي واألمين 

واالجتماعي.
إىل  السمو  صاحب  وعاصر 
واملؤسس  القائد  والده  جانب 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
مراحل  كافة  نهيان  آل  سلطان 
اليت  واملشاورات  االتصاالت 
اخلليج  انطلقت بني قادة دول 

وصوالً إىل بناء البيت اخلليجي الواحد
رئيس دولة االمارات: االميان بوحدة املصري وترابط االهداف يوصل اخلليج لالستقرار واالزدهار  

*خليفة يف لقطة تذكارية مع رؤساء »دول التعاون«*

لقيام   1975 العام  منذ  العربي 
جملس التعاون اخلليجي وأمثرت 
اتفاق )وثيقة إعالن قيام جملس 
التعاون اخلليجي( الذي أعلن يف 
الرياض،  يف   1981 فرباير   14
التارخيي  باللقاء  توج  والذي 
قادة  والسمو  اجلاللة  ألصحاب 
قمتهم  مؤمتر  دول اجمللس يف 
أبوظيب  يف  األوىل  التأسيسية 
يومي 25 و26 مايو 1981، اليت 
أعلنوا فيها ميالد وانطالق دول 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس 
إنشاء  وثيقة  ووقعوا  العربية 

اجمللس ونظامه األساسي.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان قد أّيد ودعم جهود جتمع 
دول اخلليج العربية يف منظومة 
إىل  حديث  يف  وقال  واحدة، 
 17 يف  القطرية  األنباء  وكالة 
قيام  إعالن  قبل   1976 يوليو 
بني  التعاون  »إن  اجمللس 
دول العامل وخاصة يف اجملاالت 
مسات  من  مسة  االقتصادية 
العصر الذي نعيشه اآلن وحنن 
كل  إجناح  إىل  ونسعى  نتطلع 
اجلهود واخلطوات اليت تبذل يف 
هذا الصدد، سواء على املستوى 
كتوحيد  اجلماعي  أو  الثنائي 
اخلليجية  السوق  وإنشاء  النقد 
والتنسيق بني صناديق التنمية 
النقل  وسائل  خمتلف  وتعزيز 
بني دول املنطقة لتسهيل ربط 

بعضها ببعض«.
وأكد أن دعم التعاون االقتصادي 
كمرحلة أوىل يقودنا إىل الوحدة 
مهمة  خطوة  وهي  االقتصادية، 
اليت  السياسية  الوحدة  إىل 
املنطقة  شعوب  أمل  فيها  نرى 

وهدفها األمسى«.
يف  خليفة  الشيخ  أعلن  كما 
إىل  حديث  يف  ذاته  املعين 
اإلماراتية  »الفجر«  صحيفة 
يف 15 مايو 1978 »أن دولة 
تعمل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
دول  مع  كامل  تنسيق  يف 
اسرتاتيجية  ضمن  املنطقة 

شاملة«.
زايد  بن  خليفة  الشيخ  ورحب 
جملس  دول  مبيالد  نهيان  آل 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
مؤمتره  األعلى  اجمللس  وعقد 

التأسيسي األول يف أبوظيب.
وأكد مسوه يف تصرحيات مهمة 
يف 25 مايو 1981.. »أن مؤمتر 
اخلليجي  التعاون  جملس  قمة 
يعد مثرة طبيعية للجهود اخلرية 
اليت بذهلا ملوك ورؤساء الدول 
قيام  وأن  األعضاء،  الست 
اجمللس يعد يف حد ذاته خطوة 
كبرية ومنعطفًا إجيابيًا يف تاريخ 
العالقات العربية ككل والعالقات 

اخلليجية بوجه خاص«.
ارتياح للنتائج

كما أعرب الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة يف 26 
مايو 1981 عن ارتياحه بالنتائج 
اإلجيابية اليت حققها قادة دول 
يف  اخلليجي  التعاون  جملس 

مؤمترهم األول.
اليت  القرارات  »إن  وقال 
جاءت  املؤمتر  إليها  توصل 
شعوب  لطموحات  جتسيدًا 

الرغبة  عكست  كما  املنطقة، 
التعاون  دعم  يف  املشرتكة 
يعود  مبا  اجلماعي،  والتنسيق 
على  واالستقرار  والنمو  باخلري 

املنطقة«.
وأكد يف تصرحيات مهمة يف 22 
عامني  مرور  بعد   1983 أكتوبر 
التعاون  جملس  تأسيس  على 
اخلليجي  التعاون  »إن   ..
ليس ظاهرة جديدة، إنه حقيقة 
واقعة عشناها وعملنا من أجلها 

مجيعًا«. 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  وشارك 
كذلك،  اهلل  حفظه  نهيان  آل 
بصورة عملية مباشرة، يف دعم 
اخلليجي  العمل  مسرية  وتعزيز 
املشرتك من خالل ترؤسه وفد 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
القمم  اجتماعات  يف  بانتظام 
التشاورية اليت كان مؤمتر القمة 
التاسعة عشرة جمللس التعاون 
لدول اخلليج العربية الذي عقد 
أقر  قد   1998 عام  أبوظيب  يف 
القمتني  بني  دوريًا  عقدها 
بهدف  والالحقة،  السابقة 
أصحاب  بني  اللقاءات  تواصل 
دول  قادة  والسمو  اجلاللة 
قرارات  تنفيذ  ومتابعة  اجمللس 
القمة السابقة وتبادل اآلراء يف 
ودفع  تعزيز  شأنه  من  ما  كل 
اخلليجي  اجلماعي  العمل  مسرية 
اإلجنازات  من  املزيد  لتحقيق 
وطموحات  تطلعات  تليب  اليت 

شعوب دول اجمللس.
التشاورية  القمة  عقدت  وقد 
خليفة  الشيخ  برئاسة  األوىل 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمارات يف مدينة جدة يف 10 
انعقادها  انتظم  ثم   1999 مايو 

خالل شهر مايو من كل عام.
كما أكد الشيخ خليفة بن زايد 
أخرى  تصرحيات  يف  نهيان  آل 
الدولة  وفد  ترؤسه  لدى  مهمة 
التشاورية  القمة  الجتماع 
 28 يف  عقدت  اليت  السابعة 
واليت  بالرياض،   2005 مايو 
عامًا   24 مرور  ذكرى  صادفت 
التعاون  جملس  تأسيس  على 
لدول اخلليج العربية على أهمية 
املستمرين  والتشاور  التواصل 
لوضع  قادة دول اجمللس  بني 
لبنات جديدة يف وسائل وآليات 
املشرتك  اخلليجي  العمل  دفع 
خمتلف  يف  أرحب  آفاق  حنو 
السياسة  واملستويات  اجملاالت 
واالجتماعية  واالقتصادية 

طموحات  حيقق  مبا  واألمنية 
وتطلعات شعوب دول اجمللس 
واالزدهار  االستقرار  يف 

والرفاء.
القمة 26

زايد  بن  خليفة  الشيخ  وترأس 
آل نهيان مؤمتر القمة السادس 
والعشرين لقادة جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية الذي عقد 
 2005 ديسمرب  و19   18 يومي 

يف العاصمة أبوظيب.
ووجه كلمة يف افتتاح القمة قال 
خالهلا »إن ما حتقق يف مسرية 
على  املباركة  التعاون  جملس 
مدى مخسة وعشرين عامًا يدعو 
من  إميانًا  واالعتزاز،  الفخر  إىل 
دولنا  بني  ما جيمع  بأن  اجلميع 
وتقارب  مودة  من  وشعوبنا 
من  يزيد  بأن  كفيل  وتعاون، 
الواحد  اخلليجي  البيت  صالبة 
املتفرقني  يرحم  ال  زمن  يف 
حتقق  ما  أن  إال  والضعفاء، 
إىل  يصل  ال  قد  إجنازات  من 
طموحاتنا وتوقعات شعوبنا اليت 
تطالب بتسريع اخلطى واختصار 
األهداف  إىل  للوصول  الزمن 
عند  وضعتموها  اليت  السامية 
ربع  التعاون قبل  إنشاء جملس 
مشرتكة  مسؤولية  وهي  قرن، 
حنث مجيع اللجان الوزارية على 
معاجلتها وسرعة البت فيها«.

التعاون أولويات 
ويضع الشيخ خليفة بن زايد آل 
العمل اخلليجي املشرتك  نهيان 
السياسة  ثوابت  أولويات  يف 
اخلارجية لدولة اإلمارات العربية 
يف  ذلك  يتجسد  كما  املتحدة، 
الرمسية  خطاباته  من  العديد 

وأحاديثه الصحفية.
اليوم  مبناسبة  خطابه  يف  وأكد 
لدولة  والثالثني  الرابع  الوطين 
اإلمارات يف األول من ديسمرب 
2005 حرصه على االستمرار يف 
قادة  مع  والتنسيق  التشاور 
مسرية  لدعم  اخلليجية  الدول 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس 
العربية الذي دخل عامه اخلامس 
يف  فاعليته  بزيادة  والعشرين 
دعم األمن اإلقليمي وبناء صرح 
التكامل السياسي واالقتصادي 
آمال  حيقق  مبا  واالجتماعي، 
وطموحات شعوبنا يف االستقرار 

واالزدهار.
وأكد يف خطابه يف اليوم الوطين 
األول  يف  والثالثني  السادس 
من ديسمرب 2007 على ضرورة 

اخلليج  منطقة  عن  التوتر  إبعاد 
وضمان أمنها واستقرارها.

كل  يف  أكدنا  »لقد  وأضاف 
اخلليج  منطقة  أن  ولقاء  حمفل 
عضوي  جزء  حنن  اليت  العربي، 
ثروات  موطن  هي  فيها، 
يف  وأن  مصاحل  التقاء  ومركز 
أمن  ضمان  عنها  التوتر  إبعاد 
رافضني  املنطقة،  واستقرار 
تأييد أي خيارات ختل بالتوازن 
املنطقة إىل حقب  احلرج وتعيد 
ما زلنا نعاني من تداعياتها«.

الشيخ  السمو  صاحب  ويرى 
أن  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
األساس  هو  اجلماعي  األمن 
القوي الصلب الذي يرتكز عليه 

أمن هذه املنطقة بأسرها.
وكالة  إىل  حديث  يف  وأكد 
نوفمرب   24 يف  الكويتية  األنباء 
1984 حرص قادة دول اجمللس 
الوطنية  املكاسب  صيانة  على 
لدول  السياسي  القرار  ومحاية 
مسوه  وقال  التعاون.  جملس 
جمال  يف  حقق  اجمللس  إن 
املتكامل  اجلماعي  الذاتي  األمن 

خطوات كبرية.
بن  خليفة  الشيخ  أوىل  وقد 
من  انطالقًا  نهيان،  آل  زايد 
كبريًا  اهتمامًا  الرؤى،  هذه 
والتخطيط  والتنسيق  للتعاون 
القوة  لبناء  اجمللس  دول  بني 
قال  حيث  الذاتية،  اخلليجية 
خري  »إن  اخلصوص  هذا  يف 
االستمرار  هو  للسالم  ضمان 
السالم  أن  أي  القوة،  بناء  يف 
حيميه«،  سالح  من  له  بد  ال 
يغري  الضعف  »إن  قال  كما 
بالعدوان وأن القوة شرط لدعم 

السالم«.
مسرية اجمللس 

يف  خليفة  الشيخ  ويقيم 
األنباء  »لوكالة  شامل  حديث 
الكويتية« يف 9 ديسمرب 2009 
مسرية اجمللس بعد مرور ثالثة 

عقود على تأسيسه.
العوامل  أبرز  من  »أن  وأكد 
استقرار  يف  ساهمت  اليت 
هي  اخلليجي،  العمل  مسرية 
تكن  مل  املسرية  هذه  أن 
من  سياسية  رغبة  وليدة 
التعاون  جملس  دول  قيادات 
لعوامل  استجابة  كانت  ما  بقدر 
على  أساسا  ساعدت  موضوعية 
بعد  فيما  وأمنت  اجمللس  قيام 
االجتماعية  فالروابط  استمراره، 
بل والتداخل األسري يف بعض 
اجلغرافية  والوحدة  األحيان 
مكونات  بني  والطبيعية 
اخلليجي،  السياسي  املشروع 
النسيب  التماثل  عن  فضاًل 
احلياة  أساسيات  من  كثري  يف 
السياسية والتشابه يف اهلياكل 
إىل  واإلنتاجية  االقتصادية 
جانب وحدة املوروث االجتماعي 
والثقايف .. جعلت جتربة جملس 
اخلضات  عن  مبنأى  التعاون 
شهدتها  اليت  والتذبذبات 
ذلك  إىل  يضاف  أخرى،  جتارب 
أن العمل اخلليجي املشرتك مثل 
استجابة  جوانبه  من  جانب  يف 
واجهت  مشرتكة  لتحديات 
فإن  وبالتالي  اجمللس،  دول 

التعامل مع تلك التحديات كان 
يقتضي حدا أدنى من التنسيق 
مواجهة  يضمن  الذي  والتعاون 

أي حتديات«.
عدم  حول  سؤال  على  وردًا 
شعور املواطن اخلليجي بإجنازات 
مسوه  قال  ملموسة،  ومكاسب 
يكون  أال  الطبيعي  من  إن   «
فاحلياة  اآلمال  حبجم  اإلجناز 
واملطالب  باستمرار  تتطور 
بتغري  وتتغري  تتجدد  واآلمال 
وبالتالي  واملعطيات،  الظروف 
فإن ما كان أمال باألمس يصبح 
األمر  وهذا  اليوم،  استحقاقًا 
جملس  جتربة  على  يصدق  ال 
التعاون فحسب، بل على خمتلف 
واملنظمات  التجمعات  جتارب 
من  ابتداء  والدولية  اإلقليمية 
عنها  انبثق  وما  املتحدة،  األمم 
ومرورًا  متخصصة  منظمات  من 
هلا  توفرت  عريقة  بتجارب 
مقومات مهمة وانتهاء بالتجارب 
إجياد  حاولت  اليت  اإلقليمية 
إىل  يتجه  عامل  يف  هلا  مكان 

التكتل والتجمع.
جملس  يف  »وحنن  وأضاف 
هذه  عن  نشذ  ال  التعاون 
القاعدة اليت حكمت نشوء ومنو 
اإلقليمية  التجمعات  واستمرار 
املختلفة، لكن من اإلنصاف عند 
استعراض ما حققته بعض هذه 
التجمعات، أن نقول إن جتربتنا 
أفضل بكثري من جتاربها، سواء 
أو  فعاًل  حتقق  ما  صعيد  على 
املفتوحة  اآلفاق  صعيد  على 

أمامها«.
دول  يف  املواطن  »إن  وقال 
يأمل مبزيد من  التعاون  جملس 
العمل  صعيد  على  اإلجنازات 
حق  وهذا  املشرتك،  اخلليجي 
له وهو واجب علينا، لكن ال بد 
من  له  حتقق  ما  إن  القول  من 
الوطين  املستوى  على  مكاسب 
يف كل دولة من الدول األعضاء 
وطموحاته  مطالبه  سقف  يرفع 
صحة  عالمة  وهذا  باستمرار، 
التجربة  حيوية  على  ودليل 
بالتحسني  املطالبة  فاستمرار 
الثقة  والتطوير معناها استمرار 
باجمللس كأداة من أدوات العمل 

اخلليجي املشرتك«.
وأعرب عن تفهمه بأن طموحات 
يف  تتجاوز  اخلليجي  املواطن 
العمل يف  إيقاع  األحيان  بعض 
لكن  التعاون،  جملس  هيئات 
ذلك التفاوت ال يعين أن العمل 
مبعزل  يتم  املشرتك  اخلليجي 
وال  اجمللس  أبناء  مطالب  عن 
يتلمس طموحاتهم. مؤكدًا مسوه 
بكثري  حافل  اجمللس  سجل  أن 
اليت  واخلطوات  اإلجنازات  من 
أبناء  طموحات  من  الكثري  لبت 
املنطقة وشكلت إضافات مهمة 
يف مسرية التعاون اخلليجي«.

سياسة اجمللس
زايد  بن  خليفة  الشيخ  وتناول 
سياسة  حديثه  يف  نهيان  آل 
الصعيد  على  التعاون  جملس 
سياسة  »إن  وقال  اخلارجي، 
على  قائمة  التعاون  جملس 
مجلة من الثوابت أبرزها احرتام 
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التدخل  وعدم  اجلوار  عالقات 
أو  اآلخرين  شؤون  يف 
اختياراتهم  التأثري يف  حماولة 
واالقتصادية  السياسية 
الوقت  ويف  والفكرية، 
بتدخل  نسمح  ال  فإننا  نفسه 
اآلخرين يف شؤوننا أو فرض 

اختياراتهم علينا.
الثوابت  هذه  تتضمن  كما 
أي  حلل  أساسًا  احلوار  اعتماد 
مبادئ  أساس  على  مشكالت 
الدولية،  والشرعية  القانون 
لكن هذه الثوابت ال تعين أننا 
نعزل أنفسنا عما حييط بنا من 
مشاكل وحتديات، فنحن نؤمن 
أن أمننا مرتبط باألمن اإلقليمي 
تعمل  ولذلك  الدولي،  واألمن 
بشكل  سواء  اجمللس  دول 
لعب  على  ثنائي  أو  مجاعي 
احللول  إلجياد  إجيابي  دور 
القضايا  من  للعديد  املناسبة 
اليت تهدد االستقرار واألمن، 
تقديم  عن  تتأخر  ال  أنها  كما 
اآلخرين  ملساعدة  العون  يد 
من  يعرتضهم  ما  جتاوز  يف 

مشكالت وأزمات.
وأضاف »احلمد هلل فإن دول 
استطاعت  التعاون  جملس 
االعتدال  سياسة  بفضل 
انتهجتها  اليت  والتوازن 
وبفضل التنسيق املستمر بني 
تكتسب  أن  األعضاء،  الدول 
يكون هلا  وأن  العامل،  احرتام 
احملافل  يف  مسموع  صوت 

الدولية واإلقليمية«.
وأك يف خطابه يف اليوم الوطين 
الثامن والثالثني يف األول من 
ديسمرب 2009، »إميان دولة 
وأهمية  بضرورة  اإلمارات 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس 
السياسية  وجدواه  العربية 
واالقتصادية«،  واألمنية 
اإلمارات  »أن  على  مشددًا 
يف  دورها  أداء  على  ستعمل 
دفع مسريته وتفعيل منظومته 

والتزام قراراته«.
كما أكد لدى استقباله يف 22 
نوفمرب 2010 معالي عبدالرمحن 
العام  األمني  العطية  محد  بن 
اخلليج  لدول  التعاون  جمللس 
دولة  حرص  الدولة،  العربية 
مسرية  دعم  على  اإلمارات 
خمتلف  يف  التعاون  جملس 

اجملاالت.
وأعرب عن متنياته لقمة أبوظيب 
والتوصل  والنجاح  بالتوفيق 
تليب  وتوصيات  قرارات  إىل 
دول  وشعوب  أبناء  طموحات 

مزيد  وحتقيق  التعاون  جملس 
من اإلجنازات يف إطار الرؤى 
املشرتك  واملصري  الواحدة 

لدوله.
جمللس  العام  األمني  وأعرب 
قمة  بأن  ثقته  عن  التعاون 
أبوظيب املقبلة ستشكل منعطفًا 
مهمًا ونقطة حتول يف مسرية 

اجمللس حنو املستقبل.
وقال إن رؤية صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
دعمًا  ستشكل  القادمة  للقمة 
كبريًا ألعماهلا وجناحها ملا فيه 

خري شعوب دول اجمللس.
أوىل املناورات اخلليجية

اإلمارات  دولة  استضافت 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  برعاية 
املناورات  أوىل  نهيان  آل 
جرت  اليت  املشرتكة  اخلليجية 
شهري  خالل  أراضيها  على 

أكتوبر ونوفمرب 1983.
خليفة  الشيخ  ووصف 
عليها  أطلق  اليت  املناورات 
اسم » مناورات درع اجلزيرة 
رائعًا  إجنازًا  كانت  بأنها   «
التحرك  قوة  ميالد  به  حتقق 
السريع لدول اخلليج العربية.

هو  هدفنا  »إن  وقال: 
بني  العسكرية  الوحدة  حتقيق 
العربية  اخلليج  دول  جيوش 
لكى تصبح درعًا صلبًا تتكسر 
عليه أي تهديدات أو تدخالت 
أو أي عقبة تقف أمام مسرية 
حتقيق  حنو  اخلليجي  اإلنسان 
غده  وضمان  وطموحاته  أمنه 
ومستقبل أجياله«. وأكد يف 
20 يونيو 1983.. »أن دول 
التعاون قطعت شوطًا  جملس 
كبريًا يف سبيل بناء قوة خليجية 
التعاون  على  تقوم  ذاتيه 
والتنسيق والتكامل العسكري 
عن  والدفاع  مصاحلها  حلماية 
أو  ثغرة  ترك  وعدم  نفسها 
اخلليجي،  اجلدار  يف  فجوة 
باعتبار أن ذلك ضرورة قومية 
مسوه  وعرب  واسرتاتيجية«. 
يف تصرحيات أخرى مهمة يف 
ارتياحه  عن   2001 مارس   17
التعاون  مسرية  حققته  ملا 
والتنسيق العسكري بني دول 
»إن  مسوه  وقال  اجمللس، 
هناك درجة عالية من التنسيق 
الفعلي  العسكري  والتعاون 
اجمللس  دول  بني  حتقق  قد 
سواء فيما يتعلق بإنشاء قوة 
فيما  أو  مشرتكة  عسكرية 
واحلزام  املبكر  باإلنذار  يتعلق 
االتصاالت  ونظام  األمين 

املؤمنة«.

مدير  العامري  عبداهلل  أعلن 
يف  والفنون  الثقافة  إدارة 
هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث، 
عشر  أمجل  مسابقة  نتائج  عن 
العيد  مبناسبة  مزينة  سيارات 
من  تقديرًا  وذلك  الوطين، 
العفوية  للمشاعر  اهليئة 
للجمهور يف التعبري عن فرحته 
على  الغالية  املناسبة  بهذه 
جلنة  اختارت  حيث  اجلميع، 
حتكيم متخصصة الفائزين من 
بني أكثر من 400 سيارة تزينت 
بأفكار وتصاميم مبتكرة مجيلة، 
وتوافدت من كل اإلمارات إىل 

أكد الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان وزير خارجية االمارات أن 
جدول أعمال االجتمــاع الوزاري 
 31 الـ  للـدورة  التكميلي 
للمجلس األعلى جمللس التعاون 
تضمن  العربية  اخلليج  لدول 
باهتمام  حتظى  موضوعات 
السياسية  اجملاالت  يف  قادتنا 
والثقافية  واالقتصادية 
أخرى  مواضيع  إىل  باإلضافة 
دول  يف  املواطنني  حياة  تهم 

جملس التعاون. 
جاء ذلك يف الكلمة اليت ألقاها 
مساء الثالثاء يف بداية االجتماع 
بوزراء  فيها  ورحب  الوزاري 
االجتماع  ترأس  حيث  اخلارجية، 
آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 
وحبضور  اخلارجية  وزير  نهيان 
محد  بن  عبدالرمحن  معالي 
جمللس  العام  األمني  العطية 
التعاون لدول اخلليج العربية. 

وكان وزراء خارجية دول جملس 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
مساء  أبوظيب  يف  بدأوا  قد 
الـ  الوزاري  اجتماعهم  االثنني 
 31 الـ  للدورة  التكميلي   117
للمجلس األعلى جمللس التعاون 
املقرر  العربية  اخلليج  لدول 

عقدها اليوم وغدًا يف أبوظيب.
إىل  زايد  بن  الشيخ  وأشار   
يف  واملداوالت  االجتماع  أن 
شقها السياسي تعرب عن رغبتنا 

ترأس االجتماع الوزاري بأبوظيب ملناقشة جدول األعمال اخلاص باجملاالت االقتصادية

عبداهلل بن زايد: قضايا قمة »التعاون« حتظى باهتمام قادتنا وتهم مواطين دول اجمللس

*عبداهلل بن زايد خالل ترؤسه اإلجتماع الوزاري االرابعاء يف أبوظيب*

صوتنا  يكون  بأن  املشرتكة 
احملافل  يف  ومسموعًا  واضحا 
االستقرار  رسالة  ناقال  الدوليه 
حتملها  اليت  والتنمية  والسالم 
التجمع  هذا  وحيملها  دولنا 

اخلري. 
وأضاف: » جنتمع اليوم لننهي 
ما تبقى من جدول أعمال الدورة 
الـ117 للمجلس الوزاري والذي 
اجلاللة  أصحاب  إىل  سريفع 
جملس  دول  قادة  والسمو 

التعاون ومن هذا املنطلق أدرك 
حرصكم كما هو حرصي على أن 
الصادق  الرأي  هو  سنرفعه  ما 
املخلص  التشاور  وخالصة 
واملشاريع  الدراسات  بشأن 
بناءها  واستكملت  نضجت  اليت 

تعزيزًا لعملنا املشرتك ». 
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  وقال 
كلمته  ختام  يف  نهيان  آل 
ألكرر  الفرصة  هذه  »انتهز 
إخوة  مجيعًا  بكم  احلار  ترحييب 

بصداقتهم  أعتز  وزمالء  أعزاء 
اإلمارات  عاصمة  أبوظيب  يف 
تضيف  بناءة  قمة  إىل  وأتطلع 
عملنا  مسرية  إىل  قيمة  إضافة 
ذلك  وبعد  املشرتك،  اخلليجي 

حتولت اجللسة إىل مغلقة«.
تبقى  ما  الوزراء  ناقش  وقد 
من مواضيع جدول أعمال القمة 
خاصة يف اجملاالت االقتصادية 
اخلليجي  بالعمل  العالقة  ذات 

املشرتك. 

مبناسبة اليوم الوطين »أبوظيب للثقافة« ُتعلن نتائج مسابقة أمجل عشر سيارات مزينة

39 ألف درهم للعولقي صاحب املركز األول.. و35 ألف درهم للفائز الثاني 
امُلقام  اهليئة  احتفاالت  موقع 

على كورنيش أبوظيب.
وقد حصل حممد ناصر العولقي 
على املركز األول ونال جائزة 
مادية قيمتها 39 ألف درهم، 
سعيد  محيد  حصل  حني  يف 
الثاني  املركز  على  أمحد 
وجائزة مادية قيمتها 35 ألف 
درهم، وحسني احلمادي على 
املركز الثالث وجائزته 30 ألف 

درهم.
نارية  دراجة  حصلت  فيما 
على املركز الثالث عشر وفاز 

صاحبها مببلغ 5 آالف درهم.

*خليفة لدى ترؤسه أعمال اجللسة اخلتامية لقمة دول جملس التعاون يف 
أبو ظيب الثالثاء املاضي حبضور حممد بن راشد وحممد بن زايد*

تأكيد مواقف اجمللس الثابتة لنبذ العنف والتطرف وتأييد اجلهود اإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب 

قادة »التعاون« يشيدون جبهود خليفة لتعزيز العمل املشرتك 
جملس  دول  قادة  أشاد 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
يف ختام أعمال قمتهم احلادية 
الثالثاء  أبوظيب  يف  والثالثني 
صاحـب  أواله  مبا  املاضي، 
بن  خليفة  الشيخ  السمو 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
الدورة  رئيس  االمارات، 
احلالية للمجلس األعلى، للقمة 
من اهتمام بالغ، ورعاية كرمية، 
أكرب  هلا  كان  حكيمة،  وإدارة 
نتائج  إىل  التوصل  يف  األثر 
وقرارات مهمة. وهنأ اجمللس 
زايد  الشيخ خليفة بن  األعلى 
آل نهيان، على توليه رئاسة 
الدورة احلالية للمجلس األعلى، 
مشيدًا مبا اشتملت عليه كلمته 
ورؤى  سامية،  مضامني  من 
تفعيل  على  وحرص  هادفة، 
دول  بني  التعاون  مسرية 
اجملاالت،  كل  يف  اجمللس 
والدفع بها إىل جماالت أرحب 

وأوثق خالل الفرتة املقبلة.
وأكد القادة حق اإلمارات يف 
الثالث  جزرها  على  السيادة 
أسفهم  عن  معربين  احملتلة 
مع  االتصاالت  إحراز  لعدم 
مؤكدين  نتائج،  أي  إيران 
أهمية التزام إيران باملرتكزات 
األساسية إلقامة عالقات حسن 
املتبادل  واالحرتام  اجلوار 
الشؤون  يف  تدخلها  وعدم 
الداخلية وحل اخلالفات بالطرق 
السلمية وعدم استخدام القوة 

أو التهديد بها.

الذي  اخلتامي  البيان  وأشاد 
اجللسة  يف  القادة  أقره 
الشيخ  برئاسة  للقمة  اخلتامية 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
و7   6 يومي  استمرت  واليت 
يف  احلالي  االول  كانون 
بأبوظيب،  اإلمارات  قصر 
يف  األمنية  األجهزة  بكفاءة 
بكشف  والسعودية  البحرين 
وتفكيك املخططات اإلرهابية، 
اجمللس  دول  مواقف  مؤكدًا 
والتطرف  العنف  لنبذ  الثابتة 
جهد  كل  وتأييد  واإلرهاب، 
إىل  يهدف  ودولي  إقليمي 
ما  وتفعيل  اإلرهاب  مكافحة 
تنادي به دول اجمللس بإنشاء 
مركز دولي ملكافحة اإلرهاب. 
 وأقر البيان السماح للشركات 

يف  هلا  فروع  بفتح  اخلليجية 
أكـد  كـما  اجمللس،  دول 
الـدعـم الال حمدود لدولة قطر 
يف كل ما من شأنه أن يؤدي 
 .2022 مونديال  إجناح  إىل 
عن  األعلى  اجمللس  وأعرب 
ارتياحه ألداء اقتصادات دول 
شهدته  وما  التعاون  جملس 
اقتصادية  تنمية  من  دوله 

واجتماعية. 
توصية  على  القادة  ووافق 
بشأن  الوزاري  اجمللس 
العمل  اسرتاتيجية  مشروع 
للسنوات  املشرتك  اإلعالمي 

العشر املقبلة. 
زايد  بن  الشيخ خليفـة  وكان 
الثالثاء  أعلن  قد  نهيان،  آل 
القمة،  أعمال  اختتام  املاضي 

باجللسة  كلمة  يف  وقال 
العلي  اهلل  »ندعو  اخلتامية 
خادم  على  مين  بأن  القدير 
جاللة  الشريفني  احلرمني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة بالصحة والعافية بعد 
أجريت  اليت  اجلراحية  العملية 

جلاللته«.
ورحب األمري نايف بن عبدالعزيز 
الثاني  النائب  سعود  آل 
وزير  الوزراء  جملس  لرئيس 
العربية  اململكة  يف  الداخلية 
بإخوانه قادة دول  السعودية 
الثانية  قمتهم  لعقد  اجمللس 
اململكة  املقبلة يف  والثالثني 
العربية السعودية، بتوجيهات 
من خادم احلرمني الشـريفـني، 
اجلاللة  صاحب  من  وبرغبة 
امللك محد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين.
وتقدم بالشكر لصاحب السمو 
صاحب  وإىل  الدولة  رئيس 
بن  حممد  الشيــخ  السمــو 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
أول  والفريق  دبي،  حاكم 
مسو الشيخ حممد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظيب نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
دولة  وشعب  حكومة  وإىل 
التنظيم  حسن  على  اإلمارات 
وكرم الضيافة وحكمة صاحب 
السمو رئيس الدولة يف إدارة 

أعمال القمة.
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أقرت الدورة احلادية والثالثون 
للمجلس األعلى جمللس التعاون 
لدول اخلليج العربية يف ختام 
أبوظيب«  »إعالن  أعماهلا 
الذي يهدف إىل اختاذ خطوات 
اسرتاتيجية  حنو  وحثيثة  جادة 
املدى  بعيدة  شاملة  خليجية 
يف  وقضاياها  املياه  بشأن 

دول التعاون.
الذي  »اإلعالن«  وحسب 
جمللس  العام  األمني  تاله 
محد  بن  الرمحن  عبد  التعاون 
تلك  فإن  للصحفيني،  العطية 
من  تعتمد  االسرتاتيجية سوف 
قبل اجمللس األعلى كتوصيات 
ترفع  قصوى  أولوية  ذات 
للجان املختصة ليتم استصدار 

تعليمات بتنفيذها.
وشدد »إعالن أبوظيب« على 
االسرتاتيجية  تأخذ  أن  ضرورة 
التأثريات  اعتبارها  يف 
على  املناخ  لتغري  احملتملة 
قطاع املوارد املائية والتكيف 
معها، وترشيد االستهالك يف 
التنموية،  القطاعات  خمتلف 
والتأثريات املتبادلة بني قطاع 
الزراعة وقطاع املياه، وكذلك 
لعمليات  احملتملة  التأثريات 
نوعية  على  التحلية  وأنشطة 
احلية  وثرواتها  البحر  مياه 
والتخزين  املناخ،  تغري  وعلى 

االسرتاتيجي للمياه.
أبوظيب«  »إعالن  وأوصى   
بضرورة الربط بني ضمان أمن 
الطاقة  مصادر  وتنويع  املياه 
كضرورة  الغذائي  واألمن 
اسرتاتيجية  وأولوية  حيوية 
جملس  دول  بلدان  ملستقبل 

التعاون. 
وبني »إعالن أبوظيب« أهمية 
مع  وكفاءة  جبدية  التعامل 
مؤشرات األداء البيئي العاملية 
الكربونية  البصمة  ومؤشر 
دول  موقع  حتسني  أجل  من 
جمال  يف  خصوصًا  اجمللس، 
املياه  ونوعية  والطاقة  املياه 

اجلوفية والندرة املائية.
البصمة الكربونية

معايري  وضع  إىل  دعا  كما 
من  للحد  إقليمية  أو  وطنية 
يف  الكربونية  البصمة  ارتفاع 
واملياه  الطاقة  إنتاج  قطاع 
على  مشددًا  للمنازل،  وكذلك 
ضرورة تشجيع اجلهود اهلادفة 
الطاقة  مصادر  تنويع  إىل 
يف  والتطوير  البحث  ودعم 
وإنتاج  املتجددة  الطاقة  جمال 

املياه.
أبوظيب«  »إعالن  وطالب 
التشريعات  وحتديث  بإصدار 
بتعزيز  الكفيلة  والقوانني 
واملياه  الطاقة  إنتاج  كفاءة 
مؤكدًا  استهالكهما،  وترشيد 
ترشيد  على  التشديد  ضرورة 
بعد  خصوصًا  املياه  استهالك 
االستهالك  أن سجلت معدالت 
يف دول اجمللس ارتفاعًا ملحوظًا 
والعمل  األخرية  السنوات  يف 
االستهالك  أمناط  تعديل  على 
أدوات  بني  الدمج  طريق  عن 
واآلليات  والتوعية  التثقيف 
املالية »تسعري املياه« وعن 

15توصية حتقق أمن املياه والطاقة ومزايا اقتصادية 
»إعالن أبوظيب« يدعو إىل اسرتاتيجية خليجية شاملة بعيدة املدى بشأن املياه وتغيري املناخ 

*الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة االمارات يتبادل احلديث مع العطية*

وتوظيف  وتبين  تشجيع  طريق 
احلديثة  والتقنيات  االبتكارات 

يف جمال الرتشيد.
مواصفات  تطوير  أهمية  وبنينّ 
حمطات  وإنشاء  تصميم  أعمال 
لرفع  املياه  وشبكات  التحلية 
الكفاءة والتخفيف من التأثريات 
التسرب  من  وللحد  البيئية 
واهلدر ومبا يتماشى مع املعايري 
واملواصفات العاملية يف إنتاج 

املياه وترشيد االستهالك.
واعتماد  تطوير  إىل  ودعا 
خليجية  قياسية  مواصفات 
املعايري  أفضل  مع  تتوافق 
العاملية لتعزيز كفاءة استهالك 
التكييف  أجهزة  يف  الطاقة 

واألجهزة الكهربائية املنزلية.
التنمية الزراعية

إىل  أبوظيب«  »إعالن  ولفت 
للتنمية  شاملة  مراجعة  إجراء 
اجمللس  دول  يف  الزراعية 
وضع سياسات  على  والرتكيز 
إىل  تهدف  وطنية  زراعية 
وزيادة  املياه  على  احملافظة 

القيمة املضافة لالقتصاد.
أحباث  تشجيع  ضرورة  وأكد 
الزراعية  التقنيات  واستخدام 
ذات الكفاءة العالية الستخدام 
املائية  الزراعة  كتقنية  املياه 
للملوحة  املتحملة  والنباتات 
املائية لتوفري االكتفاء الذاتي 

لبعض املنتجات الزراعية.
نظام  تطوير  ضرورة  اكد  كما 
املياه  ونوعية  كمية  لرصد 
استباقية  فعل  بردود  يتميز 
لتحسني إدارة املياه اجلوفية. 
معاجلة  على  بالتشديد  وطالب 
استخدامها  وإعادة  املياه 
حتقيق  يف  رئيسي  كعنصر 

وتعزيز األمن املائي.
تشجيع  ضرورة  إىل  ولفت 
استخدام مياه الصرف الصحي 
الزراعة  يف  معاجلتها  بعد 
والصناعة  التجميلية  والزراعة 
يف  التوسع  إمكانية  ودراسة 
أخرى،  أغراض  يف  استخدامها 
الفتًا إىل أهمية تنمية القدرات 
جمال  يف  العاملة  الوطنية 

اإلدارة املتكاملة للمياه.
أمن املياه واألمن الغذائي

على  أبوظيب«  وأكد »إعالن 
ضرورة الربط بني ضمان أمن 
الطاقة  مصادر  وتنويع  املياه 
واألمن الغذائي كضرورة حيوية 
ملستقبل  اسرتاتيجية  وأولوية 
جبدية  والتعامل  اخلليج  بلدان 
األداء  مؤشرات  مع  وكفاءة 
البيئي العاملية ومؤشر البصمة 
الكربونية من أجل حتسني موقع 
دول اجمللس خاصة يف جمال 
املياه  ونوعية  الطاقة  املياه 

اجلوفية والندرة املائية.
فإن  أبوظيب  إلعالن  ووفقًا 
من  العديد  حيقق  النهج  هذا 
مزايا  ومنها  اإلجيابية  النتائج 
تسهم يف ضمان  اسرتاتيجية 
أمن املياه والطاقة على املدى 
مزايا  إىل  إضافة  البعيد، 
كبرية  أهمية  ذات  اقتصادية 
نسبة  توفري  املمكن  من  حيث 
مهمة من استهالك املياه وما 
يتبعها من تكلفة إنتاج وتوزيع 

استخدام  بالتالي  يتيح  مما 
التوسع  يف  املياه  فائض 
املتوقع  والصناعي  العمراني 
حتلية  تكلفة  زيادة  بدون 

املياه.
تطور  مواكبة  حيقق  كما 
والتقنيات  التكنولوجيا 
اقتصاد  وبناء  احلديثة، 
والتنوع  املعرفة  على  قائم 
فرص  توفري  يف  يسهم  مبا 
الكفاءات  واستقطاب  العمل 
واالستثمارات األجنبية، إضافة 
البيئة  إىل اإلسهام يف محاية 
املستدامة،  التنمية  وضمان 
جملس  دول  موقع  وحتسني 
التعاون يف املؤشرات البيئية 

العاملية.
نص »إعالن أبوظيب«

الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم 
كل شيء  املاء  من  »وجعلنا 

حي«، صدق اهلل العظيم.
مبناسبة انعقاد الدورة احلادية 
األعلى  للمجلس  والثالثني 
اخلليج  لدول  التعاون  جمللس 
العربية يف أبوظيب يومي 6 و7 
من  وانطالقًا   2010 ديسمرب 
السامية  والغايات  األهداف 
وحتقيقًا  التعاون  جمللس 
لتطلعات ورغبات شعوب دول 

جملس التعاون.
العربية  اإلمارات  دولة  تؤكد 
املتحدة على أهمية قطاع املياه 
وضرورة  اجمللس  دول  يف 
مستقبلية  اسرتاتيجية  إعداد 
احملاور  احتياجات  فيها  يراعى 

الثالثة للتنمية املستدامة.
وإذ تشهد بلداننا حاليًا نهضة 
تنموية كبرية يف كل القطاعات 
من  كثري  يصحبها  واجملاالت 
التحديات اجلسام اليت تواكب 
الطموحات  من  العظيم  القدر 
لتحقيقها  مجيعًا  نصبو  اليت 
حيث  شعوبنا،  وأبناء  ألوطاننا 
من  تنبثق  التحديات  هذه  إن 
الكم اهلائل من اإلجنازات اليت 
اجملاالت  كل  يف  حتقيقها  مت 
مقرونًا  كافة،  الصعد  وعلى 
تطوير  حنو  الدؤوب  بسعينا 
واستغالل  البشرية  مواردنا 
ثرواتنا الطبيعية بشكل مستدام 
حتى نصطف جنبًا إىل جنب مع 
منوًا  واحلضارات  األمم  أرقى 
وازدهارًا ويصبح جمتمع اخلليج 
يف  به  حيتذى  مثااًل  العربي 
وأمنوذجًا  احلضارية  التنمية 
الرفعة  يف  بالبنان  له  يشار 

واالزدهار.
التنمية  عجلة  دفُع  َب  َتَطلَّ وإذ 
متسارعًا  تطويرًا  جمتمعنا  يف 
خدمات  يف  مسبوق  وغري 
يتجزأ  ال  كجزء  التحتية  البنى 
من اخلدمات احلضرية للمجتمع 

املدني.
وحيث إن اهلل سبحانه وتعاىل 
حبانا بيئٍة غنية يف مواردها من 
النفط والغاز ولكن شحيحًة يف 
مصادرها من املياه اليت تعترب 
والشريان  الرئيسي  العصب 
وكل  حضارة  ألي  احليوي 
تنزيله  حمكم  يف  كما  تنمية، 
شيء  كل  املاء  من  »وجعلنا 

حي«.
كقطاع  املياه  ألهمية  وإدراكًا 
من  النهوض  ميكن  ال  حيوي 
دون دعمه وتطويره بل وردفه 
حتقق  اليت  اإلمكانيات  بكافة 

التنمية املستدامة.
وإدراكًا ألن دول اجمللس تنتج 
املياه احملالة  حاليًا حنو نصف 
للوفاء  العامل  مستوى  على 
للتطوير  شعوبنا  مبتطلبات 

والتنمية.
وإدراكًا بأن عملية حتلية املياه 
من  هائلة  مصادر  إىل  حتتاج 
سعينا  ضوء  ويف  الطاقة. 
استمرار  لضمان  الدؤوب 
التنمية  متطلبات  توفري 
نوصي  لشعوبنا،  واالزدهار 
خطوات  اختاذ  أواًل:  يأتي:  مبا 
اسرتاتيجية  حنو  وحثيثة  جادة 
املدى  بعيدة  شاملة  خليجية 
بشأن املياه يتم اعتمادها من 
جمللس  األعلى  اجمللس  قبل 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
كتوصيات ذات أولوية قصوى 
ليتم  املختصة  للجان  ترفع 
بتنفيذها.  تعليمات  استصدار 
كل  اعتبارها  يف  وتأخذ 
وعلى  العالقة  ذات  القضايا 
والتأثريات  اخلصوص،  وجه 
على  املناخ  لتغري  احملتملة 
قطاع املوارد املائية والتكيف 
معها، وترشيد االستهالك يف 
التنموية،  القطاعات  خمتلف 
بني  املتبادلة  والتأثريات 
املياه،  وقطاع  الزراعة  قطاع 
لعمليات  احملتملة  والتأثريات 
نوعية  على  التحلية  وأنشطة 
احلية  وثرواتها  البحر  مياه 
والتخزين  املناخ،  تغري  وعلى 

االسرتاتيجي للمياه.
أمن  ضمان  بني  الربط  ثانيًا: 

الطاقة  مصادر  وتنويع  املياه 
واألمن الغذائي كضرورة حيوية 
ملستقبل  اسرتاتيجية  وأولوية 
جبدية  التعامل  ثالثًا:  بلداننا. 
األداء  مؤشرات  مع  وكفاءة 
البيئي العاملية ومؤشر البصمة 
الكربونية من أجل حتسني موقع 
دول اجمللس خاصة يف جمال 
املياه  ونوعية  الطاقة  املياه 

اجلوفية والندرة املائية.
وطنية  معايري  وضع  رابعًا: 
ارتفاع  من  للحد  إقليمية  أو 
قطاع  يف  الكربونية  البصمة 
وكذلك  واملياه  الطاقة  إنتاج 
تشجيع  خامسًا:  للمنازل. 
تنويع  إىل  اهلادفة  اجلهود 
البحث  ودعم  الطاقة  مصادر 
الطاقة  جمال  يف  والتطوير 
املياه.  وإنتاج  املتجددة 
وحتديث  إصدار  سادسًا: 
التشريعات والقوانني الكفيلة 
الطاقة  إنتاج  كفاءة  بتعزيز 
استهالكهما.  وترشيد  واملياه 
ترشيد  على  التشديد  سابعًا: 
بعد  خصوصًا  املياه  استهالك 
أن سجلت معدالت االستهالك 
يف دول اجمللس ارتفاعًا ملحوظًا 
والعمل  األخرية  السنوات  يف 
االستهالك  أمناط  تعديل  على 
أدوات  بني  الدمج  طريق  عن 
واآلليات  والتوعية  التثقيف 
وعن  املياه(  )تسعري  املالية 
وتوظيف  وتبين  تشجيع  طريق 
احلديثة  والتقنيات  االبتكارات 

يف جمال الرتشيد.
ثامنًا: تطوير مواصفات أعمال 
تصميم وإنشاء حمطات التحلية 
الكفاءة  لرفع  املياه  وشبكات 
التأثريات  من  والتخفيف 
التسرب  من  وللحد  البيئية 
مع  يتماشى  ومبا  واهلدر 
العاملية  واملواصفات  املعايري 
وترشيد  املياه  إنتاج  يف 
تطوير  تاسعًا:  االستهالك. 
قياسية  مواصفات  واعتماد 
أفضل  مع  تتوافق  خليجية 
املعايري العاملية لتعزيز كفاءة 
أجهزة  يف  الطاقة  استهالك 
الكهربائية  واألجهزة  التكييف 
املنزلية. عاشرًا: إجراء مراجعة 
شاملة للتنمية الزراعية يف دول 
وضع  على  والرتكيز  اجمللس 
سياسات زراعية وطنية تهدف 
إىل احملافظة على املياه وزيادة 
لالقتصاد.  املضافة  القيمة 
أحباث  تشجيع  عشر:  حادي 

الزراعية  التقنيات  واستخدام 
ذات الكفاءة العالية الستخدام 
املائية  الزراعة  كتقنية  املياه 
للملوحة  املتحملة  والنباتات 
املائية لتوفري االكتفاء الذاتي 
لبعض املنتجات الزراعية. ثاني 
عشر: تطوير نظام رصد لكمية 
ونوعية املياه يتميز بردود فعل 
استباقية لتحسني إدارة املياه 
اجلوفية. ثالث عشر: التشديد 
وإعادة  املياه  معاجلة  على 
استخدامها كعنصر رئيسي يف 

حتقيق وتعزيز األمن املائي.
استخدام  تشجيع  عشر:  رابع 
بعد  الصحي  الصرف  مياه 
والزراعة  الزراعة  معاجلتها يف 
ودراسة  والصناعة  التجميلية 
إمكانية التوسع يف استخدامها 
يف أغراض أخرى. خامس عشر: 
تنمية القدرات الوطنية العاملة 
املتكاملة  اإلدارة  جمال  يف 

للمياه.
حتقيق  النهج  هذا  شأن  ومن 
اإلجيابية  النتائج  من  العديد 
ومنها: أواًل: مزايا اسرتاتيجية 
املياه  أمن  ضمان  يف  تسهم 
البعيد.  املدى  على  والطاقة 
ذات  اقتصادية  مزايا  ثانيًا: 
املمكن  من  حيث  أهمية كبرية 
توفري نسبة مهمة من استهالك 
تكلفة  من  يتبعها  وما  املياه 
إنتاج وتوزيع مما يتيح بالتالي 
يف  املياه  فائض  استخدام 
والصناعي  العمراني  التوسع 
املتوقع من دون زيادة تكلفة 
مواكبة  ثالثًا:  املياه.  حتلية 
والتقنيات  التكنولوجيا  تطور 
اقتصاد  بناء  رابعًا:  احلديثة. 
والتنوع  املعرفة  على  قائم 
فرص  توفري  يف  يسهم  مبا 
الكفاءات  واستقطاب  العمل 

واالستثمارات األجنبية.
محاية  يف  اإلسهام  خامسًا: 
التنمية  وضمان  البيئة 
حتسني  سادسًا:  املستدامة. 
موقع دول جملس التعاون يف 

املؤشرات البيئية العاملية.
ازدهارنا  ودوام  رفعتنا  إن 
تتجلى يف نظرتنا إىل مواردنا 
بأهميٍة  املائية  وخاصة  البيئية 
اسرتاتيجية وتوجٍه بعيد املدى 
املصدر  هذا  توفر  يضمن 
وأبناء  جمتمعنا  لتطور  الثمني 
ستسهم  عديدة  ألجيال  شعبنا 
عالية  أوطاننا  راية  إبقاء  يف 

بالرفعة واجملد.

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:
www.meherald.com.au/myherald 

العرب والعالم
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عيسى  بن  محد  امللك  كان 
البحرين  ملك مملكة  خليفة  آل 
وصل اىل ابو ظيب على رأس 
يف  املشارك  اململكة  وفد 
والثالثني  احلادية  القمة  مؤمتر 
جمللس  االعلى  للمجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

رفيع  وفد  برفقته  كان  وقد 
املستوى.

مؤمتر  أن  البحرين  ملك  وأكد   
والثالثني  احلادية  القمة 
جمللس  األعلى  للمجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
من  إليه  يتوصل  سوف  وما 
قرارات ونتائج يؤكد أننا أكثر 
إصرارًا على املضي يف توثيق 
حلياة  دولنا  بني  التالحم  عرى 
متعاونة آمنة تقوم على أساس 

وحدتنا اخلليجية.
اجتماعاتنا  جتدد  أن  وأضاف: 
إرادتنا  عن  صادق  تعبري  هو 
للروابط  عملية  وصياغة 
الثابتة بيننا، وفيما يلي نص 
دواعي  ملن  »إنه  التصريح: 
وشعورنا  العامرة  سعادتنا 
اإلخاء  بكريم  ننعم  أن  الدائم 
صاحب  أخينا  من  واملودة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
املتحدة  العربية  اإلمارات 

أكد الشيخ محدان بن مبارك 
األشغال  وزير  نهيان  آل 
العامة رئيس اجمللس الوطين 
اهمية  االمارات  يف  لإلعالم 
والثالثني  احلادية  الدورة 
جمللس التعاون لدول اخلليج 
تستضيفها  اليت  العربية 
أبوظيب برئاسة صاحب السمو 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

نهيان رئيس االمارات.
يف  محدان  الشيخ  ووصف 
خالل  صحفية  تصرحيات 
تفقده املركز اإلعالمي اخلاص 
بتغطية وقائع القمة اخلليجية 
انرتكونتيننتال  فندق  يف 
خطوة  بأنها  القمة  أبوظيب 
التكامل  طريق  على  مهمة 
يف  اجمللس  دول  بني 
السياسية  اجملاالت  خمتلف 
واإلعالمية  واالقتصادية 

واألمنية والثقافية.
يف  اجمللس  إجنازات  وحول 
جمال العمل اإلعالمي املشرتك 
جملس  إن  قال  دوله،  بني 
تنسيق  يف  جنح  التعاون 
لدوله  اإلعالمية  السياسات 
موحدة  إىل صيغة  والوصول 
األساسية  األهداف  تراعي 
جماالت  يف  التعاون  جمللس 
اإلذاعة والتلفزيون والصحافة 
واملطبوعات  األنباء  ووكاالت 
وأشار  اخلارجي.  واإلعالم 
أيضًا  جنح  اجمللس  أن  إىل 
يف توثيق التنسيق والرتابط 
اإلعالمية مبا  املؤسسات  بني 
أهدافها  حتقيق  من  ميكنها 
املواطن  جتاه  ومسؤولياتها 
أمشل  بشكل  اجمللس  ودول 
وإنتاجها  جهدها  وتسخري 
اإلعالمي للمصلحة املشرتكة.

اإلعالمية  اإلجنازات  ووصف 
اليت حتققت يف الدولة خالل 
والثالثني  التسعة  األعوام 
حتول  نقطة  بأنها  املاضية 
الصحافة  تاريخ  يف  مهمة 
اإلماراتية ألنها نقلت اإلمارات 
من احمللية إىل العاملية بفضل 
الكبري  والفين  التطور املهين 
اإلعالمي  العمل  مسرية  يف 
الدولة  يف  املؤسساتي 
بالنهوض  اإلمارات  والتزام 
من  الصحفي  العمل  مبستوى 
مع  املتواصل  التدريب  خالل 
واألكادمييات  املعاهد  أفضل 
العديد  وافتتاح  العامل  يف 
من كليات اإلعالم باجلامعات 

الوطنية واخلاصة بالدولة.
األرقام  لغة  »إن  وقال: 
اإلعالمي  املنجز  حول  تتحدث 
يف  توجد  حيث  الدولة  يف 
قناة   15 حاليًا  اإلمارات 
إذاعية  حمطة  و24  تلفزيونية 
و7  يومية  عربية  صحف  و9 
باللغة  تصدر  يومية  صحف 
اإلجنليزية، إضافة إىل وكالة 
أنباء اإلمارات والعشرات من 
اجملالت األسبوعية والشهرية 

والدوريات املتخصصة«.
بدولة  توجد  وأضاف: »كما 
مناطق  أربع  حاليًا  اإلمارات 

أكد مسو الشيخ محدان بن زايد 
آل نهيان املكانة املتميزة اليت 
تتبوأها دولة اإلمارات بني قوى 
الداعمة للجهود اإلنسانية  اخلري 
إقليميا ودوليا لتحقق مبادراتها 
وفق  املاليني  حياة  يف  فرقا 
باستثمار  تعنى  اسرتاتيجية 
التطوعية  الكفاءات  من  النخب 
امللتزمني بقيم اإليثار واملبادرة 
خلدمة الوطن يف كافة القطاعات 
لتلبية  والتضحية  وامليادين 
وتقديم  اإلنساني  الواجب  نداء 
العون واملساندة اإلنسانية إىل 
الشعوب الشقيقة والصديقة يف 
أوقات الكوارث املختلفة، مشريا 
إىل أن ذلك يأتي جتسيدا لقيم 
أصيلة تنتهجها دولة اإلمارات.

ومثن الشيخ محدان يف تصريح 
العاملي  اليوم  مبناسبة  صحفي 
للتطوع جهود الكوادر التطوعية 
من  مشرفة  مناذج  قدمت  اليت 
دعم  سبيل  يف  البذل  أشكال 
بالكوارث  واملتأثرين  املنكوبني 
مناطق  شهدتها  اليت  الطبيعية 
الفرتة  خالل  العامل  من  متفرقة 
حتقق  ما  إىل  مشريا  املاضية، 
اجلهود  من  حيوية  جوانب  يف 
اإلنسانية بأيد تعمل بكل تفاني 
اإلنساني  الواجب  لنداء  تلبية 
التطوعي  العمل  قيمة  وتدرك 
بالشرائح  النهوض  يف  ودوره 
حتسني  يف  آماهلم  لتحقق 
الظروف اليت ميرون بها، مؤكدا 
التزاما  يعكس  أنه جهد مشرف 
احملبة  رسالة  بسمو  وإميانا 
الكوادر  سواعد  ترمجتها  اليت 

التطوعية إىل واقع ملموس.
وقال إن العمل التطوعي شهد 
خالل الفرتة املاضية دفعة قوية 

أكد املكانة املتقدمة لإلمارات يف ساحات العمل اإلنساني إقليمياً ودولياً 

محدان بن زايد يثمن جهود الكوادر التطوعية يف تقديم مناذج مشرفة بالبذل والعطاء

انطلقت به إىل مراتب الصدارة 
معززا  واألولوية،  االهتمام  يف 
من  الالحمدود  بالدعم  موقعه 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الدولة حفظه اهلل وأخيه صاحب 
راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
الشيخ  أول مسو  والفريق  دبي 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  حممد 
عهد أبوظيب نائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة.
وذكر مسوه أن مقتضيات العمل 
املقبلة  املرحلة  خالل  اإلنساني 
الستثمار  مكثفة  جهودا  تتطلب 
الطاقات الشبابية من أبناء الوطن 
املستحقة  مكانتها  وإعطائها 
مسرية  دعم  يف  والواجبة 
التنمية ألداء دور أكثر فاعلية، 
ترعاه  اجتماعي  حراك  ضمن 
املؤسسات املعنية بتأهيل تلك 
الكوادر وتنظيم العمل التطوعي 

*الشيخ محدان بن زايد آل نهيان*
اجلهود يف  تلك  إلبراز  وتنميته 
مردود  تقيم  شفافة  صورة 
العمل التطوعي ودوره يف دعم 
الرمسية  السلطات  ومساندة 
يف خدمة اجملتمع واحلفاظ على 
والثروات  احلضارية  املكتسبات 
يف  البالد  بها  تنعم  اليت 
والتنموية  االقتصادية  النواحي 

واالجتماعية واإلنسانية. 
تعزيز  ضرورة  على  شدد  كما 
النشء  لدى  الوطنية  اهلوية 
الظروف  خلق  على  والعمل 
الطاقات  الستقطاب  املالئمة 
تقديم  على  القادرة  البشرية 
جهدها خلدمة الوطن واإلنسانية 
، مؤكدا ما ينتظر تلك األيادي 
الفرتة  خالل  مسؤوليات  من 
املعلقة  اآلمال  لتحقيق  القادمة 
عليها ملواصلة السري على درب 
على  واحلفاظ  اإلنساني  العطاء 
هذا  الرائد يف  اإلماراتي  الدور 
بنفس  ودوليا  إقليميا  اجلانب 

املستوى من التميز والرقي.

ملك البحرين محد بن عيسى: املؤمتر يؤكد أننا أكثر 
إصراراً على املضي يف توثيق عرى التالحم 

الذي جيمعنا يف مدينة أبوظيب 
يوم  املبارك  اليوم  هذا  يف 
واالعتزاز  السرور  فيه  يتجدد 
للمسؤوليات  استجابة  ويأتي 
التارخيية املشرتكة اليت حنملها 
التفاهم  من  إليه  نتطلع  وما 
األهداف  حتقيق  يف  والتطابق 
الثقة  ستعزز  اليت  واآلمال 
شعوبنا  قلوب  يف  والطمأنينة 
وذلك ملا لدى أخي العزيز من 
سوف  ومشورة  ورؤى  أفكار 
تزيد من تالمحنا وتعمق عالقاتنا 
على  القائمة  اخلليجية  وثوابتنا 
أسس التعاون والسالم وذلك 
يليق  أفضل  أجل مستقبل  من 
بطموحات شعوب دول جملس 
بقضاياه  واالهتمام  التعاون 
احلضارية يف بناء اقتصاد منتج 
تسهم  راسخة  علمية  وقاعدة 
يف بناء مستقبل اإلنسانية«.

سوف  وما  هذا  اجتماعنا  إن 
قرارات  من  إليه  نتوصل 
ونتائج يؤكد أننا أكثر إصرارًا 
توثيق  فى  قدمًا  املضي  على 
حلياة  دولنا  بني  التالحم  عرى 
متعاونة آمنة تقوم على أساس 
وحدتنا اخلليجية ..هذه الوحدة 
التى جتسدت فى صيغ عملية 
بها  قمنا  واقعية  وإجراءات 
وتتحقق  العيان  ويشهدها 

باملمارسة وهذا يؤكد أننا مجيعًا 
نسري ونبحث جادين وبعمق عن 
مفهوم جديد للتعاون بيننا .. 
تعاون بدا من أبوظيب واليزال 
ثالثني  من  أكثر  منذ  مستمرًا 
عامًا عندما وقع املؤسسون من 
قادة  والسمو  اجلاللة  اصحاب 
النظام  التعاون  جملس  دول 
يف  التعاون  جمللس  األساس 

مايو من عام 1981.
تعبري  هو  اجتماعاتنا  جتدد  إن 
وصياغة  إرادتنا  عن  صادق 
عملية للروابط الثابتة بيننا ومن 
ونتائجه  االجتماع  هذا  فإن  ثم 
وغاياته هو ألبنائنا يف جملس 
التعاون وهو األمل الذي تطمح 
اليت  والتطلعات  قلوبهم  إليه 
تستشفه نفوسهم يف مزيد من 
أصفى  ووشائج  أوثق  روابط 
وأعمق وحياة كرمية حرة تقوم 
على العدالة وتهدف اىل الرخاء 
مستقبل  يف  الثقة  وتسودها 
أمن ألجيال ال يتهددها اخلوف 
وإمنا ترفع رايات األمل والعزة 

واجملد.
غد  ليكون  مجيعًا  اهلل  وفقنا 
ازدهارًا  أكثر  التعاون  جملس 
داعيًا املوىل العلي القدير أن 
جيمع قلوبنا على اخلري دائمًا إنه 

نعم املوىل ونعم النصري«.

أكد أن ثورة املعلومات دعمت خططنا اإلعالمية يف داخل الدولة وخارجها

وزير الشغال يف االمارات محدان بن مبارك: 
»التعاون« جنح يف توحيد السياسات اإلعالمية خلدمة أهداف الدول األعضاء

*محدان بن مبارك يدلي بتصرحيات صحفية خالل زيارته للمركز اإلعالمي*

عشرات  حتتضن  حرة  إعالمية 
املؤسسات  من  املئات 
واإلذاعية  اإلعالمية 
والصحافية  والتلفزيونية 
اإلقليمية  واإللكرتونية 
املنطقة  بينها  من  والدولية 
اإلعالمية احلرة بأبوظيب وتضم 
من  إعالمية  شركة   115 حنو 
ومدينة  العامل  أحناء  خمتلف 
اليت تضم 875  دبي لإلعالم 

مؤسسة إعالمية«.
املعلومات  ثورة  إن  وقال: 
يف  اإلعالمية  خططنا  خدمت 
الداخل واخلارج، الفتًا إىل أن 
للمجلس  اإللكرتوني  املوقع 
الوطين لإلعالم »يو أيه إي 
إنرتآكت« حقق قفزة نوعية 
يف جمال نشر املعلومات بعدة 
االنرتنت  شبكة  على  لغات 
االقتصادية  التطورات  عن 
واالجتماعية  والسياسية 
والثقافية يف الدولة وكذلك 
اإلمارات  أنباء  وكالة  موقع 
واإلجنليزية  العربية  باللغتني 
إىل  إضافة  يوفر  الذي 
الفوتوغرافية  الصور  األخبار 

والتلفزيونية.
وقال معاليه إن دولة اإلمارات 
على  االنفتاح  بضرورة  تؤمن 
أهمية  نولي  فإننا  لذا  اآلخر، 
يف  الدولة  ملشاركة  خاصة 
يقيمها  اليت  اخلليجية  األيام 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس 
من  عدد  يف  سنويًا  العربية 

عواصم العامل.
بالتعاون  يتعلق  وفيما 
اإلعالمي اخلليجي، أكد معاليه 
أن اجمللس يطمح إىل توحيد 
السياسات اإلعالمية من خالل 

التماثل  نقاط  يف  البحث 
السياسات  بني  والتقارب 
دول  يف  القائمة  اإلعالمية 
تصور  إىل  وصواًل  اجمللس 
موحدة  صيغة  أو  مشرتك 
األساسية  األهداف  تراعي 
جملس  أجلها  من  قام  اليت 
هذا  أن  خصوصًا  التعاون، 
بالتحول  حاليًا  يواجه  الطموح 
اإلعالم  أجهزة  خصخصة  حنو 
الرمسية وإلغاء وزارات اإلعالم 
اجمللس  دول  بعض  يف 
إىل  اإلعالم  أجهزة  وحتويل 
مؤسسات مستقلة يف غالبية 

الدول األعضاء.
وشهد التعاون اإلعالمي بني 
العام  خالل  اجمللس  دول 
عدد  اجتماعات  عقد  احلالي 
اإلعالم  جمال  اللجان يف  من 
هذه  عمل  وركز  املشرتك 
هدفني  حتقيق  حول  اللجان 
إعالم  خدمة  هما  رئيسني 
دول اجمللس وتفعيل جماالت 
اإلعالم املشرتك بينها وخدمة 
التعاون  جملس  مسرية 

إعالميًا.
أقرها  اليت  اللجنة  وتهدف 
االجتماع السادس عشر لوزراء 
تقنيات  متابعة  إىل  اإلعالم 
والتلفزيوني  اإلذاعي  اإلنتاج 
وتطورها والتعاون بني الدول 
األعضاء يف اجملال اهلندسي 
والتنسيق  اخلربات  وتبادل 
خالل  األعضاء  الدول  بني 
يف  تعقد  اليت  االجتماعات 
والدولي  العربي  اإلطارين 
الزيارات  تبادل  إىل  إضافة 
دول  يف  اهلندسيني  بني 

اجمللس.

تنويه واعتذار
سقط سهوا يف عدد السبت املاضي

 الصادر يف 5 كانون االول
 ان الزميلني انطونيوس بو رزق 

ومارك شالال سيغادران اىل االمارات 
على منت طريان اخلليج والصحيح هو 

على منت طريان االحتاد 
لذا وجب االعتذار 

العرب والعالم
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اختصاص، خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال 
 تتوفر في الصيدلية

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحاً حتى 8 ليالً

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

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

(BLACKMORES)

آخر  لبنان ختتلف من كاتب إىل  املقاربات السياسّية لألحداث يف 
والفكرّية  والوطنّية  الروحّية  املوقع واملنطلقات واملشارب  حبسب 
وإذا يوجد إمجاع على حّب لبنان واإلنتصار للبنان بوجه كّل طامع 
بأرضه ومياهه، كما بوجه كّل من يهّدده بوحدته وأمنه واستقراره، 
فهناك إمجاع يف الوقت ذاته حول احلرية من أمر قادته السياسيني 
الذين بعضهم ال يزال أسري مفاهيم طائفّية، وبعضهم ال يزال أسري 
مفاهيم إقطاعّية،  وبعضهم أسري املصاحل اخلاّصة، فيما قّلة هم 
الساسة أصحاب املواقف الذين يؤثرون مصلحة الوطن ككّل على 

كّل مصلحة. 
من  عدد  إىل  التالي  السؤال  توجيه  مّت  اخللفّية  هذه  ضمن  ومن 
رفيق  الراحل  السابق  لبنان  وزراء  رئيس  اغتيال  "منذ  الكّتاب: 
احلريري بالتزامن مع صدور القرار الدولي رقم 1559 ولبنان يعيش 
حال من الزلزال السياسي وجاء الغزو اإلسرائيلي للبنان بتاريخ 12 
إّبان هذا الزلزال ما هو رأيك  مّتوز 2006 باعتباره الفصل األعنف 
مبا جيري؟ هل لبنان مّتجه إىل انفراج أمين واقتصادي واجتماعي؟ 
أم مّتجه إىل ضيق؟. ما هو رأيك بالسياسيني اللبنانيني، ومستوى 

إدائهم السياسي عمومًا.
***

1 ـ زعماء أشاوس
ـ شربل بعيين )شاعر ورئيس حترير جمّلة غربة(

لبنان ومنذ بزوغ فجر استقالله يعيش تقلبات سياسية موجعة لدرجة 
وما  لبنان،  يف  أهلية  حرب  هناك  سنوات  عشر  كل  معها:  قيل 
نراه اليوم هو إمتداد لتلك التقلبات، لن يتغرّي ما مل يتغرّي نظام 
احلكم الطائفي، وتلتغى احملاصصة الطائفية وتتالشى الكانتونات 
الطائفية. لبنان كما نراه مقّسم طائفيًا بشكل مقرف، فبمجرد أن 
معظم  أن  جند  لذلك  طائفيًا،  تنعتها  حتى  فيه  منطقة  إسم  تذكر 
سياسيينا ال يعملون من أجل مصلحة لبنان ككل، بل من أجل مصلحة 
مناطقهم الضيقة اليت تعطيهم القوة واالستمرار. بكل األسف أقول 
فالتدخالت  باستقالله،  ينعم  مل  ما  باستقراره  ينعم  لن  لبنان  إن 
اخلريفية،  األشجار  بأوراق  الرياح  تتالعب  كما  به  تتالعب  األجنبية 
والنعرات الطائفية تقّض مضجعه إثر كل غياب مشس، وزعماؤه 
األشاوس ال تهمهم سوى مراكزهم، والويل ملن يتطاول عليهم، 
إنهم جبنة الوطن املعفنة الفاسدة، وعلينا أن نلتهمها باستمرار.  

جرمية إغتيال احلريري جيب أن ال متر دون عقاب، كي ال حتصل جرائم 
أخرى قد ال تصيب السياسيني بل أرباب القلم كما حصل مع مي 
شدياق وجربان تويين ومسري قصري وسليم اللوزي وغريهم، ولكنها 
ليست السبب فيما حيصل بلبنان، ألن لبنان كما قلت سابقًا، مبين 
من  متمكن  يتمكن  ولن  باستمرار  ينفث محمه  طائفي  بركان  على 
إمخاده ما مل ننِب املواطن العلماني الذي ال تهمه أواًل وأخريًا سوى 
مصلحة وطنه لبنان، كما أن اسرائيل ليست حباجة إىل ذرائع كي 
إذ  الكربى،  الطامة  وهنا  ولغريها،  هلا  مباحة  فأرضه  لبنان  تهاجم 
كيف يقبل لبنان على إنفراج سياسي وأمين واقتصادي واجتماعي 
التسميات.  اختلفت  وإن  له  أعداء  حوله  من  وكل  فيه  من  وكل 
لقد قال أحدهم: إنقاذ لبنان لن يتم إال بإعجوبة، وأعتقد أن هذه 
األعجوبة لن تتم إال بأيدي الشرفاء من أبنائه، فتعالوا نعمل بإخالص 
من أجل إنقاذه، إنه وطننا الذي ال وطن لنا يف الشرق إاله، نتطلع 

له وبه حنلم ومن أجله نشدو ونكتب وندمع.
 ***

2 ـ حرب األسرى
ـ أنطون سابيال )كاتب ومرتجم(    

كان وما زال لبنان ضحية املخططات والقالقل السياسية اليت ما 
برحت تعصف يف منطقة الشرق االوسط منذ مطلع القرن املاضي 
وحتى اآلن، ويف احلقيقة فإن اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق 
رفيق احلريري يدخل يف هذا السياق، أي مبعنى ان عملية اإلغتيال 
حبد ذاتها ليست بالغريبة على الساحة اللبنانية اليت شهدت عمليات 
تصفية مماثلة لقادة بارزين من لبنانيني وغريهم. وعلى ضوء ذلك 
فإن قرار 1559 جاء ليؤكد ان لبنان ككل كان هو املستهدف وليس 

املرحوم احلريري فقط. 
وبالنسبة للعدوان اإلسرائيلي فال بد من القول أنه مل ينته بعد، 
وهو طبعًا جزء ال يتجزأ من القرار 1559. الواليات املتحدة لديها 
اال  أيضًا  أجندتها، وعلينا  أجندة خاصة بها يف املنطقة، وألوروبا 
ننسى روسيا، ثم هناك الدول العربية اليت تدخل يف صراع خفي 
العدد  هذا  وبوجود  عناوينها.  هلا  االخرى  هي  إيران،  مع  وعلين 
الرؤية ضبابية ومثري للحرية، ولكن ما  الالعبني تصبح  الكبري من 
هو معروف أن أكثر املنتفيعن من لبنان ضعيف، هي إسرائيل يف 

املرتبة االوىل، ثم القوى االقليمية االخرى. 
بالتاكيد، فإن تدّفق آالف االجانب إىل لبنان ومشاريع إعادة البناء 
سوف ينجم عنها نوع من اإلنفراج اإلقتصادي، لكن املشكلة تكمن 
مستقبل  يف  االجنيب  واملستثِمر  اللبناني  املواطن  ثقة  مدى  يف 
لبنان. اللبنانيون معروف عنهم انهم من أصحاب املهارات التجارية 
والصناعية وال أشك حلظة ان لبنان سيعود ينهض من جديد يف 

أسرع وقت. 
وبالنسة ملستقبل الصراع بني حزب اهلل وإسرائيل فأعتقد ان وجود 
ينتظرون  للذين  وأقول  حسمه،  قد  "اليونيفيل"  الدولية  القوات 
هو  اآلن  فالوقت  وراء سراب،  أنكم جترون  أخرى  حربًا  أو  معركة 
للمناورة السياسية ولقطف الثمار السياسية، وحتى لو وقع إعتداء 

ما هو رأيك بالسياسيني اللبنانيني ومستوى إدائهم السياسي 
 )احللقة األوىل(                          شوقي مسلماني    

على إيران فإنين ال أعتقد أن حزب اهلل الذي يدرك حجم التضحيات 
اليت قدمها اللبنانيون يف حرب األسرى هو يف وارد حرب أخرى. 

املرحلة  هذه  اللبنانيني يف  السياسيني  إداء  بالنسبة ملستوى  أما 
ال  فأنا  وبصراحة  اجملهول،  من  اخلوف  عن  ينم  إداء  فإنه  بالذات 

أحسدهم على ما هم فيه.

يف عام 1993 اقام رئيس الرابطة العربية 
مهرجان  عايق  ظاهر  املهندس  السورية 
 )800( على  زاد  حاشد  حبضور  احملبة 
اجلالية  مجال  ملكة  انتخاب  ومت  شخص 
احلسناء  باللقب  فازت  حيث  السورية 
جورج  املهندس  كرمية  حبيب  جريالدين 
املرحومة  واالجتماعية  الوطنية  والناشطة 
وائل  الدكتور  وعقيلة  حبيب  غلوريا 
أطفال يف عمر  أربعة  غنوم حاليا، وهلما 

الورود.

صّور من تاريخ اجلالية

تقديم اكرم املغّوش

*جريالدين تتوسط والدها واملرحومة والدتها وشقيقتها جوسلني
               والزميل اكرم املغّوش*       )فوتو اراكس من االرشيف(

جريالدين حبيب ملكته مجال اجلالية السورية

باختصــــار  
ال بد من التساؤل يوميًا: من اين نبدأ بسرية بين هالل امللبننة، 
وحرب الَبسوس اليت نقلت اوزارها وفصوهلا اىل ربوع البلد املمزق، 

واملرشح ملزيد من التأزم والتمزق.
طبعا، ال غنى عن احملكمة الدولية، وال مفّر من القرار الظين، وال 

يكتمل املشهد من دون ملف "شهود الزور".
وهذا من حتصيل احلاصل، ومما يكاد يدخل يف العادات الصباحية 

مع ركوة القهوة.
يتأثر لبنان بال ريب، ومباشرة، بكل ما حيصل حوله ويف املنطقة 
وما يطرأ من تطورات، سواء على جبهة املفاوضات الفلسطينية – 
االزمة  ام على صعيد  آخر،  تنتقل من تعثر اىل  اليت  االسرائيلية 

املفتوحة بني ايران ونصف الكرة االرضية.
من  وارحب  افضل  جتد  ال  واملآزق  الصعوبات  من  "الباقة"  هذه 
الساحة اللبنانية لتصب فيها خرياتها وذيوهلا، فضال عن االضافات 
واولئك  النقمة،  سيف  شاهري  قرائح  بها  جتود  اليت  اليومية 
البلد مسرع  املتمسكني بـ"تطمني" الناس مع كل صباح اىل ان 

حنو اهلاوية.
صحيح ان الرئيس ميشال سليمان حياول ويسعى ويقرتح، ويفتح 
ثغرات يف اجلدران املسدودة، اال ان معطلي البلد عن سابق تصور 
وتصميم يطلون مع كل مشس يوم جديد مبطلب تعقيدي من كعب 

الدست، ُمرفق بنفحتني من التهديد والوعيد.
باختصار، هذه هي صورة الوضع اللبناني بكل ما يلتف حول عنقه 
التحرك  ويكّبل يديه ويسربل رجليه، وجيعله مشلوال، ممنوعا من 

او التفلت.
هذه الصورة تأخذنا بدورها اىل مطرح آخر يلقي ضوءا اضافيا على 
الواقع الراهن. اي اىل حيث الضجيج واهلدير املتواصل للمحكمة 

الدولية املذكورة اعاله، وللقرار الظين املذكور دائما اىل جانبها.
الشأن  املتعاطون  يقول 
احلقوقي  والشأن  السياسي، 
والشأن  القضائي،  القانوني 
هذا  ان  عامة،  بصورة  اللبناني 
احملكمة  على  الضاري  اهلجوم 
ومشتقاتها يؤدي اىل عكس ما 
يبتغيه ويفتش عنه املهامجون.

تلقائية  بصورة  ينقلب  انه  بل 
وال  تلغيه  ال  مضادة  حجة  اىل 

ختففه.
عن  خيفى  ان  جيوز  ال  وما 
احملكمة"  على  "احلرب  قادة 
كما  بغاًل  ليس  العام  الرأي  ان 
يتوهمون، وكما برهنت االحداث 

وجمرياتها.
احلملة،  ضراوة  ازدادت  فكلما 
الصارخة،  الضاجة  واخلطب 
والزجليات  والسجاالت 
اخلطب  ومعها  التلفزيونية، 
لدى  قناعات  ترسخت  الرنانة، 
وراء  بأن  العام  والرأي  الناس 
الضروس  احلرب  هذه  أكمة 
من  املزيد  اىل  اال  يؤّدي  ال  ما 

الشكوك والتساؤالت.
اىل  عادة،  يلجأ،  ال  فالربيء 
السيوف  وشهر  التهديد 
ليفرض  او  ليثبت  واملدافع 
نظافة  من  والواثق  براءته. 
يكون  كفه،  ونظافة  موقفه، 
عادة كاجلبل الذي ال تهزه ريح، 
وال تهزه شائعات مل تقرتن بعد 
بأي نصوص رمسية، وال ختدش 
راحة باله واطمئنانه اىل براءته 
ال حماكم دولية وال قرارات ظنية 

مهما بلغ شأوها.
كبرية،  حبرية  الناس،  يتساءل 
مَل مل ينتظر "املهامجون" صدور 
على  واالطالع  الظين  القرار 
مضمونه حيث يكون لكل حادث 

حديث؟
أيام ويظهر اخليط االبيض من 

اخليط االسود...
»زّيان«    
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الدليل التجاري

@÷�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

<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

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèfl
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

مناقيش - حلم بعجني - صفائح 
جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك- 

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
 على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 اكثر من 30 سنة خربة 

لالتصال: جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

)B.COMM., FTMA, AIM, FTIA(

)Bell Tower Centre( 
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

2010 االول  كانون   11 Saturday 11 December 2010السبت 
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PERTH:

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

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

HEAD OFFICE MELBOURNE 
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195 - 199 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

Stars Palace
قصر النجوم 
جنمة القصور

صالتان فخمتان بديكور رائع جاهزتان الستقبال مجيع حفالتكم ومناسباتكم
الصالة الكربى تتسع لـ600 شخص والصغرى لـ250 شخصًا

اشهر اصناف املأكوالت حسب الطلب  باسعار مهاودة
ادارة ساهرة على راحة الزبائن ، ضيافة مميزة وخدمة ممتازة

للحجز واالتصال: مجال دباغ : موبايل: 0414632295
هاتف: 97276777 - فاكس: 97286777

15 Railway Pde, Fairfield NSW, 2165

تشكيلة واسعة
 من املأكوالت اللبنانية 

مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات

 سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

لصاحبه جان شاهني

Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

جلسة رائعة مع النرجيلة
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AUBURN NOW
OPEN

MASSIVE PANEL
CLEARANCE
MASSIVE PANEL

CLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCE

Panasonic (42”) 106cm Full High Definition LCD Television.Television.T
1920 x 1080 resolution, HD digital tuner, USB input, Viera
image viewer, 20,000:1 dynamic contrast, 3x HDMI. THL42U20A

101cm

106cm

5-STAR
ENERGY
RATING

Christmas
Shopping?

• NO DEPOSIT
• NO INTEREST

• NO REPAYMENTS
until March 2011*1

CLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCECLEARANCE
•

Take our Christmas
Payment Option!

$899
$899

SamsungSamsung (46”)(46”) 116cm116cm 3D3D CapableCapable
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x 12 Clear Motion rate,
Internet@TV,Internet@TV,Internet@TV 4x HDMI. UA46C8000XF

Samsung (55”) 138cm 3D Capable
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x 12 Clear Motion rate,
Internet@TV,Internet@TV,Internet@TV 4x HDMI. UA55C8000XF

ge , 20,000:1 ynamic contrast,

Samsung (55”) 138cm 3D Capable

138cm

Voxson (31.5”) 81cm High Definition LCD Television.Television.T
HDMI input x3, HD digital tuner, USB recording to external HDD (not
included), USB playback. VLCD32CT

ToshibaToshibaT (40”) 101cm Full High Definition LCD Television.Television.T
1920 x 1080 resolution, 100Hz, HD digital
tuner, 4x HDMI. 40RV700A

81cm

$399

116cm

LG (47”) 119cm 3D Capable Full
High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 10,000,000:1 contrast, 1ms response time, 4x
HDMI, DNLA, Wi-Fi and Skype™ compatible. 47LX9500

PRICE SMASH WHAT A DEAL

*2
*2

BONUS
5 YEAR

WARRANTY

$4488$2888

*2

$2788

119cm

Product offers end 15/12/10. Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.

www.harveynorman.com.au
T H E T V S P E C I A L I S T

19
75

04
_A

UBAUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

(Computers/Electrical only)

@


*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 4 Months: Available to approved customers on single or multiple transactions over $300 on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine between 17/11/10 and 24/12/10. Offer available on purchases
from Harvey Norman franchisees (excludes Miele). Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE
CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month
applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588)
and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2. Bonus is by redemption from the supplier. Various postage and handling fees may be applicable in order to receive the bonus and are dependent on the
supplier’s offer. Terms and conditions apply, see in store for full details.

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

BONUSBONUS
TOSHIBA

NETBOOK OR
A TOSHIBA
22” LCD TV
 

*2
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األســـبوع

وجــــه
اعداد أكرم املغّوش

والوطن  اهلل  حمبة  على  جتتمع  اليت  العائلة 
وتضع العلم نصب اعينها حتقق امنياتها يف 

العزة والكرامة والنجاح.
حققن  اللواتي  العربية  اجلالية  صبايا  ومن 
البيتية  الرتبية  بفضل  طموحاتنا  وسيحققن 
الشابة احلسناء نيكول جحا كرمية رجل االعمال 
الفاضلة  والسيدة  جحا  قسطنطني  املرحوم 

سيدة االعمال نيللي املبيض جحا.
تعود نيكول جبذورها اىل مسقط رأس والدها 
رأس  ومسقط  الكورة  بشمزين  بلدة  يف 
زارتهما  حيث  طرابلس  امليناء  يف  والدتها 
وفرحت بلقاء االهل واالقارب ومتتعت جبمال 

لبنان.
واسرة حمرتمة  كريم  بيت  نيكول يف  ولدت 
االسرتالية  السياسة  العاصمة  كانبريا  يف 
وتعلمت يف مدارسها ومازالت تتابع دراستها 
الوطنية  كانبريا  جامعة  احلقوق يف  كلية  يف 
لتصبح حمامية اسوة بشقيقتها استيال احلائزة 
على ماجستري يف العلوم العامة وآن اجملازة 
اجملاز  جربائيل  وشقيقها  االعمال  ادارة  يف 

يف العلوم.
 تقول نيكول نشكر الرب على ما منحنا من 
والدي  احلبيب  املرحوم  دائما  ونتذكر  ِنعم 
والسيدة والدتي احلبيبة اطال اهلل يف عمرها 
على ما قدماه لنا وتعبا من اجلنا وعلمانا حب 
اآلخرين وامتنى ان  اسرتاليا ولبنان واحرتام 
شهادات  العربية  اجلالية  ابناء  دائما  حيصل 

نيكول جحا

عليا وحيرتموا اسرتاليا هذه البالد احلبيبة وان 
العربية..  والدول  لبنان  يف  اهلنا  يذكروا 
اهلل  رضا  يا   : واقول  اردد  ان  لي  ويطيب 

ورضا الوالدين.
الشابة اجلامعية نيكول جحا صبية حسناء يف 
تعترب  وتربيتها حيث  قامتها وفكرها وعلمها 
مثاال وقدوة لصبايا اجلالية العربية.. وتتطلع 
نيكول اىل مستقبل مشرق من خالل دراستها 
للحقوق وهل امسى من احلق الذي يدافع عنه 

الشرفاء وكفى..

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب 
مجيع أنواع الرخام والغرانيت

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520

Mob: 0414 394 675

صدق يف 
املعاملة وسرعة 

يف العمل

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

بني يديكم

مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

زيوت، متور، عصري، شاي،ماء الزهر، ماء 
الورد، مساحيق للغسيل، لوحات فنية، 

هدايا وغريها الكثري...
اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت 

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح 
نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة 

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول
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اإلعصار ممر إجباري للخالص؟ 
 

ادمون صعب 

»فاجزعوا لألمر أو ال جتزعوا 
قد تداعى السقف وانهار اجلدار« 
الفند الرّماني 

الذي  نظامه  على  األسبوع،  مطلع  اليمن،  كثريون  لبنانيون  حسد 
الدميوقراطية والقبلية، والذي ال يشجع كثريًا على  هو مزيج من 
الذي  املبدأ  املساءلة،  هو  رمبا،  واحد  جمال  إال يف  به،  االقتداء 
جتاهلته الدميوقراطية اللبنانية منذ األخذ بها يف 9 حزيران 1861 اثر 
اجملازر الطائفية يف اجلبل وقيام »نظام أساسي« للبنان مدعوم 
من الدول الكربى آنذاك، وهي فرنسا وانكلرتا والنمسا وروسيا 

وبروسيا وايطاليا. 
فقد قرر الربملان اليمين دعوة نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن 
والدفاع رشاد العليمي للمثول أمامه واستجوابه يف ما نشره موقع 
الرئيس  إبالغ  عن  سرية  أمريكية  تقارير  من  »ويكيليكس« 
اليمين علي عبد اهلل صاحل يف شهر كانون الثاني املاضي قائَد 
القوات األمريكية يف الشرق األوسط ديفيد برتايوس، الذي كانت 
طائراته تشارك يف املعارك اليت كانت دائرة آنذاك على احلدود 
وتنظيم  احلوثيني،  مواقع  وتقصف  البالد،  وداخل  السعودية  مع 
املتمردين  تقصف  اليت  هي  اليمنية  القوات  ان  »القاعدة«، 

واإلرهابيني، وليست القوات األمريكية! 
وأيا تكن نتيجة االستجواب النيابي اليمين للعليمي، فإنها تكفي 
للقول ان اليمن، البلد الذي اشتهر مندوبوه باالستغراق يف النوم 
يف املؤمترات العربية والدولية، قد استيقظ اآلن ورفع الصوت. 

لكن لبنان استغرق يف النوم، ويا لألسف، بإزاء ما نشره املوقع 
األول من نيسان عام 2008 يف  اجتماعات عقدت يف  عينه حول 
الريزة بني مساعد وزير الدفاع األمريكي للعمليات اخلاصة مايكل 
فايكرز، وقائد قوات العمليات األمريكية اخلاصة مايكل موهلولند، 
وامللحق  سيسون،  ميشيل  آنذاك  األمريكية  باألعمال  والقائمة 
العسكري األمريكي يف السفارة )مل يذكر امسه(، ونائب رئيس 
)آنذاك(  اجليش  وقائد  املر،  الياس  الدفاع  وزير  الوزراء  جملس 

العماد ميشال سليمان، ومدير املخابرات العميد جورج خوري. 
به  بعثت  الذي  اخلالصة،  ـ  التقرير  يف  يستوقف  ما  أكثر  ولعل 
لسان  على  ورد  الذي  الكالم  هو  اخلارجية،  وزارة  إىل  سيسون 
الوزير املر، والذي مل ينفه إىل اآلن، حول نظرته إىل دور اجليش، 
بل رأيه يف عقيدة اجليش اليت طاملا حتدث األمريكيون عن ضرورة 
اإلرهاب  ملواجهة  الداخل  على  اهتمامه  تركيز  بتحويل  تغيريها، 
تاركًا  الفلسطينية،  املخيمات  يف  وخصوصًا  املختلفة،  بأشكاله 
احلدود يف عهدة قوى مسلحة أجنبية من أكثر من 30 دولة، مشريًا 
خاصة«  إىل »قوات  احلاجة  أظهرت  البارد  نهر  معارك  ان  إىل 
عسكرية أكثر منها إىل قوات نظامية ترابط يف اجلنوب يف مواجهة 
العدو اإلسرائيلي، نظرًا إىل عدم التكافؤ، رمبا، بني عديد اجليش 
والتسلح الذي تسمح له به الواليات املتحدة والدول الغربية عمومًا، 
والقوة العسكرية اإلسرائيلية، يف جتاهل لدور املقاومة اليت ترعب 
إسرائيل بصوارخيها وجماهديها األبطال؛ تلك املقاومة اليت مل يكتم 
املر، حبسب ما ورد يف التقرير ـ اخلالصة، موقفه الصريح منها 
على  اجليش  يبقى  بأن  سليمان  العماد  إىل  النصح  تقديم  لدى 
احلياد، يف حال شنت إسرائيل هجومًا جديدًا على »حزب اهلل«، 
وأال يشارك يف املعارك، كما حصل يف حرب متوز، حيث سقط 
له 50 شهيدًا، بل يقوم بدور إنقاذي للسكان، على طريقة الدفاع 

املدني. 
ورمبا كان األكثر حساسية يف ما ورد على لسان املر، كالمه على 
التوزع الطائفي للجيش، وهو املعروف ببعده عن الطائفية، بشهادة 
لتقليص نسبة  املر  بذله  الذي  واجلهد  الرئيس ميشال سليمان، 
العسكريني الشيعة يف اجليش بالنسبة إىل املسيحيني، وإشادته 
بـ»وطنية« العسكريني السنة، مشريًا إىل انه بعد تقليص نسبة 
الشيعة يف اجليش إىل 25 يف املئة »مل يعودوا ميثلون تهديدًا 
السيد  اهلل«  لـ»حزب  العام  )األمني  منهم  طلب  لو  حتى  له، 

حسن( نصر اهلل ترك اجليش«. 
هو  يكون  قد  الدولية،  احملكمة  أرباب  به  لنا  يلّوح  الذي  واحلل 
املطلوب من أجل قلب الطاولة على الالعبني، الكبار والصغار معًا، 
وخصوصًا ان الصورة اليت عرضها الوزير املر أمام األمريكيني قبل 
سنتني، مل تتغري، بل ازدادت قتامة، وان البالد سائرة حنو إعصار 
يعتقد البعض انه من الضروري املرور به لبلوغ »أرض امليعاد« 

املشرتكة بني اللبنانيني. 
ونضيف ان الوزير املر رمبا كان صادقًا يف ما قال، وصرحيًا جدًا ـ 
ما دام مل ينف شيئًا مما ُنشر ـ وانه قدم مصلحة لبنان، كما يراها 
الذي  باملوضوع  قناعته  عن  عرب  كما  أخرى.  أي مصاحل  على  هو، 
ُطرح، لذلك ندعو الرئيس ميشال سليمان والوزير الياس املر إىل 
ان يطلبا من الرئيس نبيه بري دعوة جلنة الدفاع واألمن يف جملس 
النواب إىل جلسة ملناقشة مضمون احملضر ـ اخلالصة، ثم عرض 
النتيجة على الرأي العام، ورمبا طرح الثقة بالوزير املر، إال إذا بادر 
هو إىل االستقالة، مسجاًل سابقة يف التاريخ السياسي اللبناني. 

 

بطولة،  بكل  بريوت  ظلت  االهلية،  احلرب  سنوات  "طوال 
مدينة كتب وصحف وناشرين وعمال طباعة. شكرا لكّتابها، 

نعرف اآلن كيف كان يفّكر القتلة".
فيليب مانسيل

ينمو "معرض الكتاب العربي والدولي" السنوي مثل النبت 
الذي كان يغطي االماكن الفاصلة يف بريوت خالل احلرب. 
تلقاء نفسها بني  بقول، تزدهر من  اعشاب وازهار وحتى 
حقا  اخضر  األخضر"  "اخلط  صار  حتى  املتحاربني،  خنادق 

بطيف متعدد.
واجلدران  املرئية،  غري  ولكن  اآلن،  القائمة  اخلطوط  وسط 
كما  االرض  على  للصريورة  املتأهبة  واخلنادق  املتعارضة، 
"أهل  مع  حنينها  من  شيئا  بريوت  تستعيد  النفوس،  يف 
الكتاب". يلّطف حرب الكتب مساء املدينة. وتنهض الكتب، 
بتواضعها، مسة حضارية يف عاصمة تعرض الفصل االخري 
رأس  ورعونة  التجار  وشبق  احلجر  لفوضى  استسالمها  من 
دمية  ومجاليات  والذكريات  للتاريخ  حبذائه  الرافس  املال 

املتوسط.
الزيتونة  مالهي  بسبب  ليس  الشرق"  "باريس  فيها  قيل 
وكازينو لبنان، بل ألنها كانت ترفع مصابيح احلرب والورق 
تقفل  الشرق  عواصم  كانت  فيما  واجلامعات،  والندوات 
نوافذها، وترنو اىل خدر السبات. ومنذ زمن قال عظيم مصر 
عن  القاهرة  ازاحت  بريوت  ان  العرب، طه حسني،  وعميد 
عرش الكتاب. وسوف يكتب مصطفى امني يف الثمانينات، 
ان بريوت، النازفة من كل اجلروح، ال تزال تتقدم مصر يف 
عامل النشر. وفيما مل تصدر "اوالد حارتنا" اىل اليوم يف 
القاهرة، على رغم حصول جنيب حمفوظ على "نوبل" اآلداب 
لتعبريه عن الروح املصرية، فقد صدرت يف بريوت املرة 
االوىل عام 1965، وال تزال. لكن احدا ال يعرف اىل متى يف 

هذا اجلو املوبوء.
العربي  للكتاب  معرض  اول  االمريكية  اجلامعة  استضافت 
عام 1956. وبعدها جاء الناشرون العرب من كل مكان وكل 
الزيف  مدى  كان  ايا  حبرية،  وينعمون  يقيمون،  العواصم، 
فيها ودرجة الفوضى، فقد كانت غائبة يف بالد العرب. ومل 
يأتها الناشرون فقط، بل حينما كانت على ذلك الوفر من 
احلظ واخلرز االزرق، جاءها شعراء العرب يغسلون اقدامهم 
يف هنائها، ادونيس، بدر شاكر السياب، نزار قباني، عبد 
وحممود  افريقيا،  شاعر  الفيتوري،  حممد  البياتي،  الوهاب 
الباكر.  وغيابه  فلسطني  غياب  الغيابني،  شاعر  درويش، 
بريوت  عقد  عوا  رصَّ الذين  السادة  هؤالء  عددت  وكلما 
االزرق، انسى امحد الصايف النجفي، الذي مل خيلع الكوفية 
وقباالت  الزيتونة  ارصفة  المباليًا  يعرب  وهو  يعتمرها،  اليت 

النورماندي.
هل كان كل ذلك كثريا على بريوت؟ ان يأتي اليها مجيع 

البنوك ومجيع الشعر واالدب ومجيع املنايف املتالحقة؟
فجاة، املدينة اليت ورثت ميناء حيفا وتعدديات االسكندرية، 
يتحلق حوهلا من يريد وراثتها، وانهاء وجودها كآخر جتمع 
ونسي  تهان،  صارت  فجأة،  الشرق.  يف  كوزموبولييت 
القائلون املقارنة مع باريس، وصاروا يقولون "هونغ كونغ". 
اين اجلامعة االمريكية يف هونغ كونغ، واين املتحف، واين 
فوق  متواضعة،  قاعة  يف  اصغت  اليت  اللبنانية"  "الندوة 
حمالت باعة الفراريج املشوية، اىل بعض اشهر اعالم الفكر 
اليت صارت  "النهار"،  واين  العامل؟  والرواية يف  والشعر 
"امللحق"  واين  مصر؟  صحف  مثل  االمة،  مدى  على  ُتقرأ 
للحفظ، يف  مادة  شبه  يتداولونه،  عدن  اهالي  كان  الذي 
ظل النظام االشرتاكي وايام صديقنا الرئيس علي ناصر؟ 
"حزورة"  ان  ليخربني  عدن  من  مرة  كلوفيس مقصود  عاد 
البلد هناك عن كّتاب "امللحق"، وخصوصا انت: مسيحي ام 
مسلم؟ قلت له، انا ايضا ال اعرف. وال يزال اجلواب قائما 

اىل اليوم.
العار الفصل يف  انه من  ملاذا؟ ألننا من جيل كان يعتقد 
ال.  والنواقيس.  املآذن  فيها  تتالصق  مدينة  يف  اهلوية، 
ليس كصورة شاعرية، رومانسية رتيبة ورمبا مملة. ال. وامنا 
كتجربة انسانية عميقة، ولو صعبت على البعض. جتربة مبهجة 
يف احلرية والتجانس، حيث ال يعود للتفاوت او التمايز اال 

معنى الغنى البشري، هنا او هناك.
هونغ كونغ؟ هل يظهر يف هونغ كونغ جورج شحادة او امني 
اغنى  لندن  بنت يف  اليت  املهّجرة  او مي غصوب،  معلوف 

وارقى مكتبات العرب؟
صحيح، حنن اآلن يف حمنة مثل حمن االندلس، ميكن تسميتها 

ايضا "ملوك الطوائف". لكن هذا زمن الردة واالرتداد. ففي 
زمن مضى تنافست الطوائف على اقامة اجلامعات وتعميم 
التعليم. الرهبان واملفتون والقسس، تنافسوا على الكتاب 

ال على القتل، وعلى االبداع، ال على القرون الوسطى.
تنزلق بريوت، اسوة ببقية الشرق، حنو عصور الظالم. وآية 
العتمة ان االنسان ال يسمع سوى صوته. كهف افالطون، 
بل  النور  ليست  احلقيقة  حيث  "اجلمهورية"،  ورد يف  كما 
الظلمة. واهل الكهوف ال ينريهم الضوء بل يعميهم. ذات 
يوم كانت منارة بريوت الرمزية مثل منارة االسكندرية. مدن 
شاطئية واهل إحبار وموانئ. ال جزر ختاف الغريب، وال جبال 
ختاف القادمني. بل مرافئ تتالقى فيها احلضارات وتتنافس 
عليها االحالم واآلمال. ذلك عصر كان منظره ميشال شيحا: 
بل  متساحمة،  او  متعايشة،  مدينة  بريوت  تكون  ان  ليس 
مخسة  بعد  بركات  حليم  يرمسها  سوف  كما  ملونة،  مدينة 
عقود. االول بورجوازي، مصريف، عميق الثقافات، والثاني 
)وبعدها  بريوت  يف  ليصبح،  بالقبقاب،  كفرون  من  جاء 

واشنطن( احد ابرز علماء االجتماع.
تكون، يف  ان  امكانها  يعود يف  ال  عندما  بريوت،  تنتهي 
افق واحد، مدينة ميشال شيحا وحليم بركات. مدينة خليل 
حاوي وسعيد عقل. نزار قباني وصالح لبكي. جورج شحادة، 
الرقراق كاالنهر الصغرية، ومارون عبود  بالغمام،  املرتفق 

"املهّدة" واملقلع والصخر.
حدث مجيل "معرض الكتاب العربي والدولي"، بعد الكتاب 
الفرنسي، حييًا، يطل الكتاب يف مدينة استسلمت للحجارة 
احلديثة، الزنديقة، ولتنك السيارات العتيق، املوبوء بالغبار 
وامللوث بالشتائم. معفرة تبدو بريوت اليوم. كل راية هلا 
حقد، وكل قلب له سواد. يف زمن مضى، اختار لنا اهلنا 
امساء ال ثأرات هلا. امساء حيادية، ال تعلن عن مشاعر وال 
عن والءات وال عن قبليات: مسري ومنري وآمال وجناة ودالل. 
حتى اذا جاء يوم واحتضنت اليمن اجلنوبية تعاليم لينني قبل 
ان تتعلم كيف تقرأ ماركس، و ذهب كلوفيس مقصود اىل 
عدن، كانت "حزورة" الزيارة، هل فالن مسلم او مسيحي؟ 

جيلنا له امساء االلفة.
اردنا، يف احلقيقة، او باالحرى، االنتماء اىل بريوت، بدل 
لبنان. من اجل ان يقبلنا العامل العربي مواطنني اصليني، 
من غري ان تكون هناك عالمات فارقة بيننا وبني ابن عدن 
او صنعاء. ال استطيع ان امسي يف منطقيت ثالثة اقرب الّي 
وحمسن  النعمان،  حممد  امحد  من  واذواقا،  وسلوكا  ثقافة 
العربي  بقلقه  وواحد  بوسطّيته  واحد  ناصر.  وعلي  العيين 
وواحد بيساره. لكن القربى هي يف املوقف من احلياة، ما 
بني رجل ولد يف صنعاء وآخر ولد يف مستشفى "الطبية" 
فوق ذلك اخلط، الذي سوف يكون ذات يوم "اخلط االخضر"! 
او خط العبور املذل. او خط التماس. او خط القنص، يف 
بلد قتل فيه 40 الف بشري يف العام االول من حربه، وخالل 
عام صار 80 يف املئة منه حتت حكم املقاومة الفلسطينية.

عام 1962 كتب جان دورميسون يف "الفيغارو" ان بريوت 
منطقة  يف  سالم  جزيرة  ودينية،  وروحية  ثقافية  عاصمة 
والقانون  السكينة  يعكس  لبنان  يف  شيء  "كل  ملتهبة: 
بدلت بريوت  نيسان 1975  والعمل والسالم". ولكن "يف 
هويتها. انقلبت وصارت عكس ذاتها. اصبحت مدينة موت 
او  باريس 1830  الثورة يف  ارباح. كما يف زمن  ال مدينة 
بريوت  الزمن.  تسارع   ،1989 الشرقية  اوروبا  او   ،1848
1975)1( هي درس يف حتوالت املدن: البريوتيون يدمرون 
او  احلكومات  دمرتها  اليت  االسكندرية  بعكس  مدينتهم، 

مسرينا )ازمري( اليت دمرتها اجليوش.
على  اقوى  قدرة  هلا  الكوابيس  طويال.  االحالم  تعيش  ال 
البقاء ومصاحبة االوطان املبنية على افكار اجلمال وامنيات 
خوف  الكتب،  برفوف  بريوت  تتمسك  وفيما  السعادة. 
السقوط االخري، يتجمع حول لبنان جملس من االطباء خمافة 
او قارورة  االوكسيجني،  احدهم قدمه على خيط  ان يضع 
الغاز. هذا بلد اعتاد احلياة على الشفري، متحركا دوما بني 

حالتني، السدامة واحلياة.
كلمات  من  دفئا  اكثر  الكتاب،  معرض  ابواب  على  اجد  ال 
الدكتور اميل املعلوف)2(: "ويلجأ املؤمنون بالالمعقول، اىل 
الشعر واحلب، يرفضون بهما مرارة احلياة وقساوة العيش 
يف ظل عامل تائه يف اخلالء. والواقع ان التحرق اىل اخلروج 
الثبات  الزمن اجلاري اىل ضفة  باجلمال والسعادة من نهر 

والدوام، امنية ال تتحقق".

مسري عطااهلل    

فــإن هــذا مـا بقي 
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اكتمل االربعاء املاضي عقد الدور الثاني من دوري االبطال االوروبي 
لكرة القدم بصعود فرق آ أس روما االيطالي )اجملموعة اخلامسة(، 
)الثامنة( بعدما  االنكليزي  وشاختار دونتسك األوكراني وارسنال 
سبقها اف سي كوبنهاغن الدامناركي )الرابعة( اول من امس يف 

افتتاح املرحلة السادسة االخرية للدور االول. 
الثاني  للدور  تأهلت  ان  اليت سبق هلا  االخرى   12 الـ  الفرق  اما 
فهي: توتنهام هوتسرب االنكليزي وانرتناسيونالي ميالو االيطالي 
الفرنسي  ليون  وأوملبيك  االملاني   04 اف سي شالكه  )االوىل(، 
)الثانية(، مانشسرت يونايتد االنكليزي وفالنسيا االسباني )الثالثة(، 
)اخلامسة(،  االملاني  ميونيخ  بايرن  )الرابعة(،  االسباني  برشلونة 
تشلسي االنكليزي وأوملبيك مرسيليا الفرنسي )السادسة(، ريال 

مدريد االسباني وآ سي ميالن االيطالي )السابعة(. 
وستواصل الفرق اليت احتلت املركز الثالث يف جمموعاتها مشوارها 
انشكيده  تونيت  اف سي  األوروبية وهي  ليغ  أوروبا  يف مسابقة 
غالسغو  )الثانية(،  الربتغالي  لشبونة  بنفيكا  )االوىل(،  اهلولندي 
)الرابعة(،  الروسي  )الثالثة(، روبني كازان  رينجرز االسكوتلندي 
الروسي  موسكو  )اخلامسة(، سبارتاك  السويسري  بازل  اف سي 
سبورتنغ  )السابعة(،  اهلولندي  أمسرتدام  أجاكس  )السادسة(، 

براغا الربتغالي )الثامنة(. 
اجملموعة اخلامسة 

يف اجملموعة اخلامسة، فاز بايرن ميونيخ االملاني على اف سي بازل 
السويسري 3 - 0 )الشوط االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت 
بينهما على ملعب »اليانز أرينا« يف ميونيخ. وسجل االصابات 
الفرنسي فرانك ريبريي )2( واألوكراني اناتولي تيموشتشوك يف 

الدقائق 35 و50 و37. 
وعلى ملعب »د. كونستانتني رادوليسكو« يف كلوج، تعادل 
كلوج الروماني وآ أس روما االيطالي 1 - 1 )الشوط االول 0 - 
1(. سجل لالول السينا تراوري من ساحل العاج يف الدقيقة 89، 

وللثاني ماركو بورييللو يف الدقيقة 21. 
تصدر بايرن ميونيخ الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله 15 نقطة 
من ست مباريات )16 - 6(، تاله آ أس روما 10 )10 - 11(، ثم 

اف سي بازل 6 )8 - 11(، وكلوج 4 )6 - 12(. 
اجملموعة السادسة

االوىل  االنكليزي خبسارته  تشلسي  مين  السادسة،  اجملموعة  يف 
بعد مخسة انتصارات تواليا امام مضيفه أوملبيك مرسيليا الفرنسي 
0 - 1 )الشوط االول 0 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما على 
ملعب »ستاد فيلودروم« يف مرسيليا. وسجل االصابة الربازيلي 

برانداو يف الدقيقة 81. 
وعلى ملعب »ام اس كاي زيلينا ستاديوم« يف زيلينا، خسر ام 
اس كاي زيلينا السلوفاكي امام سبارتاك موسكو الروسي 1 - 2 
)الشوط االول 0 - 0(. سجل للخاسر توماس مايتان يف الدقيقة 
48، وللفائز الربازيليان اليكس رافاييل ميسكيين وايبسون باريتو 

دا سيلفا يف الدقيقتني  54 و61. 
وتوقفت املباراة 20 دقيقة يف الشوط االول بسبب أعمال شغب 

قام بها مشجعو الفريق الروسي.
تصدر تشلسي الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله 15 نقطة من 
ست مباريات )14 - 4(، وتاله أوملبيك مرسيليا 12 )12 - 3(، 
ثم سبارتاك موسكو 9 )7 - 10(، وام اس كاي زيلينا ال شيء 

 .)19 - 3(
اجملموعة السابعة

يف اجملموعة السابعة، حقق ريال مدريد االسباني فوزا كبريا على 
أوسري الفرنسي 4 - 0 )الشوط االول 1 - 0( يف املباراة اليت 
أجريت بينهما على ملعب »سانتياغو برنابيه« يف مدريد. وكان 
جنم املباراة املهاجم الفرنسي كريم بنزميا الذي سجل ثالث اصابات 
يف الدقائق 12 و72 و88، بينما سجل الربتغالي كريستيانو رونالدو 

االصابة الثانية يف الدقيقة 49. 
ميالن  سي  آ  خسر  ميالنو،  يف  سريو«  »سان  ملعب  وعلى 
االيطالي امام أجاكس أمسرتدام اهلولندي 0 - 2 )الشوط االول 
0 - 0( سجلهما دميي دي زيوف وتوبي الدرفرييلد يف الدقيقتني 

57 و66. 
تصدر ريال مدريد الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله 16 نقطة 
من ست مباريات )15 - 2(، تاله آ سي ميالن 8 )7 - 7(، ثم 

أجاكس أمسرتدام 7 )6 - 10(، وأوسري 3 )3 - 12(. 
اجملموعة الثامنة

يف اجملموعة الثامنة، فاز أرسنال االنكليزي على بارتيزان بلغراد 
الصربي 3 - 1 )الشوط االول 1 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما 
على ملعب »االمارات« يف لندن. سجل للفائز اهلولندي روبن 
فان بريسي من ضربة جزاء »بناليت« وثيو والكوت والفرنسي 
مسري نصري يف الدقائق 30 و73 و77، وللخاسر الربازيلي كليو 
يف الدقيقة 52. وطرد احلكم العب ارسنال الفرنسي بكاري سانيا 

يف الدقيقة 86. 
وعلى ملعب »دونباس ارينا« يف دونتسك، فاز شاختار دونتسك 
األوكراني على سبورتنغ براغا الربتغالي 2 - 0 )الشوط االول 0 
- 0( سجلهما الروماني رازفان رات والربازيلي لويز ادريانو يف 

الدقيقتني 78 و83. 
تصدر شاختار دونتسك الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله 15 
نقطة من ست مباريات )12 - 6(، تاله ارسنال 12 )18 - 7(، ثم 

املرحلة السادسة واالخرية للدور االول من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم

عقد الدور الثاني اكتمل بروما وشاختار دونتسك وأرسنال وكوبنهاغن 

سبورتنغ براغا 9 )5 - 12(، وبارتيزان بلغراد ال شيء )2 - 13(. 
اجملموعة االوىل

يف اجملموعة االوىل، تعادل توتنهام هوتسرب االنكليزي ومضيفه 
 )1 3 )الشوط االول 1 –  اف سي تونيت انشكيده اهلولندي 3 – 
يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب »اركه شتاديون« يف 
انشكيده وشهدها 24 ألف متفرج. سجل للمضيف داني الندزات من 
ضربة جزاء »بناليت« واالكوادوري روبرتو روزاليس والبلجيكي 
ناصر الشاذلي املغربي االصل يف الدقائق 22 و56 و64، وللضيف 
)2( يف  ديفو  وجريماين  فريفه  مرمى  خطأ يف  فيسفرهوف  بيرت 

الدقائق 12 و47 و59.
الف متفرج، حقق  وامام 42  برمين،  وعلى ملعب »فيسر« يف 
فريدر برمين االملاني فوزًا هو االول له يف دوري اجملموعات على 
0 )الشوط االول 1  انرتناسيونالي ميالنو االيطالي حامل اللقب 3 – 
0( سجلها سيباستيان برودل وماركو ارناتوفيتش والبريوفياني   –

كلوديو بيزارو يف الدقائق 38 و49 و88.
 11 وله  اجملموعة  لفرق  النهائي  الرتيب  هوتسرب  توتنهام  تصدر 
ميالنو  انرتناسيونالي  11(، وتاله   –  18( مباريات  نقطة من ست 
11(، وفريدر  11(، ثم اف سي تونيت انشكيده 6 )9 –   – 12( 10

.)12 برمين 5 )6 – 
اجملموعة الثانية

يف اجملموعة الثانية، حقق اف سي شالكه 04 االملاني فوزه الرابع 
 )0 1 )الشوط االول 1 –  على مضيفه بنفيكا لشبونة الربتغالي 2 – 
يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب »دالوز« يف لشبونة 
يف  لويزاو  الربازيلي  للمضيف  سجل  متفرج.  الف   34 وشهدها 
الدقيقة 86، وللضيف االسباني خوسيه مانويل خورادو وبينيديكت 

هويريس يف الدقيقتني 20 و81.
وعلى ملعب »ستاد جريالن« يف ليون، وامام 35 الف متفرج، 
 2 تعادل اوملبيك ليون الفرنسي وهابويل تل ابيب االسرائيلي 2 – 
لوبيز  ليساندرو  االرجنتيين  لالول  0(. سجل   –  0 االول  )الشوط 
والكسندر ال كازيت يف الدقيقتني 62 و88، وللثاني بن ساهار 

وايران زاهايف يف الدقيقتني 63 و69.
وله  اجملموعة  لفرق  النهائي  الرتتيب   04 شالكه  اف سي  تصدر 
 10 ليون  اوملبيك  وتاله   ،)3  –  10( مباريات  من ست  نقطة   13
12(، وهابويل تل ابيب 5  10(، ثم بنفيكا لشبونة 6 )7 –   – 11(

.)10  – 7(
اجملموعة الثالثة

يف اجملموعة الثالثة، تعادل مانشسرت يونايتد االنكليزي وفالنسيا 
1( يف املباراة اليت اجريت  1 )الشوط االول 0 –  االسباني 1 – 
بينهما على ملعب »اولد ترافورد« يف مانشسرت وشهدها 74513 
متفرجًا. سجل لالول الربازيلي اندرسون اوليفريا يف الدقيقة 62، 

وللثاني بابلو هرنانديز يف الدقيقة 32.
الف   22 وامام  بورسة،  يف  اتاتورك«  »بورسة  ملعب  وعلى 
متفرج، تعادل بورسة سبور الرتكي وغالسغو رينجرز االسكوتلندي 
1(. سجل لالول سرجان ييلديريم يف  1 )الشوط االول 0 –   – 1

الدقيقة 79، وللثاني كيين ميلر يف الدقيقة 20. 
تصدر مانشسرت يونايتد الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله 14 
4(، ثم  1(، وتاله فالنسيا 11 )15 –  نقطة من ست مباريات )7 – 

.)16 6(، وبورسة سبور 1 )2 –  غالسغو رينجرز 6 )3 – 
اجملموعة الرابعة

املوسم  خلسارته  االسباني  برشلونة  ثأر  الرابعة،  اجملموعة  يف 
ايضًا  اجملموعات  دوري  الروسي يف  كازان  روبني  امام  املاضي 
0( بتشكيلة شابة يف املباراة  0 )الشوط االول 0 –  وفاز عليه 2 – 
اليت اجريت بينهما على ملعب »نوكامب« يف برشلونة وشهدها 
70 ألف متفرج. وسجل االصابتني املدافع اندرو فونتاس وفيكتور 

فاسكيز يف الدقيقتني 51 و83.
وعلى ملعب »باركن« يف كوبنهاغن، وامام 28 الف متفرج، فاز 
اليوناني  اثينا  باناثينايكوس  على  الدامناركي  كوبنهاغن  اف سي 
0(. سجل للفائز مارتن فينغارد ويسرب  1 )الشوط االول 1 –   – 3
سيسيه  جربيل  والفرنسي  »بناليت«  جزاء  ضربة  من  غرونكيار 
خطأ يف مرمى فريقه يف الدقائق 26 و50 و73، وللخاسر سيدريك 

كانتيه يف الدقيقة 90 + 2.
تصدر برشلونة الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله 14 نقطة من 
5(، ثم  3(، وتاله اف سي كوبنهاغن 10 )7 –  ست مباريات )14 – 

 .)13 4(، وباناثينايكوس اثينا 2 )2 –  روبني كازان 6 )2 – 

*اهلولندي روبن فان بريسي والفرنسي مسري نصري اللذان سجل 
*1 كالهما اصابة ألرسنال يف مرمى بارتيزان بلغراد 3 – 

*الربازيلي لويز أدريانو بعد تسجيله اصابة لشاختار دونتسك يف مرمى 
 *0 سبورتنغ براغا 2 – 

املنتخب األومليب اللبناني فاز ودياً على املنتخب 
األومليب القطري 2 - 1 

فاز أمس االول املنتخب األومليب اللبناني على املنتخب االومليب 
0( يف املباراة الودية اليت  1 )الشوط األول 0 –  القطري 2 – 
أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل مشعون الرياضية أمام أقل 

من مئة متفرج. 
ففي  األخرية.  العشرين  الدقائق  الثالث يف  اإلصابات  وسجلت 
الدقيقة 70 أعاق احلارس القطري امحد سفيان أبو نورا املهاجم 
البديل عمر الكردي داخل املنطقة، فعاقبه احلكم الدولي وارطان 
شاهني  مصطفى  هلا  انربى  "بناليت"  جزاء  بضربة  ماطوسيان 
وأرسل الكرة إىل قلب املرمى. ويف الدقيقة 90+2 أضاف البديل 
حسن شعيتو اإلصابة الثانية بقذيفة من خارج املنطقة حتولت من 
قدم احد املدافعني القطريني اىل الزاوية األرضية اليمنى ملرمى 
احلارس سفيان أبو نورا. ويف الدقيقة 90+3 قلص البديل عبد 
الغفور مراد عبداهلل الفارق بكرة رأسية يف املقص األيسر ملرمى 
احلارس نزيه أسعد، من ضربة ركنية رفعها البديل عبد الرؤوف 

الزريقي.   
عمر  بلهوان،  رامي  والالعبون  أسعد،  نزيه  احلارس  لبنان:  مثل 
 ،)3+90 مقداد  )بشار  عطية  شادي  منصور،  نور  عويضه، 
الكردي  )عمر  ربيع عطايا  مصطفى شاهني )حسني عالمة 75(، 
)عبداهلل  فردوس  59(، حسن  )حسن شعيتو  علوية  59(، حسن 
طالب 88(، هيثم فاعور )حممد أيوب 46(، جاسنت موسى )حسني 

عقيل 59(. 
ومثل قطر : احلارس امحد سفيان أبو نورا، والالعبون ناصر نبيل 
مخيس )عبد الغفور مراد عبداهلل 65(، املهدي علي حممد، خالد 
مفتاح عيسى، حسن خالد اهليدوس )فهد ساكت الشموري 77(، 
محد حممد العبيدي، دانيال جوما )مؤيد حسن الفضلي 61(، حممد 
صالح النيل، عبداهلل مبارك العرميي )عبداهلل طالب عفيفة 77(، 
امحد علي امساعيل خالد عبد الرؤوف الزريقي 61(، عبد الكريم 

حسن عبد الكريم.
حكما  وعاونه  ماطوسيان  وارطان  الدولي  احلكم  املباراة  قاد 
واالحتادي حممد  عيسى  وحسني  قواص  امحد  الدوليان  التماس 
املوىل حكمًا رابعًا للتبديل. وانذر احلكم حسن علوية )29( وربيع 
لبنان، واملهدي علي حممد  عطايا )34( وعمر عويضة )90( من 

)19( ومحد حممد العبيدي )42( من قطر.
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اختتام القمة اخلليجية الـ 31..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

أن يوفقكم يف مسعاكم وأن يعينكم »جل جالله« بعون من عنده 
ابديتموه من  التقدير شاكرا لكم مجيعا ما  هذا ولكم مين خالص 
مشاعر طيبة شاركتين وخففت عين الكثري من العارض الصحي«.
وأكد قادة دول جملس التعاون اخلليجي يف البيان اخلتامي لقمتهم 
على مواقفهم الثابتة واملعروفة، من خالل دعم حق سيادة االمارات 
العربية املتحدة على جزرها الثالث وعلى املياه االقليمية واالقليم 
اجلوي واجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة، للجزر الثالث 

باعتبارها جزءا اليتجزأ من االمارات.
ازمة امللف النووي

دعا قادة دول جملس التعاون ايران اىل االستجابة جلهود جمموعة 
واكدوا  السلمية  بالسبل  النووي  امللف  ازمة  حل  اجل  من   1+5
مع  املباشرة  الفلسطينية  املفاوضات  اىل  العودة  معارضتهم 

اسرائيل من دون وقف االستيطان.
ابوظيب »باجلهود  البيان اخلتامي لقمة  ورحبت دول اجمللس يف 
امللف  ازمة  حلل   1+5 جمموعة  تبذهلا  اليت  تلك  وخباصة  الدولية 

النووي االيراني بالطرق السلمية«.
واعرب اجمللس يف ختام القمة اليت استمرت يومني »عن االمل 

يف ان تستجيب ايران هلذه اجلهود«.
كما اكد اجمللس مواقفه »الثابتة بشأن االلتزام مببادئ الشرعية 
الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق االوسط 
مبا يف ذلك منطقة اخلليج خالية من اسحلة الدمار الشامل واالسلحة 

النووية«.
اال ان اجمللس شدد على »حق دول املنطقة يف استخدام الطاقة 
للطاقة  الدولية  الوكالة  معايري  وفق  السلمية  لالغراض  النووية 
الذرية« وتطبيق هذه املعايري على كل دول املنطقة مبا يف ذلك 

اسرائيل.
وقال رئيس وفد اململكة العربية السعودية النائب الثاني لرئيس 
جملس الوزراء ووزير الداخلية االمري نايف بن عبد العزيز يف اجللسة 

اخلتامية ان اململكة ستستضيف القمة املقبلة بداًل من البحرين.
والصعبة  الدقيقة  الظروف  من  »بالرغم  انه  نايف  االمري  ورأى 
واالقتصادي  االمين  االستقرار  من  حالة  نعيش  بدولنا  احمليطة 

واالجتماعي«.
وغاب خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عن 
حضور القمة بسبب وجوده يف الواليات املتحدة للعالج اثر اصابته 
بانزالق غضرويف. واكد خادم احلرمني الشريفني يف رسالة تالها 
االمني العام للمجلس عبد الرمحن العطية، تضامنه مع قادة اجمللس 

يف قمتهم.
اىل ذلك، اكد القادة اخلليجيون تأييدهم السلطة الفلسطينية يف 
دون  من  اسرائيل  مع  املباشرة  املفاوضات  اىل  العودة  رفضها 

وقف االستيطان.
وحبسب البيان اخلتامي، فإن »العودة اىل املفاوضات املباشرة 
وعلى  االستيطانية  االسرائيلية  لالنشطة  الكامل  الوقف  تتطلب 

رأسها ما يتعلق مبدينة القدس الشرقية«.
وشدد اجمللس على ان حتقيق السالم العادل والشامل »ال يتحقق 
اال باالنسحاب االسرائيلي الكامل من كافة االراضي العربية احملتلة 

اىل خط الرابع من حزيران )يونيو( 1967«.
ويف سياق آخر، شدد قادة دول اخلليج على »أهمية العمل على 

جتفيف مصادر متويل اجلماعات االرهابية«.
االجرامية  )اجلماعات(  توجهاتها  »افشال  على  القادة  شدد  كما 
موطئ  الجياد  املستمرة  قياداتها  وحماوالت  اخلارج  املتمركزة يف 
وخمططاتها  التكفريية  افكارها  لنشر  الداخل  يف  لعناصرها  قدم 

لضرب االمن واملقدرات الوطنية«.
غريها  او  االعالم  وسائل  افساح  ب«عدم  اجمللس  وطالب 
االجرامية  االعمال  وتأييد  تشجيع  شأنه  من  ما  كل  بث  او  لنشر 

ومرتكبيها«.
وقال االمني العام جمللس التعاون اخلليجي عبد الرمحن العطية ان 
تسريبات ويكيليكس اليت تناولت دواًل خليجية يف جانب منها، ال 

ميكن االخذ بها جبدية وال تعد مصدرًا موثوقًا.
واكد العطية يف مؤمتر صحايف عقب اختتام القمة انه »ال ميكن 
ان نأخذ االمور جبدية يف ما يقال«، وذلك ردًا على سؤال حول 
او  املعلومات  »هذه  ان  صحيح  انه  العطية  واعترب  التسريبات. 
التسريبات هنا وهناك، أوجدت نوعًا من سوء الفهم يف ما يتصل 
باملعلومات« اليت تضمنتها، »لكن هذه املواقع )اي ويكيليكس( 

ال ميكن ان تكون مصادر معتمدة او موثوقة«.
واضاف »حنن ال نقبل باي تسريبات ال يكون هلا اساس او ال تصدر 

من مصادر موثوقة مبا يف ذلك ما تردد عن بعض العلومات«.
او ختمينات قد  التسريبات تتضمن »حتليالت  ان  تدارك  انه  اال 

تصيب وقد ختطىء«.

التعطيل حيبط املساعي السياسية والقضاء...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

وعشرة قبل بت القرار واعالن مضمونه.
تفاعالت،  احملكمة  اعالن  يرتك  ان  هذه  واحلال  غريبًا  يكن  ومل 
ولو مكتومة يف اكثرها على صعيد االزمة الداخلية. فقد قال احد 
املطلعني ان قوى 8 آذار كانت اصاًل يف صدد املضي يف رفض 

انعقاد جملس الوزراء من دون اي ذريعة مباشرة، فكيف بعد تأكيد 
احملكمة قرب صدور القرار الظين؟

والواقع ان املسعى الذي بذل يف االيام االخرية لتوفري تفاهم على 
امس  اصطدم  التعطيل،  طالئع  تنهي  الوزراء  جلسة جمللس  عقد 
بتصلب قوى 8 آذار واصرارها على مطلب حصري بل شرط ال رجوع 
عنه كما وصفته اوساط هذه القوى، وهو ادراج قضية »شهود 
الزور« بندًا اول يف جدول االعمال وبته بالتصويت، رافضة ان 
يدرج ضمن اجلدول مع ترك ترتيب اولوياته لرئيس جملس الوزراء 

سعد احلريري.
ومع ان وزراء من خمتلف االجتاهات اكدوا ان املساعي مل تنقطع 
جلسة  عقد  على  االتفاق  امل  على  املقبلة  االيام  يف  وستستمر 
االسبوع املقبل، فإن اوساطًا مطلعة ابلغت »النهار« ان املناخ 
السياسي ال يوحي بامكان اخلروج من حلقة التعطيل بعدما باتت 
القوى املعطلة اسرية موقفها، يف حني يشعر رئيس احلكومة بأن 
شروط هذه القوى باتت تستهدف صالحياته يف العمق، وهو امر 
لن يقبل به. كما ان االوساط نفسها مل تبد تفاؤاًل بأي »اخرتاق« 
خارجي وفق املعطيات الراهنة. ومع ان العامل املطمئن نسبيًا يف 
املساعي اخلارجية، وال سيما منها السعودية والسورية، يتمثل يف 
التأكيدات املتعاقبة لضمان استقرار الوضع االمين يف البالد، فإن 
ذلك ال يكفل يف رأي هذه االوساط تبديد املخاوف من تعاظم االزمة 
السياسية وخصوصًا مع السخونة املرتقبة بعد تقديم املدعي العام 
الدولي دانيال بلمار القرار الظين اىل قاضي االجراءات التمهيدية 

دانيال فرانسني.
وكان رئيس قلم احملكمة اخلاصة بلبنان هرمان فون هايبل اعلن 
امس يف لقاء مبقر احملكمة باليدسندام مع وكاالت عاملية لالنباء ان 
»اجلميع ينتظرون الوقت الذي سيقدم فيه مدعي احملكمة قرارًا 
اتهاميًا. بالطبع ال ميكنين ان احدد التاريخ، ال تاريخ بعد، لكن ما 
ميكنين ان اقوله هو ان ذلك سيحصل قريبًا جدًا جدًا«. واضاف 
ان القرار الظين سيبقى سريًا على االقل اىل حني اقراره من جانب 
قاضي االجراءات التمهيدية وان تأكيد القاضي دانيال فرانسني 
للقرار قد يستغرق »ما بني ستة وعشرة اسابيع«. وتوقع ان 
تستغرق االستعدادات )للمحاكمة( بني اربعة وستة اشهر مبا يعطي 
تاريخ بداية حمتماًل للمحاكمة قرابة  ايلول وتشرين االول. كما اكد 
ان امساء املشتبه فيهم لن تعلن اىل حني اعتماد الئحة االتهام 

وتأكيدها.
املر

اليت تواجهها  التداعيات  برز عامل جديد عكس  يف غضون ذلك، 
احلكومة مع ازدياد التوتر السياسي، اذ طرح نائب رئيس جملس 
اي جلسة  املر شرطًا حلضور  الياس  الوطين  الدفاع  الوزراء وزير 
الفعليني  احملرضني  حماسبة  »بند  ادراج  هو  الوزراء  جمللس 
على القتل والكراهية والفتنة يف لبنان لينضموا اىل بند شهود 

الزور«.
وجاء موقف املر عقب محلة اعالمية وسياسية مركزة شنتها عليه 
قوى سياسية وحزبية ووسائل اعالم قريبة من قوى 8 آذار مستغلة 
سبق  مراسالت،  من  »ويكيليكس«  وثائق  يف  ورد  ما  بعض 

للوزير املر ان نفاها وكّذب مضامينها »احملّرفة«.
موضوع  يف  الفتة  اسئلة  جمموعة  ضمنه  بيانًا  الوزير  اصدر  وقد 
االغتياالت والتحريض على التصفية السياسية، من ابرزها: »من 
ومن حياسب  املر  الياس  قتلة  ومن حياسب  املر  الياس  حياسب 
االغتيال،  وحماوالت  باالغتيال  سقطوا  الذين  واالبرياء  الشهداء 
االغتيال، ومن حياسب  والناجني من  الشهداء  ومن حياسب قتلة 
دماء  ويبيحون  وحيرضون  يهددون  الذين  الفعليني  الزور  شهود 
اللبنانيني؟ ومن حياسب الذين حياولون التدمري السياسي املنهجي 

ملقومات البلد ومؤسساته الشرعية؟«.
وقالت مصادر قريبة من قوى 14 آذار واوساط سياسية اخرى ان 
موقف املر تردد بقوة لدى العديد من املراجع، وان مثة مؤشرات 
لتلقفه وتبنيه وعدم التهاون يف طرحه يف املشاورات السياسية 
اجلارية، وخصوصًا بعدما برزت مالمح توظيف سياسي يف احلملة 
حسابات  لتصفية  حماولة  يف  الشخصيات  من  وسواه  املر  على 
تفاقمًا  السياسي  الصراع  يزيد  أن  شأنه  من  أمر  وهو  سياسية، 

ويرتد بقوة على الوضع احلكومي.
احلريري

احتفال  أمس يف  ليل  ألقاها  كلمة  احلريري، يف  الرئيس  وشدد 
الفكر  أقامته »مؤسسة  الذي  العربي«  »االبداع  جائزة  توزيع 
العربي« يف جممع »بيال«، على انه »من غري املسموح ومن 
غري املقبول ان يؤخذ اللبنانيون ومصاحلهم وشؤونهم رهينة يف 
وتعطيل  ومسارها  الدولة  تعطيل  يصبح  وان  السياسي  الصراع 
سهاًل  أمرًا  والقرار  والتشريع  املوازنات  وتعطيل  الوطين  احلوار 
أيضًا  تعطيل  التعطيل هو  ان »هذا  اعترب  وإذ  أو مستسهاًل«. 
السعودية  العربية  اململكة  بني  ومشكور  وناجح  اجيابي  حوار  على 
وسوريا«، دعا اجلميع اىل »وضع اخلالفات جانبًا والعودة اىل 
يف  مجيعًا  التزمناه  ما  تنفيذ  على  والعمل  واملؤسسات  الدستور 

البيان الوزاري«.
العمل  وزير  يعقد  احلكومي،  الشلل  النهاء  املساعي  إطار  ويف 
بطرس حرب مؤمترًا صحافيًا اليوم يعرض فيه تصورًا جديدًا حلل 
قضية »شهود الزور« واخراجها من »جو التجاذب واالنتصارات 
الوهمية هلذا الفريق أو ذاك واعتماد ترتيب عملي ال خيرق املبادئ 
رئيس  حرب  اطلع  وقد  اللبناني«.  القضائي  للنظام  العامة 

اجلمهورية ميشال سليمان أمس على تصوره. 

جنبالط
ومل حتمل هذه التطورات رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب 
على  التصويت  عن  التحفظ  من  موقفه  تبديل  على  جنبالط  وليد 
ملف »شهود الزور« يف جملس الوزراء، فأكد مساء أمس انه 
يفضل عدم التصويت، لكنه قال: »اذا مت التصويت سنصوت 
السعودي الذي حيمل احللول  ولكننا نعول على املسعى السوري – 
لألزمة«. ورأى ان »احلل الوحيد لألزمة يكمن يف صيغة يعمل 
السوري  والرئيس  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  السعودي  امللك  عليها 
بشار األسد واحلمد هلل بقيت سرية قيد الكتمان«. ولفت إىل أن 
باالمجاع  الظين  القرار  تتلى قبل صدور  أن  الصيغة »جيب  هذه 
اللبناني ثم باالمجاع نفسه نواجه مؤامرات أخرى ألن الذين وضعوا 
القرار 1559 رمبا يضعون شيئًا آخر«. وإذ اعترب يف حديث اىل 
انها  الدولي يبدو  التحقيق  فضائية »العربية« ان »تسريبات 
تستخدم الغراض سياسية وتصفية احلسابات مع »حزب اهلل« 
وايران«، خلص اىل ان »ال قيمة للعدالة واحملكمة الدولية اذا 

ازهقت أرواح املئات من املواطنني«.
اتهام فايز كرم

وسط هذه األجواء، برز تطور قضائي أمس متثل يف إصدار قاضي 
التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا قراره االتهامي يف ملف 
العميد املتقاعد فايز كرم وطلب له عقوبة االشغال الشاقة املوقتة 
العدو  مع  التعامل  جبناية  حبسًا  سنة   15 اىل  سنوات  ثالث  من 

االسرائيلي.
وفيما مل تصدر أي ردود فعل عن »التيار الوطين احلر« على 
القرار  توزع نص  مل  املعنية  القضائية  املراجع  ان  لوحظ  القرار، 
أسوة بقرارين سابقني صدرا يف حق موقوفني بتهمة التعامل مع 

اسرائيل نظرًا اىل حساسيتها.
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بيان اىل انباء مرياطة الكرام
قد مت تكليف جلنة من شباب مرياطة لتصريف اعمال 
اجلمعية مؤقتا. حتى يتم انتخاب جلنة ادارية جديدة. 
والرتشيح  االنتساب  باب  فتح  عن  اللجنة  تعلن 
هيئة  انتخاب  اىل  سيصار  حيث  اجلمعية.  لعضوية 
سنة  ملدة  اجلمعية  اعمال  تتوىل  جديدة  ادارية 

كاملة.
2010/12/26 من  املوافق  االحد  االنتخاب يوم  موعد 

الساعة 2 بعد الظهر حتى اخلامسة بعد العصر.
نهيب بابناء البلده االسراع بتعبئة طلبات االنتساب. 
الرتشيح  فليطلب طلب  اجلمعية  يرغب خبدمة  ومن 
االحد  يوم  والرتشح  االنتساب  باب  سيقفل  حيث 

2010/12/12 وبعد هذا التاريخ ال نقبل اي طلبات.
املدونني  الرقمني  باحد  االتصال  يرجى  لالستعالم 

ادناه:
حسني ديب 0424257007

او مسري امون 0432084095
هذا وباهلل التوفيق ولكم الشكر

عسريي: مسعى الرياض ـ دمشق مستمر وامللك 
عبد اهلل يعود قريباً إىل السعودية 

كد السفري السعودي علي عواض العسريي يف حديث اىل »تلفزيون 
لبنان« »أننا ال نتعامل مع ما يسرب سواء على »ويكيليكس« 
ما يصدر عن  الوقائع ومع  مع  نتعامل  بل  املواقع،  أو سواه من 
وأشار  السعودية«.  أو يف  لبنان  سواء يف  رمسيا،  املسؤولني 
إىل »أن املسعى السعودي ـ السوري مستمر واالرادة السياسية 
خملصة حيال لبنان ووحدته واستقراره، وهذا املسعى مل ينقطع 

ولن ينقطع«. 
وقال: »املطلوب زرع الثقة بني اللبنانيني وتقريب وجهات النظر 
خيتلف  أن  العيب  من  فليس  الثقة  وجدت  وإذا  بناء،  حوار  عرب 
القيادات  أولويات  قائمة  يف  سيكون  لبنان  دام  ما  األفرقاء 

السياسية اللبنانية«. 
عافيته  باستعادة  بدأ  السعودي  »امللك  أن  العسريي  وأوضح 

وصحته، وسنراه قريبا عائدا إىل السعودية«. 
وحول صحة ما يقال عن تعثر املساعي السورية السعودية، قال 
العسريي، يف حديث آخر إىل حمطة »أن بي أن«: »أعتقد أن 
زميلي السفري السوري أكد االمر يف السرايا احلكومية امس )أمس 
األول(، وقال إن التواصل موجود ومستمر ومل ينقطع، واالهتمام 
ألي  داعيا  هناك  أن  أعتقد  وال  القيادتني،  أولويات  من  بلبنان 

قلق«. 
االتهامي،  القرار  ترتبط بصدور  املساعي »ال  أن هذه  أكد  كما 
وسنبذل كل ما يف وسعنا لتحقيق اهلدف املنشود، أي وحدة لبنان 

واستقالله«. 
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بقلم كميل مسعود

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

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

حسين  مؤخرا  اطلقه  الذي  التصريح 
ان  فيه  وقال  البحرين  من  مبارك 
على  املستوطنات  ستبين  اسرائيل 
مجيع االراضي للفلسطينية اذا توقفت 
االول  امرين  على  يدل  املفاوضات 
مبثابة انذار للفلسطينيني للعودة اىل 
املفاوضات مع االسرائيليني والقبول 
والثاني  من شروط  عليهم  متليه  مبا 
بالدولة  واالمل  الثقة  يعزز  واالهم 
حتقيق  يف  قدما  للمضي  العربية 
غاياتها ومآربها يف بناء مستوطنات 

عن غري حق.
بعد  البحرين  يف  مبارك  كالم  وجاء 
املنتهية  عباس  حملمود  تصريح 
واليته الذي قال فيه ان ال عودة اىل 
املفاوضات طاملا ان اسرائيل ترفض 

وغري مقتنعة باحللول الوسط.
مبارك  كالم  اعتربت  مطلعة  مصادر 
امام  انكم  للفلسطينيني  يقول  كأنه 
خيارين ال مفر منهما او القبول باالمر 
وارحلوا  امتعتكم  احزموا  او  الواقع، 

حيث تشاؤون.
على  اخلطورة  من  الكثري  فيه  الكالم 
خاصة  الفلسطينية  القضية  مصري 
اكرب مسؤول  الكالم صادر عن  وان 

يف اكرب دولة عربية.
يرتقي  ال  ان  املستحسن  من  كان 
ويقدم  املفضوح  التجين  اىل  مبارك 

...من ياترى!!

على  العربية  للدولة  جمانية  حرية 
حساب الفلسطينيني  وحقوقهم.

ان  قالت  مسؤولة  مطلعة  مصادر 
ارض  يف  ينحر  الفلسطيين  الشعب 
وكالم  عاما  سبعني  من  اكثر  منذ 
سوداء  وسنوات  بايام  يبشر  مبارك 
تنتظر الفلسطينيني اكثر من السنني 
السابقة اليت مرت عليهم خاصة بعد 
االسرائيلية  احلكومة  رئيس  تصريح 
القدس  ان  مؤخرا  به  ادىل  الذي 
مفر  ال  اجراء  وهو  عاصمة السرائيل 

منه على االطالق.
ينتظرون  اليوم  الفلسطينيني  ان 
من  وصرحيا  واضحا  موحدا  موقفا 
الدول االسالمية عامة والعربية خاصة 
مواقف شجاعة  لديهم من  اذا كانت 
املستوطنات  بوقف  اسرائيل  تطالب 
القدس عاصمة هلا وان  بان  واحللم 
االلزم  ترى  يا  يفعلوا ذلك فمن  لن 

باالمر. 
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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

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 Bakery
*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

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

almaza Beer
One of the world’s finest beers, Made In Lebanon 

now In Australia

To stock in your restaurant
call Classica PL on

03 9383 5222

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

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

صــوت الحــقـيقـة
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عملها  ومصريني  أجانب  علماء  من  املؤلفة  الفنية  اللجنة  واصلت 
بشكل مكثف على البيانات واملعلومات اليت قدمتها اجلهات املختصة 
من قطاع الغوص والبيئة واحملميات والشهود للبحث عن أمساك 

القرش اليت هامجت سياحا أجانب قبالة شواطئ شرم الشيخ.
وقال رئيس غرفة الغوص واالنشطة البحرية هشام جرب إن مركب 
أحباث القاع السويدية استمر يف عمله أمس ملسح قاع اخلليج يف 
القطاعات اليت حددتها غرفة الغوص سعيا اىل التوصل إىل أسباب 

األزمة وطرق عالجها بشكل نهائي.
اضاف أنه ما زال مبكرا احلديث عن النتائج اذ إنهم يدرسون كل 
نهائية،  نتيجة  إىل  للتوصل  التفاصيل  أدق  ويرصدون  العوامل 
يف  البحرية  االنشطة  مبمارسة  للسائحني  السماح  اعادة  مستبعدا 
احلالي،  الوقت  يف  نعمة  خليج  حتى  نصراني  رأس  من  املنطقة 
اال بعد التأكد من امتام كافة االحباث والتأكد من التأمني الكامل 

للمياه.
وأشار إىل أنه يتم االن عمل مسح كامل للمياه الصطياد القروش 
اليت هامجت السياح لفحصها ومعرفة ما طرأ عليها من تغيري وهو 

ما يعين متديد فرتة اغالق الشواطئ أياما أخرى. 
وأكد أن السائحني ميارسون االنشطة البحرية بصورة طبيعية يف 
الشيخ،  امام شواطئ شرم  اليها  بالنزول  هلم  املسموح  املناطق 
بل انهم غاصوا مع القروش وشاهدوا قروشا كثرية كالعادة ومل 
مما  بتصويرها،  وقاموا  جتاههم،  سلوكها  يف  تغيري  أي  يلحظوا 

شرم الشيخ: رحلة البحث عن القروش

يؤكد أن معظم امساك القرش املوجودة مل تصبها حالة التغري اليت 
أصابت القليل منها.

وأشار إىل أن هناك تنسيقا مع مجيع مراكب ومراكز الغوص بشأن 
السالمة  معدالت  أعلى  بتوفري  اخلاصة  الغرفة  بتعليمات  االلتزام 
واألمان للسياح وااللتزام جبميع القرارات اليت تصدر خالل األزمة 
احلالية والتقيد بالضوابط الفنية اليت ختص السياح حمرتيف الغوص 

الراغبني يف ممارسة الغوص الرتفيهي يف مناطق شرم الشيخ.
بعوامل  ترتبط  اليت  املشكلة  طبيعة  تفهموا  السياح  إن  وقال 
ومنطقة  نبق  حممية  يف  الثالثة  الشواطئ  اىل  وخرجوا  طبيعية، 
السباحة  ملمارسة  حممد  رأس  مبحمية  املسحور  والشاطئ  الالجونة 

بشكل طبيعي.
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مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

اكثر من 25 سنة من الصدق واالمانة 
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق 

يف التعامل واستقامة مع الزبائن
مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت 

طاقم خمتص برتكيب كالكش - ميزان اوتوماتيكي 
حديث - اجنطة مميزة - فرامل - غيار زيت واعمال 

”Tune up“ ميكانيكية اخرى

فرعان يتعامالن
 بالصدق

 وحسن اخلدمة 
واالسعار املهاودة

 *25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic *1257 Sydney Rd,  Fawkner Vic        
Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377  Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044 

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

عشنا ورأينا ما جنينا هلذا الوطن من غباء او قلة دين عند 
البعض من السياسيني اليت تستضيفهم حمطات التلفزيون 
بقناعاتهم  او  ميلكونها  اليت  املعلومات  او  الرائهم  وفقا 
سنوات  ست  منذ  الوطن  ارض  على  جيري  ما  السياسية 
نتيجة لكل االجتماعات واملشاورات وطاوالت احلوار وغريها 
يف ظل غياب العنصر االساسي الذي هو املوزع االخالقي 
من  اتهامات  سوى  كانت  ما  اليت  املسؤولني  بعض  عند 
التباعد  يف  تزيد  زالت  وما  كانت  مضادة  واتهامات  هنا 
والشرذمة بني ابناء الوطن من التالعب يف الكالم وتنتهي 
نهايته  يف  جيمعون  فولكلور  اىل  والليل  النهار  اخر  كلها 
اوراقهم وملفاتهم استعدادا ملوعد اخر من املسلسل ذاته 
واملشهد من جديد نفسه وكل هذا منذ اليوم االول الغتيال 

الرئيس رفيق احلريري حتى اليوم.
ال جناح وال فشل ال حقيقة وال غري حقيقة وكل االمور مرتهنة 
ومرتبطة يف اخلارج الن هناك مفتاح احلل والربط عند البعض 
ولبنان بسياسته وسياسييه »روموت كونرتول« حيركه 

اخلارج كما يريد.. 
والقضائية  االمنية  السلطات  بها  قامت  اليت  التحقيقات 
استقالة  اىل  ادت  وقد  االغتيال  حادث  اثر  على  اللبنانية 
حكومة عمر كرامي وعن غري وجه حق منعا الي اشكال امين 

قد حيصل بالبلد.
سجن الضباط االربعة ملدة اربع سنوات ملآرب سياسية بعد 
ان وجهت اصابع االتهام اليهم بانهم متورطون يف عملية 
الدفاع  االغتيال ومنع عنهم مقابالت ذويهم وحتى حمامي 

عنهم بعد طول وقت.
السلطات  من  االغتيال  ملف  الدولي  القضاء  استالم  وبعد 
اليت  سوريا،  اىل  االتهام  اصابع  وجهت  اللبنانية  النقابية 
عن  يصدر  ان  وقبل  الدولني  احملققني  استقبلت  بدورها 

   ...فلن يبقى من يؤرخها!
بقلم صحايف عتيق

احملققني اي ادانة اىل سوريا، سارعت امريكا اىل القول 
ومن معها ومن يسري بركابها ان سوريا دولة مصدرة لالرهاب 
حمذرة العامل بعدم التعامل معها، وبعد ثالث سنوات تقريبا 
من املد واجلزر واحلذر من التعامل على املكشوف مع الدولة 

السورية بناء لرغبة امريكية اسرائيلية.
الضباط االربعة خرجوا من السجن وعادوا اىل احلرية ابرياء 
من دم الرئيس احلريري وسوريا ايضا اكثر براءة واصبحت 
الدولة السورية املصدرة لالرهاب بالنسبة المريكا وحلفائها 
تتمسك  كيف  تعرف  اليت  للمنطقة  الفقري  العمود  تشكل 

بزمام االمور.
ولو كان القضاء الدولي ميلك املعلومات والقرائن باالدلة 
عن  بعيدا  احلريري  الرئيس  اغتيال  من  حقيقة  الدامغة 
الضغط االمريكي لكان قام بالتحقيق مع االسرائيليني بعد 
ان  تؤكد  مسؤولة  لبنانية  جهات  اطلقتها  اليت  املعلومات 
اسرائيل وراء عملية االغتيال. مع العلم ان القضاء الدولي 
حقق مع العديد من السوريني واللبنانيني وملاذا ال حيقق مع 
احد من االسرائيليني بالرغم من االدلة الدامغة واليت تشري 
اىل ان باسل فليحان وجد على ثيابه وهو يف املستشفى 

من مادة اليورانيوم ال يستعملها اال االسرائيليون.
من راقب جمريات التحقيق منذ البداية حتى اليوم وسرعة 
التنقل بالتهم من جهة اىل جهة اخرى واالستقاالت باجلملة 
من اعضاء احملكمة الدولية، وبعد مخس سنوات من التحقيق 
باجتاه واحد معني تعود احملكمة وتتهم حزب اهلل وتصر على 
انه هو الذي اغتال الرئيس احلريري. وما من احد مسع بهذه 

التهمة املفاجئة اال وهزأ.
ان  اجريت معهم  اكدوا يف مقابالت  السياسيون  احملللون 

حزب اهلل هو شوكة يف خاصرة اسرائيل جيب قلعها.
لذلك وجهت التهمة اىل احلزب النهائه سياسيا يف الداخل 

ومن ثم انهائه عسكريا وبعد انتخابات 2009 وعند تأليف 
احلكومة طلبت امريكا من لبنان عدم ادخال عناصر من حزب 
اهلل فيها لكن لبنان رفض الطلب االمريكي بعدما شعر ان 
هناك مؤامرة كبرية اذا جنحت فيها امريكا ستقضي على ما 

تبقى من هذا الوطن.
يتهم  الذي  الظين  القرار  حتى صدور  االن  من  يوم  وكل 
فيه حزب اهلل هناك شيء جديد واجلديد اليوم فبعد الزيارة 
الدين  سعد  لبنان  حكومة  رئيس  بها  قام  اليت  الرمسية 
الرئيس  ولقائه  فرنسا  اىل  ثم  ومن  طهران  اىل  احلريري 
نريد  ال  وصديقة  قوية  دولة  ايران  بان  صرح  ساركوزي 

املس بها...
مجيعا  علينا  فيه  لنا  شريك  ال  وطنا  نريد  حقيقة  كنا  اذا 
اليأس  يتسرب  ال  وان  بيننا  فيما  احلزازيات  من  االبتعاد 
اىل القلوب واصرار الكل على عدم البحث يف اي موضوع 
بعيد التشجنات وقد جربتموها منذ اغتيال الرئيس احلريري 

وعرفتم ما كانت نتائجها.
التاريخ سيسجل عن قائد ختلى عن عناده يف سبيل قضية 

اخلد وارفع من العناد.
خروتشوف تراجع يوم خليج اخلنازير وامر غواصاته بالرتاجع 
نفسه  اليوم  يف  كتابا  وارسل  باالسلحة  كوبا  امداد  بدل 
للرئيس الراحل جون كيندي يقول فيه انا الرابح ال انت انا 

اتقذت السالم العاملي اما انت فانقذت عطرستك.
القرارات اخلارجية لن تكون لصاحل احد من اللبنانني لكل 

االفرقاء.
املتخاصمني  الفرقاء  كل  جيتمع  ان  حرصي  مع  هذا  اقول 
ويفكروا  واحد  بلسان  وينطقوا  القلوب  ويصفوا  سياسيا 
واحدة...  باذن  البعض  لبعضهم  ويسمعوا  واحد  بعقل 

فاحلرب ان وقعت يف لبنان فلن يبقى من يؤرخها!!
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Melbourneملبورن

مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

   *حمالتنا اشبه بسوبرماركت     *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا 
*اسعارنا فريدة ومميزة       * شعارنا الصدق يف املعاملة 

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة

2010 األول  كانون   11 Saturday 11 December 2010السبت 
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صــوت الحــقـيقـة

Melbourneملبورن

ونضاهلا  املشرف  تارخيها 
العمال  حزب  ضمن  املعروف 
بلدية  او يف عضويتها جمللس 
رئاسته  تولت  واليت  داروين 
خبدماتها  اشتهرت  دورينت. 
االثنني  ويوم  فيه  الكبرية 
من  السادس  يف  املاضي 
ديانا  حققت   – احلالي  الشهر 
بفوزها  مشرفا  انتصارا  االمسر 
يف  الثالثة  للمرة  جديد  من 
داروين  بلدية  جملس  رئاسة 

فيكتوريا.
االمسر  ديانا  السيدة  وان 
واخالقها  بوعيها  املعروفة 
 – للمجلس  وخدماتها  وثقافتها 
البلدية  جملس  بادارة  حذا  مما 
جديد  من  انتخابها  اعادة  يف 

رئيسة هلذا اجمللس.
حشد  التتويج  وحضر  هذا، 
والتيارات  االصدقاء  من  كبري 
بلديات  ورؤوساء  العمالية 
ورؤوساء  وحاليني  سابقني 
جانب  اىل  العمال  نقابات 
املسؤولني  من  كبري  عدد 
فاق  واللبنانني  االسرتاليني 
املناسبة  ويف  شخص  االلف 
للبلدية  السابق  الرئيس  حتدث 

للمرة الثالثة – ديانا االمسر
رئيسة جمللس بلدية دارين فيكتوريا

*حضور*

*مدير ادارة البلدية راسي داف**الرئيس السابق مونتانا يلقي كلمته**ديانا االمسر تلقي كلمتها*

وقدم  مونتانا  فينسن  السيد 
موجزا عن نشاطات البلدية عن 
السنة املاضية مشيدا بالسيدة 
ديانا االمسر واليت حلت مكاني 
يف رئاسة جملس البلدية. وقدم 
هلا التهاني. السيدة ديانا ويف 
كلمة هلا حتدثت يف شرح بسيط 
عن املشاريع اليت تريد حتقيقها 

هذه السنة.
كما حتدثت عن بعض نشاطاتها 
البلدية.  لرئاسة  الدورتني  يف 
مستمرة  مازالت  بانها  ووعدت 

يف  عنه  عجزت  ما  حتقيق  يف 
ختام  ويف  السابقة  السنوات 
اعضاء  مجيع  شكرت  كلمتها 
منحوها  الذين  البلدية  جملس 
ثقتهم ومجيع احلضور. ثم تقبلت 
التهاني من اجلميع، الف  ديانا 
السيد  وزوجها  لديانا  مربوك 
ضاهر االمسر املناضل املعروف 
احلسنة يف  القدوة  يعترب  الذي 

جمال اخلدمات االجتماعية.
املأكوالت  اجلميع  تناول  ثم 

اخلفيفة واملرطبات.

اللبنانية  اجلمعية  رئيس  طوق  بشارة  ان 
اللبنانية يف  اجلامعة  فرع  فيكتوريا  االسرتالية 
العامل. يتقدم من النائبني االستاذ نزيه االمسر 

بـشــارة طــوق يهنىء

*النائب نزيه األمسر**النائبة مارلني كريوز**بشارة طوث*

االنتخابات  يف  فوزهما  مبناسبة  كريوز  ومارلني 
النيابية للمرة الثانية يف والية فيكتوريا متمنيا هلما 

الصحة ودوام التقدم والنجاح.

"يريح ضمريه"

ردًا على سؤال يف برنامج تلفزيوني حواري 
عن سبب مطالبة رئيس جملس الوزراء سعد 
احلريري بأكثر من تأكيده انه ال يتهم "حزب 
اهلل" يف جرمية اغتيال والده الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري إلستباق صدور القرار االتهامي 
عن املدعى العام الدولي دانيال بلمار، قال 
ان  االبن  احلريري  على  ان  الكريم  الضيف 

يقوم مبا هو أكثر حتى "يريح ضمريه".
اجلملة ال بد ان تستوقف من يستطيع النظر 
اىل االمور مبنظار حيادي وبدم بارد، ليعقبها 
من  يستوجب  الذي  الذنب  عن  استفسار 
الرجل "راحة الضمري"، يف حني اننا اذا اردنا 
ان نكدس جوالت العدوان اللفظي املستمرة 
لنا  لتبني  الشهيد،  والده  اغتيال  منذ  عليه 
ان الرئيس سعد احلريري حيمل على كاهله 
واالهانات  املغرضة  احلمالت  من  اطنانًا 
والتهديد والتخوين والتشويه، تفوق بكثري 
بالنا  فما  بكامله،  جيش  محله  عن  يعجز  ما 
بإنسان من حلم ودم واحساس وطاقة على 

التحمل.
االنكى من ذلك ان هناك من يفرض عليه 
بالتهديد ان "يريح ضمريه" النظيف ابًا عن 
الالعبني  ان ضمائر غريه من  جد، يف حني 
يف  واملستمرين  السياسية  "الساحة"  على 
يف  حنره  بعد  اللبناني  الشعب  استغالل 
حروبهم امليليشيوية طوال 15 عامًا وما قبل 

وما بعد، ال تشكو من علة.
الرئيس سعد احلريري وليس "الشيخ" سعد 
احلريري، كما طاب للضيف الكريم ان يكرر 
اكثر من مرة، يف حماولة مبتذلة للطعن يف 
يتم  مل  معروفة،  ولغايات  الرمسية  صفته 
وامنا  احد،  من  مّنة  احلكومة  تشكيل  تكليفه 
فوز  وبعد  نذكر،  ما  على  الدستور  مبوجب 
الفريق السياسي الذي ميثله بأكثرية نيابية. 
وهو مل يأت اىل السلطة من امليليشيات اليت 
الواقع ووقعت  فرضت نفسها كقوى لألمر 

مفاعيلها على رؤوسنا وال تزال.

األصل عون
صحيح ان ضمري احلريري جيب ان يتعب من 
الفريق  يريده  مبا  هلا  عالقة  ال  كثرية  امور 
ألنها  الكريم،  الضيف  اليه  ينتمي  الذي 
ترتبط مبسؤولياته كرئيس للسلطة التنفيذية 
إياها.  لتكليفه  االول  اليوم  منذ  املشلولة 
ولوال اهلجوم الشرس والوقح واخلالي حتى 
من اولويات ادبيات التخاطب الذي يتعرض 
له على مدار الساعة منذ العام 2005 ومنعه 
من القيام بدوره، لكان ميكن حماسبته على 
امور البالد والعباد وتقصري املؤسسات وما 

اىل ذلك. 
حمتملة  فتنة  مسؤولية  احلريري  حتميل  لكن 
على خلفية القرار االتهامي ومطالبته مبوقف 
ميلك  ال  فالرجل  خرافيًا.  امرًا  يبدو  تارخيي، 
باستثناء  االدنى.  حبدها  الفتنة  ادوات 
الكامريا  اصطادتهما  طاولة  على  مسدسني 
الضربة  اساس  حينه  يف  عليهما  لتبين 
املشهودة،  أيار"   7" غزوة  يف  الوقائية 
كان  الرجل  محله  الذي  الوحيد  السالح 
وزير  اياها  اهداه  "تندر"  نوع  من  بندقية 
ال  وحيدي.  امحد  العميد  االيراني  الدفاع 
على  قادرًا  "تندر"  رشاش  كان  إن  نعرف 
ليعزز عسكرة مجاعة  او يكفي  متويل فتنة، 
احلريري ليفرضوا اخلوات او يقطعوا الطريق 

الشجاعة صرب ساعة
بقلم سناء اجلاك 

اذا حاولت  القوى االمنية  او يستقووا على 
قمع خمالفة بناء، او يفضي بهم اىل العبث 
بأمن املواطنني اذا طلع الدم اىل رؤوسهم 
تسقط  اليت  احلية  بالذخرية  خلقهم  ليفشوا 
ضحايا وختّرب ممتلكات وتتسبب بالصدمات 

النفسية لالطفال والنساء احلوامل.
وال  احلريري  للرئيس  عالقة  ال  بالتأكيد، 
لوالده الشهيد بهذا الفولكلور املتكرر اكثر 
فأكثر حتت عنوان "إشكال فردي". فهو ابن 
والده الذي رفض تطبيق املثل القائل: ألف 

كلمة جبان وال كلمة اهلل يرمحه.
غريه طّبق هذا املثل. اليوم نرى انه يستكثر 
على الشهيد حتى كلمة "اهلل يرمحه"، ويدعي 
غريته على البلد الذي احرقه قبل ان يغلب 
اجلنب على الرمحة، وها هو اليوم يستغرب ان 
ميوت وطنه من اجل شخص او خط سياسي 
لبنان  اجل  من  احملكمة  ان  وينسى  معني. 
وتتعلق  بشخص،  وليس  باغتياالت  تتعلق 
املؤسسات  إىل  الشارع  من  الفتنة  بنقل 

القانونية بعيدًا عن الثأر وعن والية الدم.
يكون  ان  جيب  لكن  عون،  األصل  صحيح 

العون اصياًل.

هانت
اىل  احلريري  يتعرض  عون،  األصل  وألن 
واال  لريضخ،  الضمري  باب  من  االبتزاز 
يف  السري  مثن  فيه  من  بكل  البلد  فليدفع 
احملكمة ألجل لبنان وما سيصدر عن القرار 
جيدا  يعرف  االبتزاز  ميارس  ومن  االتهامي. 
ان احلريري االبن، وألنه ابن ابيه، ال يستكثر 

على وطنه حتى الروح. 
لذا، نفهم املواقف الصعبة اليت رضي الرجل 
لنفسه املسؤولية.  ارتضى  بأن يقفها ألنه 
تطيح  أن  كفيلة  ازمة  يف  صموده  نفهم 
مترسًا  السياسيني  أكثر  وفخاخها  دهاليزها 
وحنكة... بعد ذلك لنسأل: ماذا حيصل اذا 
ظهره  وادار  الدولية  احملكمة  من  لبنان  تربأ 
جديدة  دروب  اي  او  نعود  اين  اىل  هلا؟ 
القرار  لبنان  واجه  اذا  حيصل  ماذا  نفتح؟ 
االتهامي ومن بعده احملكمة؟ هل صحيح ان 
االمور ستفلت ولن يتطلب احلسم اال ساعات 

معدودة؟
آخر التهويالت تتحدث عن معلومات وملفات 
خطرية ميلكها "حزب اهلل"، يستطيع من خالهلا 
إجتاه  يف  لدفعهم  خصومه،  فيها  حيرج  ان 
قضايا  وفيها  اإلتهامي،  القرار  قضية  حل 
تعامل لسياسيني وقيادات يف قوى الرابع 
اإلسرائيلية  متوز  حرب  خالل  آذار  من  عشر 
ضد لبنان يف العام 2006. املشني يف هذه 
التهويالت ان تتحول ملفات العمالة وسائل 
ضغط واحراج وان ُيرتك العميل حرًا طليقًا 
بـ"راحة  القبول  على  احلريري  ارغام  مت  اذا 
الضمري"، واال يكشف املستور ويفرض رفع 

احلصانات عن الكثري من قياداته.
هانت. فالسقف الذي يرتفع عاليًا بكثري من 
تكن  ومهما  قوة،  يعكس مظهر  ال  الضجيج 
القوة،  فائض  على  القائمة  السيناريوات 
مفرتق  اىل  وصلت  االصابع  عض  فلعبة 

الطرق.
حتى يرتاح الضمري ال بد من رفض مقايضة 
نقطة  اىل  يعيدنا  الرضوخ  باألمن.  العدالة 
رمبا  ومؤسسات.  دولة  يصنع  وال  الصفر 
بعد الوصول اىل احلقيقة حيني موعد املوقف 

التارخيي.
هانت... فالشجاعة صرب ساعة!
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تحقيق
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120 حريقاً يف يوم أسود واالتصاالت ال حتصى بعمليات الدفاع املدني

النار هّددت منازل فرتي وسليمان تفّقدها واحلريري يطلب عونًا
تنطبق مواصفات الكارثة بامتياز على ما تعرضت له امس الثروة 
احلرجية يف لبنان اليت استعرت فيها احلرائق ملتهمة آالف الدومنات 

يف ظل عجز واضح لكل اجهزة الدولة عن اطفائها.
منطقة،  من  اكثر  يف  وارواحهم  املواطنني  منازل  النار  وهددت 
السيما يف بلدة فرتي اجلبيلية اليت تفقدها امس رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان مبديا اسفه الن "التجاذبات السياسية تؤخر كل 
االجنازات اليت جيب ان نقوم بها". وقال: "نرى احلريق وصل اىل 
بيوت الناس الذين ال دخل هلم بالسياسة. جيب ان نعرف ان لبنان 
يفقد لونه األخضر وان نكب على دراسة خطط حقيقة ال ارجتالية 
الطفاء احلرائق. حنن ليست لدينا مساحات شاسعة، ولكن ايضا 

ليست لدينا خطط وال طرق".
املوجود يف مسقط  احلريري،  الوزراء سعد  واجرى رئيس جملس 
اليت  زيارة رمسية، سلسلة اتصاالت ملتابعة موضوع احلرائق  يف 
بالعاهل االردني  اللبنانية، واتصل  اندفعت يف عدد من املناطق 
هذه  ملكافحة  لبنان  جهود  دعم  االردن  من  طالبا  الثاني  عبداهلل 
احلرائق وامخادها. ووعد امللك االردني احلريري بارسال طوافات 
متخصصة.كما اتصل للغاية نفسها بوزير خارجية تركيا امحد داود 
اوغلو الذي وعد بارسال طائرة متخصصة باطفاء احلرائق ومروحيات 
للمساهمة يف اهمادها. وعلى االثر اتصل احلريري بوزير البيئة حممد 
رحال وابلغه انه اجرى اتصاالت بكل من تركيا واالردن واسبانيا 
ملساعدة لبنان يف اطفاء احلرائق وابدت هذه الدول موافقتها على 
كل  لتأمني  املدني  الدفاع  مع  والتنسيق  اطفاء  طائرات  ارسال 

احلاجات اليت يريدها.
للحرائق  شامل  مسح  اجراء  منه  طلب  احلريري  ان  رحال  وقال 
النامجة عنها من اجل معاجلة هذه االضرار ووضع خطة  واالضرار 
اعادة حتريج ومكافحة للحرائق. وكان رئيس احلكومة اجرى اتصاالت 
بوزير الداخلية زياد بارود لالطالع منه على سري مكافحة احلرائق، 

وأطلعه كذلك على اتصاالت لطلب املساعدة اخلارجية.
ويف حديث اىل "املؤسسة اللبنانية لالرسال" ابدى وزير الداخلية 
أن 120 حريقا  احلرائق مفتعلة، مشريا اىل  ان تكون  خشيته من 

اندلعت امس، بينها اربعة كبرية.
وقال خالل زيارته لبلدة فرتي ان طوافات اجليش والـ"سيكورسكي" 
اليت عملت على اطفاء احلريق ال تكفي، مؤكدا ان وزارة الداخلية 
الف ليرت  الواحدة  الدفع سعة  رباعية  يف صدد تأمني 50 سيارة 
للتدخل السريع لدى اندالع اي حريق. وحتدث عن عدم جتهيز الدفاع 
املدني عدة وعتادا خالل السنتني املاضيتني، وضرورة ان يدرك 

اجلميع ان دعمه يشكل اولوية قصوى.
الدفاع  عمليات  غرفة  عن  الفرنسية"  "الصحافة  وكالة  ونقلت 
املدني، انها "تلقت منذ صباح )اول من( امس عددا ال حيصى" 
من االتصاالت اهلاتفية اليت تفيد عن اندالع حرائق يف احناء خمتلفة 

من لبنان.
فرتي ومعيان

وكان احلريق الذي اندلع االثنني املاضي يف احراج فرتي ومعيان 
وقضى على مساحات شاسعة من االحراج الواقعة بني البلدتني، 
د السبت ليتمدد اىل االحراج املنبسطة بني اسفل فرتي ووادي  جتدَّ
نهر ابرهيم ويبلغ ذروته اعتبارا من فرتة بعد ظهر السبت املاضي، 
فاستمرت النار مستعرة لليوم السابع ملتهمة االشجار احلرجية اليت 

يشكل الصنوبر 90 يف املئة منها.
وقامت املروحيات العسكرية بطلعات كثيفة منذ )أول من أمس( 
السبت ملؤازرة عناصر اجليش والدفاع املدني وفوج اطفاء بريوت 
من  متكنهم  لعدم  النريان  امخاد  يف  بالغة  صعوبة  القوا  الذين 
الوصول اىل مواقع احلريق لعدم وجود طرق داخل هذه االحراج، اال 
ان رجال االطفاء حاصروا النار يف اطراف فرتي ملنع امتدادها اىل 

املنازل اليت اخليت على الفور بعدما المستها ألسنة اللهب.
وعزت عناصر الدفاع املدني جتدد احلرائق اىل هبوب رياح اشعلت 
واملوجودة  االشتعال  الشديدة  اليابسة  الصنوبر  اوراق  يف  النار 
اىل حنو  االماكن  بعض  ارتفاعها يف  ويبلغ  بكثافة  االحراج  داخل 
مرت، واعتربت ان عدم هبوب رياح حال دون وقوع خسائر كبرية 
وشاملة يف الثروة احلرجية، واوضحت ان هطول االمطار املتوقع 

اليوم سيساعد عمليات االطفاء.
الصنوبر،  سيما  وال  احلرجية،  االشجار  التهمت  النار  ان  وافادت 
والزيتون على مساحة اكثر من مليون مرت مربع يف منطقة منحدرة 
من نهر ابرهيم اىل قمة اجلبل. ويف وقت الحق جتدد احلريق يف 
فرتي، وغطت سحب الدخان مناطق واسعة يف قضاء جبيل وتسببت 

بـ 10 حاالت اغماء بني القاطنني يف تلك البقعة.
حيث  اهليت،  بري  اصطناعية يف  مياه  بركة  املدني  الدفاع  واقام 
اجليش  مروحيات  مهمة  لتسهيل  باستمرار  بتعبئتها  آلياته  قامت 
اليت كثفت من طلعاتها اجلوية الطفاء حريق فرتي قبل ان يتمدد 

اىل وادي ادونيس.
احلرائق  منطقة  رميا  ابي  وسيمون  اخلوري  وليد  النائبان  وتفقد 
يف فرتي، واحتجزت النار ابي رميا اكثر من ساعتني خالل تفقده 
سكان بلدة فرتي اليت حاصرها احلريق من كل اجلهات، وقال بعد 

خروجه: "كان مشهد االوالد اهلاربني من بيوتهم حمزنا، واجريت 
اتصاالت عدة للمساعدة يف اطفاء احلرائق اليت لن تهمد اال من 
اجلو اي بهطول االمطار الغزيرة او بواسطة املروحيات املتخصصة، 
لذلك كان االتصال بسفريي تركيا واسبانيا اليت تشارك مروحياتها 
مع  االتصال  اسفر  كما  احملتلة.  االراضي  يف  احلريق  اطفاء  يف 
قيادة اجليش عن ارسال مئة عنصر اضايف لطمأنة االهالي الذين 

كان من الواجب اجالؤهم مسبقا من منازهلم".
وادي شحرور

كذلك شب حريق هائل قرابة التاسعة صباح امس يف احراج وادي 
احلريق  وبدا  الست،  وحارة  وبعبدا  الوادي  بني  وحتديدا  شحرور 
هائال وكانت النريان تأكل االخضر واليابس من دون التمكن من 
حماصرتها والسيطرة عليها، وقدرت املساحة اليت التهمتها النار 

بآالف اهلكتارات من االشجار احلرجية.
قريبة  اماكن  من  استقدمت  اليت  املدني  الدفاع  وتأخرت سيارات 
النار  االهالي. ومع توسع قوة  اكثر من ساعة على رغم مناشدة 
يف االحراج وتهديدها ابنية ال سيما يف "مشاريع صوما" الكسنية 
ومصاحل اجليش يف اعلى اجلبل جلهة حارة الست، استوجب االمر 
املنطقة  وشهدت  بعيدة.  مراكز  من  اطفاء  بسيارات  االستعانة 
املياه  من  تلقي حبمولتها  كانت  اطفاء  الطلعات ملروحية  عشرات 

فوق االحراج املشتعلة.
وكان االهالي وعناصر اجليش يف املشاغل سارعوا اىل املشاركة 
يف عملية االطفاء بوسائلهم البدائية، كما ساهمت صهاريج خاصة 

يف نقل املياه اىل امكنة احلرائق.
بزبدين ورأس املنت

وبعد الظهر شب حريقان يف احراج بلدتي بزبدين ورأس املنت يف 
املنت االعلى )قضاء بعبدا(. وناشد االهالي اجليش والدفاع املدني 

التعجيل يف اطفائهما منعا المتدادهما.
حلبا والشيخطابا

اىل ذلك، اندلع حريق يف بساتني الزيتون يف خراج بلدتي حلبا 
والشيخطابا )عكار "النهار"( وارتفعت السنة اللهب اىل ما يزيد 

على علو املنازل احمليطة فهرب سكانها خشية متدد النار اليها.
مع  بالتعاون  الداخلي  االمن  وقوى  املدني  الدفاع  عناصر  وعملت 
النار،  اطفاء  على  البدائية  والوسائل  الرفوش  وبواسطة  االهالي 
تؤازرهم سيارة اطفاء تابعة ملركز الدفاع املدني يف حلبا الذي جهد 
عناصره يف ايصال خراطيم مياهها اىل عمق احلريق البعيد نسبيا 
عن الطريق العام حملاصرة النار ومنع متددها. واتى احلريق خالل 

اقل من ساعة على اكثر من 200 شجرة زيتون.
بكاسني

العاشرة صباح امس من  الدفاع املدني قرابة  كذلك متكنت فرق 
امخاد احلريق الذي كان شب صباح السبت املاضي يف خراج بلدة 
بكاسني )جزين - "النهار"( وادى اىل احرتاق حنو 50 دومنا من 
اشجار الزيتون املعمرة واالشجار املثمرة، فضال عن عدد من اشجار 

الصنوبر املنتشرة بكثافة يف حميط احلريق.
وكانت فرق الدفاع املدني عملت منذ صباح السبت املاضي يف 
شكل متواصل حتى صباح االحد مبؤازرة اجليش على حماصرة النار 
الوصول  االطفاء  لسيارات  ميكن  ال  وعر  منحدر  اىل  امتدت  اليت 
اليه، فأدخل الدفاع املدني عناصر مشاة اىل مكان احلريق وعملوا 
االحد على تربيد املنطقة اليت متت السيطرة  طوال ليل السبت – 

فيها على النريان منعا الشتعاهلا جمددا وامتدادها صعودا يف اجتاه 
احلرج الصنوبري.

التدخل  من  تتمكن  مل  املروحيات  أن  مطلعة  مصادر  وافادت 
باحلرائق  انشغاهلا  اىل  نظرًا  بكاسني  حريق  اطفاء  يف  للمساعدة 
املستعرة يف الشمال، وبأن التحّرك الفعال واملنظم للدفاع املدني 
يف املنطقة على رغم امكاناته املتواضعة أدى اىل اهماد احلريق 

وتقليص اخلسارة البيئية.
وأمثرت جهود الدفاع املدني حصرًا للنار يف املنحدر الشرقي لبلدة 
بكاسني، وحالت دون امتدادها. اىل حرج البلدة الصنوبري متفادية 

كارثة بيئية. وأهمدت نهائيًا عند العاشرة صباحًا.
حاريص والبابلية

وأتت نريان حريق كبري شب امس يف خراج بلدة حاريص )بنت 
احلرجية  االراضي  من  دومنًا  أربعني  حنو  على  "النهار"(   - جبيل 
الكرمة  و  املثمرة  االشجار  من  دومنات  على  وقضت  والزراعية 

والزيتون، واطفأته عناصر الدفاع املدني.
كرة  ملعب  قرب  البابلية  بلدة  خراج  كبري يف  حريق  اندلع  كذلك 
يف  اضرارًا  خلف  بعدما  واالهالي  املدني  الدفاع  واطفأه  القدم، 

االشجار احلرجية واملثمرة، السيما الزيتون.
مديرية التوجيه

"وحدات  ان  بيان  اجليش يف  قيادة  التوجيه يف  مديرية  وأعلنت 
من اجليش املنتشرة عمالنيًا، تعمل مبؤازرة مروحيات تابعة للقوات 
اجلوية، وباالشرتاك مع عناصر الدفاع املدني، على اطفاء حرائق 
وادي نهر ابرهيم، حارة الست –  شبت يف خراج بلدات: فرتي – 
جزين. وأتت احلرائق على مساحات واسعة من  بعبدا، بكاسني – 

االشجار املثمرة واحلرجية واالعشاب اليابسة".
والحقًا أصدرت املديرية البيان اآلتي ايضًا: "متكنت وحدات اجليش 
املنتشرة عمالنيًا، مبؤازرة مروحيات تابعة للقوات اجلوية وباالشرتاك 
مع عناصر الدفاع املدني واالهالي، من اطفاء احلرائق اليت شبت 

يف خراج البلدات التالية:
- يف منطقة اجلنوب: حداثا، حاريص وبكاسني.

- يف منطقة جبل لبنان: بطشاي، دير كوشا وكفرنيس.
كما مت اهماد احلريق الذي شب يف معمل امليموزا الكائن يف قاع 
االشجار  من  واسعة  مساحات  على  احلرائق  واتت  زحلة.   – الريم 
املثمرة واحلرجية واالعشاب اليابسة. وال تزال الوحدات تعمل على 

وادي نهر ابرهيم".  امخاد احلريق املندلع يف خراج بلدة فرتي – 
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الكاتب  الفيلسوف  أسرتاليا الفتتاح معرض  اىل  زيارته  إطار  يف 
جربان خليل جربان يف املكتبة الرمسّية يف سدني

)NSW State Library, Sydney(، قام معالي وزير الثقافة اللبناني، 
األستاذ سليم وردة، بزيارة اىل مركز الرتاث املاروني، ردفرن، 
 2010 األّول  4 كانون  الواقع يف  السبت   نهار  ، وذلك  سيـدني 
االنتشار.  بالد  يف  نوعه  من  األّول  املركز  على  التعارف  بهدف 
وكان باستقباله صاحب سيادة، املطران عــاد أبــي كــرم، السامي 
اإلحرتام واألستاذة احملامّية بهّية أبو محد، منّسقة املركز وشخصيات 

روحية واجتماعية ولفيف من أبناء الطائفة الكرام.

وزير الثقافة اللبناني 
بزيارة اىل مركز الرتاث املاروني، ردفرن، سيـدني

ابتدأ اللقاء بكلمة ترحيب من احملامّية أبو محد حيث أبدت تهانيها 
للوزير على افتاحية املعرض، وتقديرها وإعجابها بصفات ومزايا 
وترحيبه  لبنان،  استقباله هلا يف  على  اثنت شكرها  كما  معاليه، 
مبشروع التوأمة بني القرى اللبنانية وابناءها املقيمني يف أسرتاليا 

اليت أطلقة سيادة املطران عــاد أبــي كــرم، السامي اإلحرتام. 
وقد تكّلم صاحب السيادة على أهّمية املركز يف أسرتاليا، وشرح 
شّدد  كما  املركز.  منها  يتأّلف  اليت  األقسام  عن  الكريم  للحشد 
سيادته عن أهمية التواصل بني أسرتاليا ولبنان، وعلى الّدور اليت 
تقوم به خمتلف الفعاليات املارونّية يف أسرتاليا لدعم كل األنشطة 

اليت تؤول إلعالء شأن وطننا احلبيب لبنان. 
وقد عرب معالي الوزير عن شكره وتقديره هلذا االستقبال، وتكّلم 
عن احلوار اللبناني املتواصل الذي يهدف مناقشة بعض القضايا 
دفاع  "إسرتاتيجية  رأسها  على  اللبنانية،  األطراف  بني  اخلالفية 
وطين".  ولقد تطّرق اجملتمعون ملختلف مواضيع الساعة اليت تهم 

بلدنا األم لبنان وبلدنا احلبيب أسرتاليا. 
وجتدر اإلشارة اىل أن معرض جربان يف اسرتاليا فقد جاء بناء على 
 NSW  طلب من وزيرة الفنون اجلميلة يف أسرتاليا وبتنثيق من

)اعاله بعض اللقطات(
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كلمة ترحيب ألقاها املطران عـاد أبـي كـرم

انه لفرٌح لنا وسرور أن نستقبلكم يف مركز الرتاث املاروني هذا، 
وأنتم املؤمتنون على تراثنا الثقايف يف لبنان، مبا حيفل به من ماٍض 

جميد، ومبا حيّملكم من أمانٍة مسؤولة عن حاضره واملستقبل.
حيمل  العزيزة  البالد  هذه  أبرشيتنا يف  أنشأته  الذي  املركز  هذا 
دعوة متعّددة االجتاهات حمَورها إحياء الثقافة اللبنانّية يف نفوس 
أجيالنا األوسرتالّيني من جذور لبنانّية، والسّيما الشباب منهم، من 

مل يتسنَّ هلم عيشها يف لبنان وتقدير قَيمها وغناها.
اّنها رسالتنا يف أوطان االنتشار: أن نؤّمن بشتى الوسائل خطوط 
باجلذع، حيث تستمّد منه  ارتباط األغصان  األم،  بالوطن  االرتباط 
املاوّية وأقنية احلياة... وهل أقَدر من الثقافة، وأجدر على تأمني 
هذا االستمرار وتلك العالقات بني الناس، وبينهم وبني ماضيهم 

واملستقبالت؟
•يف هذا املركز أقسام ثالثة مستقّلة ومتداخلة:

-القسم األول حيكي تاريخ لبنان وحضارته منذ اجلذور الفينيقّية، 
واكتشاف احلرف، وما حتمل هذه احملّطات من ِعَب واعتبارات.

-القسم الثاني ماروني، يهدف إىل التعريف بكنيستنا منذ نشأتها 
األوىل، مروًرا بأبرز املراحل اليت أعطتها دوًرا وطنًيا، إىل أدوارها 

الروحّية واالجتماعّية والثقافّية.
-أّما القسم الثالث من هذا املركز فهو عن لبنان األوسرتالي: أي 
األوائل،  القارة، منذ املهاجرين  إنه حيكي قّصة اهلجرة إىل هذه 
مبرارتها وصعوباتها، وبغناها أيًضا حيث يتجّلى االنثقاف واحلوار 

احلضاري بأبهى مظاهره.
ولئاّل يكون هذا املركز متحًفا جامًدا، فإننا أردناه مساحة حّية فيها 
عروض دائمة، بالصوت والصورة، وفيها أنشطة ولقاءات ثقافّية 

وفنية يف خدمة الرتاث واالنسان.
•وعن املركز أيًضا تصدر منشورات عن لبنان واملارونّية والرتاث 
املشرقي وكّل ما يربط املنتشرين بأرضهم األم ويساعدهم على 
عيش القيم يف هذا اجملتمع املمّيز، الغين بتعّدده وانفتاحه وتعامله 
الفصلّية  النبيل مع سائر مكّوناته. ومن منشوراته جمّلة مارونيا – 
االنتشار  أبرشيات  ويف  لبنان  يف  كما  أوسرتاليا  يف  توّزع  اليت 

املاروني.
أبنائها يف  مع  اللبنانية  القرى  توأمة  أيًضا  املركز  مشاريع  •ومن 
أوسرتاليا لكي يتّم التواصل املستمّر بني لبنان واألجيال اجلديدة يف 

اللبناني - املاروني. جمتمعنا األوسرتالي – 
•مّرة جديدة نرّحب مبعاليكم ونكّرر تقديرنا ملا تقومون به من نشاط، 
فتعطون للوزارة زمًخا جديًدا ودينامّية عرفتم بها، وزيًرا شاًبا جيّدد 

شباب احلياة الثقافّية والسياسّية يف لبنان احلبيب.
عشتم، عاش لبنان، عاشت أوسرتاليا

State Library, Sydney  اليت ابدت اهتمامًا بإظهار جبان الفيلسوف 
يبصر  التحضري،  من  عّدة  أشهر  بعد خماض  العلن.  اىل  والرسام 
املعرض النور اليوم مببادرة من جلنة جبان الوطنية وبالتنسيق مع  
لبنان  الثقافة يف  ، وبرعاية وزارة   NSW State Library, Sydney
ووزارة الفنون، وحضور ممثل جلنة جبان، طارق الشدياق، وامني 

الصندوق ناجي كريوز.
يف اخلتام دعت جلنة مركز الرتاث املاروني، بشخص احملامّية بهّية 
أبو محد، اجلميع للمشاركة يف كوكتيل يف مركز الرتاث املاروني، 

ردفرن، كعربون شكر وتقدير.

الشاعر مارون طراد شاعراً مميزًا
الذي  طراد  مارون  املعروف  الشاعر  اسم  سهوا  سقط 
القى قصيدة رائعة من روائعه الشعرية اجلميلة يف حفلة 
االجتماعي حيث قوطع  القومي  السوري  تأسيس احلزب 

مرارًا بالتصفيق.
 نتمنى دائمًا للشاعر احملبوب مارون دوام التوفيق مع 

حتيات اهلريالد والزميل أكرم املغّوش.

الفرقة  ونشاط  عمل  يقتصر  ال 
املهرجانات  يف  التقديم  على 
فقط  واالعراس  واالحتفاالت 
لالجيال  مدرسة  مبثابة  هو  بل 
من شباب وصبايا يف اسرتاليا، 
منذ 34 سنة والفرقة تعمل على 
اللبناني  الرتاث  على  احملافظة 
والصبايا  الشباب  تعليم  وعلى 
لالسف  ولكن  والتمثيل  الدبكة 
للمحافظة  الكثري  الكثري  يلزمنا 

على هذا الرتاث.
اللبنانية  اجلالية  عند  يوجد  ال 
مركز خمصص للشباب والصبايا 
يكون مبثابة البيت اللبناني جلميع 
يشجعون  االهل  وال  اللبنانني 

»نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية«

ان  يرغبون  والصبايا  الشباب  وال  وطنهم  تراث  لتعلم  اوالدهم 
يتعلموا اما الذين دخلوا الفرقة وحافظوا على املتابعة هم من الذين 
اثبتوا عن جداره بانهم رغم الصعاب ورغم زواجهم واصبح عندهم 
اوالد مازالوا يقدمون وخيدمون الفرقة ومنهم من ادخلوا اوالدهم 
بالفرقة، ولكن ما زلنا حباجة للمزيد من االعضاء اجلدد وذلك من 
اجل املتابعة واالستمرارية. حيث مل يبقى لنا شيء من لبنان سوى 

تراثنا القديم.
وبدعوة من جلنة مهرجانات هرستفل شاركت  االحد 2010/11/21 
هرستفل  بلدية  امام  يقام  الذي  السنوي  املهرجان  يف  الفرقة 

وقدمت وصالت من الفولكلور والرتاث اللبناني شارك يف بعضها 
اجلمهور الذي كان حاضرا.

السبت 2010/11/27 مبناسبة العيد الوطين للبنان وبدعوة من رئيس 
واعضاء بلدية باراماتا شاركت الفرقة يف تقديم وصالت متنوعة 
من الفلكلور والرتاث اللبناني ودبكات وطنية تليق باملناسبة كما 
شديد  جان  السيد  البلدية  رئيس  ومنهم  اجلميع  ودبكوا  رقصوا 
ونواب اسرتاليني على اغاني وموسيقى وطنية من وحي املناسبة، 
حتى  حقيقي  وطين  عيد  لبنان  وعلى  اللبنانني  مجيع  على  نتمنى 

يصبح هذا العيد عيد استقالل لبنان احلقيقي.

بيانات حساسة لـ"الناسا" يف املهمالت أو للبيع
أظهرت مراجعة اعلن عنها امس االول ان ادارة الطريان والفضاء 
اجهزة  من  حساسة  بيانات  حمو  يف  أخفقت  )ناسا(  االمريكية 
برنامج  النهاء  خطتها  اطار  يف  بيعها  قبل  وملحقاتها  للكمبيوتر 

املكوك الفضائي.
اطار  يف  حاجتها  عن  الفائضة  القطع  االف  من  ناسا  وتتخلص 

استعدادها النهاء رحالت مكوك الفضاء يف العام القادم.
وتوصل مكتب املفتش العام إىل ما مساه انتهاكات أمنية "خطرية" 
يف مراكز ناسا يف واليات فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وفرجينيا.
وقال بول مارتن املفتش العام لناسا يف بيان "مراجعتنا كشفت عن 
انتهاكات خطرية يف ممارسات ناسا اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 
ميكن ان تؤدي اىل تسريب غري مناسب ملعلومات حساسة تتعلق 

ببنامج املكوك الفضائي وبرامج أخرى لناسا".
وفعالة  منسقة  اجراءات  اختاذ  اىل  ناسا  "حتتاج  البيان  وأضاف 

ملعاجلة هذه املشكلة." 
الفضائي مل  التقرير 14 جهاز كومبيوتر من مركز كنيدي  ويذكر 
ختضع الختبارات للتأكد من حمو املعلومات احلساسة بينهم 10 أجهزة 
اتيحت بالفعل للجمهور. كما وجد أيضا ان اقراص صلبة للكومبيوتر 
اختفت من مركز كنيدي ومركز احباث النغلي يف فرجينيا. وقالت 
املراجعة ان بعض االقراص الصلبة اليت كانت يف مركز كنيدي 
عثر عليها الحقا يف جممع للمهمالت حيث كانت خمزنة قبل بيعها 
عدة  أيضا  احملققون  ووجد  اليها.  الوصول  للجمهور  ميكن  وكان 
جمموعات من اجهزة الكومبيوتر اثناء جتهيزها للبيع مكتوب عناوين 
بروتوكول ناسا لالنرتنت وهو ما قال التقرير انه ميكن ان يساعد 
قراصنة االنرتنت يف الدخول جمددا اىل شبكة اجهزة كمبيوتر ناسا 

الداخلية. 

من العراق: ساعة تعيد الزمن اىل الوراء
 

العراق  جبنوب  الناصرية  يف  )ساعاتي(  ساعات  مصّلح  ابتكر 
طريقة جديدة جلذب الزبائن حيث اخرتع ساعة ختتلف متاما عن 

الساعات العادية... ساعة تدور عقاربها عكس االجتاه. 
مع  جتارته  تأثرت  ان  بعد  احليلة  تلك  اىل  الصفار  ناظم  جلأ 
اعتماد الزبائن على التكنولوجيات احلديثة مثل اهلواتف اخللوية 
اليت  القدمية  الساعات  ينسون  وبدأوا  الوقت  عن  لالستعالم 
كانوا يصلحونها يف ورشته. وقال " انه منذ بدأ تغيري الساعات 
أصحاب  من  اقباال  يالقي  أصبح  االجتاه  عكس  عقاربها  لتدور 

املهن مثل االطباء واحملامني واملهندسني. 
واوضح الصفار ان الساعات اجلديدة تتبع اآلن حركة دوران 
نفسها  هي  الساعة  لعقارب  املخالفة  احلركة  وان  االرض 
غري  الساعة  "دوران  وقال  العكبة.  حول  احلجاج  طواف  حركة 
اعتيادي خمالف لدوران الكرة االرضية وشروق وغروب الشمس 
والطوفان حول الكعبة وحتى الدورة الدموية كله عكس اجتاه 
مع  هو  اجلديدة(  للساعة   ( الدوران  هذا  لكن  الساعة.  عقرب 
دوران الكرة االرضية وشروق وغروب الشمس والطواف حول 

الكعبة." 
ويبيع الصفار ذلك النوع اجلديد من الساعات لقاء 30 الف دينار 

عراقي وهو ما يوازي 26 دوالرا.

غازات التخدير مضرة باملناخ
 

أكدت دراسة بريطانية دمناركية أن الغازات الطبية املخدرة ترفع 
درجة حرارة املناخ على مستوى العامل، مثل مليون سيارة. 

قام الباحثان أولي يون نيلسن من جامعة كوبنهاغن وزميله مادس 
أندرسن بدراسة التأثري االحتباسي لثالثة من غازات التخدير الشائعة 

وحساب مقدارها وتأثريها على مستوى العامل.
وقال نيلسن يف دراسته اليت نشرت نتائجها جملة "بريتش جورنال 
اوف انيستيزيا" املعنية بالتخدير ان هناك تباينا هائال يف تأثري 
املواد املخدرة اليت خضعت للدراسة "وطاملا كان التأثري العالجي 
هلذه املواد الثالثة واحد فلدينا أسباب كافية الختيار أقلها ضررًا 

على املناخ". 
ودرس الباحثون تأثري املواد املخدرة سيفوفلوران و إيزوفلوران 
ودسفلوران حيث وجدوا أن تأثريها االحتباسي حسب الرتتيب هو: 
210 و 510 و 1620 ضعف تأثري ثاني أوكسيد الكربون باإلضافة 
إىل أنها قريبة من ناحية الرتكيب الكيميائي مبادة "اتش اف سي 
134 ايه" املبدة اليت بدأ حظرها يف االحتاد األوروبي اعتبارا من 
كانون ثان/يناير العام املاضي وهي مادة هلا تأثري احتباسي سليب 

يبلغ 1300 ضعف تأثري ثاني أكسيد الكربون. 
ودعا نيلسن كل من يستخدم نوعا من هذه الغازات إىل دراسة 

مصري هذا الغاز يف الغالف اجلوي.

كتاب بـ 11،5 مليون دوالر
بيع كتاب »طيور أمريكا« ، وهو أغلى كتاب مصور يف العامل ، 

بسعر قياسي بلغ 11،5 مليون دوالر« يف مزاد بلندن.
الطيور  لعمل عامل  املدفوع  الرقم  إن  مزادات سوثيب  دار  وقالت 
والرسام جون جيمس أودوبون يعد رقما قياسيا ألي كتاب مطبوع 
بيع يف مزاد. يذكر أن أودوبون فرنسي ولد يف هاييت واستقر 
يف أمريكا الشمالية وعاش يف الفرتة من 1785 إىل 1851. وقال 
الكتاب من جمموعة األرستقراطي  متحدث باسم دار املزادات إن 
تاجر  وهو  توليماش،  مايكل  واشرتاه  هيسكيث،  لورد  البيطاني 

من لندن.



Page 30صفحة 30     

20 نيسان(: تعرف كيف حتل مشكالت االصدقاء  احلمل )21 آذار – 
بأسلوب واقعي، كما تعرف متى تقف اىل جانبهم ومتى تفهمهم 
بأنهم أخطأوا يف قراراتهم، أو يف أحكامهم. انت عادل وصريح. 

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تعشق اجلمال، وتعرف كيف تستخدم 
مظهرك اخلارجي لكي حتصل على كل ما حتلم به يف احلياة. تهمل 

نفسك فقط إذا كنت يف حال حزن، او اذا اغضبك الشريك.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:يف حني تظهر ابتسامتك بسهولة، 
أنت قادر على االنتقام من اآلخر بأسلوب سلس، وناعم، فال يشعر 

بأنك تتحداه، او حتاول ان تؤذيه بطريقة او بأخرى.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تتباهى أحيانًا بأنك لطيف وناعم، 
أوقات غضبك،  القاسية يف  الكلمات  تتوسل  احلقيقة  ولكنك يف 

وتعرف كيف تقول كل شيء بأسلوب جيعل اآلخر ال ينتبه. 

من  تشبع  ال  وكأنك  حياتك  21آب(:تعيش   - متوز   21( االسد 
املغامرات ومن املواقف الدراماتيكية. ال تستطيع ان تعيش بهدوء 

وغالبًا ما تطلع االصدقاء على كل تفاصيلك اليومية املمتعة.

 العذراء )22 آب 22 أيلول(:ال تفرض حضورك يف حياة اآلخرين، 
وإن كانت ثقتك بنفسك قوية، وإن كنت تعرف انه من املستحيل 

ان يتخلى عنك. حتافظ على املسافة بينك وبني اجلميع.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تعشق البدايات يف العالقة العاطفية 
تتطور  وان  بهدوء،  تعيش  ان  حتب  بل  اخلطوات،  تسرع  وال 
العالقة من دون ضغط. ال تتحمل متطلبات الشريك، النك سريع 

الغضب. 

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:عندما يظهر الشريك بعض الضعف، 
تتصرف بعدوانية كبرية معه. جيب ان يعرف كيف يدافع عن نفسه، 

وان يكون شجاعًا لدى مواجهتك الشرسة له.

بالسعادة يف حضورك  اآلخر  20 ك1(:يشعر   - )23 ت2  القوس 
النك مشرق، وتهتم باملستقبل، وتنتمي اىل كل األماكن. تنفق 
املال بال تفكري ألنك تريد يف الدرجة األوىل ان تشعر بالسعادة. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:ثقتك بنفسك، وإصرارك على االحتفاظ 
بوجهة نظرك وبقراراتك لنفسك، جيعالن اآلخر يشعر بالقليل من 

االنزعاج، النك تعطيه االنطباع بأنك تفهم اكثر منه.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تشعر براحة كربى عندما تعيش احلياة 
بسرعة، وعندما تكون عندك نشاطات عدة. ال تستطيع ان تعيش 

احلياة بهدوء، والكسل ال جيعلك تقدم أفضل ما لديك.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:انت غري قادر على مشاركة االصدقاء 
بتفاصيل حياتك، كما انك ال حتب ان يكونوا معك يف املكان عينه 

لكي ال يسرق احد األضواء منك. متيل اىل األنانية.  

تسلية

2010 األول  كانون   11 Saturday 11 December 2010السبت 



Page 31صفحة 31     

اعالنات
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

 *كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

*عالج بالتنويم املغناطيسي
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au

ALEXANDRIA 88 O'riordan Street (Next to Domayne)
ARTARMON Home HO North Shore, Shop G12A crn of Frederick St & Reserve Road
AUBURN 243-247 Parramatta Road (Opposite Forty Winks)
BALGOWLAH 200 Condamine Street
BANKSTOWN Shop No 3, Homemaker City
BELROSE Shop 21, Level 1, Supa Centa 4-6 Niangala Close
LIVERPOOL Liverpool Markets, Orange Grove Road

maynerugs.com SAVINGS OFF NORMAL PRICES. PICTURES FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.

GERMAN TECHNOLOGY 8MM LAMINATE 
20 YEARS WARRANTY

80%
OFF

SAVE UP TO

80%
OFF

SAVE UP TO

PRICES CRASH
THIS WEEKEND
IMPORTERS NOW DIRECT TO PUBLIC

Available Auburn, Bankstown & Liverpool Markets

ON LAMINATE & 
TIMBER FLOORING

PRICES 
CRASH PREMIUM LAMINATE

WAS $26.90sqm

$ 1290
sqm

THIS WEEKEND

PRICES CRASH ON RUGS
EVEN HAND MADE RUGS
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