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موعد مع ال�سراي من �أجل المر�أة اللبنانية
عُ ��ق��دت أم��س ط��اول��ة مستديرة
بعنوان «المرأة اللبنانية والتمكين
االقتصادي» ،تخلّلها نقاش حول
واق��ع التمكين االقتصادي للمرأة
اللبنانية ،ضمن إط��ار «موعد مع
السراي» األسبوعي ال��ذي تنظمه
عقيلة رئيس مجلس ال��وزراء لمى
تمام سالم في السراي الحكومية.
حضر اللقاء إل��ى جانب سالم
ك���ل م���ن وزي�����ر االق���ت���ص���اد آالن
حكيم ،وممثالت ع��ن الجمعيات
واالتحادات النسائية.
اس� ُت��ه� ّل اللقاء بكلمة ترحيب
ألقتها الدكتورة منى خلف التي
رأت أن ق��ض��ي��ة ت��م��ك��ي��ن ال��م��رأة
اكتسبت زخما ً كبيرا ً خالل العقود
األخ���ي���رة نتيجة ال��ج��ه��ود التي
بذلتها المرأة للدفاع عن حقوقها،
باعتبارها جزءا ً ال يتجزأ من حقوق
اإلنسان ،وسعيا ً إلى دمج قضاياها
في صلب السياسة اإلنمائية.
وإذ رأت أنّ ال��م��رأة ال تحظى
باإلمكانات الكافية للوصول إلى
الموارد والتص ّرف بها ،وال بفرص
متكافئة إلطالق مختلف طاقاتها،
اعتبرت خلف أنّ أهمية تمكين
المرأة تبرز من خالل اعتبارها هدفا ً
إنمائياً.
ث � ّم تحدّثت س�لام مشير ًة إلى
أن «م��وع��د م��ع ال��س��راي» ،موعد
إسبوعي يتناول مواضيع ع�دّة
ّ
ته ّم المواطنين اللبنانيين« ،ولذلك
منصة
أردن���ا أن ت��ك��ون ال��س��راي
ّ
للبنانيين ليتشاركوا أفكارهم
ويناقشوها بكل ح��ري��ة» ،مؤكدة
أنّ «المرأة سارت في طريق طويل،
وع��م��ل��ت بجهد ك��ب��ي��ر ،وص��ادف��ه��ا
خالله عدد من خيبات األمل لتصل
إلى ما وصلت إليه ،وهي ما زالت
بمسيرتها بحاجة إلى دعم الجميع
لتصل إلى مراحل متقدّمة».

مقدّم الحضور
ث��م ك��ان��ت كلمة لحكيم تطرق
فيها إلى ما ورد في تقرير صندوق
النقد ال��دول��ي ،ال���ذي أض���اء على
أهمية المرأة في العمل واالقتصاد
وعلى دورها المهم في المجتمعات
عموما ً وف��ي ال��م��دخ��ول واإلن��ت��اج
ال��ع��ام ،م��ن ناحية ال��ي��د العاملة
واألدمغة وتأثيرها على االقتصاد
والمجتمع...
وت��ح �دّث��ت ال���وزي���رة السابقة
وفاء الضيقة حمزة عن المعوقات
االجتماعية والثقافية لمشاركة
المرأة في الحياة االقتصادية ،ال
سيما لناحية أثر األسرة واألنظمة
التعليمية وتعزيز األدوار النمطية،
وعلى مستوى القوانين والتدابير
اإلداري���ة ،ال سيما قوانين العمل
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مناطق
�أم�سية �شعرية للدكتور نذير العظمة

(ت ّموز)
وس���نّ التقاعد وإج����ازة األم��وم��ة
وقوانين اإلرث ،متط ّرق ًة إلى تأثير
ه��ذه المسائل على وص��ع المرأة
تخسر نتيجة هذه
الريفية التي
ّ
المسائل ال��م��وارد التي تتيح لها
المشاركة االقتصادية المنتجة.
ثم كانت مداخلة لمديرة إدارة
اإلحصاء المركزي الدكتورة مارال
توتاليان عرضت خاللها للمؤشرات
الخاصة بمستوى المرأة اللبنانية
التعليمي ومساهمتها في النشاط
االقتصادي ومشاركتها في سوق
العمل .مشيرة إلى أنّ نسبة النساء
األ ّميات تشكل ضعف عدد الرجال،
فيما ع��دد ال��ن��س��اء ف��ي الجامعة
اللبنانية أكبر من ع��دد الرجال،
وال ف��رق بينهما ف��ي الجامعات

ال��خ��اص��ة ،بينما نسبة مشاركة
ال��م��رأة ف��ي العمل ال ت��ت��ع�دّى 27
في المئة ،في مقابل  73في المئة
للرجل ،موضحة أن مشاركة المرأة
ف��ي ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي يتأثر
بوضعها االج��ت��م��اع��ي وع��م��ره��ا،
وهي تغيب عن فئة أرب��اب العمل
وتحتل  18في المئة من المراكز
ال��ق��ي��ادي��ة ،داع��ي�� ًة إل��ى إزال���ة كل
العوائق من درب تعزيز دور المرأة
في المجتمع.
وع��رض��ت ال��ف��ن��ان��ة ب��ت��ي توتل
صفير لتجربتها الشخصية في
مواجهة العائلة والمجتمع والتي
استنتجت عبرها أنّ على المرأة
أن تقلع شوكها بيدها ،وأن تعمل
جاهدة لتحقيق ذاتها ،ال سيما أنّ

نجاحها يكون ع��ادة على حساب
صحتها وحياتها.
أ ّم��ا الباحثة األول���ى ف��ي مركز
«كارنيغي للشرق األوس��ط» مهى
يحيى ،فتناولت الثغرات السبع
الكبرى ومنها« :ثغرة المواطنة،
ثغرة الحصول على رأس المال،
ثغرة التعليم وسوق العمل ،ثغرة
الصحة والتأمين ،الثغرات المالية
وثغرات األجور ،الثغرة الثفافية،
ثغرة التربية والتعليم».
وخ��ل��ص��ت إل���ى ض����رورة وض��ع
أجندة عمل جديدة لتحقيق أكبر
ق��در من الفاعلية والمساواة عبر
تشريعات تتض َّمن استثمارات في
البنية التحتية العادية ،كالنقل
واالت���ص���االت وال��ح��ض��ان��ات في
أماكن العمل وقوانين عمل تشرعن
االه��ت��م��ام ال��م��ت��واص��ل بالتعليم،
خصوصا ً في المجاالت التي توفر
للنساء مهارات أفضل تمكّنهنَّ من
دخ��ول ال��س��وق ،وإص�لاح قوانين
العمل وأنظمته بما يتماشى مع
ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ال��ج��دي��د في
المنطقة ،بحيث ت��ت��واف��ر حوافز
أفضل إليجاد فرص عمل في القطاع
الخاص.
وعرضت أمال جمعة من جمعية
«أهلنا» لتجربتها الشخصية في
العمل منذ الصغر نتيجة وفاة الوالد
أوال ً ث ّم ال��زوج ثانياً ،متحدثة عن
الدور المهم الذي أدّته الجمعية في
مساعدة النساء عبر توفير العمل
لهن في مراكزها ،ما يساعدهن في
مواجهة مصاعب الحياة ،والقيام
بدورهن االقتصادي في مساعدة
عائالتهن.

جانب من الحضور
بمناسبة عيد الجالء ،أقيمت ندوة شعرية في قاعة
المركز الثقافي العربي ـ أب��و ر ّم��ان��ة في دمشق ،قدّم
خاللها رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري
القومي االجتماعي الدكتور الشاعر نذير العظمة باقة
من قصائده ،بحضور ع��دد من المسؤولين الحزبيين
والمهتمين.

وتحدّث العظمة خالل الندوة عن أهمية االنتماء إلى
قضية تساوي الوجود ،واالنطالق في فضائها الرحب،
بعيدا ً عن ال��والءات الضيقة ،الفتا ً إلى أنّ مسيرته في
الحزب السوري القومي االجتماعي ساهمت في صقل
موهبته الشعرية ،وتوجيه بوصلة اإلبداع نحو االلتزام
بالقضية القومية.

منفذية �صور في «القومي» و�أهالي �صريفا
ي�ش ّيعون ال�شبل �أدون ح�سن كمال الدين

«�أمن الدولة» تخ ّرج رتباء متم ّرنين في الوروار
احتفل معهد قوى األمن الداخلي
ـ ال���وروار ـ الحدث أم��س ،بتقديم
سبعين رقيبا ً متم ّرنا ً إلى العلم،
بدعوة من المديرية العامة ألمن
ال���دول���ة ،وذل���ك ف��ي ث��ك��ن��ة أسعد
ضاهر.
حضر الحفل العميد الركن عدنان
سعيد مم ّثالً قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،والعميد غسان أبو
ج��ودة ممثالً مدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
العميد روبير جاسر مم ّثالً مدير
ع���ام أم���ن ال��دول��ة ال��ل��واء ج��ورج
قرعة ،العميد جهاد المصري ممثالً
مدير عام األمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،العقيد موسى مزيد ممثالً
م��دي��ر ع��ام ال��ج��م��ارك ،ج���ورج أبو
م��وس��ى ممثالً م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع
المدني ،ورؤساء أجهزة أمنية.
وس ّميت ال���دورة ِب��اس��م «دورة
ال��ت��ع��اون األم���ن���ي» .ث���م و ّزع���ت
الشهادات على خمسة رقباء هم:
هاشم السيد ،محمد رعد ،أنطونيو
ك��ي��روز ،علي ش��وم��ان وش��ادي بو
سليمان حرب.
وبعد تبادل الدروع بين األجهزة
األمنية ،ألقى العميد جاسر كلمة
ج���اء ف��ي��ه��ا« :ح��ض��رن��ا إل���ى ه��ذا
المعهد ،الذي يُع ّد مصنعا ً لخيرة
رجالنا ،لنشارك في تخريج دفعة
م��ن الرقباء المتم ّرنين لمصلحة
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ألم��ن ال��دول��ة،
وال��ذي��ن أت�� ّم��وا دورة ت��دري��ب��ي��ة،
عسكرية ومسلكية ،دام���ت ستة
أشهر ،خضعوا خاللها ألنواع عدّة
من التدريبات الجسدية والنفسية،
التي تهدف إلى صقل شخصياتهم
وت��ق��وي��ة ع��زائ��م��ه��م ل��ل��وق��وف في
وجه الصعاب التي سيواجهونها
مستقبالً ،م��ن خ�لال المهام التي
ستلقى على عاتقهم».
���وج����ه إل����ى ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
وت� ّ
المتخ ّرجين قائالً« :تقفون اليوم

ع��ل��ى عتبة م��رح��ل��ة ج��دي��دة بعد
إنجازكم فترة من التدريب وصقل
معارفكم وقدراتكم على مختلف
المستويات .أنتم اآلن أمام اختبار
الميدان ،إذ تخوضون غمار مهمات
ال��ح��ف��اظ على األم���ن واالس��ت��ق��رار
ف��ي مواجهة اإلره���اب والعابثين
ب���األم���ن .ل���ذل���ك ،أن��ت��م م��دع��وون
ال��ي��وم ،في ظل ال��ظ��روف الصعبة
التي تمر بها ال��ب�لاد ،ألن تكونوا
أوفياء ل َق َسمكم ،أنقياء في والئكم
للمؤسسة التي تنتمون إليها ،إذ ال
مكان فيها للتقاعس أو التخاذل أو
االنحراف».
وقال« :أيها الرجال ،ستلتحقون
ب��م��راك��زك��م إل���ى ج��ان��ب زم�لائ��ك��م
ال��ذي��ن سبقوكم ف��ي ت��ح� ّم��ل ه��ذه
المسؤولية ،إذ أثبتوا جدارتهم
وتر ّفعهم عن التجاذبات السياسية

واألمنية التي تعصف بهذا الوطن،
ف��ي ظ��� ّل م��خ��اط��ر االره����اب ال��ذي
يسود المنطقة وال��ع��ال��م ،وال��ذي
وصلت براثنه إلى وطننا الغالي
لبنان ،فكانوا ق��دوة يحتذى بها
في الوطنية واالنتماء ،من خالل
التضحيات ال��ت��ي دف��ع��وه��ا ثمنا ً
على مذبح حرية هذا الوطن للذود
عنه وحمايته .إننا نراهن عليكم
لتكونوا عونا ً لزمالئكم ووطنكم في
تلبية نداء الواجب على أيّ بقعة
من تراب هذا الوطن ،كما إنّ عيون
المواطنين شاخصة إليكم ،فكونوا
على قدر اآلم��ال المعقودة عليكم،
وقدر طموح مواطنيكم».
وت����اب����ع« :إن م��ؤس��س��ات��ن��ا
العسكرية واألمنية تجد نفسها
أم��ام مسؤوليات أمنية متعاظمة
من حيث الخطورة واألهمية ،والتي

تتطلب م ّنا جهدا ً مشتركا ً مضاعفا ً
لتحقيق هدف واحد يتمثل بالحفاظ
على ال��وط��ن وال��ت��ص�دّي لإلرهاب
ولكل عابث باألمن أو مرتكب جريمة
تمس أمن المجتمع».
ّ
ثم تحدّث العميد أبو جودة ،فقال:
«أثبتت التجارب على م ّر السنين
وت��وال��ي ال� ِم��ح��ن ،أن المؤسسات
األمنية من قوى أمن داخلي وأمن
عام وأمن دولة ،هي المدارس التي
تصهر كافة المتضررين تحت لوائها
على اإلي��م��ان بالوطن واالخ�لاص
ل���ه ،وه���ي ال��ك��ت��اب األول ال���ذي
يد ّرس المبادئ الوطنية والقومية
الصحيحة وينشرها ،وبالتالي هي
دعامة كيان هذا الوطن وديمومته
واستقراره وأمنه .إنها جوارحه
الحساسة ،وهي منابع الدم النقي
الذي تقوم كرياته البيضاء من دون

كلل وال هوادة ،بعراك مستمر لطرد
أيّ ش� ّر أو ضبطه أو استئصاله،
ولعزل أيّ موبوء أو مرض ،ولزيادة
مناعة المجتمع وسالمته».
وأض�����اف« :وك���م���ا ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية ه��ي ضمانة ال��ح��دود
الخارجية للوطن ،فإن المؤسسات
األمنية ضمانة الحدود الخارجية
ل��ل��وط��ن ،وه���ي ض��م��ان��ة الحقوق
والواجبات ضمن حدود القانون.
وكما أن��ه ال وط��ن ب�لا ح���دود ،فإن
تخوم المجتمع هي مختلف خاليا
مؤسساته األمنية ،وأنتم بالذات
ف��ي صلبها ون��وات��ه��ا .أنتم ال��درع
ال��واق��ي��ة والعين ال��س��اه��رة لينام
الجميع».
وق���ال« :إنّ ال��ره��ان كبير على
مؤسساتنا األمنية وعديدها وعليكم
أن��ت��م ت��ح��دي��داً ،ه��و ره���ان بحجم
المرحلة الحساسة والمفصلية
التي يمر بها الوطن ،كما هو كبير
حجم االض���واء المسلطة عليكم.
فاسمعوا وعوا أنّ قيمة ك ّل إنسان
م��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى ص��ف��ح��ات وج��ه��ه.
وطالما أنكم تحترمون أنفسكم
ف��ال��ن��اس ت��ح��ت��رم��ك��م ،خ��ص��وص�ا ً
المسؤولون منهم ،وبقدر ما تثقون
ب��أن��ف��س��ك��م وت��ك��ون��ون ص��ادق��ي��ن
ومخلصين ،يعتمد ه��ؤالء عليكم.
ابتعدوا عن الطائفية ألنها ال بد أن
تنعكس سوءا ً ووباال ً عليكم وعلى
شعب لبنان ،وهي أكثر ما شوهت
اسمه في ماضيه وحاضره .إياكم
وآفة الفساد ألنه المسرب األخطر
لتسلل الجريمة ،ال سيما الجريمة
المنظمة ،فمنفعة شخص أو أكثر
بطرق غير مشروعة ،تنعكس بشكل
مؤكد خطرا ً داهما ً وش ّرا ً مستطيرا ً
على المجتمع بأكمله».
وخ����ت����ام����اً ،أق����ي����م ال���ع���رض
العسكري.

قانصو وصالح ووالد الفقيد يتقبلون التعازي
شيّعت منفذية ص��ور في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي وبلدة
صريفا ،في مأت ٍم مهيب ،المأسوف
عليه الشبل أدون (نجل عضو المجلس
القومي الدكتور حسن كمال الدين).
شارك في التشييع رئيس المكتب

(محمد أبو سالم)

السياسي المركزي الوزير السابق علي
قانصو ،عضو المجلس األعلى قاسم
صالح ،رئيس مكتب المجلس القومي
منفذ عام منفذية صور الدكتور محمود
أب��و خليل وأع��ض��اء هيئة المنفذية،
وع��دد من المسؤولين ،وممثلون عن

حركة أمل وحزب الله ،ونقابة أطباء
األسنان وفاعليات وحشد من القوميين
والمواطنين.
انطلق موكب التشيع من أمام منزل
والد الفقيد في صريفا ،ووري الجثمان
في الثرى في جبّانة البلدة.

«ال�صفدي» و«الأ�سترالية»
ت� ّؤهالن ملعب مدر�سة في طرابل�س

متفرقات
م�سرحية لم�ساعدة مر�ضى ق�صور القلب

ّ
نظمت جمعية « »Un Coeur pour Philippeالمسرحية الكوميدية «Rire de Bon
 »Coeurبالتعاون مع البنك اللبناني الفرنسي لمساعدة مرضى قصور القلب ،التزاما ً منها تعزيز
بأمس الحاجة إلى المساعدة ،ويعود ريع المسرحية
حياة أفضل ألعضاء المجتمع ،خصوصا ً من هم
ّ
إلى تمويل نشاطات الجمعية ومساعدة األشخاص الذين يعانون قصورا ً في القلب.
شارك في المسرحية التي أقيمت على مسرح مونو عدد من الكوميديين أهمهم الكوميدي اللبناني
الفرنسي ياس (ياسر الهاشم) ،إضافة إلى  ،Chinois Marrantو ،Foudil KaibouوValery
 ،Ndongoوالراقصين .Les Mecs de rue

وتقدّم الجمعية أجهزة مضخة للقلب أو تغطية تكاليف العمليات واالستشفاء جزئيا ً أو كلّياً.
وساهمت حتى اليوم بمبلغ  860.000دوالر أميركي لمعالجة مرضى قصور القلب.

معر�ض المهن في «الأميركية»

افتتحت الجامعة األميركية في بيروت أمس على الملعب البيضوي ـ قرب مبنى «وست هول»،
معرض المهن السنوي بعنوان «الغد يبدأ اليوم» ،ويقام بين الحاجية عشرة صباحا ً والسادسة
مساءً.
تأسس عام  1995في مكتب
المعرض من تنظيم مكتب خدمات التوظيف والمهن للطالب ،الذي ّ
شؤون الطالب في الجامعة ،وتشترك فيه مؤسسات مالية مصرفية وصناعية وتجارية محلية
وإقليمية وعالمية ومتعدّدة الجنسيات ،إضافة إلى مؤسسات تعمل في ميادين الهندسة وإالعالم
والتربية واالستشفاء والخدمات .ويهدف المعرف إلى إيجاد فرصة للتالقي بين أصحاب العمل
والطالب ،خصوصا ً المتخ ّرجين أو من أوشكوا على التخ ّرج ،ما يو ّفر عليهم عناء االتصال بمؤسسات
عدّة.
ويزور المعرض عدد كبير من الطالب من مختلف اختصاصات الجامعة ،و ُتقدّم خالله شروح
وافية للطالب عن كيفية اإلف��ادة من أفضل فرص العثور على عمل ،ويتوافر فيه دليل للمعرض
وخريطة له وجدول بالمحاضرات والمقابالت.

مباراة في �إلقاء ق�صائد لجودت حيدر بالإنكليزية

فرقة « »Un Coeur pour Philippeالمسرحية

ّ
نظمت «جمعية أصدقاء جودت رستم حيدر» ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ،للسنة
السابعة على التوالي ،مبارا ًة في إلقاء قصائد من شعره باللغة اإلنكليزية ،وشارك في المباراة 37
تلميذا ً ثانويا ً من القطاعين الرسمي والخاص من المناطق اللبنانية كافة.
افتتح المباراة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق ،وتألفت لجنة
متخصصين ،مع الدكتورة جوزيل هندي من المركز التربوي للبحوث
التحكيم من أساتذة جامعيين
ّ
واإلنماء.
وفاز كل من :محمد قدورة (ثانوية عمر المختار) ،ودياال منذر (المدرسة األميركية العالمية ـ
رياق) ،ومحمد رشيد (ثانوية نزيه البزري) ،ولورينا صعب (جامعة عاليه الوطنية) ،ومالك هالل
(ثانوية العرفان ـ صوفر).

خالل أعمال التأهيل
«مؤسسة الصفدي» ،بتموي ٍل من السفارة
باشرت
ّ
األسترالية في لبنان ـ برنامج المساعدة المباشرة،
أعمال التأهيل في ملعب «مدرسة العهد الجديد للبنات»
في ضهر المغ ّر ـ القبة ـ طرابلس ،وذلك ضمن مشروعها
«مساحة آمنة لجيل آم��ن» ،بهدف تحسين ظ��روف
األطفال المعيشية في أحياء ضهر المغر والسويقة
والبحصة ،من خالل تحويل المدرسة إلى مركز ترفيهي
وثقافي ورياضي ألطفال المنطقة والجوار.
وش��رح المهندس المكلّف من قبل المؤسسة فؤاد
حسنين ،مراحل المشروع والمباشرة بتركيب سقف
حديديّ للملعب لتحويله إلى ملعب مغلق ،ما يسمح
باستخدامه صيفا ً وش��ت��اءً ،على أن يص ّمم بارتفاع
يسمح بممارسة ألعاب رياضية عدّة منها كرة السلة
والكرة الطائرة وكرة القدم.
وقال« :كما تشمل المرحلة األولى تأهيل المراحيض
التابعة للمدرسة لتصبح قادرة على استيعاب األعداد
الكبيرة من األطفال أثناء تواجدهم في الملعب ،وفتح
الباب الستخدامه في الفترات المسائية ضمن ظروف
آمنة وبإشراف متط ّوعي المشروع».
وتوقع حسنين أن تنتهي أعمال التأهيل مع نهاية
نيسان الجاري ،إذ يصبح الملعب جاهزا ً لالستخدام
من قبل الجميع.
ول��ف��ت م��دي��ر ال��م��ش��روع خ��ال��د ح��ن��وف إل��ى توفير
مجموعة م��ن التجهيزات ال��ت��ي ستم ّكن متطوعّ ي

المشروع من تنفيذ ع��د ٍد من األنشطة االجتماعية
والرياضية والترفيهية مع األطفال .وأش��ار إلى أنه
بالتوازي مع أعمال التأهيل ،وضمن أنشطة المشروع،
المنسقة م���روى ملقي العمل على إط�لاق
تتابع
ّ
لجنة المتابعة التي ستشرف على تنفيذ األنشطة
المتن ّوعة في المدرسة ،والتي تتألف من ممثلين
عن إدارة المدرسة ولجنة األهل الطالب ،إضافة إلى
فاعليات محلية ومتط ّوعين ،على أن تكون أولى مهام
اللجنة تنفيذ دورة تقوية لطالب الشهادة المتوسطة
في المدرسة والتحضير لرفد الملعب بالتجيزات
الرياضية المناسبة ،واإلشراف على تزويده ببعض
التجهيزات اللوجستية مثل األلعاب والمقاعد لألهالي
واألطفال ،إضافة إلى أحواض زراعية وتنفيذ نشاط
تط ّوعي لطالء جدران المدرسة.
واعتبر السفير األسترالي ليكس بارتلم أنّ هذه
المساحة اآلمنة ستساهم في إعطاء األطفال الفرصة
لمج ّرد أن يكونوا أطفاال ً للضحك واللعب والركض
ضمنها ونسيان مشاكلهم .وقال« :إنني أدرك أنّ عددا ً
من األطفال ،من دون أن يرتكبوا أيّ خطأ ،ال يُم َنحوا
الطفولة التي يستحقونها .هذه هي الحال ،خصوصا ً
اليوم في طرابلس ،ه��ذه المدينة القريبة من قلب
الكثيرين من أستراليا» .واعتبر أنّ هذا الملعب بمثابة
رم��ز اللتزام أستراليا مستقبالً أكثر إش��راق �اً ،وأكثر
سعاد ًة وأكثر أمانا ً للبنان.

