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كلمة العدد

٭ 25 اأيار عيد التحرير..عيد كل لبنان الواحد، الذي جمع وّوحد جميع اللبنانيني بكل عائالتهم 
الروحية والدينية، الإ�س���المية – امل�س���يحية حت���ت راية لواء الدفاع عن لبن���ان، وكرامته وعزته 

وكيانه الوطني املوحد، �سد العدو الإ�سرائيلي.
٭... اإن���ه يوم الوفاء العظيم لأرواح ال�س���هداء الأبرار من ال�س���عب واجلي����ش.. واملقاومة، الذين 
نذروا اأنف�س���هم بدمائه���م الزكية الطاهرة اأر����ش الوطن، دفاعًا عن لبنان وع���ن وحدته.. وعن 
كرامته و�س���المة اأرا�س���يه ووحدة كيانه املتاألق يف كل زمان وحمطة ومكان عرب التاريخ بتاريخه 

املا�سي املجيد وعز حا�سره،
ب�سواعد اجلي�ش اللبناين واملقاومني املجاهدين يف �سبيل اهلل والوطن.

كان الن�سر العظيم.. الن�سر املعد املرتقب.
٭... اإن ه���ذا العيد.. عيد التحرير الوطني اجلام���ع الذي �سّطر فيه اأبطال لبنان ب�سواعدهم.. 
واإميانهم وعزميتهم ال�سلبة اأجمل املعاين الن�سالية واأهم املحطات.. حمطات الكفاح واجلهاد، 

�سد العدو الإ�سرائيلي يف تاريخ الأمة العربية والإ�سالمية.
٭... اإن���ه لبن���ان.. الوطن الكبري ال�سامخ ب�سواعد اأبنائه يف الداخ���ل.. واخلارج، طاقات ب�سرية 

هائلة نذرت نف�سها لرفع �ساأن لبنان عاليًا.
٭ واأثبتت لبنان عك�ش النظرية ال�سائدة املعهودة منذ القدم، باأن قوة لبنان يف �سعفه.

٭.. ب���ل اأ�سبحت ق���وة لبنان، بق���وة �سعبه.. وجي�س���ه.. ومقاومته واحلكم.. واحلكوم���ة معًا يدًا 
واحدة دفاعًا عن لبنان يف مواجهة كل التحديات على احلدود وكل املحافل الدولية.

٭... اإن���ه.. يوم العيد 25 اأي���ار، يوم املقاومة والتحرير والوفاء وح�س���د املكا�سب امل�سروعة لكل 
منا�سل.. ومقاوم ولكل ال�سعوب والأوطان.

٭ يف هذا اليوم العظيم املقد�ش، ل بد من اأن نرتحم على كل �سهدائنا الأبرار املقاومني الأبطال، 
الذين �سحوا باأنف�سهم وبالغايل والنفي�ش دفاعًا عن لبنان.

٭... عي���د التحرير.. عي���د خيار املقاومة وال�سم���ود، خيار الرتقاء بهذا الوط���ن العظيم، اإىل 
اأ�سمى درجة من درجات الرقي والتقدم والزدهار، ل�سمان حماية م�ستقبل الأجيال القادمة.

٭.. حتية
٭ للحكم.. واحلكومة.. واجلي�ش اللبناين، وال�سعب.. واملقاومة،

٭.. وبهذه املنا�سبة الكرمية والعزيزة على قلوب اللبنانيني والعرب، مبنا�سبة التحرير والنت�سار 
على العدو الإ�سرائيلي قبل الإندحار.. وبعده،

٭ نوجه حتية
اإىل كل م���ن وقف معنا ودعمنا يف املواقف واملحط���ات الهامة من تاريخ الوطن و�ساهم يف اإعادة 
اإعم���ار وبناء ما دمره العدو الإ�سرائيلي يف كل املراح���ل ال�سابقة وخا�سة بعد حرب متوز 2006، 

من الدول العربية.
٭... ب���دءًا من �سورية الأ�سد، مرورًا بال�سعودية، ودولة قط���ر، و�سوًل لدولة الكويت، والإمارات 

العربية املتحدة.

ة و�لكر�مة..  25 �أيار.. عيد �لتحرير.. عيد �ملقاومة و�لفد�ء.. ي�م �لعزرّ
و�ل�شرف.. و�لت�شحية.. و�ل�فاء �للبناين، للبنان �ل�طن �ل��حد �مل�حد

�جلي�ش �للبناين
�لعني �ل�شاهرة
على �أمن �ل�طن
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٭ ... لق���اء الرئي����ش �سعد الدين 
احلريري، م���ع الرئي����ش ال�سوري 
ب�سار الأ�س���د ب�سكل دائم وم�ستمر 
للتن�سيق والت�س���اور، لقاء اأ�سا�سي 
واملب���ادئ  بالقي���م  غن���ي  وه���ام 
واملواق���ف  احلمي���دة،  والأخ���الق 
الواح���دة  امل�سرف���ة  الوطني���ة 

املوحدة.
٭ ... لق���اء ير�سم مع���امل الروؤية 
الثاقب���ة القومية، يف ظ���ل التطور 
الثنائي���ة  للعالق���ات  املتنام���ي 
والتن�سي���ق الع���ايل امل�ست���وى ب���ني 

البلدين ال�سقيقني.
٭ ... خيارات هامة وطنية، وم�سارات اأ�سا�سية تر�سم بدقة معامل م�ستقبل 
العالقات اللبنانية- ال�سورية، يف �سّتى املجالت ال�سيا�سية، والقت�سادية 
والدفاعي���ة لو�س���ع الأ�س����ش ال�سرتاتيجية القوية البعي���دة املدى ملواجهة 

التحديات املفرو�سة على ال�ساحة العربية، والإقليمية والدولية.
٭ نظ���رًا لأهمية موقع ودور �سورية واأهمي���ة دور وموقع لبنان يف املنطقة 
واملعادل���ة ال�سيا�سي���ة القائم���ة يف ال�س���رق الأو�س���ط عمق ال���دول لعربية 

واملحيط واجلوار.
٭... اأك���دت �سورية... ولبنان معًا من خ���الل توحيد املواقف واخليارات 

الوطنية،
بع���د اأن اأثبت���ت �سوري���ة اأوًل: جدارته���ا القوي���ة ال�سيا�سي���ة والدفاعية يف 
كل مواقفه���ا وخياراتها الوطني���ة يف املحطات الهام���ة واملواقف امل�سرقة 
العربي���ة والإ�سالمي���ة، دفاعًا عن �سوري���ة والأمة العربي���ة والدور العربي 
ال�سرتاتيج���ي يف املنطقة يف كل املراحل الع�سيبة التي ع�سفت باملنطقة 

من جراء العتداءات الإ�سرائيلية.
٭ ... كما اأكد لبنان ثانيًا: موقعه بجدارة حلماية دوره من خالل انت�سار 
لبن���ان على الع���دو الإ�سرائيلي، قبل الإندحار وبع���ده. من خالل ت�سامنه 
الوطن���ي وقوة ال���ردع الع�سكري يف �سد كل العت���داءات الإ�سرائيلية على 

لبنان.
٭ ... اإذًا، لبنان.. و�سورية يف خندق واحد معًا ملواجهة كل التحديات من 
خالل التن�سيق الدائم والت�ساور امل�ستمر لو�سع الأ�س�ش ال�سرتاتيجية بني 

الدولتني واحلكومتني اللبنانية- ال�سورية.
العنف���وان: القومي العربي باملر�ساد دائم���ًا ملواجهة التحديات. العنفوان 
القومي ترجم حقيقة الواقع اجلغرايف والب�سري الجتماعي املتوا�سل بني 

ال�سعبني اللبناين وال�سوري،
الق���وى  كل  م���ع  بالت�سام���ن 
ال�سيا�سي���ة والع�سكري���ة والأمني���ة 

لكال الدولتني.
٭ ملواجهة التحديات عرب التاريخ 
والن�س���ال  الكف���اح  خ���الل  م���ن 
املحق وامل�ستم���ر ب�سواعد اجلي�ش 
اللبن���اين- وال�س���وري، بالت�سامن 
م���ع احلك���م واحلكوم���ة وال�سعب 
واملقاومة البا�سلة لرتجمة الأقوال 
بالأفع���ال عل���ى م�ست���وى ال�ساحة 

العربية والدولية.
الت���ي  املوؤام���رات  كل  "لإ�سق���اط 

اك بالغرف ال�سوداء والدوائر ال�سرية احلمراء". حتحُ
كم���ا هو واق���ع احلال يف لبن���ان.. و�سوري���ة، �سمود.. وت�س���دي ومواجهة 

بهدف حتقيق الن�سر الدائم �سد العدو الإ�سرائيلي.
٭ فكان النت�سار الأول يف 25 اأيار عام 2000، والنت�سار الكبري الثاين 

يف حرب متوز 2006 �سد العدو الإ�سرائيلي.
عنف���وان: غني بكل املعاين والقيم والأخ���الق احلميدة وال�سهامة العربية 

الن�سالية النابعة من القلب املعطاء وفاًء لالأمة العربية والإ�سالمية.
٭ اأثم���ر ه���ذا العنف���وان: يف حترير الأر����ش من رج�ش الع���دو عن لبنان 
ب�سواع���د املقاوم���ني وال�سه���داء الأب���رار املوؤمن���ني باهلل �سبحان���ه وتعاىل 

وبالق�سية العربية
اإىل جان���ب الدور ال�س���وري الهام الداعم للبن���ان واجلي�ش.. واملقاومة يف 

خيار املقاومة ل�سرتداد الأر�ش واحلق امل�سروع يف حترير لبنان.
٭ اإذًا التن�سي���ق والت�س���اور الدائم م���ع �سورية من قب���ل الروؤ�ساء الثالث 
فخام���ة رئي����ش اجلمهوري���ة، العم���اد مي�س���ال �سليم���ان، ورئي����ش جمل�ش 
الن���واب.. الرئي����ش نبيه ب���ري، ورئي����ش احلكوم���ة الرئي�ش �سع���د الدين 

احلريري اأمر طبيعي جدًا.
٭ م���ع عا�سمة ال�سمود والت�س���دي �سورية، عنوان املقاومة واملواجهة يف 
�سائ���ر اجلبهات ال�سيا�سية.. والع�سكرية من خالل الدعم املطلق للن�سال 
واملقاوم���ة يف لبنان وفل�سطني، اإىل جانب دع���م اجلي�ش اللبناين يف عدة 
حمط���ات هامة واأ�سا�سية وم�سريية لتعزي���ز الأمن وال�ستقرار يف الدفاع 

عن لبنان منذ )اتفاق- الطائف(
٭ رحم اهلل �سهدائنا الأبرار من ال�سعب واجلي�ش.. واملقاومة الذين رووا 

بدمائهم الزكية تراب الوطن الغايل لبنان.

�للقاء: �للبناين - �ل�ش�ري
عن��ن.. �لعنف��ن.. �لق�مي.. �لعربي.. �لد�ئم

بقلم: غالب بعا�شريي

اعت���ربت رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري 
اأن عيد املقاومة والتحرير هو عيد الكرامة بالن�سبة جلميع اللبنانيني 
. واأكدت اأن هذا النت�سار حتقق ب�سواعد املقاومني وب�سرعنة املقاومة 
م���ن خالل تفاهم ني�سان وباحت�سان الأه���ايل الذي هو تراث ا�سا�سي 

ندعو دائما للمحافظة عليه لأنه حمطة م�سيئة يف تاريخ لبنان .
وقالت احلريري يف كلمة وجهتها عرب تلفزيون املنار مبنا�سبة الذكرى 
العا�سرة لتحرير الق�سم الأكرب من اجلنوب من الحتالل ال�سرائيلي :  
نتذكر حترير اجلنوب وكاأنه البارحة ، لأنه ا�سعب �سيء على الن�سان 
اأن تكون ار�سه حمتلة وخا�سة من قبل ا�سرائيل . وحت�سرين الذاكرة 
اأنن���ي كنت من اأوائل النا�ش الذين توجهوا اىل املنطقة املحررة حديثا 
يف ذلك الوقت ، و�سعرت باأهمية العمل املقاوم الذي قام به املقاومون 
– جميع املقاومني دون ا�ستثناء - و�سمود الأهايل الذي �ساعد وحمى 
املقاومة واحت�سنها ، هذا احل�سن هو تراث اأ�سا�سي نحن ندعو دائما 
للمحافظة عليه لأنه هو نقطة م�سيئة يف تاريخ لبنان الذي ا�ستطاع ان 
ينت�س���ر على ا�سرائيل ب�سرعنة مقاومته ع���رب تفاهم ني�سان ، وبعودة 
اأهلن���ا الذين كانوا ا�سرى يف املنطقة املحتل���ة . وهنا الذكريات كثرية 
يف ه���ذه املنا�سب���ة : �سورة النا����ش كيف ا�ستقبلت الآت���ني من املنطقة 
املحررة ليعودوا ويلتقوا وكيف ا�ستقبلوا هوؤلء النا�ش .. واذكر عندما 
و�سل���ت اىل بيت ياحون �سليت ركعتي �سك���ر هلل بعدما وطاأت قدماي 

الأر�ش التي حرمت علينا �سنوات طويلة .
وا�ستح�سرت احلريري كيف ع���اد ابناء اجلنوب ليتوا�سوا مع الوطن 
الأم الذي كانوا متعط�سني اليه، فقالت: اأتذكر اأنني نظمت اأول زيارة 
ل� 7000 ولد من املنطقة اجلنوبية بعد حتررها اىل و�سط بريوت حتت 
�سعار " جنوب لبنان يف قلب لبنان " واخلطوة التالية كانت زيارة اىل 
الق�سر اجلمهوري يف بعبدا ليتعرفوا اكرث على موؤ�س�ساتنا وذكلك اىل 
بعلب���ك كان هناك حوايل 11 الف ولد م���ن املنطقة اجلنوبية املحررة 

حديثا حينها. 
واأ�ساف���ت: ان كل اللبناني���ني ي�سع���رون بفخ���ر كب���ري ب���دور املقاوم���ة 
البطل���ة يف حترير الأر����ش . وهنا ا�سبحت م�سوؤولي���ة م�سرتكة لتبقى 
ه���ذه العالم���ة الفارقة وامل�سيئة يف تاريخ لبن���ان تبقى نقطة يحفظها 
اولدن���ا واحفادن���ا . فلي�ش ب�سيط���ا ان يتحقق انت�سار عل���ى ا�سرائيل 
واأن تتحررالأر����ش بقوة �سربات املقاوم���ة وباحت�سان من الأهايل .. 

ه���ذه املناطق الت���ي عانت واآ�ست .. والذي ل ي���ذوق ا�سرائيل ل يعرف 
معنى الحتالل.. نح���ن عانينا الحتالل 3 �سنوات ونعرف ماذا تعني 
ا�سرائي���ل ، ونعت���رب اأن���ه لي�ش لدينا ع���دو ال ا�سرائيل . اأم���ا التعددية 
املوج���ودة يف لبنان فه���ي دليل �سحة وحيوية  لكن الثوابت واحدة عند 

جميع اللبنانيني . 
وخل�ست احلريري للقول : حتية كبرية للمقاومني يف هذا اليوم وحتية 
لالأهايل الذين بذلوا الت�سحيات و�سمدوا وقدموا اولدهم ، لكن بقي 
راأ�سه���م مرفوع���ا وهذا هو الأ�سا����ش لأن هذا العيد ه���و عيد الكرامة 

بالن�سبة جلميع اللبنانيني .

كلمة.. بهية احلريري مبنا�صبة 25 ايار ا�صتعادت فيها اللحظات االأوىل للتحرير
حتقق �لإنت�شار ب�ش��عد �ملقاومني 

و�شرعنة �ملقاومة و�حت�شان �لأهايل

الغالفالغالف

معالي السيدة بهية الحريري
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25 اأيار عيد املقاومة والتحرير املقاومة تغريرّ املعادلة

مهرجان وتقبل تهاين بفوز الئحة الوفاق لالإمناء يف جمدليون

املجل�ــــس البلــــدي املنتخــــب ملدينــــة �صيــــدا يــــزور �صريــــح الرئي�ــــس 
ال�صهيد

احلريــــري التقــــت العمــــاد قهوجــــي واللــــواء ريفــــي ونوهــــت بــــدور 
املوؤ�ص�صتني يف حفظ االأمن

يقدر عدد امل�صابني »بالهيموفيليا« يف لبنان بـ 500 �صخ�س

"داين  للمجوهــــرات  وال�صائــــغ  امل�صمــــم  مــــع  مفتــــوح..  حــــوار 
بعا�صريي"

المحــتــويــات

كوالي�س
لبنانية، عربية، جامعة

جملة
عرب التاريخ

�أ�شب�عية، ت�شدر م�ؤقتًا �شهريًا

�لعدد   115  -  حزير�ن   2010

م�قف بهية �حلريري 
يف عيد �ملقاومة �لتحرير

حفاوة بالغة وهامة.. باأمري دولة �لك�يت يف لبنان

�للقاء: �للبناين - �ل�ش�ري�لأخ... و�ل�شديق �لد�ئم...

عن��ن.. �لعنف��ن.. �لق�مي.. �لعربي.. �لد�ئم

25 �أيار 
عيد �ملقاومة و�لتحرير

�ملقاومة تغريرّ �ملعادلة
مهرجان وتقبل تهاين 

بف�ز لئحة �ل�فاق للإمناء يف جمدلي�ن

مفتاح �شر �جلمال ... مع 
�أخ�شائية �لتجميل �شمر كركي

5
8

39
41530

عنوان.. العنفوان.. القومي..اللقاء: اللبناين - ال�سوري
العربي.. الدائم

كلمة.. بهية احلريري
مبنا�سبة 25 ايار ا�ستعادت فيها 

اللحظات الأوىل للتحرير
الدادا: هدفنا توجيه الأجيال 

لبناء لبنان الغد 
باأمري دولة الكويت يف لبنانحفاوة بالغة وهامة.. 

التجميل املوهوبة "�سمر كركي"مفتاح �رس اجلمال .... مع اأخ�سائية 
"رحل فار�س الكلمة"

واحلرية

12

16

24

25

32

34

�لبحث عن �لكلمة �ل�شائعة
1

2

3

4

5

�صري جداً
رجـــل اأعمال لبنـــاين �صيداوي الوالدة يعي�س ويعمل يف 
بـــالد االغرتاب ي�صعى جاهـــداً للح�صول على ترخي�س 
ر�صمـــي، الإن�صـــاء م�صنـــع ينتج كابـــالت كهربائية بهدف 

توفري مئات فر�س العمل يف املدينة.

�صري للغاية
م�صادة كالمية حادة وقعت بني قطبني فاعلني بالعمل 
االقت�صادي على خلفية املواقف االنتخابية قبل اأ�صبوع 
مـــن اال�صتحقـــاق االنتخابـــي وت�صرب اخلـــر من خلف 
الكوالي�ـــس اإىل جهة نافذة حيث ا�صتطاعت هذه اجلهة 
النافـــذة مـــن ترطيـــب االأجواء قبـــل اال�صتحقـــاق وكاأن 

�صيئاً مل يكن.

مل يعد �صراً
يف  عر�ـــس  اأكـــر  الإقامـــة  ثريـــة  عائلـــة  تتح�صـــر 
اجلنـــوب مـــن ناحيـــة احل�صـــد واحل�صـــور ال�صيا�صي 
واالقت�صـــادي واملـــايل واالجتماعـــي يف اإحـــدى اأهـــم 
فنـــادق العا�صمـــة بـــريوت وتـــردد اأن قيمـــة الكلفـــة 

املاليـــة لهـــذا العر�ـــس الكبري قـــد تتجـــاوز 250 األف 
دوالر بالتمام والكمال.

�صر خا�س
عقـــد مرجـــع كبـــري مـــن اأ�صحـــاب العقـــارات واالأرا�صي 
املحافظـــات  كافـــة  يف  االأطـــراف  املرتاميـــة  ال�صا�صعـــة 
اللبنانيـــة، اجتماعـــاً مـــع �صخ�صيـــات عربية ثريـــة جداً 
مهتمـــة بال�صاأن العقـــاري على خلفيـــة اإقامة منتجعات 
�صياحيـــة يف العمق اجلنوبي قد تكون االأنظار �صاخ�صة 

نحو الناقورة اأو جوارها.

�ِصر ال بد اأن ينك�صف
اجتمـــع منـــدوب قطـــب �صيا�صـــي مع منـــدوب اآخـــر لقطب 
�صيا�صـــي يف �صيـــارة 600 مر�صيد�س �صـــوداء مركونة بجانب 
منتجـــع �صياحـــي واعتـــر هـــذا اللقـــاء الـــذي عقـــد داخـــل 
ال�صيـــارة يف ظلمـــات الليل مبثابة اجتمـــاع خا�س للتن�صيق 
بالعملية االنتخابية البلدية واالختيارية قبل اال�صتحقاق 
ب�صاعـــات ممـــا اأثمـــر هـــذا اللقـــاء اإىل دوزنـــة االأداء لكامـــل 

العملية االنتخابية فكانت النتيجة مر�صية للقطبني.
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رّحب كل اللبنانيون باأمري دولة الكويت، الأمري �سباح الأحمد ال�سباح.
حبي���ب لبن���ان و�سديقه الدائ���م فلهذا الرج���ل العربي ح�سة هام���ة يف قلوب 
جمي���ع اللبناني���ني ودور رائد مميز يف دعم ا�ستق���رار لبنان عندما كان عراب 

الدبلوما�سية العربية.
حتت عنوان تاأكيد دعم لبنان واإقرار امليثاق الوطني اللبناين )اتفاق الطائف( 
الذي اأجنز يف اململكة العربية ال�سعودية فتميز الدور الكويتي اإىل جانب الدور 
ال�سعودي وال�سوري والعربي ب�سكل عام يف و�سع الأ�س�ش الد�ستورية والقانونية 

للنظام والد�ستور اللبناين بهدف وقف احلرب الأهلية اللبنانية.

نظ���رًا لأهمي���ة دور الكوي���ت والتقارب اللبن���اين الكويتي حتت عن���وان: للبنان 
والكوي���ت عنوان واحد للدميقراطية يف ه���ذه املنطقة، بف�سل اأهمية نظامهما 

الربملاين يف هذا ال�سرق
... اإن���ه الأم���ري �سب���اح الأحمد ال�سب���اح.. اأمري دول���ة الكويت قائ���د م�سرية 
النه�س���ة الكويتي���ة والعربية يف عهده متثل مرحلة براق���ة عظيمة هامة حافلة 
بالإجن���ازات الكبرية التي جت�سدت يف تطوير بن���اء الدولة وتنميتها ويف اإقامة 
قاعدة اقت�سادية وطنية �سلبة ملواجهة كل التحديات القت�سادية واملالية التي 

واجهت العامل.

٭ بقلم: غالب بعا�شريي
لبرّى اأمري دولة الكويت... االأمري �صباح االأحمد ال�صباح دعوة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان بزيارة لبنان.

بح�صور وم�صاركة رئي�صي جمل�س النواب والوزراء.
الرئي�س نبيه بري والرئي�س �صعد الدين احلريري.

حيث ا�صتقل االأمري ال�صيف والوفد املرافق بحفاوة بالغة حتمل �صفة طابع خا�س ل�صخ�صية هامة خا�صة عربية.

�لأخ... و�ل�شديق �لد�ئم...

االستقبال الرسمي ألمير دولة الكويت

الرئيس ميشال سليمان مرحبًا بالضيف الكبير أمير دولة الكويت بحضور الرئيس بري والرئيس الحريري

حفاوة بالغة وهامة.. باأمري دولة �لك�يت يف لبنان

الغالفالغالف
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الغالفالغالف

بف�سله بقيت دولة الكويت الكويت كما عرفناها.. ويعرفها كل مواطن عربي.
قوية �ساخمة، عزيزة، ق���ادرة على مواجهة التحديات واملخاطر التي تع�سف 

بالقت�ساد العاملي.
... اإنه الأمري

اأمري دول���ة الكويت الأمري �سب���اح الأحمد ال�سباح �ساح���ب الن�سامة العربية 
وال�سخ�سي���ة املميزة و�ساحب احل�سور املميز يف املق���ام الأول العربي واملقام 

املميز الثاين الدويل.
�سّجل التاريخ له���ذا الرجل الكبري الأمري العربي البارز ذي احل�سور العربي  يحُ
والدويل الق���وي �سل�سلة طويلة م���ن املاآثر... واملب���ادرات.. واملواقف املتقدمة 
الوطني���ة العريقة التي اأ�سهمت ول تزال ت�سهم يف خ���ري اأبناء دولة الكويت يف 

م�ساعدة اأ�سقائه العرب وخا�سة لبنان.
وا�سع���ًا نف�س���ه يف خدمة دين���ه ووطنه وال�س���الم العادل وال�سام���ل على اأ�س�ش 

وقواعد متينة كان لها ال�سدى الطيب يف نفو�ش كل اللبنانيني والعرب.
ه���ذا التفاهم فتح اآفاق ع���دة لتعزيز التعاون بني ال���دول العربية والإ�سالمية 

والأجنبية.
ه���ذا ف�ساًل عن �سعي���ه الدائم واملتوا�سل وجهوده اجلب���ارة امل�سنية يف خدمة 

ق�سايا الأمة.
ولالأمري الكويتي

يف قلبه حمبة ومعزة خا�سة للبنان و�سعب لبنان،
وللبنان اأي�س���ًا موقع هام وغاٍل وعزيز يف عقل.. وقلب.. دولة الكويت حكمًا.. 

وحكومًة... و�سعبًا.
.. لدولة الكويت.. واأمريها.. الأمري �سباح الأحمد ال�سباح اأياٍد جليلة بي�ساء 

يف �ستى املجالت واأهمها اإعادة بناء واإعمار لبنان بعد انتهاء احلرب اللبنانية 
وقبلها املبادرات الهامة اأثمرت اإىل وقف احلرب يف لبنان.

ل���ذا حظيت زي���ارة الأم���ري �سباح الأحم���د ال�سب���اح، باإهتمام بال���غ �سيا�سي 
واجتماع���ي وم���ايل واقت�سادي... واإعالم���ي وا�سع من قب���ل الروؤ�ساء الثالث 

وال�سعب اللبناين.
نظ���رًا لتوقيتها واأهمية ما ترتب عليها من نتائ���ج �سيا�سية منذ يومها الأول ل 
�سيما ال�ستقبالت احلا�س���دة والزيارات والدعوات وماآدب التكرمي التي تليق 
به���ذا ال�سيف العزي���ز والوفد املرافق اإىل جانب عق���د الإتفاقات الإقت�سادية 
واملالي���ة وال�سياحي���ة والثقافي���ة وتن�سيق دائم وع���دة اإتفاق���ات اأخرى جديدة 

اأ�سيفت اإىل ر�سيد الإتفاقات ال�سابقة اللبنانية.. الكويتية.
حظي الأمري بتكرمي مميز من قبل الروؤ�ساء الثالث.

فخامة رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان
دولة رئي�ش جمل�ش النواب الرئي�ش نبيه بري

دولة رئي�ش جمل�ش الوزراء الرئي�ش �سعد احلريري
حي���ث قّلد الأو�سمة اإىل جانب احلفاوة يف التكرمي وال�ستقبال املميز. من قبل 
احلكم.. واحلكومة.. وال�سعب و�سائر اجلمعيات الروحية والدينية الإ�سالمية 

وامل�سيحية والإعالم ب�سكل خا�ش.
... �سكرًا لدولة الكويت... �سكرًا لل�سعب الكويتي

.. حتية اإجالل واإكبار
.. لأمريها الكبري �سباح الأحمد �سباح

ل���كل م���ا قدمته الكويت م���ن اإجن���ازات عظيم���ة يف �سبيل لبن���ان ملواجهة كل 
التحديات وخا�سة �سد العدو الإ�سرائيلي.
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حممد بل�ط:
قب���ل ع�سر �سن���وات �سجل���ت املقاوم���ة يف لبنان اأو 
انت�سار من نوعه على العدو الإ�سرائيلي، واأجربت 
جي�س���ه ال���ذي ل يقهر على الإندح���ار عن اجلنوب 
مهزومًا بفعل ال�سربات املتالحقة التي وجهتها له 

على مدى �سنوات و�سنوات.
ويف 25 اأي���ار العام 2000 خرج���ت قوات الحتالل 
م�سه���د  يف  اخليب���ة  جت���ر  مهزوم���ة  الإ�سرائيل���ي 
يع���رّب عن ال���ذل الذي حلق بها. و�س���ّكل هذا اليوم 
عي���دًا بكل معنى الكلم���ة للبنانيني، عي���د املقاومة 
والتحرير الذي يعرّب عن نقطة م�سيئة ونا�سعة يف 

تاريخ لبنان.
حت���ّول الندح���ار الإ�سرائيل���ي يومه���ا اإىل عر����ش 
حقيق���ي، اختل���ط في���ه املقاوم���ون وال�سع���ب وهم 
يالحقون فل���ول العدو الذي ا�سط���ر وعمالئه اإىل 
ترك الكثري من اآلياته ومعّداته يف الواقع التي كان 
ن فيها، وخرج �سباطه وجنوده من اجلنوب  يتح�سّ
بطريق���ة غ���ري منظمة تعك����ش حالة ال���رتّدي لهذا 
اجلي�ش الذي طاملا تغّن���ى امل�سوؤولون الإ�سرائيليون 

بقدراته.
يف العام 1978 احتل���ت اإ�سرائيل اأجزاء كبرية من 
اجلنوب حت���ت عنوان "عملي���ة الليطاين"، و�سدر 
بع���د اأي���ام قليل���ة الق���رار 425 القا�س���ي ب�سرورة 
الأرا�س���ي  م���ن  الإ�سرائيلي���ة  الق���وات  ان�سح���اب 
اللبناني���ة باإ�س���راف "ق���وات اليونيفي���ل" الدولي���ة 
لت�ساع���د ال�سلطات اللبنانية عل���ى ب�سط ال�سيطرة 

على اأرا�سيها.
وم���رت ال�سن���وات وال�سنوات م���ن دون اأن ينفذ اأي 
�سيء من القرار الدويل املذكور، ل بل بقيت قوات 
الحت���الل الإ�سرائيلي يف اجلن���وب، ونفذت املزيد 
من العت���داءات اجلوي���ة والربي���ة والبحرية. ومل 
تكت���ف بذل���ك بل قام���ت يف الع���ام 1982 باجتياح 
وا�س���ع للبن���ان واحتلت ب���ريوت اأول عا�سمة عربية 

بعد القد�ش.
ومع ذلك دخول القوات الإ�سرائيلية يف ذلك العام 

25 �أيار عيد �ملقاومة و�لتحرير
�ملقاومة تغريرّ �ملعادلة:

من �جلي�ش �لذي ل يقهر �إىل �لع�شكر �ملهزوم

الغالفالغالف

اإىل الأرا�سي اللبناني���ة انطلقت املقاومة اللبنانية 
يف عملياتها �سد املحتل���ني، فكانت اأفواج املقاومة 
اللبناني���ة "اأم���ل"، وجبه���ة املقاوم���ة الوطنية، ثم 
و�ّسعت  اأن  لبث���ت  ما  الإ�سالمية" التي  "املقاوم���ة 
وعززت عملياتها النوعي���ة �سد العدو ل �سيما بعد 
ان�سحابه من ب���ريوت واجلبل واأجزاء من اجلنوب 

وبقائه يف اأجزاء كبرية منه.
وح�س���ب الإح�س���اءات فاإن العملي���ات التي نفذتها 
املقاوم���ة بكل األوانها كبدت العدو كل عام ع�سرات 
القتلى واجلرحى، بالإ�سافة اإىل القتلى واجلرحى 
الذين �سقطوا من امليلي�سيات املقاومة معه بقيادة 

اأنطوان حلد.
وبل���غ متو�سط العملي���ات التي نفذته���ا "املقاومة 
الإ�سالمي���ة" وحدها م���ن 1989 وحت���ى 1991، 
)292( عملي���ة، ويف الف���رتة ب���ني عام���ي 1992 
و1994 بلغ���ت 465، اأم���ا يف الف���رتة بني 1995 و 
1997 فق���د بلغت تلك العملي���ات 936 عملية، ما 
يوؤ�س���ر بو�سوح اإىل ارتفاع ع���دد العمليات ب�سكل 
م�سط���رب وبالتايل اإحلاق املزي���د من اخل�سائر 
بقوات الإحتالل. واعرتفت اإ�سرائيل عام 1988 
مبقت���ل 36 جندي���ًا و64 جريحًا واأ�س���ر جنديني. 
وف���اق ع���دد القتلى من جن���ود الع���دو على مدى 
18 عام���ًا الأل���ف وخم�سماي���ة، ع���دا ع���ن اآلف 

اجلرحى.
وب�سبب ه���ذه العمليات النوعية واملكثفة ت�ساعدت 
ال�سب���اط  الإ�سرائيل���ي ويف �سف���وف  الداخ���ل  يف 
واجلن���ود الأ�س���وات املطالبة باخل���روج من لبنان 
�س���ّرع  م���ا  وه���ذا  اللبن���اين"،  "امل�ستنق���ع  وم���ن 
الن�سح���اب الإ�سرائيل���ي م���ن اجلنوب ال���ذي جاء 
حتت فعل �سرب���ات املقاومة، مع العل���م اأن القرار 

425 بقي 22 عامًا من دون تنفيذ.
ومتي���زت عملي���ات  املقاوم���ة البطولي���ة باأنها اإىل 
جان���ب اأ�سلوب "حرب الع�ساب���ات"- كما يقال يف 
القامو�ش الع�سكري- ا�ستندت اأي�سًا اإىل العمليات 
ال�ست�سهادية التي خّلفت ع�سرات القتلى واجلرحى 
يف �سفوف العدو واأدخلت يف قلوب �سباطه وجنوده 

الذعر الذي مل ي�سهد مثيله من قبل.
كما متي���زت اأعم���ال املقاوم���ة الع�سكري���ة بالدقة 
يف حتدي���د الأه���داف واملفاج���اأة وتاأم���ني خطوط 
الن�سحاب، و�ساعدهم يف ذلك جهاز ا�ستخباراتي 
مدرب اإىل جانب اأهلنا يف اجلنوب الذين �ساهموا 
م�ساهم���ة كب���رية وفّعال���ة يف احت�س���ان املقاومني 
وم�ساعدته���م، بل نفذوا اأي�سًا مقاومة �سعبية �سهد 

لها العامل باأ�سره.

وقبل اأ�سه���ر من خروج جي�ش الع���دو  من اجلنوب 
خططت القي���ادة الإ�سرائيلي���ة لن�سحاب تدريجي 
ولت�سلي���م امليلي�سي���ا العميلة التابع���ة لنطوان حلد 
املناطق التي تن�سح���ب منها، لكن املقاومة فاجاأته 
بعملي���ات مكثف���ة ونوعي���ة ومنها اقتح���ام ع�سرات 
املواقع وتدمريه���ا وقد فر�ست هذه العمليات على 
الإ�سرائيلي���ني اأن يتخل���وا ع���ن العديد م���ن املواقع 
املح�سن���ة، ث���م عدل���وا خطته���م جمربي���ن عل���ى 

ان�سح���اب �سريع، وترك���وا عمالئه���م ي�سقطون يف 
قب�سة املقاوم���ني، بينما فّر ق�س���م منهم مع جنود 

العدو اىل داخل فل�سطني املحتلة.
ومنذ اأن اندحر الحتالل الإ�سرائيلي عن اجلنوب 
يف الع���ام 2000 اأوج���دت املقامة يف لبن���ان توازن 
ال���ردع او توازن الرعب مع العدو الإ�سرائيلي الذي 
وجد نف�سه بعد هذا التاريخ يف و�سع ل يح�سد عليه، 
فا�سط���ر اإىل اأن يح�سب احل�ساب الكبري للمقاومة 
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�لكلمة" فار�ش  "رحل 
و�حلرية

تركنا فار�س الكلمة واحلرية ورحل "غاب نقيب النقباء بعد �صتني عاماً من العطاء والعمل يف �صبيل اأ�صرة االإعالم وال�صحافة. 
ـــل ملحم كرم عن �صهوة جـــواده، وجف احلر، لكن القلم مل ينك�صر وبقـــي يف نتاج هذا النقيب الكبري  يف هـــذا الزمـــن  ال�صعـــب ترجرّ

ويف تراثه املطبوع يف حياة ال�صحافة اللبنانية ويف ذاكرة اللبنانيني. 
رحـــل النقيـــب كرم ملك الكلمة  واالأدب واملنابـــر اللبنانية والعربية.. كان قوياً ومقداماً فلم يعرف ال�صعف وال اخلوف.. بقي حتى 

الرمق االأخري يف حركة غري عادية رغم ا�صتداد املر�س..
غـــاب رجـــل االإعتـــدال والعروبـــة ليرتك ب�صمـــة كبرية يف تاريـــخ ال�صحافة، ويـــرتك اأي�صاً فراغاً كبـــرياً... لكن االأمـــل يف ال�صحافة 

اللبنانية وعائلته.. �صتبقى ال�صحافة يف لبنان وفية للنقيب كرم ور�صالته.
اأ�صرة جملة "�صيدا عر التاريخ" تتقدم من عائلة النقيب كرم باأحررّ التعازي يف م�صابهم االأليم، ولهم ال�صر وال�صلوان.

�أ�شرة �شيد� عرب �لتاريخ

شخصية العدد

وللمعادل���ة اجلديدة،  ور�سخ اإىل �سروطها يف اأكرث 
من عملية لتبادل الأ�سرى واملعتقلني.

وبقي على هذا املن���وال اإىل العام 2006 حيث ظن 
بعد عملية املقاومة يف �سبعا واأ�سر اثنني من جنوده 
اأنه ي�ستطيع من خالل حرب خاطفة جوية وبحرية 
وبري���ة اأن يتخل����ش م���ن املقاومة ويق�س���ي عليها، 

ويفر�ش �سروطه على لبنان.
وح�س���ب التقاري���ر ال�سيا�سي���ة والدبلوما�سي���ة فاإن 
اإدارة الرئي����ش الأمريك���ي ال�ساب���ق ج���ورج بو����ش 
�سجع���ت اإ�سرائي���ل على القي���ام بعدوانه���ا الوا�سع 
يف متوز م���ن العام 2006، وقدم���ت لها كل الدعم 
الع�سك���ري واللوج�ست���ي، ل بل حاول���ت اإطالة اأمد 
عدوانه���ا عّله���ا ت�ساعده���ا عل���ى ك�س���ب احل���رب 
والق�ساء عل���ى املقاومة، لكن م���ا ح�سل بعد اأكرث 
م���ن �سهر عل���ى العدوان ه���و العك�ش متام���ا، فقد 
خرج���ت اإ�سرائيل من هذه احل���رب مهزومة بفعل 
املواجهة البطولية التي قامت بها املقاومة وال�سعب 
واجلي�ش، والت���ي �سهد العامل باأ�سره لها. وتكر�ست 
معادلة الردع التي �سكلت ح���زام الأمان احلقيقي 
للبنان، واأفرزت واقعًا جديدًا هو الأول يف ال�سراع 

العربي الإ�سرائيلي منذ اغت�ساب فل�سطني.

لق���د كانت اأيام التحرير يف اأيار عام 2000 عالمة 
م�سيئ���ة يف تاري���خ ه���ذا ال�سراع �سبق���ت العالمة 
امل�سيئ���ة الثاني���ة التي متثلت بهزمي���ة اإ�سرائيل يف 
حرب متوز عام 2006. ول �سك اأن وحدة اللبنانيني 
�سكل���ت عاماًل قويًا يف حتقيق هذا النت�سار، وهي 
مطلوبة اليوم اأكرث م���ن اأي وقت م�سى، خ�سو�سًا 
يف ظ���ل التهدي���دات الإ�سرائيلي���ة امل�ستم���رة حتت 
عناوين خمتلفة، وتهويل وا�سنطن التي ا�ستخدمت 
موؤخرًا ما �سمي بق�سية �سواريخ "�سكود" لتمار�ش 
�سغوطها على لبنان و�سوريا، وتوا�سل حملتها على 

املقاومة.
ويف الذكرى العا�سرة لعيد التحرير واملقاومة اأعلن 
الأم���ني العام حل���زب اهلل ال�سيد ح�س���ن ن�سراهلل 
معادلة جديدة هي  معادلة الردع البحري، مهددا 
بق�س���ف كل ال�سف���ن الإ�سرائيلية عل���ى اأنواعها يف 
البح���ر املتو�سط اإذا م���ا حاول���ت اإ�سرائيل ح�سار 

موانىء لبنان يف اأي حرب مقبلة.
اأما رئي����ش اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان فقد 
كان ل���ه مواق���ف وا�سحة ومهمة تع���رب عن مواقف 
اللبناني���ني واأبرزه���ا التاأكيد عل���ى معادلة ال�سعب 
واجلي�ش واملقاومة يف وجه العدو الإ�سرائيلي، وقال 

" اإن حترير اجلنوب اللبناين هو حمطة م�سيئة يف 
تاري���خ لبنان، جتاوزت كافة املحط���ات املظلمة يف 
لبنان والعامل العربي، وبّددت الإحباط والخفاقات 

العربية يف ال�سراع العربي- الإ�سرائيلي".
اأم���ا الرئي�ش نبيه ب���ري فجدد التاأكي���د على خيار 
املقاوم���ة، م�س���ددًا على اأن���ه يف الق�ساي���ا الوطنية 

فاإنه ل يوجد �سيء ا�سمه حياد. 
وكان للرئي����ش �سع���د احلري���ري مواق���ف وا�سحة 
اأي�س���ًا دح����ش فيه���ا اإدع���اءات اإ�سرائي���ل بتهريب 
ونقل �سواريخ ال� "�سكود" اإىل حزب اهلل، واأكد اأن 

احلرب ل حتمي اإ�سرائيل. 
ويف منا�سب���ة ذكرى عي���د املقاوم���ة والتحرير قال 
قائ���د اجلي�ش العماد ج���ان قهوج���ي يف اأمر اليوم 
اإىل الع�سكري���ني " اإن لبن���ان يحتفل بالذكرى على 
وق���ع تفانيكم يف اأداء الواجب دفاعًا واأمنا واإمناء، 
واإ�سرارك���م عل���ى حماية هذا الإجن���از امل�سرق يف 
تاريخ وطننا احلديث، حيث قدم �سعبكم ال�سغري 
للعامل اأجمع درو�سًا يف مقاومته العنيدة لالإحتالل، 
ومت�سك���ه باأر�س���ه وب�سيادت���ه الوطني���ة، متامًا كما 
قدمتم واإياه اأمثول���ة يف رف�ش الإرهاب والإنت�سار 

عليه يف نهر البارد".

الغالف

الراحل نقيب املحررين ملحم كرم
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

احلريري: �صنكون على م�صافة من املجل�س البلدي ليقوم بواجبه يف تنميتها
حمود : نريد بلدية �صيدا لكل املدينة وابنائها  ال تفرق بني �صيداوي واآخر

ال�صعودي: البلدية تكليف ولي�صت ت�صريفا ونحن قبلنا التكليف ونرجو ان حتا�صبونا

مهرجان وتقبل تهاين بف�ز لئحة �ل�فاق للإمناء يف جمدلي�ن

احتفاًء بفوز لئحة الوفاق لالإمناء يف انتخابات بلدية 
�سي���دا اقام���ت النائب بهي���ة احلري���ري مهرجانا يف 
دارة جمدلي���ون جرى خالله تقبل التهاين باملنا�سبة، 
و�سارك فيه اآلف املواطنني الذين توافدوا من خمتلف 
املناط���ق اللبناني���ة للتهنئ���ة، وتق���دم امل�سارك���ني من 
ال�سخ�سي���ات وزير الرتبية ح�س���ن منيمنة والنواب " 
عاطف جمدلين، عمار حوري، جمال اجلراح وخالد 
زهرمان " والنائب ال�سابق حممد علي املي�ش وال�سيد 
�سفيق احلريري و�سخ�سيات �سيا�سية وروحية واأهلية 
وبلدي���ة وقيادتا تيار امل�ستقب���ل واجلماعة ال�سالمية 
يف اجلن���وب  ووف���ود من من�سقيات تي���ار امل�ستقبل يف 

املناطق.
 وكان يف ا�ستقبالهم �ساحبة الدعوة النائب احلريري 
والرئي����ش املنتخ���ب لبلدي���ة �سي���دا املهند�ش حممد 
ال�سع���ودي واأع�ساء املجل�ش البلدي املنتخبني " اأحمد 
احلري���ري، علي دايل بلط���ة، حازم بدي���ع، ابراهيم 
الب�ساط، ديانا حمود، وفاء �سعيب، عرب كل�ش، منذر 
ابو ظهر، نزار احلالق، حممد ح�سيب البزري، كامل 
كزبر، ح�سن �سما�ش، مطاع جمذوب، حممد ال�سيد، 
حممد ح�سن البابا، حممود �سريتح، عبد اهلل كنعان، 
ا�سكندر ح���داد، حممد هالل قرب�سل���ي، وم�سطفى 

حجازي ".

حم�د
ا�سته���ل املهرجان بالن�سيد الوطني اللبناين والوقوف 

دقيقة �سمت وقراءة الفاحت���ة لروح الرئي�ش ال�سهيد 
رفيق احلري���ري واأرواح �سهداء لبنان، فكلمة ترحيب 
من الدكتور م�سطف���ى متبويل، حتدث بعده امل�سوؤول 
ال�سيا�س���ي للجماع���ة ال�سالمي���ة يف اجلن���وب ب�سام 
حمود فقال: كنت امتنى ان تكون اخلليفة اليوم بلدية 
الوفاق والمناء لأنن���ا بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل قد 
ا�ستطعنا اليوم ان نقول وبالفم املالآن : هنيئا ل�سيدا 
بهوؤلء ال�سباب وال�سباي���ا، نحن هنا لنبارك ل�سيدا 
بهذا الفريق الذي نح�سب���ه ول نزكي على اهلل احدا، 
فريق���ا متجان�سا ميت���از بالكفاءة واخل���ربات ويتميز 
بال�سفافي���ة وعن���ده حب العط���اء وحب العم���ل العام 
وحب �سي���دا وحب ابناء �سيدا، لذل���ك نقول ل�سيدا 
: هنيئ���ا لك بهذا املجل����ش البلدي القادم. اما الأخوة 
واألأخوات اع�ساء املجل�ش البلدي العتيد فنقول لهم : 
ان امل�سوؤولي���ة تكليف ولي�ش ت�سري���ف، منذ اليوم انتم 
م�سوؤول���ون ام���ام ابناء �سيدا عن كل م���ا رفعتموه من 
�سعارات وعن كل عهد اطلقتم���وه ووعدمت به النا�ش. 
عن كل م�س���روع عاهدمت انف�سكم امام اهلل وعاهدمت 
اجلماهري على تنفيذه، نحن ان �ساء اهلل �سنكون اىل 
جانبكم و�سنكون معك���م و�سنكون دائما خلفكم ولكن 
يجب ان ن�سمر ع���ن �سواعد اجلد من اجل ان ننطلق 
ب�سي���دا وبامل�ساريع املتوقف���ة وبامل�ساري���ع امل�ستقبلية 
لكي نحققها وينتقل احللم في�سبح حقيقة باذن اهلل 
تعاىل. احب ان ا�سري اىل ان فرحنا اليوم بهذا الفوز 
ال���ذي حققتها التي ا�سبحت ال���الآن املجل�ش البلدي، 

ل ين�سينا اأم���ران : الأول وكما كنا نقول دائما ان يوم 
الثن���ني ه���و يوم اآخ���ر واأن الالئحة ورئي����ش الالئحة 
�سي�سبحون يوم الثنني رئي����ش البلدية وبلدية �سيدا 
،. بلدية �سيدا ل���كل �سيدا ولكل ابنائها، ل تفرق بني 
�سيداوي واآخر، هك���ذا نريد البلدية، وهذا ما نعرفه 
عن املهند�ش حممد ال�سعودي وعن فريق العمل الذي 
ي�سكل البلدية معه.اما النقطة الثانية، فنحن يف عيد 
ف���وز بلدية �سي���دا جنتمع مع عيد وطن���ي كبري. نحن 
يف عي���د الن�سر والتحرير. يف مثل هذه الأيام اندحر 
العدو ال�سهيوين عن ار����ش جنوبنا الطاهر، اندحر 
بف�س���ل اهلل �سبحانه وتع���اىل اول وب�سم���ود الأهايل 
وبب�سال���ة املجاهدي���ن املقاوم���ني وبوق���وف احلكومة 
اللبناني���ة وجي�سه���ا الوطن���ي م���ع املقاوم���ة وال�سعب 
الذي حقق هذا النت�س���ار واندحر العدو ال�سهيوين 
عن ار�سن���ا الطاهرة مذموما مدح���ورا. فهذا العيد 
بانتخاب���ات  فرحتن���ا  لتن�سين���ا  ان  يج���ب  الوطن���ي 
املجل�ش البلدي هذا العيد لكي نوؤكد دائما ان ال�سعب 
اللبناين ب���كل طوائفه وبكل قواه يقف���ون �سفا واحدا 
مع حكومتهم ومع جي�سهم ومع مقاومتهم يف وجه اي 
ع���دوان �سهي���وين قد يقدم عليه ع���دون املجرم دولة 
الكيان ال�سهيوين. جم���ددا مربوك ل�سيدا ولبنائها 

ومربوك لالأخوة.

�ل�شع�دي
ث���م حت���دث رئي����ش بلدي���ة �سي���دا املهند����ش حممد 

ال�سع���ودي فق���ال: بالأم����ش كان ي���وم التحرير، يوم 
التحري���ر الذي نفخر ب���ه جميع���ا. ان مدينة �سيدا 
هي مدينة املقاومة و�ستبقى حامية لظهر املقاومة. 
الأم���ر الث���اين، نح���ن ل نن�س���ى ما وعدنا ب���ه وجبل 
النفاي���ات �سيختفي.. الأ�ستاذ ب�سام ق���ال : البلدية 
تكليف ولي�ست ت�سريفا، ونحن قبلنا التكليف ونرجو 
منك���م ان حتا�سبون���ا. لقد متنى الأ�ست���اذ ب�سام ان 
ينتق���ل احلل���م اىل حقيق���ة، �سنعمل كل م���ا بو�سعنا 
لي�سب���ح احلل���م حقيق���ة وحقيق���ة �سعي���دة ان �ساء 
اهلل.لق���د اأثب���ت ال�سيداوي���ون اأنهم ق���ادرون على 
متري���ر الإ�ستحقاقات الإنتخابي���ة بوعي وم�سوؤولية. 
اإن نتيج���ة الإنتخاب���ات مل تك���ن ف���وزًا لط���رف على 
اآخ���ر، بل �سكلت بالن�سبة لن���ا بداية لطريق نتمناها 
مليئة بالعزم والت�سميم والرادة من اأجل النهو�ش 
باملدين���ة اإمنائيًا على جميع ال�سع���د. وانني اأتوجه 
اليوم با�سم���ي وبا�سم اأع�ساء لئحة الوفاق لالإمناء 
بخال�ش ال�سكر والتقدي���ر ل�سيدا وجلميع اأبنائها. 
اأ�سك���ر الناخبني الذين اعطونا �سوتهم يف �سناديق 
الإق���رتاع لأنهم منحونا ثقتهم، كما اأ�سكر الذين مل 
يعطونا �سوتهم لأنه���م اأظهروا التنوع الدميقراطي 
ل�سي���دا.  اأ�سك���ر كل الداعم���ني واملوؤيدي���ن لنا على 
وقفته���م ال�سادق���ة معنا، وعل���ى راأ�ش ه���وؤلء تيار 
امل�ستقب���ل واجلماع���ة الإ�سالمية. واتق���دم بال�سكر 
لفريق احلملة النتخابية الذين اأداروها باحرتافية 
ومهني���ة عالي���ة امل�ست���وى، وكذل���ك للق���وى الأمنية 

واجلي�ش اللبناين. 
وا�ساف: الي���وم، ن�سع الإنتخاب���ات وراءنا، بكل ما 
عاي�سناه فيها من حلوها ومرها. اليوم، ن�سع وراءنا 
جميع اخلالفات التي فرقت بني اأبناء �سيدا يف هذه 
املرحلة. نحن اليوم اأمامنا فر�سة للنهو�ش ب�سيدا 
يف كل املج���الت الت���ي وعدناك���م بها. وله���ذا نحن 
من���د يدنا جلميع فعاليات املدين���ة، لنكون �سويًا يدًا 
واحدة يف م�سرية النهو�ش باملدينة. واأتعهد امامكم 
اأن اكون مع زمالئي يف لئحة الوفاق لالإمناء العني 
ال�ساه���رة واملواكبة لأعمال اإمناء املدينة، واأن نكون 
جمل�س���ًا بلديًا لكل �سيدا، وعل���ى م�سافة واحدة من 

جمي���ع اأبنائها. واأوؤكد هنا م���رة ثانية باأنني قطعت 
عه���دا على نف�س���ي اأن اأكون حري�س���ًا على م�سالح 
�سي���دا، مطالب���ًا بحقوقه���ا، داعماأً لكل م���ا يرتقي 
مبكانته���ا، حتى تبق���ى �سيدا كما عهدناه���ا دائمًا، 

مدينة يفتخر كل �سيداوي باإنتماءه اإليها.

�حلريري
ثم حتدثت النائ���ب احلريري فقالت :  م�ساء اخلري، 
م�س���اء �سي���دا، اه���ال و�سه���ال بك���م يف بي���ت رفي���ق 
احلري���ري املفت���وح دائما ل�سي���دا ولكل لبن���ان. هذا 
البي���ت الذي اعت���دمت عليه يف كل املحط���ات ال�سعبة 
والت���ي فيها م�سوؤولي���ة. نرحب بالآتني م���ن كل انحاء 
لبنان و�سيدا جتمعنا. منذ ع���ام، كان �سعارنا �سيدا 
كبرية وبكرا اأكرب. اأكيد امل�ساحة ل تتغري، لكن النا�ش 
الت���ي تكرب �سي���دا امثال حممد ال�سع���ودي الذي عاد 
من خارج �سيدا ومن الغرتاب حتى يقوم بخدمتكم 
وخدم���ة هذه املدينة. نحن من���ذ �سهرين كان حديثنا 
معكم اننا نريد فريق عمل، واحلمدهلل انتم انتخبتم 
فريق عم���ل، كل واحد فيهم هو رئي����ش بلدية، فاأهال 
و�سهال ب���كل هوؤلء الروؤ�س���اء املوجودين طبعا بقيادة 
حممد ال�سعودي. نحن اليوم نقول : �سيدا بتوؤمر، هي 
التي ام���رت وهكذا جاء املجل�ش البل���دي لكل �سيدا، 
للمقيم���ني وللذي���ن ا�سط���روا ان يرتكوه���ا ل�سرورة 
عملهم، وتعرفون ان �سي���دا منت�سرة على كل الأر�ش 
اللبنانية ويف كل دول الغرتاب لأن ال�سيداوي طموح 
وطموح���ه يجعله يخ���رج ليعم���ل وينجح ويع���ود يوؤكد 
جناح���ه يف ه���ذه املدين���ة. �سي���دا عا�سم���ة اجلنوب 
و�سي���دا مدين���ة املقاوم���ة واملدين���ة املقاوم���ة، الت���ي 
انطلق���ت منه���ا املقاومة �سن���ة 1982 وه���ذه ال�سرارة 
بقي���ت موجودة حتى حتري���ر الأر�ش التي كان الأم�ش 
ذك���رى مرور ع�سر �سنوات عل���ى حترير الأر�ش. لكن 
يج���ب ان ل نن�سى ان لدينا عدو واح���د هو ا�سرائيل، 
ولدينا اكرب خميم على الأر�ش اللبنانية لذلك عرفت 
�سي���دا بعا�سمة ال�ست���ات الفل�سطيني ولن نتنازل عن 
ح���ق الع���ودة، لن تتن���ازل �سيدا عن دعمه���ا للق�سية 
الفل�سطينية ول���ن تتنازل عن دعمها ل���كل م�ساريعها 

التنموية.وهك���ذا �سي���دا عودتنا ان تق���وم بواجباتها 
وت�سحي بكل �سيء حتى باأبنائها يف �سبلي الق�سية 
الأ�سا�سي���ة وح���دة لبنان وعل���ى ا�سا ه���ذه الوحدة 
العي����ش امل�سرتك وحرية كل اللبنانيني على الأر�ش 
اللبنانية.طبع���ا ل ا�ستطي���ع ان اق���ف ه���ذا املوقف 
بينكم من دون اأن ا�سكر الدولة اللبنانية من رئي�ش 
اجلمهورية اىل رئي����ش احلكومة اىل قائد اجلي�ش 
اىل مديرع���ام املخاب���رات اىل مدي���ر ع���ام ق���وى 
الأمن الداخلي وكل الأفراد الذين قاموا بواجبهم 
ي���وم 23 ايار حتى ا�ستطعت���م ان تقوموا انتم اي�سا 
بواجبكم وقمتم بهذه النتيجة امل�سرفة وهذه ارادة 
منك���م باأنك���م انت�سرمت ون�سرمت �سي���دا ل�سناعة 
م�ستقب���ل ه���ذه املدينة بقوة دفع م���ن اهل املدينة. 
نحن الي���وم بداأنا من���ذ يوم الثنني يوم���ا جديدا، 
وانت���م مل�ستم ان ي���وم الثنني كان يوم���ا عاديا لأن 
النتخابات وراءن���ا واخلالفات وراءنا وال�سكالت 
وراءنا وعدن���ا منار�ش حياتنا ب�سكل طبيعي. دائما 
�ستكون �سيدا ه���ي يف املقدمة و�سيكون اهل �سيدا 
كم���ا اندفع���وا بقوة وبت�سمي���م وبحما����ش وبارادة 
لنتخاب جمل�سهم البل���دي، �سيتابعون �سوؤون هذا 
املجل����ش يوما بيوم. اأعدكم باأنن���ي واياكم �سنكون 
على م�سافة من هذا املجل����ش لندعه يقوم بواجبه 
ولكنن���ا �سنك���ون اي�س���ا عل���ى متابع���ة دقيق���ة لكل 
الق�ساي���ا الت���ي تهمكم. هذا ما وعدتك���م به وهذا 
م���ا �ساقوم به منذ اليوم وحتى اآخر يوم يف حياتي.
هذه املدينة ت�ستحق منا املتابعة وكل انواع احليوية 
حت���ى تبقى �سيدا مدينة للحي���اة باأهلها وبتنوعهم 
وبتعددي���ة افكارهم و�ستكون �سيدا حمررة من كل 
القيود حتت �سقف الدولة وحتت �سقف ال�ستقرار 
و�ستفر�ش ال�ستقرار بارادة ابنائها وبارادة اهلها. 
و�سنك���ون دائما عل���ى موعد مع جناح���ات املدينة 

ونتمنى التوفيق لكل اع�ساء املجل�ش البلدي. 
ويف اخلت���ام تقبل���ت احلريري وحم���ود وال�سعودي 
واع�س���اء املجل����ش البلدي التهاين م���ن امل�ساركني 
يف اج���واء احتفالي���ة اطلق���ت خالله���ا املفرقعات 

والأ�سهم النارية يف اجواء املكان.
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بهية �حلريري كرمت رئي�ش م�ؤ�ش�شة �لفكر �لعربي �لأمري خالد �لفي�شل
مبنا�صبة ع�صر �صنوات على اطالق املوؤ�ص�صة من بريوت

عرو�ش للف�ج �ملج�قل يف ثان�ية ح�شام �لدين �حلريري -�شيد�

تكرمي���ا ل�ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خال���د الفي�سل 
رئي�ش موؤ�س�سة الفكر العربي وجمل�ش اأمنائها، ومبنا�سبة 
مرورع�س���ر �سنوات على اطالق مب���ادرة موؤ�س�سة الفكر 
العربي من بريوت عا�سم���ة للثقافة العربية عام 2000 
وم���رور عام عل���ى اط���الق الدعوة لعق���د قم���ة للثقافة 
العربي���ة من ب���ريوت عا�سم���ة عاملي���ة للكت���اب 2009، 
اأقامت النائب بهية احلريري حفل ع�ساء تكرمييا بهذه 
املنا�سبة يف فندق الفيني�سيا – بريوت، قدمت له خالله 

درع منتدى الطائف اىل املحتفى به. 
و�سارك يف احلفل رئي�ش كتلة امل�ستقبل النيابية الرئي�ش 
ف���وؤاد ال�سني���ورة والرئي�ش ح�سني احل�سين���ي والوزراء " 
طارق م���رتي، ح�سن منيمنة، فادي عب���ود، �سليم وردة 
واأم���ال عفي����ش " ونقي���ب ال�سحاف���ة حمم���د البعلبكي 
وح�سد من النواب وال�سخ�سي���ات الر�سمية وال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية والعالمية و�سفراء عدد من 
الدول العربية وممثلو منظمات عربية ودولية عاملة يف 

لبنان.
واألق���ت احلري���ري كلم���ة باملنا�سب���ة قالت فيه���ا : اأهاًل 
و�سه���اًل بكم جميعًا يف هذه املنا�سبة العزيزة.. الذكرى 
العا�س���رة لنطالقة موؤ�س�سة الفك���ر العربي.. وع�سرات 
موؤ�س�س���ات الفك���ر والّنه�س���ة العربي���ة.. الت���ي حّركتها 
ادق���ة والعريق���ة والقادرة  وقطرته���ا تل���ك الإرادة ال�سّ
التي جت�ّس���دت يف مبادرة �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
خالد الفي�سل.. فحّركت الواقع العربي وقطرته باجّتاه 
امل�سوؤولية ومواجهة الّتحدي���ات.. من بريوت الّتحدي.. 
وعا�سم���ة الثقافة العربية يف العام 2000.. بريوت التي 
ا�ستعادت ثقتها بنف�سها وباأ�سقائها واإخوانها.. ور�سمت 
درب خال�سه���ا.. لتهجر اأحزانه���ا واآلمها واحتاللها.. 
ولتاأخ���ذ مكانها بني عوا�س���م احلياة والإب���داع.. فكان 
قدرها اأن تكون يف العام 2000 عا�سمة للثقافة العربية 
لتق���ف حائرًة حلظة بني قرٍن م�س���ى كان اأ�سودًا..ل بل 
�سدي���د ال�سواد.. على العرب والب�سرية على حّد �سواء.. 
قرن احلروب الكربى.. واملوؤامرات الكربى.. والنكبات 
الك���ربى.. وال�سراع���ات ال�ساخن���ة والب���اردة.. ق���رن 

الهروب من ال���ّذات.. والبحث عن ال���ّذات.. والإعتداد 
بال���ّذات.. ورمبا م���ن الأف�سل اأن ن���رتك ملوؤ�س�سة الفكر 
العربي و�سقيقاتها التاأري���خ للقرن الع�سرين ب�سفحاته  
ال�س���وداء والبي�س���اء.. يف ذلك الع���ام ويف تلك اللحظة 
الدقيق���ة واحلرجة بني قرٍن م�سى وق���رٍن قادم.. وقف 
اأم���ري املبادرة العربي���ة.. �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
خال���د الفي�سل.. يف ب���ريوت اأمريًا و�ساع���رًا ور�سامًا.. 
وب���كّل ثق���ة بالّنف����ش وبالأم���ة ورجالها ون�سائه���ا ليدعو 
اإىل الت�سام���ن والّتالق���ي.. وجتمي���ع الطاق���ات وح�سن 
ا�ستخدامه���ا.. م���ن اأج���ل الّنهو����ش باأّمتن���ا.. وحتّم���ل 
م�سوؤولياتنا جتاه اأنف�سنا وجمتمعاتنا من خالل مبادرة 
ت�سامنية بني الفك���ر واأهله.. والعم���ل والّنجاح ورجاله 
و�سيدات���ه اأي�س���ًا.. مل يناِد يف من ل حي���اة ملن تنادي.. 
واأك���رب دليل هو اجتماعنا الي���وم وبعد ع�سر �سنوات من 
العمل والإجناز والّتجاوب والّت�سامن ومواكبًا بع�سرات 
املوؤ�س�س���ات يف كّل مكان من عاملنا العربي الكبري.. كان 
ذل���ك بف�سل ندائه.. وبف�سل من لّبوا النداء من الأخوة 
الأمناء الذين تهاتفوا وبتلقائية وعزمية عالية.. وكاأّنهم 
كانوا ينتظرون تل���ك الّدعوة لل�ّسروع يف الّتاأ�سي�ش لقرن 
من الإ�ست�سراف والعمل والتجديد ومواجهة الّتحديات.. 
ودقة الّتع���رف على ما لدينا والإعرتاف مبا نحتاجه يف 
كّل جمال.. وهذا هو العقد الأول نحو العامل الأول وبكّل 
جدارة وثق���ة بالنف����ش وبالأّمة ومبقّدراته���ا وباأفرادها 
وجمتمعه���ا.. واإّنن���ا قادرون عل���ى حتقيق م���ا ت�ستحّقه 
اأّمتن���ا وثقافتن���ا م���ن مكان���ة ب���ني اأمم الع���امل الأول.. 
رغ���م جراحنا.. واآلمن���ا.. وت�سدعاتن���ا.. وتراجعنا.. 
وتباعدن���ا.. لأّنن���ا نلتق���ي الي���وم م���ن اأج���ل املراجعة.. 
واإع���ادة الّتفك���ري والتطوي���ر.. والإع���رتاف بالأخط���اء 
والبن���اء على الإجنازات على قاع���دة الّت�ساور واحرتام 
ال���راأي والراأي الآخر.. وتعزي���ز الّتوا�سل والّتن�سيق بني 
�سركاء الّنه�سة ملوؤ�س�سة الفكر العربي يف عاملنا العربي 
الكب���ري.. ولق���د كان���ت بريوت م���رة اأخ���رى تت�سّرف يف 
الع���ام 2009 لتكون عا�سمة عاملي���ة للكتاب ليطلق منها 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري خالد الفي�س���ل.. رئي�ش 

موؤ�س�س���ة الفكر العرب���ي.. مبادرته بالدع���وة لعقد قمة 
ثقافية عربية.. ولت�سبح هذه املبادرة اأي�سًا حقيقة بعد 
اأن اتخ���ذت القمة العربية الأخ���رية توجهًا بانعقادها.. 
وهي قيد التح�س���ري بني موؤ�س�سة الفكر العربي وجامعة 
ال���دول العربية واأهل الراأي والفك���ر يف عاملنا العربي.. 
فاأه���اًل بكم يا �ساح���ب ال�سمو.. وباإخوانك���م.. اأع�ساء 
جمل����ش اأمناء موؤ�س�س���ة الفكر العرب���ي.. وم�ساركيها.. 
تعت���ّز  الت���ي  ب���ريوت  يف  واإدارييه���ا..  وم�ست�ساريه���ا.. 
بك���م وباختياركم لها مق���رًا ملبادراتك���م وموؤ�س�ستكم.. 
وا�سمح���وا يل.. ي���ا �ساحب ال�سم���و.. يا اأم���ري املبادرة 
العربي���ة.. وبا�س���م ب���ريوت.. عا�سمة الوف���اق الوطني 
الت���ي اأر�سى قواعدها.. اتفاق الطائ���ف.. اأن اأقّدم لكم 
وملجل����ش اأمن���اء موؤ�س�س���ة الفك���ر العرب���ي درع الطائف 

التقديري للمبادرة العربية.. واأهاًل و�سهاًل بكم.. 
وبعدما قدمت له احلريري درع منتدى الطائف وو�سام 
املنت���دى، حت���دث املحتفى ب���ه الأم���ري خال���د الفي�سل 
فقال: بع���د اأن اأطلق���ت موؤ�س�سة الفك���ر العربي الدعوة 
كان اأول م���ن ا�ستجاب ومن لبى واأع���ان وتعهد  ال�سيدة 
بهية احلري���ري. فبا�سمي وا�س���م زمالئي وزميالتي يف 
املوؤ�س�سة، اأتقدم بال�سكر والعتزاز للبنان العظيم الذي 
احت�سن ه���ذه املوؤ�س�سة منذ ولدته���ا. ول اأن�سى الرجل 
العظيم ال���ذي كان ال�سند الأول يف جناح هذه املبادرة، 

دولة الرئي�ش رفيق احلريري رحمه اهلل.
واأ�ساف: اأيته���ا الأخت الفا�سلة، جئت من �سوت ماآذن 
مك���ة ومن �ساطىء جدة وبعب���ري الطائف، لأ�ستقبل درع 
الطائ���ف. يعنيني الكثري من اليد الت���ي اأجلها كثريا... 
لعلن���ا يف موؤ�س�سة الفكر العربي اأخذنا الكثري من احلب 
بوج���ود مق���ر املوؤ�س�س���ة يف ه���ذا البلد ال���ذي نتعلم منه 
ال�س���رب والكفاح ومواجهة كل العق���اب وحظينا بالثقة. 
اأك���رر �سكري وتقديري واأعاهدك���م اأن اأ�ستمر يف خدمة 

الثقافة واملثقفني.
وعل���ى هام����ش احلفل قدم العالم���ي منري احلايف اىل 
الأم���ري الفي�س���ل كتاب���ه " اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 

للبنان.. قلوب و�سواعد".

الدي���ن احلري���ري  ثانوي���ة ح�س���ام  ا�ست�ساف���ت 
التابعة جلمعي���ة املقا�سد اخلريية ال�سالمية يف 
�سيدا يف مبانيه���ا وباحاتها يف منطقة �سرحبيل 
ا�ستعرا�س���ا تدريبيا لوحدات الف���وج املجوقل يف 
اجلي�ش اللبناين، ا�سرف عليه قائد الفوج العميد 
جورج نادر وح�سره قائد اللواء الأول يف اجلي�ش 
اللبن���اين العمي���د عبد اهلل وح�سد م���ن ال�سباط 
ورئي�ش جمعية املقا�سد املهند�ش هالل قرب�سلي 
واع�ساء الهيئة الدارية ومديرة الثانوية هنادي 
جرديل و�سمل الربنامج حما�سرة للعميد الركن 
ج���ورج نادر حول تاريخ تاأ�سي����ش الفوج ومهامه، 
عر�ش خالله���ا الت�سحيات اجل�سام التي قدمها 
الف���وج واجلي����ش اللبن���اين على مذب���ح الوطن، 
�س���واء يف املواجه���ة مع الحت���الل ال�سرائيلي اأو 
يف احلف���اظ على ال�سلم الأهلي اأو يف معركة نهر 

البارد.
والق���ت املديرة ج���رديل كلم���ة باملنا�سب���ة قالت 
فيه���ا: لأن التعليم يف مدر�ستنا يهدف اإىل تكوين 
مواطن���ني معتّزي���ن بهوّيتهم اللبناني���ة، موؤمنني 
بلبن���ان وطن���ًا للحرية والدميقراطي���ة والعدالة، 
ولأن اجلي�ش اللبناين رمز للحرية والدميقراطية 

والعدالة وللهوية اللبنانية ولأننا نريد رفع الوعي 
لدى املواطنني ال�سغار وتعزيز ثقتهم باأهمية دور 
ومهام اجلي�ش اللبناين بالدفاع عن اأر�ش الوطن 
و�س���ون كرامته واحلفاظ عل���ى حقوق مواطنيه، 
فاإنه ل�سرف كبري لنا اليوم اأن ن�ست�سيف يف حرم 
مدر�ستنا قيادة و�سباط وعنا�سر الفوج املجوقل 
التاب���ع للقوات الربية يف اجلي����ش اللبناين الذي 
اأبدعوا بعر�سهم املمّيز وكلنا ثقة بالأثر الإيجابي 
الذي �سيرتكه هذا العر�ش يف عقول هذه الأجيال 
ال�سغرية مقّدرين كل الت�سحيات التي يقوم بها 
اجلي����ش اللبناين يف مواجهة الع���دو الإ�سرائيلي 
والإره���اب ويف �سمان ال�سل���م الأهلي على جميع 
الأرا�س���ي اللبنانية.وبهذه املنا�سب���ة ي�سرفنا اأن 
نع���رب عن عميق �سكرنا وامتنانن���ا وتقديرنا لكل 
من قائ���د اجلي�ش اللبناين العم���اد جان قهوجي 
وقائ���د الفوج املجوقل العمي���د الركن جورج نادر 
ولكام���ل �سب���اط وعنا�س���ر الف���وج املجوقل عرب 
تقدمي دروع رمزية باإ�سم طالب واهايل ومعلمي 

ثانوية ح�سام الدين احلريري.
ثم تعرف طالب الثانوية على مهام جي�ش الوطن 
يف الدفاع عن اأر�سه خ���الل عر�ش تدريبي على 

الفن���ون القتالي���ة نظمه الف���وج املجوقل يف اطار 
التعري���ف باأن�سط���ة الق���وى امل�سلح���ة ودورها... 
حيث حتولت باحة املدر�سة اىل ما ي�سبه مع�سكرًا 
تدريبي���ًا، ف�سهد الط���الب مناورة حي���ة توزعت 
وقائعها واحداثه���ا بني مباين الثانوية على �سكل 
عملي���ات انزال جلنود، وعملي���ات اقتحام ملواقع 
مفرت�س���ة، وحتري���ر رهائن واخ���الء م�سابني.. 
وت�سل���ق اأبني���ة مرتفع���ة، وحتلي���ق عل���ى احلبال 
وتعريف مبه���ام احلرا�س���ات اخلا�س���ة، وكيفية 
مواجه���ة اي خط���ر حمتم���ل، اىل جانب عرو�ش 
مث���رية وم�سوق���ة يف املنازل���ة اليدوي���ة، ويف ج���ر 
الآلي���ات الع�سكرية من قبل اأح���د جنود الفوج.. 
وتوج العر�ش بتب���اري جنود املجوقل على التهام 
اأفاع���ي كبرية ودجاجتني حيت���ني على مراأى من 
اجلمه���ور، وج���ال بع����ش اجلنود وه���م يلتهمون 
قطعا م���ن الأفعى ب���ني �سفوف الط���الب الذين 
ذهل���وا مم���ا راأوه.. وختاما رفع جن���ود املجوقل 
العلم اللبناين حتي���ة اىل رمز �سيادة الوطن من 

رمز وحدته..  
ويف اخلتام ج���رى تبادل ال���دروع التكرميية بني 

ادارة املدر�سة وقيادة الفوج املجوقل.
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لقاء لبناين- فل�شطيني م��شع يف جمدلي�ن
 �صجبا ملجزرة ا�صطول احلرية..مذكرة وخطة حترك

�حلريري: جرمية حرب ��شر�ئيلية ت�شتدعي حتركا �شريعا ووقفة مت�شامنة عربيا
غز�ل :بادرة دولية لل�شلم لك�شر �لط�ق �لظامل تقابل بالعنف وب�شفك �لدماء

حم�د:لتتحرك �ملحكمة �جلنائية �لدولية ب�جه قادة �لعدو وت�شدر مذكر�ت ت�قيف بحقهم

ا�ستن����كارا للجرمي����ة ال�سرائيلي����ة بحق ا�سط����ول احلرية 
وت�سامنا م����ع ال�سعب الفل�سطيني يف مواجهة العتداءات 
واحل�سار ال�سرائيلي، وبدعوة من النائب بهية احلريري 
انعقد يف جمدليون اللقاء املو�سع امل�سرتك للجنة اللبنانية 
الفل�سطينية للح����وار والتنمية وال�سبك����ة الأهلية وال�سبكة 
املدر�سي����ة ل�سي����دا واجل����وار والذي خ�س�����ش للتداول يف 
�سبل مواجهة العدوان ال�سرائيلي اجلديد ولو�سع برنامج 
حترك حملي وباجتاه العاملني والعربي والدويل ل�ستنكار 
وف�سح املمار�سات ال�سرائيلية وللتعبري عن الت�سامن مع 
ال�سع����ب الفل�سطيني واملطالبة برف����ع احل�سار عن قطاع 

غزة.
 �س����ارك يف الجتم����اع : مفت����ي �سي����دا واق�سيته����ا ال�سيخ 
�سلي����م �سو�سان، مفتي �سور ومنطقتها ال�سيخ حممد دايل 
بلط����ة ممثل الرئي�ش ف����وؤاد ال�سنيورة مدي����ر مكتبه طارق 
بعا�س����ريي، املطران �سليم غزال، ممث����ل املطران اليا�ش 
ن�س����ار املون�سنيور اليا�����ش الأ�سمر، ممث����ل املطران ايلي 
ح����داد الأب �سليمان وهبي، امل�س����وؤول ال�سيا�سي للجماعة 
ال�سالمي����ة يف اجلن����وب ب�س����ام حمود، الرئي�����ش املنتخب 
لبلدي����ة �سيدا املهند�ش حممد ال�سعودي واع�ساء املجل�ش 
البلدي املنتخبون، واأع�ساء اللجنة اللبنانية الفل�سطينية 
للح����وار والتنمية وال�سبكت����ني الأهلي����ة واملدر�سية و�سبكة 
اهلي����ة  قطاع����ات  ع����ن  وممثل����ون  الريا�سي����ة،  الأندي����ة 
واقت�سادي����ة وا�ست�سفائي����ة وحقوقية ونقابي����ة وموؤ�س�سات 

جمتمع مدين لبنانية وفل�سطينية.

�حلريري
ا�ستهل����ت النائ����ب احلري����ري اللق����اء بكلمة توقف����ت فيها 

عن����د اجلرمي����ة ال�سرائيلي����ة اجلدي����دة و�سب����ل مواجهة 
الع����دوان واحل�سار ال�سرائيل����ي امل�ستم����ر وكيفية تفعيل 
اطر الت�سامن م����ع ال�سعب الفل�سطيني على �سعيد �سيدا 
واجل����وار. وقالت: ان هذا العت����داء ال�سافر على اأ�سطول 
احلري����ة ال����ذي ح�سل عل����ى موافقة دولي����ة ليدخل ويفك 
احل�س����ار عل����ى غزة.. ه����و جرمي����ة ت�س����اف اىل جرائم 
احلرب الت����ي ارتكبتها ا�سرائيل واىل كل النتهاكات التي 
تق����وم بها �س����د الن�سانية و�سد ال�سع����وب امل�ساملة. وطبعا 
كان����ت ح�سيلتها كب����رية جدا ول �سك ه����ذا ي�ستدعي منا 
التح����رك ال�سري����ع لأن �سيدا دائما �سباق����ة وبالطليعة يف 
حمل الق�سايا العربية والقومي����ة وتعرف ماذا يعني غدر 
ا�سرائيل. وان هذه اللجنة بكل مكوناتها املدنية مع تو�سيع 
اللي����ات الت����ي لها عالق����ة بالهيئ����ات الأهلي����ة والرتبوية. 
اردناها اليوم ان تك����ون مو�سعة لأن ق�سيتنا لي�ست ق�سية 
بيان وا�ستنكار بل ه����ي ابعد من ذلك �سمن الآليات التي 
تعودن����ا ان نعتمدها يف حتركنا منذ فرتة.. نحن مل نتعود 
م����ن ا�سرائي����ل ال الغدر وتعودنا يف نف�����ش الوقت الوقوف 
يدا واحدة مع كل الق�سايا الوطنية والعربية وعلى را�سها 
ق�سي����ة فل�سطني. وما جرى اليوم تزامن مع انعقاد القمة 
بني دول����ة الرئي�ش �سعد احلريري والرئي�����ش ب�سار الأ�سد 
والذي كان في����ه ا�سافة اىل عملية وال�ستنكار، دعوة اىل 
انعقاد جمل�ش الأم����ن واىل اأكرب ت�سامن عربي ودويل يف 
ه����ذه الق�سي����ة العادلة. ول �س����ك ان لبنان مكت����وب عليه 
ان يعم����ل عل����ى م�سارين : م�سار النهو�����ش وهذا يدل على 
حيوية كل قطاعاته وم�سار ال�سمود والت�سامن والت�سدي 
لق�سايانا العادلة وعندم����ا نحكي بالق�سايا العادلة تكون 

يف مقدمتها ق�سية فل�سطني.

�ملطر�ن غز�ل
ث����م حتدث املط����ران �سليم غ����زال فقال: نح����ن دائما كنا 
�س����د الظلم، فكي����ف اذا ق����رن الظلم بالعن����ف.. الثنان 
مرفو�س����ان من����ا.. ب����ادرة دولي����ة لل�س����الم لك�س����ر الطوق 
الظ����امل يقاب����ل بالعن����ف وب�سف����ك الدماء، اأم����ر ل ميكن 
اأن يحتم����ل. فنح����ن ن�س����م �سوتن����ا ل�س����وت كل الأح����رار 
واملخل�سني الذين ارتفع م����ن كل اقطار الأر�ش لن�ستنكر 
هذا الأمر. اأما الأ�سي����اء العملية فان �ساء تخرج من هذا 
احل�سور، فنحن معا يدنا بيد كل املخل�سني حتى ن�ستنكر 
وحتى نعمل لإحقاق العدل. وكاأنه ل يكفي ما يلحق ب�سعب 
غ����زة من م�سايقات، فزادوا ف����وق كل تلك امل�سايقات ما 
�سمعن����اه اليوم م����ع طلوع الفجر عن الدم����اء التي �سفكت 
والعنف الذي مور�ش. فنحن معكم كلنا يف خدمة الن�سان 

ول �سيما الن�سان املظلوم، نحن مع احلق والعدل.

حم�د
وحت����دث ب�سام حمود فقال :م����ن الطبيعي اأن تعرب النا�ش 
عن ردة فعلها على هذه اجلرمية ولكن اأح�سب اأن الوجوه 
احلا�سرة مبا متث����ل وباخللفية العام����ة ت�ستطيع اأن ت�سع 
برنامج عمل وبرنامج م�ساعدات او برنامج دعم للق�سية 
الفل�سطينية ل يك����ون كردة فعل على فعل �سهيوين. يجب 
اأن ننتق����ل م����ن نطاق ردة الفعل عل����ى كل حدث او اعتداء 
�سهيوين اىل منطق الفعل. فلنبادر اىل و�سع م�سودة عمل 
تكون مبثابة برنامج عمل متوا�سل لعل ابرزه ما ن�ستطيعه 
نح����ن كموؤ�س�س����ات اهلي����ة او كاأح����زاب �سيا�سي����ة باحل����د 
الأدنى ف�سال عن اقام����ة الن�ساطات الت�سامنية مع اهلنا 

املحا�سري����ن يف قطاع غزة او يف فل�سطني كلها ب�سكل عام 
ان نقوم بحملة على م�ستوى ال����راي العام الدويل... كلنا 
نعلم اأن املدعي العام يف املحكمة اجلنائية الدولية ل يرى 
امامه هذه الأيام ال الرئي�ش الب�سري واأظن ان ما تقرتفه 
احلكومة ال�سهيونية وقادته����ا من جرائم حرب وجرائم 
�سد الن�سانية ت�ستدعي حترك املحكمة اجلنائية الدولية 
بوج����ه ق����ادة العدو وا�س����دار مذك����رات توقي����ف بحقهم. 
اجلديد يف ما ح�س����ل اليوم انه اخذ البعد الدويل. طبعا 
م����ن كان يف ال�سفينة ه����م من جن�سيات متع����ددة اوروبية 
وعربية وتركية، طبعا �سيكون لها تداعيات، وح�سنا فعلت 
احلكومة اللبنانية بتوجيهات دولة رئي�ش احلكومة ال�سيخ 
�سع����د احلريري ووزي����ر اخلارجية حي����ث ان لبنان ي�سغل 
الآن من�س����ب رئا�س����ة جمل�ش الأمن باأن دع����وا اىل جل�سة 

طارئة لإدانة وا�ستنكار واتخاذ الجراءات املنا�سبة.

�ملقرر�ت
ثم داخل عدد من احلا�سرين فقدموا اأفكارا ومقرتحات 
ح����ول �سبل التح����رك للتعبري عن ا�ستن����كار ما جرى وعن 
الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني ول �سيما اهايل غزة يف 

وجه احل�سار املفرو�ش عليهم. 
و�سدر عن املجتمعني بيان اأكد على :

�سج����ب وا�ستن����كار الع����دوان ال�سرائيل����ي عل����ى ا�سط����ول 
احلرية واعترباه جرمية حرب مو�سوفة وجرمية قر�سنة 
بحق انا�ش اآمنني جاءوا ليك�سروا احل�سار عن �سعب غزة 
ب�سكل م�سامل بدون عنف فردت ا�سرائيل عليهم بالعنف.

الت�سامن الكامل واملطلق مع ال�سعب الفل�سطيني املحا�سر 
ول �سيم����ا يف قطاع غ����زة يف وجه العت����داءات واحل�سار 

ال�سرائيلي امل�ستمر.
التاأكيد على خطوة احلكومة اللبنانية دعوة جمل�ش الأمن 
ال����دويل لالإنعق����اد ب�س����ورة طارئ����ة للبح����ث يف اجلرمية 

ال�سرائيلية وادانة ا�سرائيل.
دعوة جمل�ش جامعة ال����دول العربية لإتخاذ موقف عربي 
موحد من هذا العدوان، واعتم����اد ال�سبل الكفيلة بتعزيز 
�سم����ود ال�سع����ب الفل�سطين����ي وف����ك احل�سار ع����ن غزة. 
والتحرك باجت����اه الراي العام ال����دويل والعربي من اأجل 
توحي����د املوقف العربي الر�سمي ودعوته اىل ايقاف كل ما 
ي�سمى باملبادرات العربية التي ل يلقي الكيان ال�سهيوين 
اآذان����ا �ساغي����ة ووق����ف كل ا�س����كال املفاو�س����ات املبا�سرة 
وغ����ري املبا�سرة ا�سافة اىل اتخ����اذ موقف جريء ل�سحب 
اأو ط����رد كل �سفراء الكيان ال�سهي����وين من دولنا العربية 

وال�سالمية.
مطالب����ة املحكم����ة اجلنائية الدولية للتح����رك بوجه قادة 

العدو وا�سدار مذكرات توقيف بحقهم. 
توجيه حتية ت�سامن اىل احلكومة وال�سعب الرتكي.

�ملقرتحات
وخل�ش الجتماع اىل املقرتحات التالية :

ت�سكي����ل جلن����ة ط����وارىء دائم����ة ملتابع����ة تداعي����ات ه����ذه 
اجلرمية واي جرمية �سهيونية اخرى قد حتدث.

عقد اجتماع للجنة الطوارىء ال�سحية يف �سيدا واجلوار 
لإع����ادة تفعيل خطة الط����وارىء املو�سوعة �سابقا من قبل 
اللجن����ة م����ع كل املوؤ�س�سات الطبي����ة وال�سعافية والغاثية 

اللبنانية والفل�سطينية.
التوا�س����ل مع اجلاليات اللبنانية والفل�سطينية يف اخلارج 
م����ن اجل ا�سراكها يف تعبئة الراأي العام العاملي، يف ف�سح 

العتداءات ال�سرائيلية امام العامل اأجمع. 
توجيه مذكرة اىل هيئة الأمم املتحدة  واملجتمع والدويل 
تعرب في����ه �سيدا عن ادانتها ملا ج����رى وتطالب موؤ�س�سات 
املجتمع الدويل بو�سع حد للع����دوان ال�سرائيلي املتمادي 

على ال�سعب الفل�سطيني.
تاأ�سي�����ش جلنة م�سرتك����ة دائمة مع بلدية �سي����دا املنتخبة 
لتنظي����م ان�سط����ة  ت�س����ب يف دع����م ال�سع����ب الفل�سطيني 

ومواجهة انتهاكات ا�سرائيل امل�ستمرة.
القي����ام بحملة تربعات وتخ�سي�����ش ح�ساب م�سريف لها 
لتاأم����ني امل�ساع����دات الن�ساني����ة اىل ال�سع����ب الفل�سطيني 

املحا�سر يف غزة.
تنظي����م حمل����ة ع����رب املواق����ع اللكرتوني����ة والفاي�ش بوك 
وغريها لف�س����ح املج����ازر واملمار�س����ات ال�سرائيلية بحق 

الفل�سطينيني.
العم����ل عل����ى ا�ستنها�ش كاف����ة موؤ�س�س����ات املجتمع املدين 

العربي يف مواجهة العدوان ال�سرائيلي. 
ت�سكي����ل ا�سط����ول حرية م�سغ����ر مبراكب ال�سي����د يو�سع 

عليها لفتات احتجاج ويتم ا�ستقبالها يف ميناء �سيدا.
 تنظي����م ور�ش عم����ل ل����الأولد وال�سب����اب مل�ساعدتهم على 

التعبري عن غ�سبهم حيال العتداءات ال�سرائيلية.
تبن����ي الأن�سط����ة التي تقرره����ا ال�سبكة املدر�سي����ة ل�سيدا 

واجلوار. 
توجيه ر�سالة مبثابة �سرخة عرب ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا 

واجلوار من اأطفال �سيدا اىل اآذان العامل.
كتابة ن�ش �سغري ير�سل اىل كل بيت عرب التالميذ ليعي�ش 

الأولد والأهل احلالة الت�سامنية.
اطالق بالون����ات حتمل ر�سالة دع����م وت�سامن مع ال�سعب 

الفل�سطيني.
تخ�سي�ش �ساعة �سمن الدوام املدر�سي ليعرب الأولد من 

خاللها عن ت�سامنهم داخل مدار�سهم.
تنظيم لقاء مو�سع لالإحتادات والأندية الريا�سية ت�سامنا 
مع ال�سعب الفل�سطيني وتقرر اأن ينظم هذا اللقاء من قبل 
�سبك����ة الأندية الريا�سية واللجنة التكرميية الريا�سية يف 
�سي����دا ال�ساد�س����ة م����ن م�ساء الثالث����اء يف ن����ادي الفتيان 

�سيدا.
ووجه املجتمعون يف ختام اللقاء املذكرة التالية :

مذك����رة موجهة م����ن فاعلي����ات مدينة �سي����دا وموؤ�س�سات 
املجتم����ع املدين اللبناين والفل�سطين����ي يف �سيدا واجلوار 
اىل جمل�����ش الأم����ن الدويل،الإحت����اد الأوروب����ي، جامع����ة 
ال����دول العربي����ة، منظمة املوؤمت����ر الإ�سالم����ي، املفو�سية 

العليا حلقوق الإن�سان.
نح����ن فاعلي����ات املدين����ة واملراج����ع الروحي����ة الإ�سالمية 
وامل�سيحي����ة، رئي�����ش واع�س����اء املجل�����ش البل����دي املنتخب 

يف مدين����ة �سيدا، اللجن����ة اللبناني����ة الفل�سطينية للحوار 
والتنمي����ة، ال�سبك����ة الأهلي����ة للتنمي����ة، ال�سبك����ة املدر�سية 
ل�سي����دا واجل����وار، موؤ�س�س����ات املجتم����ع امل����دين اللبناين 
والفل�سطين����ي وممثل����ون ع����ن الروابط العائلي����ة والأندية 

الريا�سية والثقافية.
املجتمع����ون ب�س����كل ط����ارىء ملناق�س����ة مو�س����وع الع����دوان 
ال�سرائيل����ي املتعم����د على ا�سط����ول احلري����ة املتوجه اىل 

غزة. 
وبع����د التداول يف هذا الع����دوان وما جنم عنه من �سقوط 
�سه����داء وجرحى كل ذنبهم انه����م كانوا يريدون م�ساعدة 
عائ����الت فل�سطينية تع����اين وطاأة احل�س����ار ال�سرائيلي، 

نتوجه اليكم مبا يلي:
نطال����ب املنظم����ات الدولي����ة اتخ����اذ اخلط����وات املنا�سبة 
م����ن اجل معاقب����ة ا�سرائيل على اعتدائه����ا الرببري على 
امل�سارك����ني الع����زل يف قافل����ة احلرية.  وق����د اآن الأوان ان 
ي�ستيق����ظ الع����امل م����ن �سبات����ه العمي����ق لكي يعي����د النظر 
مبواقفه املتواطئ����ة مع العدو ال�سهي����وين الذي ل يحرتم 
القوان����ني الدولي����ة واحلقوق الوطني����ة و الن�سانية لل�سعب 
الفل�سطين����ي امل�سطهد.واخلطوة الأوىل لإن�ساف ال�سعب 
الفل�سطين����ي تكون برفع احل�سار ع����ن قطاع غزة والعمل 
جدي����ًا باإعط����اء ال�سع����ب الفل�سطين����ي حقوق����ه امل�سروعة 
واأوله����ا اإقام����ة دولت����ه الفل�سطيني����ة وعا�سمته����ا القد�ش 
ال�سري����ف واقرارحق الع����ودة للفل�سطينيني الذين هجروا 

ق�سرًا من وطنهم.
ننا�س����د ال����دول العربي����ة وال�سالمي����ة توحي����د ال�سفوف 
الع����دو  اإزاء  واخل����روج مبوق����ف واح����د وموح����د وفع����ال 
العربي����ة عام����ًة  ب�سل����ب احلق����وق  ال�سهي����وين ومتادي����ه 
والفل�سطيني����ة خا�س����ًة، لن الت�ستت العرب����ي والإ�سالمي 
ل يخ����دم الق�سايا العربية املحق����ة  والق�سية الفل�سطينية 

العادلة.
ان ه����ذه املج����زرة ال�سهيونية يج����ب ان تكون احلافز من 
اجل اع����ادة الوحدة الوطني����ة الفل�سطيني����ة لأنها ال�سبيل 
الوحي����د للت�س����دي للم�ساري����ع ال�سهيوني����ة ال�ستيطانية 
ولتحقيق الأه����داف الوطني����ة لل�سع����ب الفل�سطيني الذي 
نا�س����ل من اجلها و ق����دم اآلف ال�سه����داء بهدف الو�سول 

اليها. 
ا�سط����ول  �سه����داء  اىل  واإج����الل  اإكب����ار  بتحي����ة  نتوج����ه 
احلري����ة الذي����ن عم����دوا بدمائه����م الزكي����ة درب ك�س����ر 
احل�سارال�سهيوين الغا�سم على ابناء ال�سعب الفل�سطيني 
يف غ����زة ال�سامدة. ونتوجه اي�س����ًا بالتحية اىل اجلرحى 
ر�س����ل احلرية والعنف����وان واىل كل امل�ساركني العزل الذي 
كان����وا على منت ا�سطول احلرية و الذين واجهوا غطر�سة 
وهمجي����ة اجلي�ش الإ�سرائيلي ب�سجاع����ة وب�سالة لإميانهم 
الق����وي بعدالة  الق�سية الفل�سطينية وب�سرورة رفع الظلم 

الذي يعاين منه ال�سعب الفل�سطيني.
نعربع����ن تقديرن����ا الكب����ري لل�سعوب ال����ذي ينتم����ي اليها 
النا�سط����ون العرب والجانب امل�ساركني يف قافلة  احلرية 
م����ع التنوي����ه باملوق����ف الرتك����ي احل����ازم وال�سج����اع دولًة 

وحكومًة و�سعبًا املوؤيد للق�سية الفل�سطينية.
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ثان�ية رفيق �حلريري-�شيد� تخرج �لدفعة �لـ21 من طلبها
بهية احلريري :

هيد عنواناً مل�صريته ور�صالته واملحطة االأوىل نحو م�صتقبل اآمٍن وزاهر اأرادها الرئي�س ال�صرّ
اآن االأوان كي تكون �صيدا حا�صنًة لكلرّ اأبنائها وجناحاتهم مهما كرت ومهما عظمت

اأطلق���ت ثانوية رفي���ق احلريري يف �سي���دا الدفعة 
احلادي���ة والع�سري���ن م���ن خريجيه���ا اىل املرحلة 
اجلامعي���ة وذلك يف احتفال اأقيم يف باحة الثانوية 
يف �سي���دا برعاية رئي�س���ة جلنة الرتبي���ة والثقافة 
النيابية النائ���ب بهية احلريري وح�سور ح�سد من 
ال�سخ�سيات تقدمهم مفتي �سيدا واق�سيتها ال�سيخ 
�سليم �سو�سان، ممثل الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة مدير 
مكتب���ه طارق بعا�سريي، الرئي����ش املنتخب لبلدية 
�سي���دا املهند�ش حممد ال�سع���ودي، ممثل املطران 
اليا�ش ن�سار املون�سينيور اليا�ش الأ�سمر، ال�سيدان 
�سفي���ق احلري���ري وم�سطف���ى احلري���ري، رئي�ش 
احت���اد الغ���رف اللبنانية حممد الزع���رتي، رئي�ش 
جمعي���ة جت���ار �سي���دا و�سواحيها عل���ي ال�سريف، 
م�ساع���د قائد منطق���ة اجلن���وب القليمية يف قوى 
الأم���ن الداخل���ي العقي���د �سيم���ون طومي���ا، اآم���ر 
�سري���ة درك �سي���دا الرائ���د �سامي عثم���ان رئي�سة 
منطق���ة اجلن���وب الرتبوية جمال بغ���دادي، رئي�ش 
جمعي���ة املقا�س���د اخلريي���ة ال�سالمي���ة يف �سيدا 
املهند����ش ه���الل قرب�سل���ي، رئي�ش جمعي���ة رعاية 
اليتي���م يف �سي���دا الدكت���ور �سعيد م���كاوي، رئي�ش 
رابط���ة اأطباء �سيدا الدكتور ه�س���ام قدورة، اأمني 
ع���ام نقابة املعلمني وليد ج���رادي، املدير القليمي 
لبنك البحر املتو�س���ط يف اجلنوب وال�سوف جميل 
ب���ريم، وفاعلي���ات ر�سمي���ة وتربوي���ة واقت�سادي���ة 
وا�ست�سفائي���ة واجتماعية واأهايل اخلريجني. وكان 
يف ا�ستقباله���م مدير موؤ�س�س���ة احلريري يف �سيدا 
حميي الدين القط���ب ومديرة الثانوية رندة درزي 

الزين واأع�ساء الهيئتني الدارية والتعليمية.

�حلريري
ا�ستهل احلفل بالن�سيد الوطني اللبناين، فمعزوفة 
مو�سيقي���ة للتلميذت���ني روان ح�سي�س���و ودمي���ا عبد 
اهلل،ثم كلمة ترحيب م���ن الطالب عادل القعقور، 
وتقدمي من الطالب حممد مروة ثم حتدثت النائب 
احلري���ري فاأكدت ان���ه اآن الأوان للعم���ل كي تكون 
�سيدا حا�سنًة لكّل اأبنائها وجناحاتهم ل اأن ترّبي 
تلك الطاقات العالية وتبعث بها يف كل اجّتاٍه لأّنها 
غ���ري قادرٍة عل���ى ا�ستيعاب طاقاته���م واأحالمهم، 
م�س���ددة العم���ل م���ع كّل اأبن���اء املدين���ة املقيم���ني 
واملنت�سري���ن لتك���ون �سي���دا مدينًة للعل���م واملعرفة 
والعمل. وقالت: اإّنه يوٌم له ما بعده.. فغدًا �سينتقل 
اأبناوؤنا اإىل مرحلٍة جديدٍة.. وحتدٍّ جديٍد.. حاملني 
معه���م اأحالمهم وطموحاته���م وجناحهم  تاركني 
وراءهم اأيامًا طويلة من الّن�ساط والجتهاد وتلّقي 
العل���وم.. وتفّتح الآفاق.. ليحُج���ّددوا الّثقة باأنف�سهم 
وبقدراتهم وطاقاتهم  وليلتحقوا بالذين �سبقوهم 
م���ن اأبناء �سي���دا وبناته���ا اإىل دنيا العل���م والعمل  
فتفّوق���وا  وجنحوا  وتبّواأوا اأعلى املراكز  وما ن�سيوا 
يوم���ًا جذورهم.. وعائالتهم.. ومدينتهم  لأّن هذا 
الي���وم ل���ه ما قبله م���ن اأي���اٍم طوال  عم���ل خاللها 
الأه���ل واملدر�سة عل���ى تن�سئته���م  وتربيتهم  وزرع 
اأرف���ع القيم يف نفو�سهم واأج���ود العلوم يف عقولهم 
لت�ستمّر فيهم تلك امليزة ال�سيداوية العريقة وهي 
ح���ّب العلم والإلتزام بالقيم.. وهذا ما جعل �سيدا 

مدين���ًة للعلم والأخ���الق على مّر العق���ود.. وهكذا 
ّدد التزامها بقيمها وباأخالقها ومت�ّسكها بالعلم  جتحُ
�سبي���اًل لتقّدمه���ا وتطّوره���ا.. واإّننا يف ه���ذا اليوم 
جنتمع يف ه���ذه املدر�سة.. ثانوي���ة رفيق احلريري 
الت���ي اأراده���ا الرئي����ش ال�ّسهي���د عنوان���ًا مل�سريته 
اآم���ٍن  م�ستقب���ل  نح���و  الأوىل  واملحط���ة  ور�سالت���ه 
وم�ستق���ٍر وزاه���ر  يك���ون اأ�سا�سه العل���م واملعرفة.. 
وتاأم���ني اأ�سب���اب الّنجاح لأبنائنا بع���د اأن فقدناها 
ياع واجلهل والإقتتال  لعقوٍد طويلٍة مع �سنوات ال�سّ
والإحتالل.. فكانت وحدة اأبناء �سيدا على اأ�سا�ش 
الّتكافل والّت�سامن بني عائالتها وجوارها منوذجًا 
لتاريخه���ا العري���ق يف الألف���ة واملحّب���ة والإنفتاح.. 
ومنه���ا انطلقت م�سرية الأم���ل لتعّم كّل لبنان وكما 
يف كّل ع���ام ن�س���األ اأنف�سنا اإىل اأين يذه���ب اأبناوؤنا 
؟ واأي���ن يتعّلمون علومه���م العالي���ة ؟ واأين يعملون 
؟ ومت���ى يع���ودون ؟ لق���د اآن الأوان لنعمل كي تكون 
�سي���دا حا�سنًة ل���كّل اأبنائه���ا وجناحاتهم.. مهما 
ى بعد  ك���ربت ومهما عظم���ت  لأّن �سيدا ل���ن تر�سَ
اليوم ب���اأن ترّبي تلك الطاق���ات العالية وتبعث بها 
يف كل اجّت���اٍه لأّن �سيدا غري ق���ادرٍة على ا�ستيعاب 
طاقاته���م واأحالمهم.. واإّننا واإّياك���م مع كّل اأبناء 
�سيدا املخل�سني املقيمني واملنت�سرين لنجعل منها 
مدين���ًة للعل���م واملعرفة والعم���ل اأي�س���ًا.. و�سن�سع 
مع���ًا كّل اأ�سئلتن���ا وهواج�سنا لنجد مع���ًا الإجابات 
ال�سحيحة عليه���ا.. ون�سع ل�سيدا خارطًة اإمنائيًة 
متكاملًة تاأخذ فيه دوره���ا الكبري اإىل جانب املدن 
الك���ربى يف لبنان وهي ت�ستحّق ذل���ك وقادرٌة على 

ذل���ك  واإّن ه���ذه امل�سوؤولي���ة لي�ست م�سوؤولي���ةحُ فرٍد 
بعين���ه اأو جه���ٍة بعينها ب���ل هي م�سوؤولي���ة كّل بنات 

واأبناء �سيدا.. 
وا�سافت:واإّنن���ا اإذ نهن���ئ اأبناءن���ا وبناتن���ا عل���ى 
�سربه���م  عل���ى  العائ���الت  ونهن���ئ  جناحه���م.. 
ومتابعته���م.. ل ب���ّد لن���ا م���ن اأن نتوّج���ه بال�ّسك���ر 
والّتقدي���ر لإدارة ثانوي���ة رفيق احلري���ري وهيئتها 
التعليمي���ة على قيامه���م مب�سوؤولياته���م على اأكمل 
وجه.. وحر�سهم الدائ���م على اأن يكونوا حمل ثقة 
الأهايل والطالب.. واإّنن���ي اإذ اأنّوه باإدارة الثانوية 
وهيئتها التعليمية على املنحى اجلديد يف املراجعة 
والتقييم لتبلغ هذه الثانوية ما يطمحون اإليه.. وما 
نطمح اإليه اأي�سًا لتكون دائمًا يف م�ساف املدار�ش 
العريق���ة يف لبنان وباملعايري العاملي���ة احلديثة لأّن 
اأبنائن���ا ي�ستحّقون ذلك.. و�سيدا ت�ستحّق اأي�سًا ان 
نحافظ عل���ى م�سريتها الريادية وم�س���رية اأبنائها 

عل���ى م���ّر تاريخه���م الق���دمي واحلدي���ث.. ولتبقى 
عا�سم���ًة للجنوب.. ومنطلقًا لالإجن���ازات العظام 
يف الوح���دة والبن���اء والتحرير من �سي���دا ويف كّل 
اإجّتاه.. و�ستبق���ى ر�سالتنا دائم���ًا اأّن �سيدا مدينًة 

للعلم والأخالق واحلياة..

درزي
وبعد تقدمي لها من الطالب غ�سان الدرزي، حتدثت 
مدي���رة الثانوي���ة رن���دة درزي الزين الت���ي باركت 
جن���اح الطالب وقالت: اأق�سمنا على الوفاء بالعهد 
و�سنا الأمانة برمو����ش العيون لرندها اليكم اليوم 
باق���ات عط���رة فواحة العبري تواق���ة لتوزع عطرها 
ب�سم���ات عل���ى م�ساح���ة وط���ن ح���امل با�سرتجاع 
ر�سالت���ه احل�ساري���ة عل���ى خارطة الع���امل. وعلى 
ايق���اع تعبنا عربنا اىل بع�ش غاياتنا وثمار اتعابنا 
بواأتن���ا مواقع هامة عل���ى ال�ساح���ة الرتبوية بعرق 

اجلب���ني وعزم الزن���ود.. ةكل طموحن���ا ان ن�ستمر 
حاملني م�سابيحن���ا و�ساللنا امل���الآى لنفرغها يف 
الن���ور ليكون اجلنى على م�ست���وى الآمال وها نحن 
الي���وم جنن���ي ح�س���اد الع���ام فنقدمه هدي���ة لكم 
ولل�سيدة الرئي�سة �سقيق���ة الرئي�ش ال�سهيد النائب 

بهية احلريري.
وقدم���ت الطالب���ة غن���ى دروي����ش زمالئه���ا" مايا 
فيا����ش، �سيم���ا غ���دار ون���ور الدميا�س���ي " الذين 

حتدثوا با�سم املتخرجني وباللغات الثالث.. 
وت���وىل الط���الب "عب���ري عط���ا اهلل، لرا ال�سم���اع 
و�ساندي �سعبان" تقدمي فقرة التخرج حيث قامت 
احلريري ومديرة الثانوي���ة بتوزيع ال�سهادات على 
اخلريج���ني وعدده���م 94 طالب���ا وطالب���ة وتوزيع 
اجلوائ���ز عل���ى املتفوق���ني منه���م واختت���م احلفل 
بلوحة راق�سة لنادي الرق�ش يف الثانوية وباطالق 

املفرقعات والأ�سهم النارية احتفاًء.

وزير مالية تركيا تفقد وحد�ت بلده جن�با و�لتقى �ل�شني�رة و�حلريري
جتهيز�ت �مل�شت�شفى �لرتكي يف �شيد� ت�شل يف خلل �شهرين

ا�ستقبل���ت رئي�سة جلن���ة الرتبية والثقاف���ة النيابية النائب بهي���ة احلريري يف 
جمدلي���ون وزي���ر املالية يف احلكوم���ة الرتكية الدكتور حمم���د �سم�سك والوفد 
املرافق له وذلك يف اطار زيارة قام بها جلنوب لبنان )اجلمعة( تفقد خاللها 
كتيب���ة بالده العاملة يف اجلن���وب يف بلدة ال�سعيتية والتق���ى قائد الكتيبة عمر 

اأوغلو . 
ورحبت احلريري بالوزيرالرتك���ي منوهة بدور تركيا الداعم للبنان �سواء من 
خ���الل دعمها ال�سيا�سي والقت�سادي او من خ���الل م�ساركتها يف قوات الأمم 
املتح���دة يف جنوب لبنان ، وما قامت به على �سعيد اقامة وحدات مدر�سية يف 

بع�ش املناطق اللبنانية .
وتطرق���ت احلريري اىل عالقة �سيدا برتكي���ا واىل م�سروع امل�ست�سفى الرتكي 
للح���روق الذي تنف���ذه احلكومة الرتكية يف املدين���ة ، فاأعربت عن �سكر �سيدا 
واهلها لرتكيا رئي�سا وحكومة �سعبا وعن تقديرها للدور الرتكي الداعم للبنان 

و�سعبه يف كل املحطات التي مر بها .  

من جهت���ه جدد الوزير الرتكي دعم بالده للبن���ان يف م�سرية نهو�سه وتر�سيخ 
دعائ���م ا�ستق���راره ، و�سعي احلكوم���ة الرتكية الدائم للعمل عل���ى تعزيز �سبل 
وجمالت التع���اون مع الدولة اللبنانية . ويف مو�س���وع امل�ست�سفى الرتكي اأعلن 
وزي���ر مالية تركيا اأن جتهيزات مب���اين امل�ست�سفى �ستب���داأ بالو�سول يف خالل 

�سهرين ليكون جاهزا لالإفتتاح وخدمة ابناء املنطقة ولبنان كله . 
والتقى الوزير الرتكي الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة يف مكتبه يف الهاللية حيث جرى 
بح���ث يف العالق���ات اللبنانية الرتكي���ة عموما ، ويف الدع���م الرتكي للبنان ول 
�سيم���ا يف �سيدا من خالل م�س���روع امل�ست�سفى الرتكي ال���ذي اجنز العمل فيه 
وينتظر التجهيز ، حيث تبلغ الرئي�ش ال�سنيورة من الوزير ال�سيف قرب البدء 

بعملية التجهيز .
ويف طري���ق عودت���ه اىل بريوت ع���رج الوزير الرتك���ي على م�س���روع امل�ست�سفى 
الرتكي عند مدخل �سيدا ال�سمايل وتفقد اأق�سامه ومبانيه واطلع من امل�سرفني 

على موا�سفاته .
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�حلريري ��شتقبلت �شفري فل�شطني يف لبنان
عبد اهلل:التزامنا باأمن وا�صتقرار لبنان و�صيادته يقع يف االأولوية

�حلريري ز�رت رئي�ش �لبلدية �ملنتخب وهناأته بف�زه ولئحته
ال�صعودي: مبادرة للم�صاحلة يف املدينة �صريعاها مفتي �صيدا

�لتقت �لعماد قه�جي و�لل��ء ريفي ون�هت بدور �مل�ؤ�ش�شتني يف حفظ �لأمن
بهية احلريري توؤكد الثقة مبوؤ�ص�صات الدولة االأمنية والع�صكرية يف حماية ال�صلم االأهلي

ا�ستقبلت رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري يف جمدليون 
�سف���ري فل�سط���ني يف لبنان الدكتور عبد اهلل عبد اهلل حي���ث جرى عر�ش لالأو�ساع 
العامة عل���ى ال�ساحة الفل�سطينية وكذلك او�ساع املخيم���ات الفل�سطينية يف لبنان 

و�سبل حت�سني الو�ساع املعي�سية للالجئني الفل�سطينيني يف لبنان . 
واك���د عبد اهلل اثر اللقاء التزام الفل�سطينيني باأم���ن وا�ستقرار لبنان والتعاون ملا 

فيه م�سلحة ال�سعبني الفل�سطيني واللبناين .
وق���ال: انا زرت ال�سي���دة احلريري التي كن���ا نلتقي دائما يف املوؤمت���رات الربملانية 
ونتعاون تعاونا وثيقا وال�سيدة احلريري لها مكانتها يف هذا البلد لبنان باعتبارها 
وزيرة �سابقة وباعتبارها نائبا يف الربملان ولذلك ل بد ان اجدد هذه ال�سلة معها 

ونح���ن نكن لها كل اح���رتام والتقدير ملا قام���ت به وملا تقوم و�ستق���وم به من اجل 
فل�سطني وق�سية فل�سطني وابناء فل�سطني يف هذا البلد حتديدا .

ردا عل���ى �سوؤال حول ما اذا كان���ت هناك خطوات �ستتخذ قريبا على �سعيد تعزيز 
العالق���ات اللبناني���ة الفل�سطينية قال : بكل تاأكيد نح���ن احلمد هلل نتفهم ظروف 
بع�سن���ا البع�ش وم�سممون على ان تك���ون اهتماماتنا والتزامن���ا باأمن وا�ستقرار 
بع�سنا البع�ش يف اولوية هذه امل�سالة. و نحن نعترب وجودنا موؤقتا ك�سيوف يف هذا 
البلد حتت القانون اللبناين وال�سيادة اللبنانية ولذلك مطلوب منا ان نحرتم هذه 
املقوم���ات وان نتعاون ملا فيه م�سلحة ال�سعب���ني الفل�سطيني واللبناين حلني عودة 

ابنائنا الالجئني اىل وطنهم احلر فل�سطني .

اأكد الرئي�ش املنتخب لبلدي���ة �سيدا املهند�ش حممد 
ال�سعودي ان لغة مد اليد يف املدينة هي التي يجب ان 
ت�سود من الن و�ساعدا كا�سفا عن ات�سال مع املفتي 
�سليم �سو�سان من اجل امتام امل�ساحلة بني خمتلف 

افرقاء املدينة والعمل يدا واحدة خلدمة �سيدا .
زارت رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب 
بهية احلريري �سباح اليوم الرئي�ش املنتخب لبلدية 
�سي���دا املهند����ش حمم���د ال�سع���ودي يف منزله يف 
الهاللية وقدمت له التهاين بفوزه ولئحته "لئحة 

الوفاق لالإمناء" كاملة يف النتخابات البلدية.
وكان اللقاء منا�سبة للتداول يف ال�ساأن ال�سيداوي 
وق���ال ال�سعودي  اثر اللقاء ردا على �سوؤال : الكلمة 
الت���ي اوجهها ملدينة �سيدا اق���ول اننا جميعا اخوة 
واليوم هو يوم جدي���د والبلدية وم�ساريعها خلدمة 
�سيدا جميعا، نحن جميع���ا اخوة ونن�سى كل �سيء 

ح�سل بالأم�ش .
وردا عل���ى �س���وؤال ح���ول مبادرة النائ���ب احلريري 
مد الي���د اىل الدكتور ا�سامة �سع���د من اجل امناء 

املدين���ة قال : ه���ذه اللغة يجب ان ت�س���ود من الآن 
ف�ساع���دا. وحت���ى انا الي���وم حتدثت م���ع �سماحة 

مفتي �سيدا واق�سيته���ا ال�سيخ �سليم �سو�سان على 
ان���ه يجب ان تتم م�ساحل���ة بني جميع الأفرقاء يف 
�سيدا وان �س���اء اهلل �سنعمل عليها وجنعل اجلميع 
يدا واحدة والتوافق الذي مل يتم يف النتخابات ان 

�ساء اهلل يح�سل بعد فرتة قريبة ان �ساء اهلل .
وردا عل���ى �سوؤال حول م���ا اذا كان �سيزور الدكرتو 
ا�سامة �سعد قال : لي�ش لدي اي �سيء �سد الدكتور 
ا�سام���ة �سع���د ام���ا اأن ازوره اأو ي���زورين فهذه كلها 

�سكليات .
و�سئ���ل : مت���ى �ستب���داأ ور�س���ة العمل البل���دي التي 
ينتظره���ا كل ال�سيداوي���ني : يوم الربع���اء املقبل 
هناك اجتم���اع بيني وبني ال�ست���اذ مي�سرة �سكر) 
�سرك���ة �سوكل���ني( وبح�س���ور الرئي����ش ال�سني���ورة 
وال�سي���دة بهي���ة احلري���ري لنتحدث ع���ن مو�سوع 

النفايات يف �سيدا اأي قبل ان ن�ستلم  مهامنا.
وا�ستقب���ل ال�سعودي �سخ�سيات ووفود مهنئة بفوزه 
ابرزه���م مفت���ي �س���ور ومنطقتها القا�س���ي ال�سيخ 

حممد دايل بلطة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه 
ب���وزارة الدف���اع يف ال���ريزة رئي�س���ة جلن���ة الرتبية 
والثقاف���ة النيابي���ة النائ���ب بهي���ة احلري���ري التي  
�سكرته على توجيهات���ه ومتابعته للو�سع الأمني يف 
�سيدا خالل فرتة النتخاب���ات البلدية واأثنت على 
دور اجلي�ش اللبناين ومديرية املخابرات يف حفظ 

الأم���ن وال�ستقرار يف عا�سم���ة اجلنوب يف �سمان 
�سالم���ة العملي���ة النتخابي���ة يف املدين���ة ونوه���ت 

بتوجيهات العماد قائد اجلي�ش يف هذا ال�سياق .
كما التقت احلريري مدير عام قوى الأمن الداخلي 
اللواء ا�س���رف ريفي يف مكتب���ه يف املديرية العامة 
و�سكرته على مواكبة ق���وى الأمن الداخلي للعملية 

النتخابية يف �سي���دا وجهودها يف حفظ الأمن يف 
املدين���ة ويف ا�ساع���ة اجواء الطماأنين���ة للمواطنني 

ليقوموا بواجبهم يف اختيار ممثليهم .
وج���ددت احلريري التاأكيد عل���ى الثقة مبوؤ�س�سات 
الدول���ة والأمني���ة والع�سكري���ة يف حماي���ة وتثبي���ت 

دعائم ال�سلم الأهلي وال�ستقرار يف البالد.

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

�ملجل�ش �لبلدي �ملنتخب ملدينة �شيد� يزور �شريح �لرئي�ش �ل�شهيد
ال�صعودي: وفاء من الئحة الوفاق لالإمناء لرائد االإمناء يف لبنان

ملنا�سب���ة فوز "لئح���ة الوفاق لالإمن���اء" مكتملة يف انتخاب���ات املجل�ش 
البل���دي ملدينة �سيدا، ق���ام الرئي�ش املنتخب للبلدي���ة املهند�ش حممد 
ال�سعودي والأع�ساء املنتخبون لع�سوية املجل�ش بزيارة �سريح الرئي�ش 
ال�سهيد رفيق احلريري يف و�سط بريوت وقراأوا الفاحتة لروحه ولأرواح 

رفاق���ه ال�سه���داء. ويف كلمة ل���ه مبنا�سبة الزيارة، ق���ال ال�سعودي :كما 
تعرفون نحن لئحة الوفاق لالإمناء وعندما نقول امناء يجب اأن نتذكر 
رائد الإمناء ال�سهيد رفي���ق احلريري، فجئنا نقراأ الفاحتة على روحه 

وارواح رفاقه ال�سهدءا وهذا بع�ش الوفاء لرائد المناء يف لبنان.
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

حتولت حدائق ومالعب وباح����ات ثانوية ال�سفري 
يف الغازي����ة )�سي����دا( وعلى مدار ي����وم كامل اىل 
حممي����ة طبيعي����ة بيئي����ة ، م����ن خ����الل املعر�سني 
البيئي والزراعي اللذين اقامتهما املدر�سة �سمن 
مهرج����ان نهاي����ة الع����ام برعاية وح�س����ور رئي�سة 
جلن����ة الرتبي����ة والثقاف����ة النيابي����ة النائ����ب بهية 

احلريري .
وح�س����ر افتت����اح املهرجان اىل جان����ب احلريري 
: رئي�����ش بلدي����ة الغازي����ة حمم����د �سمي����ح غ����دار، 
واملخت����ار اأبو طالل خليفة ، ورئي�ش م�سلحة مياه 
نب����ع الطا�سة زكريا غدار، ومدي����ر ثانوية الغازية 
الر�سمية حمم����د ح�سون، ،مدي����ر ثانوية ال�سفري 
اأحم����د جني����ب نحويل وح�س����د م����ن ال�سخ�سيات 
الرتبوية والجتماعي����ة وجمع من اهايل الطالب 

وافراد الهيئتني الدارية والتعليمية .
ا�سته����ل املهرج����ان بافتت����اح املعر�س����ني البيئ����ي 
والزراع����ي واللذي����ن توزعا يف باح����ات ومالعب 
املدر�س����ة وت�سمن����ا م�ساري����ع وا�سغ����ال الط����الب 

الت����ي تناولت اأهمية احلفاظ عل����ى البيئة والتنوع 
البيولوج����ي والطبيع����ي واعادة احي����اء امل�ساحات 
اخل�س����راء واحلد م����ن امللوثات وم����ن الت�سحر ، 
اىل جان����ب لوحات فنية وا�سغ����ال يدوية من نتاج 
عم����ل الط����الب.. ترافقه����م ال����ورود الت����ي زنرت 
م�س����ار اجلولة وزينت ج����دران واجن����اء املدر�سة 
. وخ�س�����ش جناح م����ن املعر�ش ل�س����رح خماطر 
الألغام والقنابلة العنقودية التي خلفها الحتالل 
والعت����داءات ال�سرائيلية يف اجلن����وب . وقامت 
احلري����ري ونح����ويل بغر�����ش �سج����رة يف حديق����ة 
املدر�سة يف اط����ار فعاليات املعر�ش البيئي واطلع 
خاللها احل�سور على الطريقة البدائية يف عملية 
تقط����ري الزهر . كم����ا ت�سمن املهرج����ان معر�سا 

فنيا للوحات ور�سومات لعدد من املبدعني .

نح�يل
ثم اقيم حفل نهاية العام الدرا�سي والذي ا�ستهل 
بالن�سيد الوطني اللبن����اين ون�سيد ثانوية ال�سفري 

وق�سيدة لأحد الطالب ، حتدث بعد ذلك رئي�ش 
املدر�س����ة اأحم����د جنيب نح����ويل ال����ذي اعترب اأن 
الهدف من ه����ذا املهرجان الذي �سي�سبح �سنويا 
هو التوا�سل مع املجتمع املحلي من اجل جيل واع 
بيئي����ا يحافظ على اأر�سه ، وتق����دمي هذه التوعية 
م����ن خ����الل ابداعات الط����الب واخل����ربات التي 
اكت�سبوه����ا م����ن امل�ساري����ع البيئي����ة املنفذة خالل 
الع����ام الدرا�سي. وق����ال : ان الهدف ه����و تر�سيخ 
مفاهي����م التعلق بالأر�����ش واحلفاظ عل����ى البيئة 
يف مواجه����ة عوامل التلوث ، وان م����ا ترونه اليوم 
هو بداية ملرحلة مهم����ة بالن�سبة للمدر�سة لرتبية 
ابنائنا عليها وبن����اء ثقافة جمتمعية تكون حافزا 
ن�سع����ى لأن  وانن����ا  الأولد.  امكان����ات  لإكت�س����اف 
يتح����ول هذا الن�ساط اىل جزء مهم من ن�ساطات 

ال�سنوات املقبلة . 

�حلريري
ث����م حتدثت النائب احلري����ري فقالت: قبل عقوٍد 

وي����وم كّن����ا عل����ى مقاع����د الّدرا�س����ة الأوىل.. كّنا 
نحتف����ل باأعي����اد ال�ّسجرة  واإج����ازة الّربيع لنتنّعم 
بنع����م اهلل عّز وجّل على الإن�س����ان وما اأعطاه من 
بيئ����ٍة وطبيعٍة جميل����ٍة ونقيٍة ومي����اٍه عذبة ومناخًا 
متنّوع����ًا ومنتظم����ًا، مم����ا يجعلنا نعي�����ش ب�سكينٍة 
واطمئن����اٍن عل����ى وجودن����ا وم�ستقبلن����ا .. اإىل اأن 
و�سلنا اإىل ي����وٍم نلتقي فيه لنفّك����َر ونتاأّمَل ونتعّلَم 
كيف يجب اأن نحافَظ على هذه النعمة يف حياتنا 
.. وكيف نوؤّم����َن لالأجيال القادم����ة.. بيئًة �سليمًة 
�ساحل����ًة للعي�ش .. بعد اأن ذهب الإن�سان بعيدًا يف 
تدمري البيئ����ة والطبيعة .. وتلوي����ث املياه .. حتى 
بتن����ا نخ�سى اله����واء الطل����ق واملاء الع����ذب خوفًا 
مم����ا يحمله من اأمرا�ٍش وتل����ّوٍث .. بعد اأن اأهمل 
الإن�سان هذه النعمة يف �سعيه ال�ّسليم نحو الّتطّور 
والّتقّدم .. مبعزٍل عن �سوابط �سالمة الإن�سانية 
وا�ستدامتها. واإّن ما تقوم به ثانوية ال�ّسفري ي�سّكل 
اأ�سا�س����ًا تربويًا واأخالقيًا يج����ب اأن يعّمم على كّل 
مراحل الّتعليم لنبني اأجي����اًل تعرف م�سوؤولياتها 

جت����اه بيئتها وطبيعتها وموارده����ا .. لتعي�ش ب�سٍئ 
م����ن ال�ّسالمة والإ�ستق����رار .. وهن����ا امل�سوؤولية ل 
تقت�س����ر على وجودن����ا وحياتنا فق����ط .. بل على 
�سالمة وا�ستقرار الذي����ن �سياأتون بعدنا .. واإّنني 
اإذ اأتوّجه بالّتقدير الع����ايل لإدارة ثانوية ال�ّسفري 
وهيئته����ا الرتبوي����ة واإىل منّظم����ي ه����ذه الفعالية 
بالذات لتمايزها و�سرورتها .. ولكي ينقل اأبناوؤنا 
هذه املعارف واملعاين اإىل اأهلهم وجمتمعاتهم .. 
م����ن اأجل ت�سكيل وع����يٍّ .. بيئيٍّ �سام����ل .. ليغطي 
ذل����ك الّتق�سري الكبري يف امل�سوؤولي����ة بن�سر ذلك 
الوعي م����ن موؤ�س�سات حكومي����ة واأهلية واإعالمية 
التي يجب اأن ت�سع ق�سية البيئة يف راأ�ش اأولوياتها 
.. لأّن الإن�س����ان يب����داأ وعي����ه م����ن اإدارة �سالمته 
وحت�س����ني ا�ستق����راره .. ويف البيئ����ة حتدي����دًا..  
وخماطر تلّوثها املحمولة يف املاء والهواء والرتبة 
والفاكه����ة واخل�سار جتع����ل الإن�سان يدرك متامًا 
اأّن ال�ّسالم����ة الفردي����ة اأم����رًا م�ستحي����اًل اإّل م����ن 
خ����الل ال�ّسالم����ة العام����ة .. و�سالم����ة الوجود .. 

لأّن����ك تعي�ش مع الآخرين يف من����اٍخ واحٍد.. وبيئٍة 
واح����دة.. وتتن�ّسق معه ه����واًء واح����دًا .. وت�سرب 
املي����اه ذاته����ا .. وتاأكل مما ياأكل����ون ..واإّنني اأدعو 
اإىل ابت����كار اأمناٍط خمتلفٍة من اأج����ل تعميم هذا 
الوعي عرب الفن����ون.. من غناٍء وم�سرٍح وق�س�شٍ 
لل�سغ����ار .. لن����زرع م����ن خالله����ا قي����م الّثقاف����ة 
البيئي����ة يف وعي اأطفالنا من اأجل �سالمة وجودنا 
وم�ستقبل اأجيالنا.. ليكون لبنان البلد النموذجي 
يف التنمية الب�سرية امل�ستدامة .. �سليمًا .. جمياًل 

.. قويًا .. منيعًا ..
وكانت كلمة ملدي����رة الثانوية رغ����داء خليفة التي 
تناول����ت م�سرية الثانوية وتط����ور عملها يف جمال 
تاأديته����ا للر �سالة الرتبوي����ة التي اختارت حملها. 
وحتدث من�سق اللغ����ة العربية فيها الدكتور عبدو 
لبك����ي الذي تن����اول �سوؤون و�سج����ون اللغة العربية 
والت����ي راأى اأنه����ا متثل تراثنا وثقافتن����ا وهويتنا . 
واختت����م احلفل بلوحة فولكلوري����ة راق�سة قدمها 

طالب الثانوية .

رعت  مهرجان نهاية  �ل�شنة �لدر��شية و�ملعر�شني �لبيئي و�لزر�عي لثان�ية �ل�شفري
بهية احلريري: لزرع قيم الثرّقافة البيئية من اأجل �صالمة وجودنا وم�صتقبل اجيالنا
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زرع �لف �شجرة حرجية ومثمرة يف �شرحبيل و�لقرية 
روتاري �شيد� يت�ج �جناز�ت عام كامل بتقدمي فلتر مياه وكر��شي متحركة مل�شني د�ر �ل�شلم

بهية �حلريري : �شعرنا ب�ج�د �لدولة يف 23 �أيار ونريدها حا�شنتنا وحا�شنة لكل �لتك�ن يف �ملجتمع

برعاي����ة رئي�سة جلن����ة الرتبية والثقاف����ة النيابية 
النائب بهي����ة احلريري ، احتفل ن����ادي روتاري- 
�سي����دا بتد�س����ني فالت����ر ملي����اه ال�س����رب وتق����دمي 
كرا�س����ي طبي����ة متحرك����ة مل�ست�سف����ى دار ال�سالم 
التاب����ع جلمعي����ة جام����ع  للرعاي����ة الجتماعي����ة  
البح����ر اخلريية يف منطق����ة �سرحبيل . وبتد�سني 
م�سروع����ي الت�سجري اللذي����ن اأطلقهما النادي يف 
ثانوي����ة ح�س����ام الدين احلري����ري التابعة جلميعة 
املقا�س����د اخلريية ال�سالمي����ة يف �سيدا ويف بلدة 
القري����ة –�س����رق �سيدا و�سم����ال زرع 750 �سجرة 
حرجي����ة ومثم����رة يف احل�س����ام و250 �سج����رة يف 

القرية . 
واقيم باملنا�سب���ة احتفال يف م�ست�سفى دار ال�سالم 
التاب���ع جلمعية جام���ع البحر �س���ارك م�سنو الدار 
النائ���ب  الحتف���ال  راعي���ة  جان���ب  اىل  وح�س���ره 
احلري���ري : ممثل الرئي����ش فوؤاد ال�سني���ورة مدير 
مكتب���ه ط���ارق بعا�سريي، حماف���ظ اجلنوب نقول 
بو�ساهر ، الرئي�ش املنتخب لبلدية �سيدا املهند�ش 
حمم���د ال�سع���ودي ، املط���ران �سليم غ���زال، ممثل 
املطران اليا����ش ن�سار املون�سني���ور اليا�ش الأ�سمر 
، ممث���ل املط���ران ايلي ح���داد الأب اليا�ش �سليبا، 
وحمافظ املنطق���ة الروتارية 2450 جناد الأتا�سي 

وممثله يف لبن���ان روين فرا وم�ساعده بيار جعارة، 
ورئي�ش ن���ادي روتاري �سيدا الدكت���ور بدر غزاوي 
واع�س���اء الهيئ���ة الداري���ة للن���ادي وروؤ�س���اء عدد 
م���ن اجلمعيات الأهلية يف �سي���دا ورئي�ش واع�ساء 

جمعية جامع البحر اخلريية .

غز�وي
بداي���ة الق���ى الدكتور ب���در غزاوي كلم���ة ترحيبية 
فق���ال: نقف اليوم امام �سدق���ة جارية وعلم ينتفع 
ال�س���الم  –دار  �سالح.امل���كان  واب���ن  النا����ش  ب���ه 
للرعاية الأجتماعية-ليقل جل���اّل عن الفعل،فهنا 
ميكث الأمهات والآباء وامل�سنون واملعاقون ج�سديا 
والأيت���ام واوؤلئ���ك الذي���ن يحظون برعاي���ة ذويهم 
يف ح�س���ن هذه ال���دار واولئ���ك الذي���ن يح�سنهم 
اخل���ريون م���ن ابناء �سي���دا الطيبة وم���ا اكرثهم. 
وعر����ش غ���زاوي لأعم���ال ن���ادي روت���اري �سي���دا 
معددا اياها وهي: اجن���از فالتر مياه ال�سفة ل� 24 
مدر�سة ر�سمية وموؤ�س�س���ة اآخرها مان�سهده اليوم، 
تق���دمي 20 كر�سيًا متحركًا له���ذه الدار، وزرع 750 
�سجرة يف مدر�سة احل�س���ام،و250 �سجرة يف بلدة 
القرّيه،ومائت���ي �سج���رة يف املدار����ش الر�سمية يف 
�سي���دا و�سواحيها. واعلن غزاوي ع���ن ان النادي 

ح�سل موؤخرا على العلم واخلرب رقم 2395 يف 24 
كانون الأول 2009 .

�ل�شع�دي
حت���دث بعد ذل���ك الرئي�ش املنتخ���ب لبلدية �سيدا 
املهند�ش حمم���د ال�سعودي فق���ال: ن�سكر با�سمكم 
جميع���ا وبا�س���م مدينتن���ا الأ�ستاذ جن���اد الأتا�سي 
على مكرمته الكرمية ، ونحن نتعهد ان ندعم هذه 
الدار الت���ي نفتخر بها جميع���ا. ان خدمة الن�سان 
لأخي���ه الن�س���ان �س���يء عظي���م ومطل���وب ديني���ا 
واجتماعيا ، وان �ساء اهلل جميعا ن�ستطيع ان نكمل 
يف خدم���ة ابنائنا واآبائن���ا . �سيدا ان���ا غبت عنها 
كث���ريا ويقول���ون اأنها حتتاج اىل عم���ل ، وانا اى ان 
فيها ا�سياء كثرية اجنزت .. ومنها هذه الدار التي 
تق���دم الرعاية للم�سنني ، وهناك دار رعاية اليتيم 
وهن���اك معاهد التدريب . ول ن�ستطيع اأن نن�سى ما 
قدم���ه الرئي�ش ال�سهي���د رفيق احلري���ري واأعماله 
اخل���رية يف لبنان وخارجه . نح���ن اليوم يف اجواء 
احياء الذكرى العا�س���رة لتحرير اجلنوب ، وبهذه 
املنا�سبة انا احيي اهل اجلنوب واحيي املقاومة يف 
اجلنوب ونق���ول لهم ان �سيدا ه���ي بوابة اجلنوب 

وحامية املقاومة . 

�لبابا
والق���ى رئي����ش جمعية جام���ع البحر احم���د البابا 
كلمة ق���ال فيها: ي�سر جمعية جامع البحر اخلريية 
وا�س���رة م�ست�سف���ى دار ال�س���الم ان ترحب بكم يف 
هذا ال�سباح املل���يء باخلري والعطاء من قبل اهل 
اخل���ري والعطاء ال���ذي ل ينقطع وال���ذي ي�ستوجب 
ال�سكر من هوؤلء امل�سن���ني واملقعدين الذين يلقون 
العناي���ة الطبي���ة واحلياتي���ة يف هذه ال���دار ونحن 
بدورن���ا نخ����ش بال�سك���ر جه���ود ن���ادي الروتاري 
بتزوي���د دار ال�سالم بع�سرين كر�سي طبي ، ون�سكر 
ال�سيد جناد الأتا�س���ي بالتعاون مع نادي الروتاري 
لتزويد مبنى دار ال�سالم مبياه �سرب نقية و�سافية 
بوا�سطة خزانات ومتديدات وفالتر .ان هذه الدار 
دارك���م وبحاجة ما�س���ة مل�ساعدتك���م .واخلري بكم 

وبنا جميعا .

�لأتا�شي
من جهته ق���ال حمافظ املنطق���ة الروتارية 2450 
جن���اد الأتا�سي : اردت ه���ذا العمل عن روح والدي 
رحمهما اهلل .. وان وجودي وزوجتي بينكم ي�سعرين 
باملحب���ة والأخوة والأهل.. نحن نعي�ش يف البحرين 
لك���ن قلوبنا وعقلن���ا وعاطفتنا ب���ني اخواننا لعمل 
اخلري دائما لأن الروت���اري هو خلدمة الغري .هذا 
ال�سع���ور ال���ذي راودين عندما رايت ه���ذا التجمع 
م���ن جميع �سارئح املجتمع ومن جميع الأديان ومن 
كوادر املجتمع ان دل على �سيء فعلى هذا الرتابط 
واملحب���ة املوجودة يف بالدنا وان �س���اء اهلل تتكامل 
اك���رث . قلوبنا معك���م وقلوبك���م معن���ا وايدينا معا 

دائما لعمل اخلري واهلل املوفق . 

�حلريري
احلري���ري  النائ���ب  الحتف���ال  راعي���ة  وحتدث���ت 
فقالت:نح���ن م���ن املوؤمنني بق���درة الن�س���ان على 
تخطي ال�سعاب ، وهذا ل يفارقني حلظة واحدة . 
وان���ا يف هذه الدار ت�ستح�سرين امور كثرية ، فهذه 
الدار قبلت التحدي لأنها �سربت 3 مرات من العدو 
ال�سرائيلي وهدمت اكرث من مرة وا�سر اهل الدار 
واخل���ريون يف املدين���ة اأن يكملوا بنيانه���ا . ونحن 
موج���ودون هنا ل ي�سعن���ا ال ان نتذكر ال�سيخ عمر 
احل���الق الذي كان اول ان�سان فك���ر بفكرة جمعية 
جام���ع البح���ر التي قام���ت على مو�س���وع مكافحة 
الت�سول ، وو�سلت اىل ان توؤدي خدمة ملجتمعنا كنا 
نعت���رب انن���ا ل�سنا بحاجة له���ا ، لأن بيوتنا وتكافلنا 
هي التي حت�س���ن امل�سن ن لكن لكل ان�سان ظروف 
امله���م ان تك���ون كرام���ة الن�سان حمفوظ���ة وتبقى 

النا�ش متوا�سلة مع بع�سها البع�ش . 
وا�ساف���ت: اهمية العمل الذي قام به نادي الروتاري 
هذه ال�سن���ة ، اأننا ا�ستطعن���ا ان ندلهم على احلاجة 
فحققوا الجناز ، وه���ذا جزء نحن كم�سوؤولني يجب 
ان يك���ون عندن���ا خارطة للمناطق واحل���الت الأكرث 
حاجة وفعالي���ة . فباأمور ب�سيط���ة ا�ستنه�سوا النا�ش 
التي تري���د ان تخدم وا�ستطاع���وا ان ي�سلوا اىل 24 
مدر�س���ة ويقدموا بها جتهيزات مائي���ة ، وهذه الدار 
اعتق���د ان اهميتها يف كونها ت�ستطيع اأن توؤمن خدمة 
كبرية . وم�سكور ال�سيد جناد الأتا�سي على هذا العمل 
، وال���رب بالوالدي���ن لي�ش فق���ط يف حياتهم ، بل وبعد 
مماتهم لأن ر�سى اهلل ور�سى الوالدين ل يفارقنا بل 
يبقى معن���ا ل�ستة اجيال . هذه املدينة مدينة عظيمة 
باأهله���ا ونا�سها ، جميلة وفيها مرافق ، والقيمة التي 

جتمع اهلها ببع�سهم البع�ش و�سبكة الأمان املوجودة 
بني كل تنوع املجتم���ع هذا يجعلها عظيمة . وان �ساء 
اهلل بهمة رئي����ش البلدية املنتخ���ب واع�ساء املجل�ش 
اجلديد ه���م اآتون فعال ليقوموا بواجباتهم ويخدموا 
جمتمعهم وه���ذا نحن �سنكون اىل جانبهم لن�ستطيع 
اأن ننه����ش مبدينتنا لنحافظ فيها على القيم و�سبكة 
الأم���ان . كل هذه املوؤ�س�سات الجتماعية التي وجدت 
يف املدينة والعريقة يدل على ارادة النا�ش بالت�سبيك 
، لكن الأهم من ذلك هو وجود الدولة  ، نحن �سعرنا 
فع���ال اأن الدولة اىل جانبنا يف ي���وم 23 ايار لأنه لول 
وجود الدولة ملا ا�ستطاعت النا�ش ان تقوم بواجباتها 
، وهن���ا نق���ول اأنن���ا نري���د الدول���ة ونري���د ان تك���ون 
حا�سنتن���ا وحا�سنة ل���كل التك���ون يف املجتمع ليعمل 
القط���اع اخلا�ش مع املوؤ�س�س���ات مع املجتمع الأهلي . 
اكي���د �سيوؤدي ذل���ك اىل نهو�ش .  وانن���ي ا�سكر مرة 
ثاني���ة نادي الروتاري ، واحب ان الفت النظر اىل ان 
هذه الدار ت�ستقبل كل لبنان ، لأن هناك ثقة باأهلها . 
وموؤخرا قامت دار ثانية للم�سنني اي�سا نفتخر بها يف 
ع���ربا . املهم ان هذه �سي���دا، �سيدا العي�ش امل�سرتك 
وهم���ة اولدها من���وذج ت�سع به عل���ى كل لبنان . هذه 
املدينة مدينة العي�ش امل�سرتك بامتياز وقريبا �ستقام 
هنا حديقة لالأطفال ا�سمها حديقة العي�ش امل�سرتك 
..ا�ساف���ة اىل حديقة املدينة الأ�سا�سية . وكل خدمة 

جمتمع وانتم بخري . 
وبع���د تد�س���ني فالتر املي���اه املقدمة م���ن حمافظ 
املنطق���ة الروتارية 2450 جن���اد الأتا�سي عن روح 
والدي���ه ، وتقدمي الكرا�سي الطبية املتحركة مل�سني 
وم�سنات الدار ، انتقل احل�سور اىل ثانوية احل�سام 
وبلدة القرية –�سرق �سيدا لتفقد م�سروعي ت�سجري 

750 �سجرة يف الأوىل و250 �سجرة يف الثانية .

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات
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الدادا: هدفنا توجيه االأجيال لبناء لبنان الغد 
»�أجيالنا« �نطلقت يف عطاء�تها منذ �لعام 1995 

وت�شتمر لتقدمي �لع�ن و�مل�شاعدة لكل حمتاج 
ح��ر : �شمار �لرتك 

هـــي �صيـــدة ن�صـــاأت وترعرت يف عائلة ت�صع يف اأولياتها خدمة النا�س وال�صاأن االجتماعـــي، وهكذا ما اإن كرت واأ�ص�صت عائلتها حر�صت بدورها اأن 
ترتجـــم كل مـــا ادخرتـــه يف ال�صغر من قيم اجتماعية ومبادىء لتمديد امل�صاعدة لالآخرين بـــكل ما اأوتيت من اإمكانات، فاأ�ص�صت جمعية اأطلقت 
عليهـــا اإ�صـــم »اأجيالنـــا« الأن هدفها االأ�صا�صي م�صاعدة وتوجيه االأجيال ال�صابة لبناء لبنان الغد لبنـــان امل�صتقبل اإنها الدكتورة لينا الزعيم الدادا 
التي مل متنعها مهنة طب االأ�صنان من ممار�صة دورها االجتماعي بل على العك�س كونها ا�صتثمرت هذه املهنة يف خدمة االن�صانية جمعاء.«�صيدا 

عر التاريخ« التقتها يف مقر اجلمعية فكان حواراً حتدثت خالله الدكتورة الدادا بكل اإ�صهاب نورده كاالآتي: 

نح���ن نعتمد على 3 م�س���ادر، اأوًل هناك 92 �سيدة 
تعملن بدوام كامل كمتطوعات يف خمتلف املجالت 
لدينا وجميعهن من اأ�سحاب الكفاءة وهن يتدربن 
ملمار�س���ة التوعي���ة باأنف�سه���ن وذل���ك م���ن خ���الل 
املخت�س���ني. وه���ذا جزء م���ن التموي���ل الأ�سا�سي. 
امل�س���در الثاين هو التع���اون القائم ما بني القطاع 
الأهلي والقطاع اخلا�ش، مثال هناك م�سروع املنح 

الدرا�سية املمول من �سركة »بيب�سي« 

�مل�شاريع
امل�صاريع؟ عن  • ماذا 

لدينا م�س���روع » اإبت�سام���ة« يتعلق بع���الج الأطفال 
الرتفيه���ي املمول م���ن �س���ركات اأدوي���ة �سوي�سرية 
وهن���اك مرك���ز متك���ني امل���راأة ال���ذي نعل���م في���ه 
اإىل  اإ�ساف���ة  املاكي���اج  »الكومبيوت���ر« اخلياط���ة«، 
الطب���خ، ول تتخيل���ي النتائ���ج الت���ي يحققه���ا هذا 
املرك���ز. ونحن دوم���ًا نح���اول ت�سري���ف اإنتاج كل 
ق�سم اإ�ساف���ة لإقامة املعار�ش الالزمة. كما هناك 
واح���د من امل�ساريع التي برزت ج���دا تتمثل بكفالة 

اليتي���م، فقد بداأنا ب���� 40 يتيمًا بينم���ا اليوم لدينا 
860، وهوؤلء اأيتام يالزمون بيوتهم. هناك العديد 
منه���م الذين تخرج���وا ومنهم م���ن كان يتيم الأم 
والأب وم���ا اأن عمل���وا اأرادوا بدوره���م تكف���ل اأحد 
الأيت���ام، وهكذا تلحظني مدى اأهمية هذه امل�ساألة. 
لذلك نحن ن�سعر  باأننا ا�ستثمرنا بالب�سر وجنحنا 

واحلمد هلل.

�لإجناز
• ما هو االإجناز الذي حققته لينا الزعيم 

الدادا؟
اأه���م اإجناز بالن�سبة اإيل هو هذا البناء الذي نحن 
في���ه اليوم، فهو كان حلمًا يف املا�سي لكننا حققناه 
بف�سل اخلريي���ن. ويف هذا البن���اء م�ستو�سف فيه 
جمي���ع الخت�سا�سات وقد فتحنا جم���اًل لالأطباء 
بالت���ربع بوقتهم. كم���ا اأننا افتتحن���ا ق�سمًا للعالج 
الفيزيائي. اأنا املر�سى الذي���ن يحتاجون لعمليات 
جراحية فنح���ن نحوله���م اإىل امل�ست�سفيات وندفع 

التكلفة. كما اأننا نقدم الأدوية جمانًا. 

�مل�شتقبل
؟ امل�صتقبلية  امل�صاريع  عن  • ماذا 

نحن حاليًا �سرنكز على التوعية ول �سيما مو�سوع 
الغ���ذاء ونحن ب�سدد القيام مبهرجان خا�ش يف 
ه���ذا الإطار ل�ستقط���اب اأكرب ع���دد ممكن من 
الأطفال خ�سو�سًا ولأن لدينا م�سكلة مع وجبات 
الطعام ال�سريع���ة. كذلك هناك م�سروع نتح�سر 
له وهو يتمحور مب�ساألة ال�سمع حيث ننوي التوجه 
اإىل املدار����ش لإجراء تخطي���ط لل�سمع خ�سو�سًا 
اأن ه���ذه امل�ساأل���ة ينتج عنه���ا تاأخ���ر يف امل�ستوى 

العلمي. 

الأجيالنا؟ تتمنني  ماذا  • ختاماً 
اأمتنى جلمعية اأجيالنا اأن تتمكن من خدمة املزيد 
واملزيد م���ن الأ�سخا����ش املحتاجة. اأم���ا لالأجيال 
القادم���ة فاأمتن���ى اأن ل حتت���اج اإلين���ا واأن تتمك���ن 
الدول���ة يف وقت قريب من اأن توؤمن هي احتياجات 

هذه الأجيال. 

بطاقة ه�ية
• بداية من هي الدكتورة لينا الدادا؟

اأنا من عائلة هاجرت اإىل لبنان من �سنوات طويلة 
اآتي���ة من �سوريا، وقد ن�ساأن���ا وترعرعنا يف بريوت. 
تزوج���ت من لبناين من �سي���دا، رزقت باأربع اأولد 
) 3 بن���ات و�سب���ي( واأنا ج���دة من �سه���ر تقريبا. 
اأمار�ش مهنة طب الأ�سنان منذ 30 عامًا يف عيادة 
م�سرتكة مع زوجي كونه طبيب اأ�سنان وهو يعمل ما 

بني بريوت، �سيدا ودبي.
اأم���ا بالن�سب���ة للجمعية فقد بداأ كعم���ل تطوعي ثم 
حتول اإىل عمل موؤ�س�سات���ي جدي موازي لعملي يف 

العيادة. 

�لبد�يات
االجتماعي؟  املجال  اإىل  دخلت  • كيف 

لقد ن�س���اأت �سمن عائلة ) عائل���ة الزعيم( العمل 
احليات���ي والجتماعي جزء م���ن حياتها الأ�سا�سية 
وه���ذه امل�ساألة اكت�سبناها من الوالدين  الذين كان 
لديهم���ا اأيادي بي�ساء يف �سوري���ا ولبنان واأي�سًا يف 
ال�سعودي���ة م���كان اإقامتهم���ا احلالية لذل���ك ما اأن 
تزوجت ب���داأت يف العمل الجتماع���ي حيث دخلت 
اإىل جمل����ش اإدارة جمعي���ة العناي���ة بالطف���ل والأم 
يف الق�س���م ال�سح���ي كم���ا تراأ�ست موؤ�س�س���ة اإمناء 
من���ذ �سن���ة 1987 لغاي���ة 1994 كموؤ�س�س���ة تربوية 
واإجتماعي���ة، يف نف�ش الوقت كان ل���دي طموح باأن 
اأ�س����ش جمعية تخ�سن���ي كي اأ�سم���ح لأولدي اأي�سًا 
خو����ش ه���ذا املج���ال وحالي���ًا تتاب���ع اإبنت���ي ق�سم 

»اأجيالنا جونيور« ال���ذي اأ�س�سته بنف�سها وهو يهتم 
ب���اأولد ال�سي���دات املتطوع���ات اللوات���ي تهتم بهذه 

اجلمعية. 
وهن���ا لب���د م���ن اأن اأوؤكد اأنه ل���ول دعم ال���زوج ملا 

و�سلت اإىل ما اأنا عليه اليوم. 

�لتاأ�شي�ش و�لأهد�ف؟؟
اأجيالنا؟ تاأ�ص�صت  • متى 

تاأ�س�س���ت يف اآذار 1995 وهذه ال�سنة اأكملنا عامنا 
ال� 15. 

االأهداف؟ اأبرز  • ما 
اأه���م اأهدافن���ا اأننا جمعية ل تتعاط���ى ال�سيا�سة اأو 
الطائفية وبالت���ايل اأننا نتعاط���ى العمل لوجه اهلل 
تعاىل، فال تتدخل فيه الأمور ال�سخ�سية اأو املنفعة 

، هذا هو الأ�سا�ش الذي بنيت عليه اأجيالنا. 

�لن�شاطات
بها؟ انطلقتم  التي  الن�صاطات  هي  • ما 

الإنطالق���ة كانت م���ع ال�سحة املدر�سي���ة التي كنا 
ق���د بداأناها اأ�سا�س���ا يف موؤ�س�سة اإمناء ومل�سنا مدى 
اأهميته���ا و ل�سيم���ا اأن املدار����ش الر�سمي���ة تفتقد 
ب�سكل اأ�سا�سي لهذا املو�سوع املتعلق ب�سحة الولد. 
لذلك مبجرد اأن بداأنا وقعنا عقدًا ملدة 10 �سنوات 
لالإلتزام بال�سحة املدر�سية لأطفال مدار�ش الدولة 
وذل���ك من خ���الل عي���ادات افتتحناه���ا يف بريوت 
لهذه الغاي���ة وقد خ�س�سنا اأطب���اء ومتخ�س�سني 

ومتطوعني لهذه الغاية. 

الن�صاطات؟ باقي  عن  • ماذا 
نحن نقوم اأي�سا مب�ساريع توعية عدا عن اخلدمات 
الطبية وه���ي ت�سمل كل لبن���ان و�سراحة لول دعم 
وزارة ال�سحة ملا حققنا كل ما حققناه. كما هناك 
م�سروع التوعية فيما يخ�ش الأ�سنان، ومع الأ�سف 
ف���اإن ن�سب���ة الت�سو����ش يف مدار�ش لبن���ان الر�سمية 
مرتفعة جدا.. وهنا نتع���اون مع اجلامعة اللبنانية 
م�سروع  هن���اك  كذلك  الأ�سن���ان-.  – كلي���ة طب 
الوقاي���ة م���ن احل���وادث املدر�سية ال���ذي نتوجه به 
لأعم���ار معين���ة حلمايته���م، اإ�ساف���ة اإىل مو�سوع 

التغذية.

�لتم�يل
التمويل؟ عن  • ماذا 
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يقدر عدد امل�صابني »بالهيموفيليا« يف لبنان بـ 500 �صخ�س
�صوالجن �صقر لـ »�صيدا عر التاريخ«:

ي��جه �ملر�شى م�شكلة عند �ل�شت�شفاء
�إن ل يت�فر �لعلج يف معظم �مل�شت�شفيات حلالت �لط��رئ

ح��ر : �شمار �لرتك 
اإن م�صكالت النزيف هي م�صطلح عام ملجموعة وا�صعة من امل�صكالت الطبية التي توؤدي اإىل �صعف تخرث الدم والنزيف امل�صتمر.

لذلـــك عندمـــا يكـــون �صخ�ـــس مـــا لديه م�صكلـــة نزفية فهو يتعر�ـــس للنزف لفرتة اأطـــول، وبالتايل ميكن لهـــذه امل�صكالت اأن تنتـــج عن عيوب يف 
االأوعيـــة الدمويـــة اأو عـــن خلـــل يف الدم نف�صه مرتبط بعوامل تخرث الدم اأو بال�صفيحات الدمويـــة. اإال اأن هذا النق�س يف عوامل تخرث الدم هو 
اأمر غري معدي وذلك الأنه ينتقل بالوراثة، اأي اأنه موجود منذ الوالدة و�صببه اال�صطرابات الوراثية النادرة التي ت�صمل اأمرا�س عديدة اأهمها: 

»الهيموفيليا« الذي هو عبارة عن نق�س يف العامل الثامن اأو التا�صع من عوامل تخرث الدم.
ملعرفـــة املزيـــد عـــن هذا اأ�صباب املر�س وخطورتـــه و�صبل العالج التقينا رئي�صة اجلمعية اللبنانية »للهيموفيليـــا« �صوالجن �صقر التي حدثتنا عن 

واقع »الهيموفيليا« يف لبنان بكل �صراحة واإ�صهاب فكان احلوار االآتي:

»اهليموفيليا« مرض نادر
يف الدم يؤدي إىل عدم 
ختثره بشكل طبيعي

نصف املصابني يف لبنان 
دون الـ 18 عامًا و60% منهم 

يعانون إعاقات شديدة

يف حال عدم معاجلة املصاب 
قد ينتج عجز وظيفي 

وانعزال عن اجملتمع �شقر
• بدايـــة لـــو تعطينـــا ملحـــة عـــن اجلمعية 

اللبنانية »للهيموفيليا«؟
»اإن اجلمعي���ة اللبناني���ة للهيموفيلي���ا ه���ي منظمة 
غ���ري حكومية اأن�ساأت يف العام 1992 بعد اأن برزت 
حاجة ملح���ة لتقدمي الرعاي���ة واملعلومات والدعم 

للم�سابني »بالهيموفيليا«.
ويهمن���ي اأن األف���ت اإىل اأن ه���ذه اجلمعي���ة تعتم���د 
عل���ى العم���ل التطوع���ي، وه���ي تدير الي���وم املركز 
الوحيد ال���ذي يوفر جمموعة �سامل���ة من خدمات 
الت�سخي����ش والع���الج ملر�س���ى »الهيموفيلي���ا« مبا 
فيه���ا الفحو����ش املخربي���ة واملعاين���ات املتع���ددة 
الخت�سا�س���ات والع���الج الفيزيائ���ي ف�س���اًل عن 
طب الأ�سن���ان ومتابعة ما بع���د اجلراحة وامل�سورة 

اجلينية واملتابعة النف�سية والجتماعية.
بالإ�سافة اإىل ذلك، توؤمن اجلمعية الدواء للحالت 

الطارئة.
كم����ا تنتم����ي اجلمعي����ة اللبناني����ة »للهيموفيليا« 
لالحت����اد العامل����ي »للهيموفيلي����ا« وه����ي تتعامل 
ال�س����وؤون  ووزارة  العام����ة  ال�سح����ة  وزارة  م����ع 
الجتماعي����ة واملنظمات املحلي����ة والدولية التي 
ل تبغ����ي الرب����ح وذل����ك بهدف حت�س����ني م�ستوى 

العالج يف لبنان«. 

»�لهيم�فيليا«
حتديداً؟ الهيموفيليا«  هي  • ما 

» اإن »الهيموفيلي���ا« كناي���ة ع���ن مر����ش ن���ادر يف 
ال���دم ي���وؤدي اإىل عدم تخ���رثه ب�س���كل طبيعي. تعد 
»الهيموفي���ال« اإجماًل مر�سًا وراثيًا، اإل اأنه يف ثلث 
احل���الت يظهر فج���اأة يف العائالت التي مل ت�سجل 

فيها اأي اإ�سابات �سابقة.

وت�سيب »الهيموفيليا« عادة الذكور فقط مع بع�ش 
الإ�ستثناءات النادرة وتنقله الإناث اللواتي يحملن 

اجلينة املعيبة.
وينزف امل�ساب���ون »بالهيموفيليا« لوقت اأطول من 
غريه���م عن���د التعر�ش جل���رح ما. لك���ن النزيف 
الداخل���ي ه���و الأك���رث خط���ورة ل �سيم���ا النزي���ف 
والكاحل���ني  كالركبت���ني  املفا�س���ل  يف  التلقائ���ي 

واملرفقني ب�سورة خا�سة.

 وم���ن اأعرا����ش النزي���ف الداخل���ي ال�سخون���ة يف 
املنطق���ة امل�ساب���ة والت���ورم والكدمات. ق���د يوؤدي 
النزيف الداخلي اإىل اإحل���اق ال�سرر بالأع�ساء اأو 

الأن�سجة وقد يكون يف بع�ش الأحيان فتاكًا«.

�لأ�شباب
»بالهيموفيليا«؟ امل�صابون  ينزف  • مل 

يفتق����ر امل�ساب����ون »الهيموفيلي����ا« ب�س����كل كامل 
اأو جزئ����ي اإىل اإح����دى الربوتين����ات ال�سروري����ة 
لتخرث الدم واملعروفة »بعوامل التخرث«. عندما 
تتعر�����ش الأوعي����ة الدموي����ة لالإ�ساب����ة ت�ساعد 
عوام����ل التخرث �سفيحات ال����دم على التما�سك 
ليلتحم اجلرح يف مكان الإ�سابة وبالتايل لوقف 
النزيف لذل����ك يحتاج امل�ساب����ون بالهيموفيليا 
اإىل حقنهم بعام����ل التخرث »الناق�ش« من اأجل 

وقف النزيف. 

مدى �خلط�رة
عدم  حال  يف  »الهيموفيليا«  خطورة  • ما 

معاجلتها؟
»بالرغ���م من كونه���ا ن���ادرة ت�س���كل »الهيموفيليا« 
عبئًا ثقياًل وله تبع���ات خطرية على امل�ساب وعلى 

املجتمع اأي�سًا. 
ويف حال مل تتم معاجلتها قد تت�سبب »الهيموفيليا« 
باأوج���اع ح���ادة وباأذى كب���ري يف املفا�س���ل قد ينتج 
عنه عجز وظيفي وانعزال عن املجتمع، وقد توؤدي 
بالت���ايل اإىل نزي���ف داخل���ي يهدد حي���اة امل�ساب 
وباملقابل باإم���كان امل�ساب اأن يتمتع بحياة طبيعية 

ومنتجة اإذا خ�سع للعالج املبكر واملالئم.
انطالق���ًا من ذل���ك، يجدر بذل اجله���ود ال�سريعة 
لتاأم���ني الع���الج الف���وري واملالئ���م عن���د النزيف. 
كما من ال�س���روري اأي�سًا تاأمني رعاية ت�سمل كافة 
النواح���ي اجل�سدي���ة والنف�سية والرتبوي���ة واملهنية 
اإىل  بالإ�ساف���ة  ه���ذا  والعائلي���ة.  والجتماعي���ة 
الت�سديد عل���ى اأهمية العالج الفيزيائي للمحافظة 

على �سحة املفا�سل«.

عدد �مل�شابني
»بالهيموفيليا«  امل�صابني  • كم يقدر عدد 

يف لبنان؟

- »يقدر عدد امل�سابني »بالهيموفيليا« وا�سطرابات 
تخ���رث الدم الأخرى يف لبنان بحوايل 500 �سخ�ش 
وق���د مت ت�سخي�ش م���ا يقل عن ن�سف ه���ذا العدد 

وهم يح�سلون اليوم على الرعاية الطبية.
وهن����ا جت����در الإ�س����ارة، اإىل اأن ن�س����ف امل�سابني 
»بالهيموفيلي����ا« يف لبنان هم ما دون ال� 18 عامًا، 
اإل اأن اأكرث من 60% منهم يعانون اإعاقات �سديدة 
لع����دم توافر الع����الج ال����كايف والثقاف����ة ال�سحية 
مع����ًا. وقد اأم�س����ى البع�����ش منه����م يف كر�سي ذي 

عجالت«.

و�قع �لعلج
لبنان؟ يف  العالج  واقع  هو  • ما 

» بالرغ���م م���ن اجله���ود احلثيث���ة الت���ي تب���ذل، ل 
ت���زال اله���وة قائمة بني متو�س���ط ا�ستهالك الدواء 
يف لبن���ان واحلد الأدنى الذي ي�سب���و اإليه الحتاد 
العامل���ي »للهيموفيليا« وهو وحدة عاملية واحدة من 
»عامل التخ���رث« للفرد الواحد اإذا م���ا اأخذنا بعني 
العتب���ار جمموع عدد ال�سكان. فف���ي لبنان ينبغي 
تاأم���ني 4 ماليني وحدة �سنوي���ًا وي�سعب احل�سول 

عمليًا �سوى على ن�سف هذه الكمية«.
ت�سي���ف:« اإن الأدوي���ة مكلفة جدًا وغالب���ًا ما تكون 
الأ�س���ر عاجزة عن تاأمينها عل���ى نفقتها اخلا�سة. 
كم���ا اأن معظم �سركات التاأم���ني اخلا�سة ل تغطي 
كلفة عالج »الهيموفيليا« اإذ اأنها تعترب هذا املر�ش 

وراثيًا.
اأما ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي فيغطي 
كلفة الدواء. اإل اأن قلة قليلة )10%( من امل�سابني 
باملر����ش ت�ستفي���د من ه���ذه التقدم���ة، يف حني اأن 
الأكرثي���ة موؤهل���ة للح�س���ول عل���ى تغطي���ة وزارة 
ال�سح���ة العامة وحت�سل على ال���دواء جمانًا عند 

توفره.
كذل���ك يواج���ه املر�س���ى م�سكل���ة مث���رية للج���دل 
عن���د ال�ست�سف���اء اإذ ل يتوف���ر الع���الج يف معظ���م 

امل�ست�سفيات حلالت الطوارئ.

�مل�شاريع
امل�صاريع؟ عن  • ماذا 

» هن���اك العدي���د م���ن امل�ساريع اجل���اري تنفيذها 
حالي���ًا كال�سج���ل الوطن���ي »للهيموفيلي���ا« واملبادئ 
التوجيهي���ة الوطنية لع���الج »الهيموفيليا« واللجنة 
الوطني���ة »للهميوفيليا« اإ�ساف���ة اإىل برنامج وطني 
تثقيف���ي نخ�س����ش للممر�س���ني واأطب���اء الرعاية 

الأولية واملر�سى«.
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 ح��ر مفت�ح.. مع �مل�شمم و�ل�شائغ للمج�هر�ت "د�ين بعا�شريي" 
و�خلبري يف فن ت�شميم �لأحجار �لكرمية.. و�لياق�ت.. و�ملا�ش يف �شيد�

�لبد�يات
اأك���د امل�سمم داين بعا�س���ريي اأن البداية يف ر�سم 
خطوات م�سرية حياته الفنية بداأت منذ اأن وطاأت 

اأقدامه اإيطاليا.
اللحظ���ة احلا�سم���ة التي تاأك���د فيها ب���ذات نف�سه 
ب���اأن م�س���رية حيات���ه وحتم���ل امل�سوؤولي���ة ل تهاون 
ول ا�ستهت���ار فيه���ا لأن م�سرية التح�سي���ل العلمي 
مكلف���ة ماديًا وت�ستوج���ب وقتًا طوي���اًل يف املواظبة 
على الدر����ش والتح�سيل العلمي لنيل اأعلى �سهادة 
ي�ستحقه���ا بجدارة تليق بكل م���ن يحمل ا�سم ذات 
معن���ى وم�سم���ون يع���رف بامل�سم���م املب���دع لف���ن 
�سياغة الذه���ب والإبداع يف ت�سمي���م املجوهرات 
عل���ى اخت���الف اأنواعه���ا متكنه ه���ذه اخلطوة من 
معرفة قيمة املا����ش الأ�سلي واملزيف حيث ي�ستحق 
اأن يطلق عليه خبري يف الأحجار الكرمية والياقوت 

واملا�ش.
وخا�س���ة اأن الأ�س���واق اللبناني���ة غني���ة باخل���رباء 
وامل�سممني لأعل���ى م�ستوى حمل���ي وعربي وعاملي 
وم�سانع يح�سب لها ح�س���اب يف الت�سميم والأداء 
والف���ن والإب���داع لإنت���اج و�سناع���ة اأرق���ى احلل���ى 
واملجوه���رات والذهب والياق���وت واملا�ش يف لبنان 

والعامل.
مقام يليق بالعا�سمة بريوت التي ت�ساهي وتناف�ش 
كربى عوا�سم الأناق���ة والفن والإبداع مثل بلجيكا 

وفرن�سا وبريطانيا واإيطاليا ولندن.
فع���اد اإىل لبنان بعد ثالث �سنوات بعد الإنتهاء من 
م�سوار حت�سيله العلمي من اإيطاليا وا�سعًا خربته 

وفنه واإبداعه يف خدمة وطنه.

�مل�شنع وبد�ية درب �لعمل �لط�يل
اأك���د "داين بعا�س���ريي" خالل حواره لن���ا بداخل 
مكتب���ه ال���ذي يت�سم���ن مكت���ب وم�سن���ع وقاع���ة 
ا�ستقب���ال للزبائن وال�سيوف �سارح���ًا لنا تفا�سيل 
م�س���ار اآلية تنفيذ العمل ال�س���اق والهام واحل�سا�ش 
نظ���رًا لدقة احرتاف املهنة الت���ي تعتمد على الفن 
والإب���داع وامله���ارة يف الت�سمي���م والإخ���راج قب���ل 
عر�سه���ا للزبائ���ن التي تنا�س���ب اأذواق اجلميع مع 
ما يتما�سى م���ع �سحر واأناقة امل���راأة واأناقة الرجل 
خي���ارات كثرية يقدمها امل�سم���م املبدع من خالل 
ع���دة ت�ساميم وعرو�ش تنا�س���ب جميع املنا�سبات 
)حف���ل زفاف- هدايا( تليق ب���كل منا�سبة يقررها 

الزبون ح�سب الطلب.
م���ن هذا املنطلق واملنطق عل���ى امل�سمم اأن يواكب 

�إعد�د وح��ر: ليال �لها�شم ومنتهى علمة 
بداية نرحب بكم باإ�صم اأ�صرة جملة �صيدا

ف عـــن نف�صـــه امل�صمـــم »داين بعا�صريي«  عـــررّ
�صياغـــة  طريقـــة  اإبـــداع  فـــن  يف  املتخ�ص�ـــس 
اإيطاليـــا  مـــن  املتخـــرج  واملا�ـــس  املجوهـــرات 
عا�صمـــة الفـــن واجلمـــال "فلورن�ـــس" الغنية 
بجمـــال الطبيعة الرائعة التي تت�صم بالهدوء 
وال�صكينـــة مدينـــة ات�صمـــت بالفـــن واالإبـــداع 
ج من رحـــم طبيعتها اخلالبة كبار  التـــي تخررّ
والر�صـــم  واملجوهـــرات  لالأزيـــاء  امل�صممـــني 
والنحـــت واملو�صيقـــى والغنـــاء لدرجـــة و�صف 
مبدينـــة  الراقيـــة  اخلالبـــة  املدينـــة  هـــذه 

امل�صاهري يف العامل.
مـــن  ابـــن �صيـــدا متاأهـــل  بعا�صـــريي«  »داين 
ثـــروت بعا�صـــريي املتخرجـــة مـــن اجلامعـــة 
االأدب  يف  �صهـــادة  علـــى  احلائـــزة  العربيـــة 
االإجنليزي وبدورها متار�س مهنة التعليم يف 
الوقـــت احلا�صر يف مدر�صة احل�صام �صرحبيل 
التابعـــة للمقا�صد االإ�صالمية ولـــه منها ابنة 

ا�صمها اأمل يف ربيعها الثاين.
... داين بعا�صـــريي الذي غـــادر لبنان قبل 
اأن يتاأهـــل للتح�صيـــل العلمـــي يف اإيطاليـــا 
ال�صحـــر والفـــن واجلمـــال رغبـــة  عا�صمـــة 
منـــه يف حتقيـــق اأمنيتـــه التي كانـــت تراوده 
منـــذ ال�صغـــر قبـــل اأن ينتقـــل مـــن هـــاٍو اإىل 
حمـــرتف يف ت�صميم املجوهـــرات بطريقته 
املبدعـــة واخلالقـــة وكاأنهـــا مل�صـــات �صحرية 
ت�صفـــي عليهـــا ال�صحـــر واجلمـــال واالإبداع 

وفن االأناقة يف الت�صميم.
خـــرة اكت�صبها بعامل الوقت مزوداً ب�صهادات 
زادت مـــن تو�صيع اآفاقه واإبداعه لدرجة جمع 
الذوق ال�صرقي مع الذوق الغربي يف االإ�صوارة 
والعقـــد وال�صاعـــة واحللق واخلـــوامت بجميع 
اأ�صكالهـــا واأنواعهـــا ر�صعهـــا باإتقـــان بالياقوت 
واملا�س مما زادهـــا �صحراً وجمااًل با�صم �صيدا 

ولبنان.
داني بعاصيري

الزميله ليال الهاشم، داني بعاصيري والزميله منتهى عالمة خالل اللقاء

جانب من املعمل املتطور الحديث

الع�سر- ع�سر احلداثة والتكنولوجيا التي تنتجها 
ال�س���ركات العاملية املعنية يف الت�سميم والإبداع يف 
�سياغ���ة وت�سميم املجوه���رات والأحجار الكرمية 

والياقوت واملا�ش.
فاأ�س���ار داين يف حديثه لنا اأن���ه ا�ستح�سل على كل 
املعدات واللوازم الفنية املتطورة واحلديثة املنتجة 
من اأف�سل املاركات العاملية املتخ�س�سة يف �سناعة 
املجوهرات للم�ساهمة عمليًا يف اإنتاج اأجمل واأرقى 
الت�ساميم التي ت���وازي وت�ساهي نف�ش الت�ساميم 

وامل���اركات العاملي���ة امل�سهورة املعروفة ل���كل اإن�سان 
يقتني هذه التحفة الفنية من املجوهرات والأحجار 

الكرمية والياقوت واملا�ش.
واأكد اأنه يعتمد اأ�سلوب خا�ش يف طريقة تعامله مع 
زبائنه املحبب���ني اإىل قلبه من خالل الت�ساور بدقة 
بالتفا�سي���ل الكاملة مع الزبائ���ن لإر�ساء اأذواقهم 

ومع ما يتما�سى لكل املنا�سبات. 
وي�ساع���د يف نف�ش الوق���ت الزبائن من خالل الثقة 
وامل�سداقية �سمة هذه املهن���ة احل�سا�سة والدقيقة 
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حلماي���ة عملية البيع وال�سراء م���ن �سمن القوانني 
املرعية الإجراء يف لبنان والعامل.

�سه���ادة  �س���در..  رحاب���ة  م�سداقي���ة..  الثق���ة.. 
تعري���ف بالقيم���ة والوزن لكل ق���رياط اأو غرام من 
الذه���ب واملا�ش. ه���ذه ال�سهادة تخ���ّول كل مقتني 
للمجوهرات اأن يحفظ قيمتها املعنوية واملادية ملدة 
طويل���ة بهدف حماية الزبائن م���ن الغ�ش واخلداع 
وتعريف���ه عن حقيقة اأ�سول املا����ش الأ�سلي واملا�ش 

امل���زور لأنه كما هو معروف يف كل الأ�سواق العاملية 
يوج���د غ�ش وخداع وبيع ب�سائع غ���ري اأ�سلية ب�سعر 
بخي�ش ل ميكن للنا����ش اأن تفّرق بني هذا ال�سنف 
اأو ذاك ل���ذا يج���ب اأن يك���ون دور امل�سم���م �سادق 
م���ع نف�سه ومع النا�ش حلماي���ة مهنته وم�سداقيته 
وي�ستح���ق بجدارة اأن يكون مرج���ع �سادق للزبائن 

وحمبيه.
ويف اخلت���ام: اأكد داين بعا�سريي اأنه ي�سافر دائمًا 

اإىل اخل���ارج حل�سور املعار����ش التي تقام من اأهم 
العوا�سم لالطالع عل���ى كل جديد ملواكبة الع�سر 

وزيادة خربته يف هذا الفن الرائع..
فن الإبداع الراقي وحتديدًا يف �سوي�سرا التي تعني 
ل���ه الكثري اإىل جانب اإيطاليا الأم ويف اخلتام �سكر 
اأ�س���رة جملة �سي���دا ومتنى لها املزي���د من التقدم 
والزده���ار، كما متنينا ل���ه كل التوفيق يف م�سريته 

الطويلة مع الفن والإبداع وال�سحر واجلمال.

جانب من املعمل املتطور الحديث
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شخصية تحت الضوء الجمال

بـــداأت  وكيـــف  كركـــي  �صمـــر  هـــي  مـــن   •
م�صوارهـــا املهنـــي وملـــاذا اخـــرتت هـــذه املهنة 

ولي�س �صواها....
اجابة اأخ�سائية التجمي���ل �سمر كركي: بدايًة املهنة 
هي التي تختارك ولي�ش اأنتِ  التي تختارينها واأعترب 
اأن ه���ذه موهب���ة من اهلل وخا�س���ة ً اأين بداأت حياتي 
يف جم���ال خمتلف متام���ًا عن التجمي���ل ... ومن ثَم  
اإجته���ت اإىل التجميل لأين وج���دتحُ نف�سي فيه. فهيَّ 
ب���داأت كموهبة حي���ث حُ كنت حُ اأعمالجل���رياين واأهلي 
وا�سدقائي ومن ثم وج���دت نف�سي مبدعةً  يومًا بعد 
ي���وم، فاأتقنتها ودر�ستها حيث تط���ورت هذه املوهبة 
الداخلي���ة اإىل ما اأن���ا عليه الآن ... م���ن اإتقان لهذه 

املهنة بكافة حذافريها ..... 

• مـــا هـــو �صر جناحـــك وتفوقك يف جمال 
مراكـــز  تزايـــد  مـــع  وخا�صـــة  التجميـــل 
التجميـــل والتخ�ص�ـــس بهـــذا املجـــال يومـــاً 

بعد يوم......
. واهلل الوهاب هو  املوهب���ة هي الأ�سا�ش ل بل هي فنَّ
ال���ذي يعطينا هذه النعمة �سواء كانت موهبة الر�سم 
للر�سام وال�س���وت اجلميل للمطرب وغريهم الكثري 
والكث���ري من املواهب ... كذل���ك يعد جمال التجميل 
والإخت�سا�ش ل بل الإب���داع فيه موهبة، وهذه الهبة 
تخ�س���ك ل���كِ  وح���دِ ك وهي ال�س���يء الوحي���د التي 
جتعل���ك تتمييزين عن غريكِ  وميك���ن اأن تعتربينها 
مل�ستك اخلا�س���ة التي تعربرِّ عن���كِ ، فكيف اإذا كانت 
تلك املوهبة التي وهبكِ  اهلل بها.هي ذاتها امل�سلحة 
الت���ي تعمل���ني فيها ... فكل ما تعط���ني من قلبك ِ كل 
م���ا تنجحني اأكرث واأك���رث، وطبعًا ل نن�س���ى اأَنه يجب 

مفتاح �شر �جلمال .... مع �أخ�شائية �لتجميل �مل�ه�بة
كركي" "�شمر 

ح��ر: منتهى علمة
ت عنه اأخ�صائية التجميل املبدعة مبجالها �صمر كركي.... اجلمال تا�صرية دخول اإىل قلوب اجلميع .... هكذا �صنرّفت اجلمال وعررّ

�صمر كركي هي �صيدة من �صيدات املجتمع ال�صيداوي الراقي حيث بدات م�صارها يف بلدها االأم ودخلت اإىل قلوب ال�صيدات من خالل م�صداقيتها 
وا حتت اإ�صرافها واأناملها ال�صحرية  واإخال�صها لعملها... حيث برعت مع االأيام يف اأكرث من جمال وكان اأكر دليل على ذلك جتارب �صيدات مررّ

التي خلقت اآيات اجلمال فعك�صت جمالهن الداخلي كر�صمة فنان مبدعٍ  ال بل كحورعني....
مـــن هنـــا مـــن �صيـــدا اإنطلقت �صمر كركي مب�صوارها اجلمايل االإبداعي حتى تو�صلت اإىل ما هي عليـــه االآن من اإبداع و�صحر واإجنازات يف جمال 
التجميـــل عجـــز الل�صـــان عن النطق بها ... واإ�صتناداً على هذا قامت اأ�صرة جملة �صيـــدا مبقابلة خا�صة تداولت اأهم االإ�صتف�صارات التي تطرحها 

�صيدات املجتمع ب�صكل عام وكانت على ال�صكل التايل:

سمر كركي
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تنمية هذه املوهبة لت�سل اإىل مرحلةٍ  متطورةٍ  ومتابعتها ب�سكل متوا�سل وخا�سة 
ً يف جم���ال التجمي���ل والذي ه���و يف جتدد دائم���ا. ول حدود له كما اأ�س���دد اأي�سا ً 
اأَنه بالإ�ساف���ة اإىل املوهبة والدرا�سة يجب اإتقان مهمة كيفية التعامل مع الأفراد 
واأهمه���ا ال�س���دق والذي اأعتربه عن���واين ل بل اخلطى التي تن���ور دربي، فعندما 
ت�س���اأ لني اأو ت�ست�س���رين ال�سيدةيف مو�سوٍع ما اأجيبها ب�س���دقٍ  بدون غاية ربح اأو 
جتارة وهذا هو ال�سبب الرئي�سي لنجاحي وتفوقي ويجب الأخذ بعني الإعتبار اأَنه 
يج���ب الف�سل ما بني التج���ارة اأو غاية الربح وبني �سدقك مع الأفراد ل بل اي�سًا 
اإخال�س���ك يف مهنتك ِ جتاه الأ�سخا�ش الذين تتعاملني معهم. فعندما ترى املراأة 
اأو ال�سيدة اأنك تتعاملني معها ب�سدق  واأنكِ  اأ�سديتها الن�سائح بكل اأمانة وح�سن 
ني���ة ل بل اإ�ستفادت اأي�سًا ومل�ست �سدقك واإخال�سكِ  فيعترب هو ال�سبب الرئي�سي 

ل بل يعد الأ�سا�ش يف عملك ومفتاح النجاح .....

• ملـــاذا قـــررت العمـــل يف لبنان عو�صـــا عن اخلارج، مع العلم ان هناك 
العديـــد مـــن اأخ�صائيـــني التجميل اجتهوا للعمل باخلـــارج وخا�صة دول 
اخلليـــج جـــراء قناعتهـــم ان اأهـــل تلـــك املناطق هـــم على اهتمـــام وادراك 

اأكرث لتلك االأمور .... بل هو العك�س ....
ها ل بل متم�سكة بها ...  اأنا لبناني���ة لبنانية لبنانية واأعتزَّ واأفتخر بلبنانيتي واأحبَّ
واأن���ا ا�سجع واأوؤك���د اأنهحُ يجب على كل �سخ�شٍ  ميتلك الق���درات اأن يعطيها لبلدهِ  
ل ي�ستطي���ع ال�سخ�ش العي�ش بفخر وبكرامة اإلَّ يف بلدة ومن لي�ش له اإنتماء لبلده 
ة اأو وطنية. وهذا يعترب اأه���م اأ�س�ش احلياة ... فاملادة هي  لي����ش له  هوي���ة اإن�سانيَّ
لي�س���ت كل �سيء فاأنا احب بل���دي ومنطقتي واأحب اإنعا�سه���ا وتطويرها واإذا كان 
ل���دي القدرات اأف�سل اأن ي�ستفيد منها ابناء واأهل بل���دي فلماذا عليَّ التوجه اإىل 
اخلارج ... فغايتي لي�ست مادية ...اإمنا غايتي هي الإبداع والنجاح يف بلدي الذي 
يع���د هو اأكرب فخر واإجناٌز يل ل ب���ل اي�سًا اأ�سّر  واأ�سّر واأ�سّر على �سيدا رغم اأن 
العدي���د يت�ساألون مل���اذا ل اأتوجه للعمل يف بريوت فاأنا اأعترب اأنه اإنتمائي يف �سيدا 
واأ�سمي يف �سيدا وتط���وري وجناحي هونتيجة ً لأهايل  �سيدا واجلنوب فنجاحي 
م���ن جناحه���م والعك�ش �سحيح. وما يفرحن���ي اكرث هو توج���ه العديد من اأهايل 
ب���ريوت اإىل املرك���ز وهذا ال�سيء ي�سع���دين اكرث واأكرث ويوؤك���د يل اأين على خطى 

�سحيح والدرب الناجح.

متفوقة  بل  ال  ومهنتها  ملجالها  ومدركه  مثلك  • كاأخ�صائية موهوبة 
فيـــه كيـــف ت�صنفني اأنـــواع الب�صرات ب�صـــكل عام وال �صيمـــا يف جمتمعاتنا 
ال�صرقيـــة من ناحيـــة الطبيعة ال�صرقية التي حتيـــط بنا، وبلمحة عامة 
كيف ميكن العناية بها ... اأو هل هناك كرميات معينة يجب ا�صتعمالها 

... ويف اأي عمر يجب البداأ العناية بالوجه اأو بالب�صرة ب�صكل عام.
تختل���ف اأن���واع ِ الب�سرات من �سيدة اإىل اآخرى وكلٍ  منها متتلك نوع ب�سرةٍ  خا�ش 
ولك���ن هن���اك خطوط عري�س���ة اأو اأنواع ب�س���رات اأ�سا�سية وهي الب�س���رة اجلافة، 

الب�سرة الدهنية، الب�سرة الطبيعية والب�سرة املزدوجة )املختلطة(.
ولي����ش على ال�سي���دة اأو املراأة القلق بع���د الآن فقد تو�سل الط���ب ملرحلة متطورٍة 
ح لكل �سيدة اأنهحُ مل يعد هن���اك م�سكلة مع الب�سرة فهناك حّل لكل  ج���دًا واأنا اأو�سّ
الإحتم���الت الت���ي ممكن اأن تواجهه���ا ال�سيدة مع ب�سرتها وذل���ك نتيجة املعدات 
ال .... كما اأن�سح اأي�سًا اأنه يجب على كل فتاة  املوج���ودة ب�سكل كبري ومتطور وفعَّ
يف بداي���ة عمرها وخا�سًة عند بلوغه���ا الثامنة ع�سر )18( بداية العناية بوجهها 
واإ�ستعم���ال غ�س���ول الوجه والكرمي الواقي م���ن اأ�سعة ال�سم�ش كح���دَّ اأدنى ... اأما 
بالن�سب���ة لل�سي���دات فا�سبح هن���اك العديد م���ن العالجات املتطورة وه���ي اأي�سًا 
متواجدة يف مركزنا كالبوتوك�ش والفيلر ويت�سمن الكرميات الطبيعيةالتي تعالج 

الب�سرة بال�سكل الطبيعي كما ت�ساعدهم اي�سًا على حل م�ساكل التجاعيد وترهل 
الب�س���رة وكاف���ة اخلدمات الت���ي تطلبها مل�ساعدته���ا على حل كاف���ة امل�ساكل التي 
تع���اين منها،  ًفباإمكان ال�سيدات  الإطمئنان وعدم القلق لأنهحُ من اليوم و �ساعدًا 

مل يعد هناك اأي عائقِ  بالإمكان اأن يواجههم فلكل م�سكلةٍ  حل ....

• مـــا هـــي الفـــروع التـــي ينق�صـــم اليهـــا مركـــز �صمـــر كركـــي للتجميل 
واأىل اأيـــن تتجـــه اغلبيـــة �صيـــدات املجتمع اللبنـــاين ب�صكل عـــام و�صيدات 

املجتمع ال�صيداوي ب�صكل خا�س....
بدايةً  ينق�سم خدمات مركز �سمر كركي اإىل الأفرع التالية:

Professional makeup .1
Tattoo .2

Solarium   .3
Facial Care .4
Napl Care .5
Light IPL   .6

Electrolysis .7
Botox-filler .8

Mesotherapy .9
Crystal Peeling .10

Glycopeel .11
L.P.G .12

Body Lifting .13
تختل���ف اإحتياجات كل �سيدة عن اأخ���رى، فهناك العديد من ال�سيدات الراغبات 
بالإهتمام بب�سرته���م ولكن لديهم القدرة املادية املحدودة. فحتى لو كانت لديها 
ق���درة مادية ب�سيطة اأو حمدودة باإمكانها القدوم اإىل املركز وم�ساعدتها وتقدمي 
اخلدم���ات لها لأنه باإمكاننا تلبية كاف���ة الإحتياجات �سواء اإن كانت جتيد تلبيتها 
مببل���غ ب�سيط اأم مببلغ كبري ... فاملركز يقدم خدم���ات لكافة ال�سيدات من كافة 
ال�سرائ���ح ول ميي���ز �سخ�ش عن اآخ���ر واأ�سعارن���ا مدرو�سة ونتائجن���ا مر�سّية ... 
فيج���ب اأن ل تقل���ق حيال اإقدامها على هذه اخلطوة خوف���ًا من الكلفة ... فهناك 
مراع���اة لكافة الظروف ... ويجب اأن ل نن�سى اأن اجلهل جتاه هذه الأمور مل يعد 
متواج���د بني ال�سي���دات ب�سكل كبري بل هن���اك وعي لتلك الأمور وه���ذا ما ي�سهل 
ل لتو�سيح الفكرة لهم .... اأما  مهنتنا .... ف�سابقًا كنا ن�سرح الأمور ب�سكل مف�سّ

حالي���ا ً ال�سيدة يف بع����ش الأحيان تاأتينا بالفكرة لن�ساعده���ا على تطبيقها، فكل 
�سي���دة  اأ�سبحت على علم مب���اذا تريد القيام به ونح���ن ن�ساعدها على التطبيق 
ل ب���ل اأي�سًا ت�سهيل هذه املهمة لها فواجبنا تق���دمي اخلدمات �سمن ما يتوفر لنا 

....

اأم هناك حاالت ا�صتثنائية؟  • هل عمليات التجميل ترز جمال املراأة 
ومـــا هو رايك عندما يقـــال اأن عمليات البوتوك�ـــس والفيلنج يجب اتباع 
تقنيـــة خا�صـــة وف�صلهـــم يـــوؤدي اىل انتقا�ـــس اأو تغيـــري جمـــال او معامل 

الوجه، وما هي ن�صبة النجاح ...
يج���ب اإعطاء ه���ذا النوع م���ن العملي���ات اأهمية ك���ربى ول يج���وز الإ�ستخفاف 
به���ا ب���ل يجب تطبيقه���ا والعمل به���ا عن���د ذوي الإخت�سا�ش واخل���ربة يف هذا 
اجلم���ال... ولكن لالأ�سف يعترب بع����ش الأ�سخا�ش نف�سه���م اأخ�سائيني جتميل 
مبج���رد درا�ستهم ملجال التجميل �سواء بخربة اأو بدون خربة فيقومون بعمليات 
البوتوك�ش )BOTOX( والفيل���ر )FILLER( وهذا لالأ�سف غري �سحيح مما 
يوؤدي اإىل حالت ت�سويه لأنهم ل يتوجهون اإىل ذوي الإخت�سا�ش.وهذه الأخطاء 
لي�س���ت موج���ودة يف جم���ال ل���� BOTOX  و FILLER  ب���ل اأي�س���ًا يف جمال ال� 
TATTO  ... فهناك العديد من ال�سخا�ش اإذا مل يجدوا اإنف�سهم يف املدر�سة، 
يقوم���ون بدورة جتميل مل���دة �سهر ويعتربون انف�سه���م ذووي اإخت�سا�ش يف هذا 
اجلمال وخا�سة يف جمايل ل� BOTOX  و FILLER ، فيقومون بتلك العمليات 
والنتيج���ة هي حالت ت�سويه غري طبيعية وبدرج���ة عالية جدًا، واأكرب دليل على 
ذلك العديد من احلالت التي �سادفتها طالبةً  النجدة ... فعمليات البوتوك�ش 
و ال���� FILLER هم عمليتان يج���ب اأخذهما بعني الإعتبار وع���دم الإ�ستهتار اأو 
الإ�ستخف���اف بهما ... اأم���ا بالن�سبة له���ذه العمليات فتختل���ف الآراء من �سيدة 
 ، لأخ���رى، فهناك العديد من ال�سيدات او الن�س���اء اللذين يفتخرن بتجاعيدهنَّ
، وهناك �سيدات يعتربن اأن �سخ�سيتهم بجمالهم وال�سباب  ل بل يعتربهن ع���زَّ
الدائ���م خا�س���ة ً اإذا كان لديها الإمكاني���ة اأو الق���درة .... فالبوتك�ش والفيلر ل 
يغ���ريان من مع���امل الوجه ... فكل ما نقوم به هو تخفي���ف واإزالة التجاعيد من 
الوج���ه وه���ذا �سيء طبيع���ي ول داعي للخ���وف اأو الإح�سا�ش بال�سي���م اأو اخلطاأ 

امل�سني للقيام بخطوة كتلك ....
اأم���ا ما اأنا اأعار�سه اأول اأ�سجعه اأن تكون الفتاة ذو وجه جميل وتقرر زيادة حجم 
خديه���ا اأو وجنتيها وكذلك بالن�سبة ل�سفتيها بطريقة غ���ري منا�سبة بتاتًا ... فاأنا 
ل�ست مع ه���ذا املبداأ من التجميل اإمنا لي�ش من اخلطاأ تغطية العيوب والتجاعيد 

لأن���ه ل اأعتقد اأنه هن���اك اإمراأة اأو �سيدة تعار�ش من اأن تك���ون جميلة اأو اأن تزيد 
م���ن  جمالها واأن ت�سب���ح اأجمل واأجمل .... فاجلمال هبة م���ن عند الّرب ونعمة 
من اخلالق وعندما يرى ال�سخ�ش وجه جميل يلفت نظره ويقول �سبحان اخلالق 
.... فاجلم���ال تاأ�س���رية دخول، ولي�ش م���ن اخلطاأ اإذا كان لدى امل���راأة اأو ال�سيدة 
الإمكانية اأو القدرة فال يجب اأن تهمل نف�سها مهما كانت حاجتها اجلمالية �سواء 
Botox  - filler –اأو tattoo ... واأكرر اأنه ل داعي للخوف من عمليات التجميل 
ب�سكل عام والبوتوك�ش والفيلر ب�سكل خا�ش اإذا كان على اأيدي ذوي الإخت�سا�ش 

واخلربة يف هذا املجال.

• ختامـــاً وخا�صـــة مع قدوم �صيـــف 2010 ما هي اأهم االر�صادات التي 
يجـــب علـــى املراأة اتباعها حلماية وجهها ب�صكل عـــام ومن اأ�صعة ال�صم�س 

خا�س ... وهل هناك اأ�صماء كرميات معينة تن�صحني با�صتعمالها...
كل كرمي���ات احلماية تعترب جيدة ولكن كل م���ا اأ�ستطيع اأن اأن�سح املراأة يف جتاه 
الأعم���ال التي يجب القيام بها وخا�سة ً يف ف�س���ل ال�سيف اأنه يجب اأن تكرث من 
�س���رب املياه وحتمي ب�سرتها من اأ�سع���ة ال�سم�ش ... واأعتقد ان كل اإمراأة يجب ان 
تك���ون عل���ى علم بهذه الأمور وهي �سرورية ج���دًا وال�سيدة ل يجب فقط ان  ت�سع 
احلماية �سباحًا وتعتمد عليه طوال النهار بل على العك�ش، اإذ انه يجب و�سع كرمي 
احلماي���ة اكرث من مرة خالل النهار او بالأح���رى كل �ساعتني ... وخا�سة عندما 
تتعر����ش لل�سم�ش بك���رثة على �ساطئ البح���ر. ويجب الأخذ بع���ني الإعتبار اي�سًا 
ان���ه هناك العديد من الكرميات للحماية م���ن ال�سم�ش وتختلف تدريجًا مبقيا�ش 
معني من الأخف  فالأقوة والأقوة لدرجة ان هناك كرميات تقوم بتاأمني احلماية 
لب�سرت���ك م���ن ال�سم�ش ب�سكل كامل مئة باملئ���ة )sunblock %100  ( وخ�سو�سًا 
عن���د الإكثار من التعر�ش لأ�سعة ال�سم�ش او ال���ذي ميكن ان ي�سبب تكلف الب�سرة 
اإذا مل يت���م حمايتها بال�سكل املنا�س���ب وامل�ستمر بالإ�سافة اىل انه يجب اإ�ستعمال 
كرمي لتغذية للب�سرة اإىل جانب كرمي احلماية لأن كرمي التغذية ي�ساعد على عدم 
فق���دان الب�سرة ملواده املغذية له وباخلتام فاحلماي���ة من والإكثار من �سرب املاء 
ل يكفي بل يجب اأي�س���ًا اإ�ستعمال الكرميات املغذية املليئة بالفيتامينات املنا�سبة 
لنوعي���ة الب�س���رة حتى ل تفق���د الب�سرة رونقها ج���راء التعر�ش لأ�سع���ة ال�سم�ش، 
فيج���ب عل���ى كل اإم���راأة العناي���ة بب�سرتها والإهتم���ام بها اأكرث واأك���رث خا�سًة مع 

تعر�سها لل�سم�ش اأكرث واأكرث...

واإفتتاح  بب�صرتهم  العناية  على  الرجال  ت�صجعني  • �صوؤال خا�س: هل 
مراكـــز جتميـــل خا�صـــة لهم كمـــا ال�صيـــدات وذلك مـــع اإنت�صـــار حمعيات 

حقوق الرجل اىل جانب حقوق املراأة...
 اأن���ا اأ�سجع جدًا الرجال على الإهتم���ام بب�سرتهم حتى يف داخل املركز ن�سجعهم 
على ذلك ... فالبنهاية هي تعد نظافة ل اأكرث ول اأقل فلماذا ل يجب على الرجل 
املحافظ���ة والعناية بب�سرته؟ او ماذا ينق�س���ه؟ فهو اإن�سان ويجب عليه املحافظة 

على ب�سرته فهو يرى نف�سه باملراآة كما ال�سيدة.....
ف����اإذا كان الرجل يعاين من م�ساكل بب�سرت����ه ويحتاج اإىل تنظيفها فهذا واجب 
ولي�����ش عيب����ًا .... ويجب اأن ل نن�س����ى اأن هذا يعود  لثقاف����ة ال�سخ�ش واملجتمع 
... فكم����ا املراأة اأعتقد اأنه يج����ب على الرجل اأي�سًا العناي����ة بنف�سه حتى يكون 
مقب����ول باملجتمع ... ونحن عل����ى تقدم جتاه تلك املوا�سي����ع واملفاهيم وخا�سًة 
م����ن ناحية  قدرة ال�سب����اب اأو الرجل على العناية بجمالهم ... واأكرب دليل على 
ذل����ك تواجدعدة مراكز للعناي����ة بب�سرتهم والإهتم����ام باأنف�سهم حتى لو كانت 
جمرد يف منطقة معينة �سمن لبنان ولكن هذا دليل خري على الإنفتاح والتطور 

والتقدم ......
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تحقيقتحقيق

هل مفه�م �مل�شاكنة يف لبنان غطاء
ملفه�م ممار�شة �جلن�ش ب�شكل لئق!!!

حتقيق: منتهى علمة
امل�صاكنة هي عبارة عن عقد �صفهي بني املراأة والرجل خارج التزام موؤ�ص�صة الزواج املدنية والدينية. للمرة االأوىل كان ظهورها 
يف فرن�صـــا بعـــد ثـــورة الطالب �صنـــة 1968، فكان هدفها اإطالق حريـــة العالقات اجلن�صية ثم تطـــورت باملجتمعات ال�صناعية: 

وهي خيار كما الزواج خيار، ولكن االنفتاح جتاه االأمور اجلن�صية هو نتيجة و�صبب للم�صاكنة.

ه� وهي
راآها جذبها نظرت يف عين���ه فذابت باأحا�سي�سها، 
�س���ار يالحقه���ا ويطل���ب منه���ا اأن تتف���وه �سفافها 
الربيئة باأن تقول كلمة واحدة... �سدقت اأحا�سي�سه 
ونظراته فخ�سعت لكلماته، جل�سوا ل�ساعاٍت واأيام 
يتحدث���ون ويتبادل���ون كلمات احل���ب والغزل فزاد 

ع�سقها له. 
ق���ال له���ا اأحب���ِك قال���ت ل���ه اأحب���َك، �ساألت���ه ه���ل 
تتج���وزين؟ قال لها ل اأ�ستطي���ع الآن، �ساألته ملاذا؟ 
فاأجابه���ا باأنه ل ي�ستطيع القيام بهذه اخلطوة قبل 
اأن يعي�سوا �سوي���ًا جتربة يف بيت واحد حتت �سقٍف 
واح���د ليخت���ربوا قدرتهم عل���ى العي�ش �سوي���ًا ولو 
لفرتة ق�سرية ليختربوا قدرته���م على العي�ش معًا 
ولي�ش بال�سرورة اإىل الزواج الآن بل لحقًا وعدها 
بالرتب���اط، �سدقتهحُ فوافق���ت! اأ�سبحوا يلتقون كل 
ليل���ة حتت �سقف ه���ذا البيت ويعي�س���ون على اأنهم 

اأ�سباه اأزواج وهم لي�سوا باأ�سباه اأزواج.
ع���ّدت الأي���ام وه���ي حامل���ة باأحا�سي�س���ه وم�ساعره 
احلقيقي���ة ووعده له���ا بالزواج منه���ا ف�ساألته ليلة: 
ماذا اأن���ا بالن�سبة لك وماذا تري���د مني؟ قال لها: 
اأن���ت حياتي وكل ما اأمتناه ولكني لي�ش جاهزًا الآن 
خلط���وة الرتب���اط بك ر�سمي���ًا. بعده���ا تغرّي وهي 
�س���ارت تطالبه اأك���رث واأكرث باإمتام ه���ذه املو�سوع 
وهو �س���ار يتهرب اأك���رث واأكرث من ه���ذا املو�سوع، 
حت���ى ج���اء ليلة م���ن ه���ذه اللي���ايل واع���رتف لها 
باحلقيقة املّرة وهي باأنه غري قادر على ال�ستمرار 
معها والرتباط معها ب�سكل ر�سمي لأنه على عالقة 
بامراأة اأخرى، وهذه املراأة التي مل يرى نور ال�سم�ش 

هي زوجته، فرتكها تعاين وحدها مع الأيام!!!.
و�س���ار الذن���ب يواريه���ا ويج���ري يف كل قطرة دم 
جتري يف �سريانها، تارًة تعاتب نف�سها وتارًة تاأ�سف 

على الزمن وعلى ه���ذا الرجل الذي اأحبته من كل 
قلبه���ا، و�سلمت���ه اأغلى ما عنده���ا واأوهمها باحلب 
وال���زواج وعا�ست معه م���ن دون زواج هي على اأمل 

بالزواج، تركها عندما انتهت م�سلحته معها...
فتعلم���ت در�س���ًا قيم���ًا اأن الرج���ل ال�سرق���ي يبقى 
�سرق���ي واملراأة ال�سرقية تبقى �سرقية لأنه بب�ساطة 
نح���ن نعي�ش يف جمتمع �سرقي يفر�ش علينا التزام 
القواع���د واملب���ادئ الت���ي تفر�سها علين���ا الأديان 
ال�سماوية وخّلفتها لنا ال�سعوب العربية وال�سرقية.

ل �لعلقة بني �لرجل و�ملر�أة حت�رّ
بداأت العالقة بني الرجل واملراأة منذ ن�سوء الب�سرية 
ِجدنا نحن على وجه  )اآدم وحواء( حيث تطورت ووحُ
الأر����ش ولكّل منهم اتخذ دوره منذ الع�سور الأوىل 
حي���ث توزع���ت الأدوار فب���داأ الرج���ل باخلروج من 
منزل���ه لل�سيد ليعود بق���وت العائلة وبقي���ت املراأة 
يف الكه���ف لتهت���م بالن���ار وترع���ى الأطف���ال. لكن 
ه���ذه الظاه���رة تط���ورت م���ع التط���ور التكنولوجي 
والثورات املطالبة بحق���وق الإن�سان وخا�سًة حقوق 
امل���راأة. وحتول���ت العالقة ب���ني الرجل وامل���راأة من 
عالقة احلب الع���ذري بداية مع قي�ش وليلى، روميو 
وجوليي���ت، عن���رت وعبلة اإىل مفاهي���م عديدة منها 
»امل�ساحب���ة« حيث اأ�سبح الأحب���اء ينادون بع�سهم 
)Bibi اأو بيبي، حياتو..( وغريها الكثري والكثري.

اأنا م���ع احلب رغم اأنه لي����ش يل جتربة �سخ�سية، 
لك���ن احلب بنظ���ري م�ستن���دة ملعرفت���ي ودرا�ستي 
الوا�سعة لتجارب غريي، باخت�سار هو اأ�سمى كلمة 
ظهرت على وجه الأر�ش. تطورت هذه احلالت اإىل 
درجات عالية وخا�س���ًة التغريات التي طراأت على 
قل���ت اإلينا من الغرب  جمتمعاتن���ا ال�سرقية والتي نحُ
حاملًة معه���ا عاداتهم وتقاليده���م، ولكن لالأ�سف 
ج���اءت عك�ش م�سلحتنا اإذا مل نعد ن�ستطيع اإكمال 

يومن���ا م���ن دون روؤي���ة احلبيب بل تو�سلن���ا ملرحلة 
رغبتن���ا يف العي�ش معه حتى لو ب���دون زواج ر�سمي 
يربطن���ا به، وهذا اأق���ل ما يج���ب اأن نحافظ عليه 
من الع���ادات والتقاليد التي بقي���ت �سامدة بعدما 
ت�سبث���ت بداخ���ل الكث���ري م���ن الأ�سخا����ش عادات 

الغرب وتقاليدهم ومنها امل�ساكنة.

�شلبيات �أو �إيجابيات �مل�شاكنة
دور �لرجل �ل�شرقي و�ملر�أة �ل�شرقية

اأن���ا ل اأ�ستطي���ع حتديد �سلبي���ات اأو اإيجابيات هذا 
املو�سع لك���ن جّل ما اأقدر عليه ه���و درا�ستي جيدًا 
ملجتمع���ي ومعرفتي له كوين فت���اة �سرقية تعي�ش يف 

جمتمع �سرقي، يعي�ش من حويل رجال �سرقيني.
اأنا اأح���ب الرجل ال�سرق���ي ولكن الرج���ل ال�سرقي 
الذي اإذا اأحب، اأحّب من كل قلبه والرجل ال�سرقي 
ال���ذي ل ي�ستغ���ل فت���اة بل���دة لغايات���ه اخلا�سة بل 
يوجهه���ا لل���درب ال�سحي���ح، اأح���ب الرج���ل الذي 
يخ���اف على امراأته، فال�ساب اللبناين لي�ش بكامله 
اإمنا باأغلبيته اإذا ق���رر الرتباط باملراأة التي يحب 
فل���ن يقبل م�ساكنتها اأو العي�ش معها بدون زواج اإل 

بحالت نادرة جدًا وذلك لأنه تلك هي تركيبتنا. 
وعلى الفت���اة اأو املراأة ال�سرقي���ة اأن تدرك م�ساوئ 
هذا املو�سوع وخ�سو�سًا عليها. فالرجل لي�ش عليه 
عت���ب ول اأحد ميكن اأن يعاتب���ه اأو اإلقاء اللوم عليه 
بينما املراأة ه���ي التي يلقى اللوم عليها، فاأنا ل�ست 
م���ن معاك�سي النفت���اح والتطور، ولك���ن لي�ش هذا 
التط���ور لأنه ل يعطي املراأة حقه���ا بل يق�سي عليه 
وخا�س���ًة اأنها م���ا زالت تداف���ع وتنا�س���ل من اأجل 

حقها فال تدعه يذهب �سدى...
وامل�سكلة الأك���رب تكمن اإذا حِبَلت املراأة من الرجل 
ال���ذي ت�ساكنه وق���رر عدم العرتاف به���ذا الولد، 
فبكل �سهولة ي�ستطيع اأن يرتكها لأنه لي�ش هناك ما 

يربطه به���ا ب�سكل ر�سمي، فهي رغم اأنها بالإمكان 
اأن تكون بريئة �سوف تعد زانية ويحا�سبها القانون 

واملجتمع على اأنها زانية.
ولك���ن احلقيق���ة املّرة ه���ي اأن الرج���ل يف املجتمع 
ال�سرق���ي لي����ش عليه ل���وم، والرجل رج���ل، واملراأة 
ام���راأة يف ه���ذا املجتمع ولو البع�ش ح���اول التغيري 
ولك���ن بن�سب قليلة جدًا، فهل اأح���د ي�ستطيع تغيري 

العادات والتقاليد.
اأ�سع مثاًل على ذلك عندما تبني بيتًا، هل ت�ستطيع 
هدم���ه اأو هدم اأعمدت���ه؟ فعاداتن���ا وتقاليدنا هي 
اأعمدتنا واإن نهدمه���ا ن�سقط معها، فهل جمتمعنا 
ق���ادر على تقب���ل ه���ذه احلقيقة؟ ه���ل ت�ستطيعون 
اأن تقول���وا لأهلكم، اأ�سحابك���م، زمالئكم، حميط 
عملك���م اأنكم ت�ساكنون... هذا هو غاية ما اأريد اأن 

اأو�سلكم اإليه.

بديًل للم�شاكنة
ل ميك���ن اعتبار العامل امل���ادي عائق لوجود احلب 

والتفاه���م بني امل���راأة والرجل فهن���اك العديد من 
الو�سائل التي ميكن ا�ستغاللها وممار�ستها عو�سًا 
ع���ن امل�ساكن���ة لتلبية هذه احلاج���ة. اإذا باإمكانكم 
اأن ت���روا بع�سك���م البع����ش وتذهب���وا م���ع بع�سكم 
البع����ش كل ي���وم لك���ن ل تفق���دوا اأو تنق�س���وا من 
ع���ادة وقيمة ال���زواج، والأه���م الح�سا�ش اجلميل 
بال�ستق���رار النف�سي واملادي واجل�سدي التي تولده 
هذه املوؤ�س�سة، هذا الح�سا�ش اجلميل الذي يذهب 
�س���دى بكل اأ�سف. اأحب���وا بع�سكم ولكن ل تتذرعوا 
بحجج وبراهني لأنف�سكم، وخا�سة املراأة لأنها اإذا 
كانت تعتق���د اأنها بامل�ساكنة حت���ل م�سكلة ما مهما 
كانت �سواء اقت�سادية اأو نف�سية فاإنها �سوف تعاين 
م���ن م�ساكل عدي���دة اأخرى ول ب���ل اأكرث من ذلك، 
فاإنه���ا �س���وف تعاين م���ن املجتمع و�س���وف ت�سطر 
اإىل اأن تع���زل نف�سه���ا وتخ���اف ب���اأن يراقبها اأحد، 
فبا�ستقراره���ا م���ن ناحية �سوف تفق���د الأمان من 
ناحي���ة ثانية ل بل م���ن نواح عدي���دة ولي�ش واحدة 

فقط.

�لظروف �لأخرى
والأه���م م���ن ذل���ك باأنن���ا اأحين���ًا ن�س���ع احلجج 
والرباه���ني لنقن���ع اأنف�سن���ا اأكرث واأك���رث ولنقول 
اأن احلي���اة اجلن�سي���ة ب���ني الطرف���ني مهمة جدًا 
وتوؤث���ر �سلبًا على العالقة م���ا بني الرجل واملراأة. 
ه���ذا �سحي���ح، ويعترب ارتفاع ن�س���ب الطالق بني 
الطرف���ني �سببها الف�س���ل يف الن�سجام اجلن�سي 
بالعالق���ة بني الرج���ل واملراأة. ولك���ن يا ترى هل 
تل���ك الفكرة زرعتها بنا احلي���اة وجعلناها �سببًا 
ذريعًا للطالق! اأين احل���ب اأين التفاهم، يا ترى 

اأين ذهب كل ذلك...
للحي���اة اجلن�سية بني الطرف���ني اأهمية كربى يف 
اإجن���اح العالق���ة ولك���ن ل يجب و�سعه���ا ذريعة 
لن���ا، واإن التفاهم والحرتام والوفاء والإخال�ش 
ب���ني الطرفني ياأتي باحل���ب، والذي بدوره يجلب 
الن�سج���ام اجل�س���دي في���وؤدي لنج���اح موؤ�س�س���ة 
ال���زواج، ولك���ن م���ن اخلط���اأ اعتب���اره ال�سب���ب 
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تحقيقتحقيق

)�صنة ثالثة(
م���ع امل�ساكن���ة لأنه نحن نعد م���ن ع�سر النفتاح 
ومل يعد هن���اك فرق بالعي�ش حت���ت �سقف واحد 
عام���ل  اأي�س���ًا  اأعت���ربه  ولك���ن  زواج،  دون  م���ن 
اأ�سا�سي وي�ساعد على فك���رة اتخاذ قرار الزواج 

والرتباط.
)�سن���ة   )Advertising( يون����ش  اإبراهي���م   -

ثانية(
اأن���ا �سد ه���ذه الفكرة لأنه���ا مناهي���ة للدين لأن 
املجتم���ع ال�سرق���ي ل يوج���د لديه كه���ذا ال�سيء 
ونح���ن لي�ش فر�ش واجب علينا تقليد الغرب، بل 

يجب احلفاظ على عاداتنا وتقاليدنا.
 Accountest in( اأنطــــون:  اأبــــي  مــــارك   -

.)private company
م���ع امل�ساكنة وذلك لأنه كما ن���رى هناك ازدياد 
ن�س���ب الط���الق وذلك نتيج���ة اأنه���م مل يكت�سفوا 
بع�سه���م جيدًا فاأنا مريت به���ذه التجربة وكانت 
جي���دة جدًا، ولك���ن نوعية ه���ذه العالقة ل يجب 
اأن تكون لفرتة معين���ة ك�سهر اأو �سهرين بل اأكرث 
وذلك لكت�ساف بع�سهم البع�ش جيدًا ولإمكانية 
روؤية قدرتهم على التاأقلم مع بع�ش لالإقدام على 

فمرة الزواج.
- حممد جندايل:

�س���د فك���رة امل�ساكن���ة لأن���ه ال�سب���ب الرئي�س���ي 
لالنف�س���ال اأو الط���الق بني الزوج���ني لي�ش من 
ناحي���ة قدرتهم عل���ى العي�ش حت���ت �سقف واحد 

اأو قدرتهم على الن�سج���ام ج�سديًا، اإمنا  هناك 
عوام���ل اأخرى ميك���ن اكت�سافها ب���دون امل�ساكنة 
اأو العي����ش حت���ت �سق���ف واحد، واإل مل���اذا هناك 
فرتة خطوبة، واأعترب اأي�س���ًا التفاهم والحرتام 
املتب���ادل ه���و الأهم ب���ل اأ�سا����ش العالق���ة ولي�ش 

احلياة اجلن�سية هي العامل الأ�سا�سي.
كم���ا طرحت بع����ش الأ�سئل���ة عن ه���ذا املو�سوع 
م���ع اأ�ساتذة يف اجلامع���ات )LIU( وكانت على 

ال�سكل التايل:
 Instructor in Faculty of( :ربــــى عطية -

)communication arts
اأن����ا مع فكرة امل�ساكن����ة لأين اأعتقد اأن ال�سخ�ش 
ل ميك����ن ل����ه اكت�س����اف الط����رف الآخ����ر اإل اإذا 
عا�����ش معه حتت �سقف واحد ، فاإنه من الأف�سل 
معرفت����ه قبل ال����زواج به، وذلك بح����ال اكت�ساف 
ع����دم قدرتهما عل����ى العي�ش حت����ت �سقف واحد 
فالأف�س����ل اأن تنف�س����ل عنه وهي غ����ري مرتبطة 
ب����ه ر�سميًا، من اأن تنف�سل عنه وهي مرتبطة اأو 

متزوجة منه.
 Coordinator of( �صوبا�صــــي  ــــان  ح�صرّ  -

)Communication Arts department
اأعتق���د امل�ساكن���ة �س���يء اإيجابي، واأن���ه يجب اأن 
يعرفوا بع�سهم البع�ش جيدًا ولي�ش هناك �سرورة 
على التفاق على الزواج فهم لديهم احلرية على 
اختيار اإن كانوا �سوف يكللون حياتهم بالزواج اأو 
�س���وف يبقون كما احلال علي���ه فهم لديهم كامل 

احلرية لتحديد م�سار عالقاتهم.
الرتبيــــة  يف  )دكتــــور  الراعــــي:  طــــوين   -

واالإح�صاء(
اأنا اأوؤم���ن باملعا�سرة قبل الزواج ولي�ش امل�ساكنة، 
لأن امل�ساكن���ة كلم���ة اقتب�س���ت من امل�سك���ن )اأي 
املن���زل ال���ذي اأعي�ش في���ه مع عائلت���ي واأولدي( 
الأ�سخا����ش  اأن يعا�س���روا  فلي����ش هن���اك مان���ع 
بع�سهم البع�ش م���ن دون اتخاذ اأي بعد جن�سي، 
)وهي خطرة( جدًا لأنها ت�سوه احلب بني الرجل 
واملراأة لأن���ه اإذا ح�سل الرجل عل���ى ما )يريد( 
هن���اك احتم���ال كب���ري اأن يرتكه���ا، لأن���ه عندما 
�س���وف ي�سع فكرة ال���زواج يف قرارة نف�سه �سوف 
يع���دل عنه���ا ويخت���ار اإن�سانة )م����ش باي�ش متها 
غ���ري اإمه���ا( )باملعنى العام���ي( لأنه يعت���رب اأنه 
كم���ا الفتاة فعلت معه كذلك �س���وف تقوم بنف�ش 

ال�سيء مع غريه.
الت�سوي����ق  اإدارة  يف  )م�س����وؤول  ف����رح  -ج����وين 
والإع����الن يف اجلامع����ة( اإنه �سي����ف ذو جدين، 
نحن �سرقيني واأغلبيته����م ل يفكرون اإل بالأمور 
اجلن�سي����ة، فلي�ش هن����اك م����ن داع لل�سكن حتت 
�سقف واحد بدون زواج ملعرفة بع�سهم البع�ش. 
اإذ باإمكانهم معرفة بع�سهم البع�ش طوال فرتة 
اخلطوب����ة، ويكفيهم اأن يجل�سوا طوال النهار مع 
بع�سهم البع�ش �سواء عند اأهلها اأو اأهله ومعرفة 
اأو درا�سة بع�سهم البع�����ش. اأما بالن�سبة للعامل 
اجلن�سي فهو يعد اأحد الأ�سباب لتحديد العالقة 
الزوجية بني الطرفني ولك����ن لي�ش �سببًا رئي�سيًا 
لف�سلهم����ا، فاملجتم����ع ال�سرق����ي ل يتقب����ل فك����رة 

امل�ساكنة باإيجابياتها اأو �سلبياتها.
 Instructor in the faculty( ريتــــا بروتــــا -

)of Communication
مثلما الرجل م�سوؤول املراأة عليها م�سوؤولية اأي�سًا، 
فامل�ساكنة هي تقليد اأوروبي ونحن متواجدين يف 
جمتمع �سرقي ول ن�ستطيع تقليد الغرب وخا�سة 
الأوروبيني، ففي جمتمعن���ا ال�سرقي تعترب املراأة 
زاني���ة اإن مار�ست اجلن�ش خارج نط���اق ال�سرع. 
فامل�ساكنة لي�ش م���ن ال�سروري ممار�سة اجلب�ش 
ب���ل ميكن اأن تكون ملعرفة طريقة تفكري ال�سريك 
وت�سرفاته يف احلياة اليومية، وغريها من الأمور 
الت���ي ل ميك���ن اكت�سافه���ا اإل ع���رب العي�ش حتت 
�سقف واح���د. فامل�ساكنة خيار... وهناك العديد 
من الفتيات اأعرفهم واأعرف اأنهم �ساكنوا ولكن 
ما زالوا حمافظني على عذريتهم ومل يلم�ش اأحد 

�سعرة منهم.

الرئي�سي لف�سل العالقة.
وهناك العديد من الأ�سخا�ش الذين ل ميار�سون 
احلب اأو توقفوا عن ممار�سته منذ زمن ولكن هم 
على اأف�س���ل حال واأف�سل من اأي اثنني ميار�سون 
احلب كل يوم، ول ت�سعوا اجلن�ش عائقًا اأمامكم 
لأن���ه لي�ش لإر�ساء الرغبات بل هو تبادل مل�ساعر 

احلب والحرتام والإخال�ش.

من �مل�شتفيد �لأكرب �لرجل �أم �ملر�أة
اأهم اأ�سباب اللجوء للم�ساكنة هي هروب الرجل 
من الزواج )القف�ش الذهبي( لتحمل امل�سوؤوليات 
كالأولد وتاأم���ني لقمة العي����ش لعائلته، وكل هذه 
الأدوار متنعه من التمتع بحياة العزوبية كال�سهر 

مع الأ�سدقاء وغريها من و�سائل اللهو. 
فيعد الرجل هو الراب���ح الأكرب من وراء ح�سول 
ظاهرة كتلك، ولو دققنا اأكرث يف تفا�سيل العديد 
م���ن املوا�سيع لراأينا اأن الرجل هو الرابح الأكرب 

باأغلبيتها.
ه���ي وقع���ت يف حبه وه���و وقع يف ح���ب ج�سدها، 
�سعفت فا�ستغل �سعفها وحبها، خافت لكن وقعت 
الواقعة فطماأنه���ا ببع�ش الكلمات لت�سفي غليلها 
واأقنعه���ا باأنها مل تقم ب�س���يء خاطئ فيتعهد لها 
اأم���ام اهلل باأنه يحبها و�سوف يبقى يحبها لالأبد، 
حتبل منه فهنا امل�سيبة يتخلى عنها وعن ولدها 
فهن���ا الكارثة.. فه���ل اأنِت جاه���زة لتجمل كتلك 
امل�سوؤولية واأولها نظرة املجتمع لك ونظرة طفلك 
يف امل�ستقب���ل اإذا ق���ررِت اإعطائ���ه حي���اة وع���دم 

التخلي عنه؟...

ختامًا
اأنتم لكم كامل احلري���ة باختيار اأ�سلوب حياتكم 
ومب���ا هو ل�ساحلك���م ولكن اأدعوكم ب���اأن تفكروا 
مئة مرة قب���ل القيام بخطوة كتلك لأن من يحب 
ل ي�ستطي���ع اأن يقوم اإل بفعل اخلري، وبهذا النوع 
م���ن الأعمال هو ل يقوم اإل بفع���ل ال�سر ل�سريكه 

قبل نف�سه.
تل���ك الأجوبة كانت عب���ارة عن اأ�سئل���ة اأطرحها 
عل���ى نف�سي ب���ل اأكرث، وكانت ال�سك���وك تراودين 
وي�ساألها عقلي با�ستغراب، فزعمت بالبحث عنها 
وتو�سل���ت لالأجوبة التي ذكرته���ا �سابقًا، ومبا اأن 
العديد منكم ي�ساأل مثل���ي فلن اأدعكم تت�ساءلون 
اأكرث وها هي الأجوبة بكافة جوانبها بني اأيديكم 
ناق�سوه���ا بينك���م، ب���ني اأنف�سكم، م���ع �سركائكم 
وجمتمعكم واأنتم ق�س���اة اأنف�سكم فقرروا ما هو 

اأف�سل لكم وما على الر�سول اإل البالغ املبني.
ولأ�ساعدك���م اأك���رث هن���ا ا�ستط���الع لآراء بع�ش 
الأ�سخا�ش عل���ى اإختالف كاف���ة الأ�سعدة �سواء 
م���ن ناحي���ة العمر، اجلن����ش، امل�ست���وى الثقايف، 
الجتماع���ي وغريه���ا م���ن النواح���ي ف�سنف���وا 
اآراء  �سم���ن  تن�سم���ون،  خان���ِة  لأي���ة  اأنف�سك���م 

اجتماعية متعددة:

طلب من خمتلف �ملناطق �للبنانية
 Biomedical( يون�ــــس:  ح�صــــن  علــــي   -

engineering( )�صنة ثالثة(.
اأنا مع امل�ساكنة لأنه من خالله ي�ستطيع الطرفان 
حتدي���د اإمكاني���ة اتفاقهم �س���واء كان ج�سديًا اأو 
فكريًا، وهذا ي�ساعدهم على اتخاذ قرار الزواج، 
واأ�سدد على فكرة الزواج مبعنى اأنهم اإذا اتفقوا 
يج���ب اأن يقوموا بخطوة الزواج لي�ش البقاء على 

احلال الذي هم عليه.
 computer( نقــــوزي  اأحمــــد  �صلطــــان   -

emgineering()�صنة ثانية(
اأعت���رب هذا املو�سوع هدر حل���ق املراأة، فلتح�سب 
املراأة اأنه بعد ف���رتة امل�ساكنة حدث عدة م�ساكل 
ماذا تفعل هنا؟ فالعالقة الر�سمية اأف�سل لتقييم 
بع�سهم البع�ش، وخا�س���ة يف جمتمع كمجتمعنا 
ال�سرقي والذي ل ي�سمح حدوث هذا ال�سيء واأنه 
ل يج���ب تغيري العادات والتقالي���د التي بني على 

اأ�سا�سها املجتمع.

- عبري �صرارة: �صحافة )�صنة ثالثة(
مع ه���ذا املو�سوع وذلك بوج���ود ال�سخ�ش الذي 
يحب���ه وعلى ثقة من���ه فامل�ساكنة  ه���ي دليل على 
امل�س���اواة ب���ني الرجل واملراأة، وه���ي ت�ساعد على 
حتديد العالقة بني الطرف���ني فاإما تباء بالف�سل 

اأو بالنجاح.
- نازك فقيه: ربة منزل

اأعت���رب امل�ساكنة هدر حلقوق امل���راأة، وخا�سة يف 
جمتمعن���ا ال�سرق���ي فاإذا الرج���ل الغربي يتحكم 
باملراأة الغربية وهي لي�ست على ا�سمه بعد فكيف 
بالرج���ل ال�سرق���ي وذل���ك لأن���ه اأغلبي���ة الرجال 
ال�سرقيني يعتربون املراأة ك�سهوة اأو غاية لإر�ساء 
حاجاته���م وخ�سي�سًا ه���ذه الأجي���ال والأجيال 
القادمة، فهو غري �سحيح م�ساكنة الرجل للمراأة 
قبل الزواج لأن���ه واإن مل يكن هناك دافع وركائز 

قوية للعالقة تبوء العالقة بالف�سل.
-فجر جمال: )Advertising( )�صنة ثالثة(

اعت���رب امل�ساكن���ة ظاه���رة اإيجابي���ة خا�س���ة اإذا 
كان الطرفني على عالق���ة حب مليئة بالعواطف 
وامل�ساعر، فهي ت�ساعدهم على اكت�ساف بع�سهم 
البع����ش اأكرث وتتويج حبهم، فم���ا نفع الزواج اإن 
مل هن���اك حب، اأو اكت�ساف ه���ذا املو�سوع بع�ش 
الإق���دام على الزواج هذه اخلط���وة املهمة والتي 
�سوف تب���وء بالف�س���ل اإن مل يكت�سف���وا بع�ش قبل 

الزواج.
 )communication art( غزيــــل  مــــازن   -
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بطاقة تعريف
الزعرتي؟ وفاء  ال�صيدة  هي  • من 

عّرف���ت ع���ن نف�سها من���ذ طفولتها بحكاي���ة وعّدة 
حكاي���ات له���ا عالق���ة بالرتبي���ة والن�س���اأة الطيبة 
لأ�س���رة متوا�سعة م���ن �سي���دا وباأنه���ا متاأهلة من 
بدوي ترياق���ي وعادت بالذاكرة كث���ريًا اإىل الوراء 
اإن لناحي���ة الرتبي���ة وال�سلوك والرتاب���ط الأ�سري 
والتقالي���د الجتماعي���ة ال�سارم���ة الت���ي تختل���ف 

تقاليده���ا ع���ن الع�سر احلدي���ث واأك���دت اأن الأم 
مدر�س���ة اأ�سا�سية يف بناء الأ�س���رة وتربية الأطفال 
م���ن خ���الل التوجي���ه الأ�س���ري باملحبة وامل���داراة 
ومعرفة ال�سح من اخلطاأ حل�سانة الأطفال خالل 
كل املراح���ل هذا الأمر ه���و الأ�سا�ش يف وحدة بناء 
الأ�سرة. ومنه تنطلق الأ�سرة اإىل املجتمع ال�سالح 
يف اخليارات واملب���ادئ والتوا�سل والتعارف الآخر 
م���ع الآخ���ر �س���واء بالداخ���ل اأو يف اخل���ارج لأنني 
ترعرع���ت يف بيئة حمافظة ت�س���د اأزرها مع نف�سها 

اأوًل وم���ع جريانه���ا ومن ث���م مع املجتم���ع اللبناين 
عام���ة، هك���ذا كل عائل���ة ت�سه���م يف بن���اء الوط���ن 
بالرغ���م م���ن حكايات���ي الكث���رية اأكي���د كل اإن�سان 
وكل اأ�سرة تتعر�ش لع���دة مواقف وم�ساكل ومعاناة 
اأ�سوة بكل اأ�سرة لبنان اإن لناحية ندرة املال وغياب 
فر����ش العم���ل التي تعيق م�س���رية الأ�س���رة ملواكبة 
حاجاته���ا اليومي���ة املعروفة بالرغم م���ن كل ذلك 
واجهت حتديات احلياة فكان امل�ساب الأليم الذي 
اأ�سابني بوفاة ابني البك���ر حممد وهو يف التا�سعة 

والن�س���ف من عمره ونحمد اهلل اأنني ا�ستطعت اأن 
اأجت���اوز املحن���ة ووهبن���ي اهلل 4 اأولد ابن���ة وثالث 
�سبي���ان واأ�سب���ح يل اأحفاد فاأنا الي���وم جدة اأق�ش 
عليه���م الق�س����ش واأحكي لهم احلكاي���ات واأف�سر 
له���م الأح���الم واأن يكونوا كحبة القم���ح التي فيها 
اخل���ري والعطاء ومن اإح���دى الق�س�ش اأن يزرعوا 
على ق���ربي )احلب���ق والنعنع وال�سرب���ني والزعرت 

الأخ�سر( واأن يحبوا الأر�ش والوطن. 
واأن يعمل���وا جاهدي���ن لتحقي���ق اأحالمه���م اإىل اأن 

ي�سلوا اإىل اأعلى املراتب بالعلم والعمل واملعرفة.
اأح���ب اأن اأقول باملنا�سب���ة اأن ال�سيدة والأم واجلدة 
هي الأ�سا�ش يف هذه احلياة. لبناء الوطن والأوطان 
والرجل هو الهواء واملاء ومن دونهما ل يتم م�سوار 

احلياة لأنهما اأ�سا�ش جذور بناء الأ�سرة.
وم���ن ال�سرورة اأن تك���ون الأم مثقفة ومتعلمة حتى 

تقوم بدورها املطلوب وامراأة �ساحبة موقف.

 • هـــل فكـــرِت يومـــاً يف العمـــل يف وظيفـــة 
تاأمـــني  مل�صاعـــدة زوجـــك يف  اأو عمـــل حـــر 

متطلبات االأ�صرة مادياً ومعنوياً؟
نع���م بداأت بالعم���ل باكرًا وكان اأطف���ايل �سغار يف 
ال�س���ن وعمل���ت يف املن���زل لكي اأك���ون اإىل جانبهم 

)خياط���ة- تدري����ش، اأ�سغ���ال يدوي���ة( اإىل جانب 
قيامي كربة منزل من تاأمني طعام و�سراب وملب�ش 

وا�سرف على تعليمهم.
فاأك���دت من خالل م�سرية حياتها اأنه اأ�سبح لديها 
اخت�سا����ش يف عالج الب�سرة ول زل���ت اأعمل حتى 
ه���ذه اللحظ���ة لك���ي ل اأحت���اج اأح���د م���ن النا�ش. 
وواكبت الع�س���ر من خالل النت�س���اب اإىل دورات 
كمبيوت���ر وتعل���م اللغة الإجنليزية حت���ى ا�ستمر يف 

تعزيز قدراتي العلمية.
واأ�س���ارت اإىل اأن اهلل �سبحان���ه وتع���اىل منهم من 
يخلقه���م مل���كات ومنه���م عام���الت واإنن���ي اأفتخر 

باأنني من العامالت يف مملكة اأ�سرتي.

 • هـــل كان لديـــك جتربـــة بالغربـــة؟ واإىل 
اأي بلد؟

نعم لقد كان يل جتربة ومل اأحبها كثريًا لأن الغربة 
م���ّرة واأحب اأن اأكون يف وطني اأنا واأولدي واأ�سرتي 

لأن الغربة ل تعطينا �سيء بينما الوطن لنا.

 • كيـــف توؤمـــن ال�صيـــدة وفـــاء الزعـــرتي 
الرعاية ال�صحية لالأ�صرة؟

لالأ�س���ف زوج���ي خ���دم يف الدول���ة م���دة 35 �سن���ة 

كموظف ل���دى �سري���ة الإطفاء لكنه �س���رف بدون 
تقاعد ول طباب���ة ول �سمان �سيخوخة بالرغم من 
اأن الدولة وع���دت بتاأمني �سمان ال�سيخوخة ونحن 
ننتظر اأ�سوة بكل النا����ش فزوجي م�سمون بالوقت 
احلا�س���ر على �سم���ان ابني اأم���ا بالن�سبة يل اأجلاأ 
اإىل امل�ستو�سفات اأو على وزارة ال�سحة اأنا بحاجة 
ما�ّس���ة لإجراء عملية الغدة، �سوف اجلاأ اإىل وزارة 

ال�سحة اأو اإىل اأي جمعية اأخرى.

املف�صلة؟ هواياتك  هي  ما  • الهوايات: 
الكتاب���ة-  الت�سوي���ر-  اليدوي���ة-  ال�سغ���ال  اأح���ب 
الق���راءة فه���ذه الهواي���ات يف دمي وعن���دي ثالثة 
دواوين �سعرية واأح�سر الآن لرواية وكتاب جديد.

وبالن�سبة اإىل املطربني: اأَحبهم اإيّل فريوز، ماجدة 
الروم���ي، حمم���د من���ري فق���د التقي���ت باأ�سخا�ش 
اأ�ساف���وا اإىل حيات���ي معنى ومنه���م الروائية املي 
ن�س���ر اهلل- اأح���الم م�ستغناين، اأحم���د كعبور اإنه 
رج���ل رائع اإ�ساف���ة اإىل �سعراء، وحلم���ي اأن األتقي 
بالعبقري زي���اد الرحباين وفريوز وال�سيدة جنالء 

�سعد.
واأ�سارت يف حديثها اأن زوجها يحب الكفاح لوطنه 

ومدينته لدرجة الت�سحية بنف�سه.
فاأن���ا �سديق���ة ال�سحاف���ة والإع���الم م���ن خ���الل 
توا�سل���ي م���ع اأحدث املوا�سي���ع واأكدت اأي�س���ًا اأنها 
تتمنى من اهلل �سبحانه وتعاىل اأن ي�سمن م�ستقبل 
واعد لأولدها ولأحفادها لأن علم الغيب عند اهلل 

ول اأحد يعرف علم الغيب اإل اهلل.
ويف اخلت���ام اأك���دت اأن احلياة مدر�س���ة ميكن لكل 
اإن�سان اأن يختار طريق حياته ال�سحيحة وال�سليمة 
لتحقي���ق اأمله املن�سود كاإن�سان طيب لدينه واأ�سرته 
ووطن���ه فاأن���ا اأفكر يف كل حلظ���ة اأعي�سها ول اأنظر 
اإىل ال���وراء ول اأبح���ث عن ال�سع���ادة املطلقة لأنها 
خطيئة حكم اأن البحث ع���ن ال�سعادة املطلقة اأمر 

م�سني. 

كلمة �أخرية
... اأتقدم بال�سك����ر منك ومن اأ�سرة املجلة التي 
منحتني فر�سة لك����ي اأعرب عن راأيي وم�ساعري 
ال�سادقة جتاه اأ�سرت����ي وكل ا�سر لبنان واأمتنى 
للمجل����ة املزيد م����ن النجاح والتق����دم لأنها حقًا 
�سيدا ت�ستحق باأن يكون لها جملة بهذا امل�ستوى 
الراقي اإف�ساحًا باملجال لل����راأي العام باأن يكون 
ل����ه اإطاللة ممي����زة ودائمة يف كل ع����دد من كل 

�سهر.

ح��ر: ليال �لها�شم
طلـــة جديـــدة تطلقهـــا اأ�صـــرة "�صيدا املجلة" حتمـــل �صفة زيارة خا�صـــة مب�صمونها االجتماعـــي واملعنوي ال�صامل كمحطـــة... من املحطات 
االجتماعية التي ترغب اأ�صرة جملة �صيدا اعتمادها، بهدف الغو�س يف غمار البحث والتدقيق ملعرفة كافة امل�صاكل التي ت�صكل هاج�س عند 

املواطنني واالقرتاب اأكرث... فاأكرث من حقيقة الواقع واملرجتى.
كمبادرة الإلقاء ال�صوء جمدداً على الواقع االجتماعي واالإ�صت�صفائي والرتبوي واالقت�صادي، مما يعزز دور االأ�صر اللبنانية يف �صترّى املجاالت 

لبلوغ اأ�صمى درجة من درجات التقدم واالزدهار يف �صبيل جمتمع قوي يف لبنان.
مـــن هـــذا املنطلـــق واملنطـــق قـــام فريق عملنـــا باختيار اأ�صـــرة �صيداويـــة متوا�صعة كمحطـــة ثانية من حمطـــات الزيارة اخلا�صـــة وفق املعنى 

وامل�صمون.
التقينـــا ال�صيـــدة وفـــاء الزعرتي ربة منزل زوجة عبد الرتياقي لالإطالع منها عن كثب حول كافة اأو�صاعها االأ�صرية اجتماعياً اأ�صوة ب�صائر 

االأ�صر اللبنانية التي تعاين من �صعوبات يف م�صرية حياتها اليومية.

زيارة خاصة زيارة خاصة
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لقاء

بطاقة تعريف:
عن �سخ�سية �ساحبة العالقة و مديرة املركز.

• ملاذا اإخرتت هذه املهنة بالذات التي لها 
عالقة باجلمال و النعومة و الن�صارة؟

�ستيف���اين �سادر من موالي���د 1981،متاأهلة من ّال 

�سادر،تخرجت من جامعة الUSJ ،كنت اأعمل يف 
جم���ال التكنولوجيا و قد اأحببت و رغبت بالإنتقال 
اىل جم���ال يهم الن�ساء اأكرث يف املحافظة على �سر 

اجلمال.
م���ن املوؤكد اأّن هناك فرق كب���ري بني مهنة و اأخرى 

خا�س���ة اأنن���ا نتعامل م���ع« 1000 مندوب���ة ي�سكلون 
خلّية نحل ،مم���ا يعني اأّنك تتعامل���ي مع األف �ست 
كل واح���دة منه���م مبنطق���ة كتوا�س���ل دائ���م و كل 
واحدة تعر�ش م�ستح�سراتنا للزبائن ،بكل مناطق 

لبنان.

�ـــس املركـــز و مـــا هـــو اأهدافـــه  • متـــى تاأ�صرّ
يف لبنان؟

تاأ�ّس����ش الCLUB اأك���رث م���ن 15 �سن���ة،و هو تابع 
ل�سركة فّتال.

اأف�صـــل للزبائن  • هدفـــه تقـــدمي خدمـــة 
و توفـــري كل مـــا ي�صتلـــزم و يتعلـــق بجمـــال 
املراأة.مـــاذا يعنـــي ح�صريـــاً وكالـــة ت�صنيـــع 
ـــدات  لل�صيرّ جتميـــل  م�صتح�صـــرات  بيـــع  و 
االإخت�صا�ـــس  وفـــق  االأوروبـــي  بالت�صنيـــف 

العر�س – الطلب؟
 group(تابعة ل )cosmetique( سركتنا فرن�سّية�
l’Oreal( العاملي���ة العالية اجل���ودة و الطلب عليها 
مرتفع ،نحن جمبوري���ن و ملتزمني باأن ن�سري على 
خطاه���م وفق �س���روط ال�سرك���ة حلماي���ة النوعية 
و املحافظ���ة عل���ى اجل���ودة و بالتايل نق���وم بتوزيع 
نلت���زم بالئح���ة الأ�سع���ار وف���ق  امل�ستح�س���رات و 
القوان���ني املرعية الج���راء التابع���ة لل�سركة بكافة 
املناطق اللبنانية ،فكل �سيء ياأتي من اخلارج حتى 
و كل ال���ذي نفعل���ه نحن نرتجمه،   Catalogue ال
لن�ستطيع تو�سي���ل الر�سالة للمندوب���ات لأنهم هن 

دعايتن���ا ،نحن ل ن�سع اإعالن���ات على التلفزيون و 
ل باملجالت،املندوبات دعايتن���ا من خالل ال�سرح 
و تو�سيح اأهمية م�ستح�س���رات �سركتنا و التجربة 

اأكرب برهان.
نحن ل نخت����ار مندوباتنا فاملج����ال مفتوح اأمام 
اجلميع و هن����اك مندوبات يوظف����ون اأقاربهم و 
معارفه����م هكذا ت�سبح احللق����ة اأكرب و نحافظ 
عل����ى احل�س����ور يف خدم����ة الزبائ����ن اىل اأبع����د 

مدى.
ندع���ي كل املندوب���ات اىل اإجتم���اع اأو اإىل اإحتفال 
بالأح���رى و يك���ون فيه �سي���وف �س���رف ،و يف هذه 
ال�سن���ة �سيق���ام يف 21 اأي���ار و�سيك���ون يف اإح���ّدى 
الفنادق ال�سخمة يف لبنان و من خالله نعر�ش ال

catalogue اجلديد و نكّرم فيه م�سوؤولت املبيعات 
اللوات���ي اأبدعوا بال�سنة التي م���رت فيح�سلن على 
الهدايا و نكرّمهم تكرمي يليق بهم بهدف ت�سجيعهم 
لالإرتق���اء  نحو الأف�سل و اإذا ح�سل اأن �سدر كرمي 
جديد فنح���ن من خ���الل Adel  formatriceالتي 
تق���وم باإعالم مندوباتنا و ه���م جاهزون دائمًا من 
background technique بال�ساف���ة ،نق���وم كل 
�سنة ب���دورة بجميع املناط���ق نخربهم من خاللها 

عن املنتوجات و املوا�سفات اجلديدة و نقوم بدورة 
تطبي���ق نلّمهم فيها كيفية اإ�ستخدام الmasque و 

كيفّية اإ�ستعماله بطرق �سليمة.

اأخرية: • كلمة 
اأ�سكرك���م كثريًا لأنكم اإخرتتونا و ان�ساء اهلل �سوف 
نك���ون نحو التق���ّدم ،و �سنكون  على ق���در م�سوؤولية 
زبائنن���ا، لأّنن���ا له���ذه اللحظة نح���ن يف و�سع جيد 
،حتى يف احلرب مل ينعدم البيع عندنا ل اأنكر اأنها 
ترتاج���ع و تتقدم ن�سبة البيع لك���ن ل تنعدم و نحن 

م�ستمّرين و اإىل التقدم .
اإنّن���ي اأن�سح كل �ست اأن تهت���م بجمالها ،فاجلمال 
اخلارجي هو مفتاح ليكت�سف ال�سخ�ش �سر اجلمال 
الداخل���ي ،و اأمتنى من جميع »رّب���ات املنزل« اأن ل 
يجل�س���وا و ينتظ���روا اأولدهم و اأزواجه���م ليقوموا 
باملبادرة، ب���ل عليهم اأن ي�سعوا دائم���ًا لدعم خيار 
التوا�سل م���ع النا�ش و يك���رثوا يف تو�سيع معارفهم 
لدع���م خيار التوا�س���ل الإجتماعي به���ذه الطريقة 
اأك���ون اإجتماعية اأكرث و فعالي���ة من ناحية اأخرى و 
اأ�ستفيد من ون الإرتب���اط بدوام األتزم فيه،فعملنا 

على راحتنا. 

كن جميًل ترى �ل�ج�د جميًل
لقاء مع مديرة �لـ creator �شتيفاين �شادر

لقاء

ح��ر: ليال ها�شم
اجلمال هبة اخلالق لالإن�صان، فمنذ القدم و املراأة تهتم بجمالها منهم كيلوباترا و نفرتيتي و باالإ�صافة  اإىل ارّلهة اجلمال،فاجلمال هو« فيزا” 
للعبور اإىل قلوب االآخرين فمع تقدم احل�صارة و بروز املراأة و فعاليتها اأينما تواجدت اإزدادت االإهتمامات  وكرثت ال�صركات و املناف�صات املحلية 
و االأروبيـــة و الفرن�صيـــة بنـــوع خا�س لتقدمي ما هو اأف�صل للمـــراأة فازداد الطلب  و التهافت ل�صراء امل�صتح�صرات،من بني هذه ال�صركات ملع اإ�صم 
le club des createurs de beauteً”«التابعـــة ل�صركـــة فتال،تاأتـــي امل�صتح�صـــرات خ�صي�صـــاً للم�صتهلك من فرن�صـــا و تباع عند مندوبات 
مبيعاتها فقط يف لبنان ،فكان لنا  لقاء ح�صري »Brand manager �صتيفاين �صادر التي ف�صلت االإنتقال  من جمال التكنلوجيا اىل خيار 

اجلمال  وفن  التجميل ،فاجلمال اخلارجي هو مفتاح ليكت�صف ال�صخ�س اجلمال الداخلي.
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رياضهرياضه

خربة خارجية
اأردتـــن  التـــي  النـــادي  ر�صالـــة  هـــي  • مـــا 

توجيهها؟
نح���ن كن���اد ن�سائ���ي يهمنا دع���م لعبة ك���رة القدم 
و�سواه���ا يف كل املج���الت ليك���ون لل�سبايا دورهن 
يف رف���ع اإ�سم الوطن عالي���ًا، وقد اإ�ستح���ق فريقنا 
التقدي���ر والإحرتام حيثما لع���ب فنحن ن�سارك يف 
املباريات املحلية واخلارجية منذ 6 �سنوات، ولكن 
دوري ك���رة الق���دم الن�سائي���ة اإنطل���ق من���ذ �سنتني 
فق���ط، وطبيع���ي اأن اإحتكاكن���ا مع الف���رق العربية 
حقق لنا خ���ربة مميزة ودفع بالفري���ق اإىل الأمام 
بت�سجي���ع م���ن الإدارة لي�سارك مبباري���ات الدويل 

كون هناك 6 فرق حملية ن�سائية.

الن�صائـــي  االأن�صـــار  فريـــق  غيـــاب  • بعـــد 
لفريقـــك،  االأول  املناف�ـــس  القـــدم  لكـــرة 
مـــن  غابـــت  املناف�صـــة  اأن  تعتريـــن  هـــل 

اأمامكن؟
هذا يعود لالأندية والفرق التي تتح�سر ملواجهتنا، 
حاليًا هناك 5 فرق تتناف�ش وثمة ناديني ي�ستعدان 
للت�سجي���ل لن�سب���ح 7 ف���رق ولكن ب�س���ورة مبدئية 
ميكن الق���ول اأن الأندية الريا�سي���ة الن�سائية التي 
�ست�س���ارك ه���ي 6، ونح���ن نتمن���ى اأن نحافظ على 
امل�ست���وى اجليد ال���ذي لعبناه واأن نحظ���ى ببطولة 

الدوري اإن �ساء اهلل.

• هـــل حققـــن بطـــوالت خارجية ر�صمية 
�صابقاً؟

فزن���ا بالبطولة يف العديد من الدورات الودية لكن 

عل���ى �سعيد الدورات الر�سمي���ة ل نزال ن�سعى اإىل 
البطول���ة، واحلقيقة اأن اخلطط موج���ودة للتطور 
والتق���دم ون�ستطي���ع الق���ول اأنن���ا يف م�ست���وى جيد 
جدًا. اأما داخليًا فقد فزنا ببطولة الدوري والكاأ�ش 

ل�سنتني متتاليتني وب�سجل خال من اخل�سارة.

• ملـــاذا ال نـــرى م�صـــاركات ن�صائيـــة كثرية 
خارج لبنان؟

لع���ل ال�سب���ب يع���ود لغي���اب الإهتم���ام الإعالم���ي 
بالف���رق الن�سائية عام���ًة وتراجع اإهتم���ام الإحتاد 
بنا عما كان علي���ه يف الفرتة الأوىل لإنطالقة كرة 
الق���دم الن�سائية ونحن نتمن���ى اأن نتلقى الدعوات 

للم�ساركة وحا�سرون لذلك.

الن�صائية لالإحتاد،  اللجنـــة  • كع�صـــوة يف 
اأي دور لك يف خدمة النوداي ؟

نح���ن ن�سع���ى لتكون الف���رق الن�سائية بقي���ة الفرق 
العربية والعاملية وبزي���ادة اإرتباط الإحتاد باللعبة 
بدعمن���ا فني���ًا ومادي���ًا، خا�س���ة واإننا كن���ا نتمنى 
امل�ساركة يف البطولة الآ�سيوية ولكن لالأ�سف كانت 
الفرتة ف���رتة اإنتخابات يف لبنان والكل من�سغل بها 

عن الريا�سة. 

لقاء مع �للعبات 
نظرًا لإن�سغال امل�سوؤولة الإدارية ببع�ش التنظيمات 
الإداري����ة الداخلية فق����د اإنتقلن����ا اإىل ملعب نادي 
ال�سداق����ة للقاء الالعبات ف����كان اللقاء الأول مع 
الالعب����ة �سارة حي����در التي كان����ت هّدافة الفريق 
ل�سنت����ني والتي قالت النادي يوّفر لنا كل �سيء من 
التجهي����زات اإىل الروات����ب اإىل الإهتمام بفرتات 
اإمتحانن����ا الثانوية واجلامعية ودعمنا واحلمد هلل 
اأننا كفريق لي�ست لنا م�ساكل تذكر كما اأن اللجنة 
الن�سائي����ة يف الإحت����اد تهت����م اإىل حد م����ا بالفرق 
ولكنن����ا ل ن����رى الدع����م ال����ذي نتمن����اه للمنتخب 
اإل يف ف����رتة ال����دوري، كم����ا اأن الأه����ل يتفهم����ون 
م�ساركتن����ا يف اللعبة ويتقبلونها ويتمنون لنا الفوز 
وهم يح�سرون كافة املباري����ات ولكنني اأعتقد اأن 
حميطنا العرب����ي كله ينظر اإىل لعب����ة كرة القدم 
كلعبة �سبابي����ة ونادرًا ما يهتم بالكرة الن�سائية كا 
يجب ولكننا نعتق����د اأننا قادرات على حتقيق هذا 
الإهتم����ام من خ����الل الإ�ستمرارية، اأم����ا بالن�سبة 
للمناف�س����ة يف الدوري والكاأ�ش فق����د حققنا الفوز 
ل�سنت����ني متتاليت����ني وق����د كان امل�ست����وى جيد جدًا 
حيث ج����رى التناف�ش ب����ني 4 فرق ه����م ال�سداقة 

، ال�سب����اب العربي ، الأن�س����ار والهومنمن ، والآن 
بع����د اأن اإن�سحبت الأن�سار م����ن الدوري ل اأعرف 
كيف �ستكون املناف�سة ولكن يقال اأن هناك فريقًا 
جدي����دًا �سيعل����ن عن����ه قريب����ًا، اأما اأف�س����ل مباراة 
لعبته����ا فكانت يف الأردن �سد فري����ق اأوزبك�ستان، 
�سحيح اأننا خ�سرنا لكنني ظهرت كنجمة يف تلك 
املباراة وبالن�سبة ل�سوؤالكم حول اأف�سل لعبة ففي 
اإعتقادي اإنها نان�سي ت�سيليان التي كانت تلعب مع 

الأن�سار والآن �ستلعب معنا.
اأم���ا الالعبة تغريد حمادة فقالت ردًا على اأ�سئلتنا 
اأن نق���اط ال�سعف يف كرة الق���دم الن�سائية هي اأن 
املباري���ات تك���ون بطيئة بع����ش ال�س���يء لأن ج�سد 
الفتي���ات لي����ش مث���ل ال�سب���اب واألعابه���م اخل�سنة 
وتدافعهم اخل�سن ولكن هناك �سعي لدى كل الأندية 
للتدريب املتوا�سل والتمري���ن لرفع م�ستوى اللياقة 
البدني���ة للفتي���ات حت���ى حتقيق امل�ست���وى املطلوب 
ولالأ�س���ف بع���د 5 مباريات ب���ني اأنديتنا ب���دون اأي 
ح�سور لالإعالم اأو اأي نقل للمباريات على ال�ساحة 
اللبنانية فاأن الأمر يوؤثر على نف�سية جميع الفتيات 
لأنهن ي�سع���رن باأن الإعالم ل يفيه���ن حقهن، كنا 
نتمنى اأن يتابع الإع���الم اللبناين الدوري والكاأ�ش 

ولكن حتى الآن مل نحظ بالإهتمام املطلوب.
وتق���ول ندى عب���د اجلليل حار�س���ة املرمى للمو�سم 
الثال���ث اأن الإهتم���ام بلعب���ة كرة الق���دم الن�سائية 
غري موجود فنادي ال�سداقة يكون النادي الوحيد 
ال���ذي يهتم باللعبة، اأما عل���ى �سعيد املنتخب فقد 
مرت فرتة مل ن�سمع فيها اأو نرى مثل هذا الإهتمام 
وكاأن املطل���وب ه���و و�س���ول كل الف���رق اإىل الياأ�ش 
لكننا نتمرن والفريق كامل والإحتياط كامل ولدينا 
م���دّرب خا�ش حلّرا�ش املرمى هو اأ�سرف حمجوب 
ومدرب خا����ش للفريق هو عّزت خليل ونحن نلعب 
كفري���ق متخ�س�ش وحمرتف قد جتدنا منرح الآن 
لكن التدريب جدي جدًا ولعل من امل�سحك املبكي 

حامل���ني اأي كاأ�ش للبن���ان ل نرى اأح���د باإنتظارنا، 
احلم���د هلل حققن���ا نتائ���ج كثرية يف دب���ي والأردن 
واأبو ظب���ي وكنا اأول نادي يدعى خ���ارج لبنان وقد 
ذك���رت �سابق���ًا يف لق���اء يل مع تلفزي���ون امل�ستقبل 
مع اأحد براجمهم���اأن متني على الإعالم اأن يدعم 
كرة القدم الن�سائية وفرقها ومباريتها فنحن جيل 
امل�ستقبل للعب���ة، ولكن ل ال�سحف ول املجالت ول 
التلفزي���ون تهت���م اإل بكرة الق���دم للرجال، نحن ل 

ن�ساأل الكرث بل تغطية على الأقل مباراة �سهريًا.

و�شع �للعبة
اأم���ا حار�سة ن���ادي ال�سداق���ة الثاني���ة نادين فخر 
الدي���ن الذي تلع���ب حاليًا يف مرك���ز حار�سة مرمى 
منتخ���ب لبن���ان فتق���ول ب���اأن الإهتم���ام بالالعبني 
متوازي بني نادي ال�سداقة واملنتخب ولكن الفارق 
اأن النادي لديه ملعب���ه اخلا�ش اأما املنتخب فهو ل 
يكاد يجد مالعب ليت���درب فيها ولو ملدة �سهر قبل 
البطولت ولك���ن ب�سورة عامة فاإن نادي ال�سداقة 
ه���و يف و�سع ممتاز بالن�سبة لأندي���ة املغرق العربي 
ول اأق���ول كذلك اأن الو�سع م�ساب���ه بالن�سبة لأندية 
املغ���رب العربي���ة الن�سائية ولكنن���ا نكت�سب اخلربة 
اجليدة منهن عندما نتالقى يف املباريات اأو نتناف�ش 
خارج لبنان، ودائمًا يرّحبون بنادي ال�سداقة كناٍد 
مميز وكمنتخ���ب لبناين ب�سبب عدم وجود لعبات 
اأجنبيات معنا، اأما بالن�سب���ة لإهتمام الإحتاد فاأنا 
اأعتقد باأنه جيد لأننا مل ن�سافر اإىل خارج لبنان ول 
ملرة واحدة يف ال�سيارة فدائمًا هناك رحالت جوية 
وترافقن���ا جلنة فنية قوية واللجن���ة الن�سائية تهتم 

فينا فعاًل وعلى راأ�سها الأ�ستاذ اأومبك...
ت�سف���ر ال�سافرة وتنطل���ق الالعب���ات اإىل امللعب 
���ور التدريب���ات اأما  ون���رى التلفزي���ون القط���ر ي�سّ
حمطات التلف���زة اللبنانية فغائبة عن امللعب حتى 

اإ�سعار اآخر.

نادي �ل�شد�قة �لريا�شي
ورود ربيعية تزهر يف بريوت

حتقيق : ي�شرى وخالد �للحام
نادي ال�صداقة الريا�صي ناد ن�صائي ي�صم فريقاً لكرة القدم واآخر للكرة الطائرة ويعتر من االأندية املميزة يف بريوت التي �صجلت بطوالت 
داخـــل لبنـــان وخارجـــه وحقـــق نتائج جيدة يف مبارياتـــه التي لعبها يف دبـــي، واأبو ظبي، وعمان، و�صـــواه من العوا�صم العربيـــة ولعله اأول ناد 
ن�صائـــي يدعـــى اإىل مباريـــات خـــارج حـــدود الوطن، ومن هنـــا كان اللقاء مـــع وروده الربيعية مـــن ال�صبايا اللواتي خ�صن جمـــال هذه اللعبة 
اخل�صنة بجدارة، فكانت ملا حمطة معهن يف مقر النادي وملعبه املبنيرّ وفق اأرقى املوا�صفات عند ال�صارع الرئي�صي الأوت�صرتاد مطار بريوت 

اأن اأ�سرن���ا اإذا اأرادوا اأن يعرفوا اأي �سيء عنا وعن الدَويل وكان اللقاء االأول مع امل�صوؤولة االإدارية للنادي هناء عا�صور يف هذا احلوار:
مبارياتن���ا فاإنهم يرون ذلك ع���رب اإحدى القنوات 
العربي���ة ملعرفة النتيج���ة، بينما القن���وات املحلية 
ل تهت���م باملو�س���وع والإعالم غائب متام���ًا عنا يف 
لبن���ان، وعندم���ا ن�سافر اإىل اخل���ارج ونربح ونعود 
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فن تحقيق

�س���د  بالعن���ف  املن���ددة  الأ�س���وات  اأك���رث  م���ا 
املراأة،اأ�س���وات جت���اوزت كل احل���دود اجلغرافية 
يف الع���امل باأكمل���ه و ع���ال �سجيجه���ا ل���دى جميع 
اجلمعي���ات احلقوقي���ة و املنظم���ات الن�سائي���ة ل 
ميكن لأي عاقل مّت���زن اإّل اأن ي�سبح مع الرافعني 
و الرافع���ات اأ�سواتهم،غ���ري اأّن الكث���ري يغفل عن 
العن���ف �س���د الرج���ل عنف ق���د يك���ون يف حالت 
اإ�ستثنائية غري اإّنه موجود ل ميكن اإنكاره يبدو اأّنه 
جاء دور الرجل لي�سرب من نف�ش الكاأ�ش املّر على 

يد اجلن�ش الناعم.
العنف لي�ش مرتبط فقط بالفقر فالفئات املي�سورة 

و املثقفة تعاين من نف�ش امل�سكلة.
تتداخل اأ�سب���اب عديدة يف م�ساألة العنف الأ�سري 
�س���د الرجل كما ه���و احلال بالن�سب���ة للعنف �سد 
امل���راأة و اأهم ه���ذه الأ�سباب:)طبيع���ة موؤ�س�سات 
التن�سئة الجتماعية الت���ي ت�سّكل الأ�سرة حمورها 
الرئي�س���ي فالبي���ت تغيب عنه ف�س���اءات احلوار و 

النقا�ش و الت�سامح(
ي�سيف رئي�ش ال�سبكة املغربية للدفاع عن الرجال 
يق���ول:«اأّن الغلب���ة تك���ون دائم���ًا لأح���د الطرف���ني 
بالعتبار،فالأ�س���رة م�سوؤول���ة ع���ن تولي���د مع���امل 
العن���ف عن���د تن�سئ���ة الطف���ل و هن���اك موؤ�س�سات 
الرتبية و التعليم اأغلبها تعلّمهم  الزجر و العقاب، 

فاملق���ررات الدرا�سي���ة ل حتمل كث���ريًا من معاناة 
امل�ساواة و العدل و احلوار و التاآخي” .

ال�سبكة املغربية للدفاع عن حقوق الرجل اإ�ستقبلت  
نح���و« 750 » حال���ة عن���ف �سد اللرج���ال من قبل 
زوجاته���م بال�سافة اإىل �سبل م���ن ال�سكاوي عرب 
الهات���ف اأو الربيداللكرتوين و يتوزع العنف الذي 
يتعر����ش ل���ه الرج���ال يف املغ���رب من���ه اجل�سدي 
و املعن���وي و القان���وين و ي�س���ل العن���ف اجل�سدي 
يف احل���الت الت���ي تو�سل���ت اإليها ال�سبك���ة اىل ما 
يق���ارب«20 »   باملئ���ة من احلالت الت���ي �سجلتها 

ال�سبكة.  
�أما �لأ�شكال �لأخرى: 

احلرم���ان م���ن �سل���ة الرح���م، الإ�ستي���الء عل���ى 
الأم���وال، الطرد م���ن بيت الزوجي���ة و بالتايل قد 
ي�س���ل اإىل ع���دم اإحرتام الرج���ل اأم���ام الأبناء و 
اجلريان و الأق���ارب و لكن الأخطر هو د�ش ال�سم 

يف الأكل و ال�سرب.
فم���ن امله���م اأن نذك���ر اأّن هن���اك ح���الت �سرب 
يتعّر����ش ل���ه الّرج���ال املعنفني،لك���ن ل يري���دون 
الف�ساح عنه اإّل  اأّن اأولئك و�سلت ق�ساياهم اإىل 
املحاكم،فهناك ن�س���اء ت�ستخدم اأ�سلوب ال�سحر و 
ال�سع���وذة ت�سعها يف الطع���ام و ال�سراب طمعًا يف 

ك�س���ب وّده و حماولة ال�سيطرة عليه غافلة اأّن تلك 
امل���واد ال�سامة قد توؤثر على �سّحته و قد توؤدي اإىل 

وفاته.
فالعن���ف �س���د الرج���ل ق���د ينعك����ش عل���ى حالته 
النف�سي���ة ما قد ي�سيبه بالإكتئ���اب  اأو باإختاللت 

ع�سبية.
الرج���ل ال���ذي يتعّر�ش للعن���ف من جان���ب املراأة 
ميكن اأن يكون قوي اأمام النا�ش الآخرين و يدافع 

عن حقوقه.
و قد يكون العنف �ستم���ًا وقحيًا اأو �سحرًا �سريحًا 

اأو �سربًا مربحًا اأو قتاًل.
اإّن امل����راأة املت�سلط����ة ،ناك����رة الح�س����ان كاف����رة 
الع�س����رة، كذل����ك الرج����ل املت�سّل����ط  ،ال�سّك����ري، 
العربيد امل�ستبد لي�سا بحاجة للدفاع عنهما بقدر 
م����ا هم بحاجة لوعي اإن�ساين يوقفهما عند حدود 
الأدب و الإلت����زام باملعاي����ري الأخالق����ة و الدينية 
الت����ي تفر�ش عليهما الإحرتام املتبادل بدياًل عن 

العنف املتبادل.
و لأّن العالق���ة ب���ني اجلن�س���ني عالق���ة تكاملّي���ة و 
لي�ست عالقة مفا�سلة جتد الأ�سوياء من اجلن�سني 
ل يلج���اأون للعن���ف كو�سيلة لفر�ش ال���راأي و اإنهاء 

اخلالف مهما كانت الأحوال.
�إعد�د: ل. هـ.
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فازت املطربة اللبنانية اإلي�سا بجائزة املو�سيقى العاملية "وورلد ميوزك اأوورد 

2010" لأف�سل األبوم عربي خالل احلفل الذي �سارك فيه جنوم دوليني يف 
 اإمارة موناكو. 

اإعتلت األي�سا م�سرح �سبورتنج كلوب وقدمت اأغنيتها "ت�سدق مبني" من 
األبومها الأخري الذي كان �سبيلها للفوز باجلائزة العاملية للمرة الثالثة بعد 
 اأن حقق الألبوم منذ �سدوره قبل 18 اأ�سبوعا اأعلى املبيعات لألبوم عربي. 

ح�سد جنوم عامليون جوائز امل�سابقة ال�سنوية ال�سهرية، ويف مقدمتهم 
جينيفر لوبيز واأكون وتزيانو فريو وديبورا كوك�ش واأندريه بوت�سيلي وديفيد 

جويتا وكيلي رولند ونامي اأمورو وفرق مو�سيقى عاملية من بينها فرقة 
 �سكوربيون.

ويف كلمتها املقت�سبة عقب تلقيها اجلائزة كان ال�سكر الالفت الذي وجهته 
اإلي�سا اإىل امللياردير ال�سعودي الوليد بن طالل مالك �سركة روتانا لل�سوتيات 

وفريق عمل ال�سركة ومدير اأعمالها اأمني اأبي ياغي وحمبيها ووالدتها 

ووالدها "الذي كان حافزا دائما لها على موا�سلة النجاح قبل اأن يخطفه 
 القدر من اأبنائه وبناته كما اأهدت فوزها اإىل وطنها لبنان".

والتقت اإلي�سا يف مونت كارلو بنجوم عامليني تقدمهم جنيفر لوبيز 
وزوجها مارك اأنتوين وبيرت اأندريه واأندرية بوت�سيلي وفيكتوريا �سلفر�ستد 

 وم�سمم الأزياء العاملي روبرتو كافيللي. 
وقالت اإلي�سا يف ت�سريحات اأدلت بها يف مونت كارلو اإن فوزها باجلائزة 

واجلديد"  الأف�سل  تقدمي  اإىل  خاللها  ت�سعى  جديدة  مرحلة  "بداية 
و�سددت على اأن �سركة روتانا "مل يكن لها اأي دور يف ح�سولها على 

اجلائزة" وهو اأمر اأكدته ميل�سا كوركن امل�سرفة على حفل توزيع 
 اجلوائز. 

اأو�سحت كوركن اأن األي�سا حازت على اجلائزة لأنها ت�ستحقها ، واأ�سارت 
اإىل اأنها توؤكد على اأن اجلائزة يفوز بها من ي�ستحقها فقط، واأنها لي�ست 

عر�سة للبيع كما حتاول بع�ش اجلهات التلميح بذلك.

جائزة عاملية لإلي�شا: �أف�شل �ألب�م عربي
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مر�ش معٍد ين�ساأ نتيجة ال�سابة بفريو�ش ر�سحي ل 
متكن روؤيته. وي�سبب عادة جريان الأنف و�سعاًل 

ووجع���ًا يف احلل���ق. والر�سح قد ي���زول دون حاجة 
املر�ش:رع�س���ة  الدواء.اأعرا����ش  ل�ستعم���ال 
احل���رارة.اآلم  درج���ة  يف  وق�سعريرةارتف���اع 
احلل���ق. يف  �سديد.احتق���ان   ع�سلية.اعي���اء 
الأطعم���ة  والعالج:تن���اول  جاف.الوقاي���ة  �سع���ال 
)ج(. فيتام���ني  عل���ى  حتت���وي  الت���ي   والفواك���ه 
يحت���وي  مبحل���ول  والراحة.الغرغ���رة  الن���وم 
 عل���ى �سائ���ل مطهر.تن���اول امل�س���ادات احليوي���ة.
ال�سعال Cough عار�ش ينتج عن اإ�سابة باأمرا�ش 
عدي���دة، جميعها ت�سي���ب احللق والرئ���ة وال�سعب 
الهوائي���ة. ومن هذه الأمرا����ش الر�سح � احل�سبة � 
التدخني � التهاب ال�سعب الهوائية � النزلة ال�سدرية 
� الرب���و � م�س���اكل القل���ب � ال�سعال الديك���ي � ال�سل � 

الدفرتي���ا. ولي�ش ال�سع���ال �سوى و�سيل���ة لتخلي�ش 
اجلهاز التنف�سي من البلغم.العالج:على املري�ش اأن 
 يتناول كمية كبرية من املاء وال�سوائل لتليني البلغم.
�سب���ب  املغلي.معاجل���ة  امل���اء  بخ���ار  تن�س���ق 
التدخ���ني. ع���ن  الرئي�سي.المتن���اع   ال�سع���ال 
الته���اب ال�سع���ب الهوائي���ة  Bronchitis مر�ش 
ي�سيب ال�سع���ب الهوائية التي ينتقل الهواء عربها 
اإىل الرئت���ني. ويك���ون م�سحوبًا ب�سع���ال وخماط، 
ي�سبب���ه فريو�ش.اأعرا����ش املر�ش:�سعال م�سحوب 
المب�سلني.المتن���اع  مبخاط.حمىالعالج:تن���اول 

عن التدخني.

�لنزلة �ل�شدرية   
 The thoracic catarrh

التهاب حاد ي�سيب الرئت���ني، ويكون عادة مرحلة 

لحق���ة م���ن مراح���ل ال�ساب���ة مبر����ش يف جه���از 
التنف�ش.الأعرا�ش:ق�سعريرة�سرع���ة يف التنف����ش.
 ارتفاع يف احلرارة�سع���ال م�سحوب ببلغم اأ�سفر.
امل�س���ادات  ال�سدر.العالج:ا�ستخ���دام  يف  اأمل 
احلرارة.تن���اول  خمف�س���ات  احليوية.ا�ستخ���دام 

الكثري من ال�سوائل.

 �جلي�ب �لنفية
الفج���وات  ي�سي���ب  الته���اب   Sinusitis
يك���ون  وق���د  بالأن���ف  املت�سل���ة  الهوائي���ة 
موؤقتًا.العرا����ش اأو  مزمن���ًا   اللته���اب 
اأمل ف���وق الع���ني وحتتها.ظه���ور تقي���ح يف الأن���ف 
 اأو م���ادة خماطي���ة �سميكة.ارتف���اع يف احل���رارة.
العالج:التق���اء م���ن ال�ساب���ة بالر�سح.ا�ستن�ساق 

املاء املالح.و�سع الكمادات ال�ساخنة على الوجه.

Influenza  �لنفل�نز� 

كالريي التوفري طب
للمفرو�شات والتحف الفنية

حارة �صيدا: طريق عام اجلباع – تلفون: 07/890072

�شعارنا
�لأمانة
وخدمة
�لزبائن

زيارتكم
ت�شرفنا
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حرم ال�سفري ال�سوري يف �سيداجنالء م�سطفى �سعد تكرممجتمع

هبة غانم ، جانني ميشال موسى، فيروز علي، نجالء سعد، منيرة عبد الرحيم مراد.  

مرلني أسعد حردانسونيا فرنجية، أندريه لحود، فيروز علي نجالء سعد ، أولغيتا الفرزلي، وفاء ناجي املصري.  

سوما األمني، وهبة غانم.

هيام البزري الشريف، نجالء سعد، رقية نزيه البزري نجالء سعد وكريمتها رنا، وياسمني سنو   

وفاء املصري، لودي أبو درويش، زينة البزري  

عقيلة السفير السوري، نجالء سعد، واملدعوات خالل قطع قالب الحلوى  

رنا الخليل، ورنا رسامتي.  

نجالء سعد، عايدة وفيق جزيني، ريم محمد دنش  

بشرى عسيران، منى فايز شكر  

اأقامت ال�سيدة جنالء م�سطفى 
"املركز الوطني  �سعد، رئي�س���ة 
للعي���ون" حف���ل غ���داء  تكرميًا 
يف  ال�س���وري  ال�سف���ري  لعقيل���ة 
لبنان ال�سيدة ف���ريوز علي عبد 
الك���رمي عل���ي. ح�سره���ا ح�سد 
ال�سيا�سيني  كبري من عقي���الت 
والفعالي���ات  والدبلوما�سي���ني 
الجتماعية وكوكبة من �سيدات 

املجتمع.
تخلل كلمات: ل�ساحبة الدعوة، 
واملحتف���ى بها، ثم قط���ع قالب 
حل���وى يحم���ل �س���ورة العلمني 
اللبناين وال�س���وري ، الت�سامن 

وحدة البلدين ال�سقيقني.
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احتفال ال�سفارة ال�سورية يف لبنان بيال - بريوتمجتمع

 الدكتور أسامة سعد، وظافر املقدم

مصطفى وميرنا املوالوي

فتحي أبو العردات، وعلي الفيصل والقائم بأعمال الوزير زياد بارود، وتيما حرب
سفارة فلسطني أشرف دبور

رجل األعمال مرعي أبو مرعي، والوزير وئام وهاب واملحافظ مالك عبد الخالق،
ورئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، وبسام املصري

الرئيس نبيه بري ومفتي الشمال مالك الشعار

نهاد الخولي، القنصل علي عالء الدين، مرعي أبو مرعي واإلعالمي غالب بعاصيري 
والدكتور أحمد عكرة، والدكتور سعيد عكرة.

حسن ناصر، فاروق البزري، بسام املصري، مرعي أبو مرعي

النائب وليد جنبالط متوسطًا نورا جنبالط ، وإيمان أسامة سعد

غالب أبو زينب، النائب مروان حمادة، والنائب علي فياض

الوزير عدنان القصار، الوزير علي الشامي، السفير السوري علي عبد الكريم علي  

سالم وتيما خيزران

اإلعالمية مهى شمس الدين، والنائب علي بزي، واإلعالمية ريما صادق

النواب اسماعيل سكرية، محمد رعد، والوزير حسني الحاج حسن

اللواء جميل السيد، وزوجته سوسن، وابنه املحامي مالك

نجالء مصطفى سعد

الرئيس حسني الحسيني، وميشال ساسني  

اأق���ام ال�سف���ري ال�سوري يف لبن���ان علي عبد 
الك���رمي عل���ي، حف���ل ا�ستقب���ال وكوكتي���ل، 
مبنا�سب���ة عيد اجل���الء الوطن���ي لبالده يف 
بريوت ح�س���ره ممثل���ي الروؤ�س���اء، اإ�سافة 
اإىل احل�سور ال�سخ�سي للرئي�ش نبيه بري، 
متي���ز احلفل باحل�سد الكب���ري لل�سخ�سيات 
والهيئ���ات  وال�سيا�سي���ة  الدبلوما�سي���ة 
القت�سادية والجتماعية، وفعاليات حزبية 
وطني���ة، وعدد كب���ري من الن���واب والوزراء 

و�سفراء الدول العربية والأجنبية.
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اأقامت ال�سّيدة جنالء م�سطفى �سعد رئي�سة “املركز الوطني للعيون” 
حف���ل تكرمي لعقيلة رئي�ش جمل�ش النواب اللبناين ال�سّيدة “رندى نبيه 
ب���ري” بح�سور عقيلة ال�ّسفري ال�سوري يف لبن���ان ال�سّيدة “فريوز علي 
عبد الكرمي علي”، اإىل جانب ح�سد كبري  من ال�سخ�سّيات الن�سائية و 

الهيئات الإجتماعّية و الفّعاليات و �سّيدات املجتمع الّلبناين.
تخّل���ل احلف���ل كلمات :لل�سّيدة “جنالء �سع���د” و للمحتفى بها ال�سّيدة 
“رندى بّري” تعبريًا عن اأهمّية اإخال�ش دور املراأة العاملة يف لبنان 
به���دف تعزي���ز الّروابط الإن�سانّي���ة و الإجتماعّية لالأ�س���رة يف لبنان،و 
لالإرتقاء بها اإىل اأ�سم���ى درجة من درجات الرقي والتقّدم و الإزدهار 
حت���ت عنوان واحد و م�سمون اأخالقي واحد مّتني لدعم وحدة ال�سف 

و متتني اأوا�سر املجتمع اللبناين كّحق م�سروع لكل الوطن.
و باملنا�سب���ة الكرمية ق���ّدم “املركز الوطن���ي للعيون” درع���ًا تقديريًا 
للمحتف���ى به���ا ال�سّيدة “رن���دى بّري” عرب���ون وف���اء و تقدير وحمبة 

لدورها الفاعل يف �سّتى املجالت الإن�سانّية والإجتماعّية .
كما حظيت املحتفى بها ال�سّيدة “رندى بّري” هدّية قيمة من ال�سّيدة 
“ملك���ة خليفة”عبارة ع���ن اأ�سغال يدوّية عربون حمّب���ة ووفاء تقديرًا 

لعطاء ال�سّيدة “رندى بّري”
كم���ا ت�سّرفت اأ�س���رة جمّلة “�سيدا ع���رب التاريخ” بتق���دمي باقتي ورد 
عربون حمّبة ووفاء و تقدير لل�سّيدتني “رندى بّري” و “جنالء �سعد” 

قّدمتها ممثلة املجّلة “ليال ها�سم”.

حفل تكرمي ال�سيدة رندة بّري يف �سيدامجتمع

يني، ملعان مجذوب، صوما األمني، هبة غانم، عليا عز الدين .نجالء سعد، رندى بّري
ّ
بانه عكرة، هدى موعد، وفاء أبو العرداتعايدة جز

نجالء سعد، ريم دنش، رندى بري، عليا عز الدين سارة سعد تقّدم باقة ورد للسّيدة رندى بّري لحظة وصولها إلى منزل نجالء مصطفى سعد

عايدة جزيني عقيلة السفير فيروز علي، رندة بري، نجالء سعد

رندى بري و علياء خليفة نجالء سعد تلقي كلمتها رندى بّري تلقي كلمتها

نتانيا البابا، علي عز الدين، نجالء سعد، رندى بري، هبا غانم ورنا املصريعلياء خليفة، أمينة بّري فواز، نجالء سعد، رندى بري، عليا عز الدين، بهّية قطيش، هدى قرعوني

إليسا الزين، عايدة جزيني، نجالء سعد، رندى بري، جنني موسى رندى بري تصافح هيام خليفة، و دالل جنبالط 

خديجة قرعوني وليلى غندورالسيدة رنده بري والسيدة نجالء سعد

مجتمع
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منى اللقيس، رندى بري، عليا عز الدين، خديجة قرعوني، ريم دنش

دينا حسون، عليا عز الدين، سارة عز الدين، رندى بري 

السيدة رندى بري، وعقيلة السفير السيدة فيروز علي، و السيدة نجالء سعد 
واإلعالمية ليال هاشم واإلعالمي غالب بعاصيري

رندى بري، نجالء سعد، هبة غانم

رندى بري، ليلى فرحات

رندى بري وعليا عز الدين

رندى بري وعيسى غندور

ى املسلماني
ّ
فاطمة سمهور، رندى بري ويمن

جانب من اإلحتفال

ياسمني ورجاء البابا

ملكة خليفة، رندى بري، نجالء سعد 

رندى بري، رجاء البابا، ام عمر أبو زينب

ام أيوب ورندة بري 

منى حربلي، سارة الدهيني، سارة سعد وخديجة قرعوني

مجتمعمجتمع

السيدة رندة بري ترحب بوالدة السيدة نجالء سعدالزميلة ليال الهاشم تقدم باقة ورد للسيدة نجالء سعدالزميلة ليال الهاشم تقدم باقة ورد للسيدة رنده بري
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اأق���ام الإعالم���ي و�سام حنا ماأدبة غداء مميزة يف مطعم املختار ح�سره ح�سد كبري من الوجوه الإعالمية والجتماعية و�سيدات املجتمع، اإىل جانب تكرمي عدد ماأدبة اإعالمية مميزة يف مطعم املختار جن�سنايا- �سرق �سيدا - جنوب لبنانمجتمع
كبري من امل�سنني، ووزعت باملنا�سبة الهدايا على اجلميع.

اإلعالمية منتهى عالمة وعبد الرحمن بلعهوسام حنا، إيمي سكر، نضال بشراوي

الزميل جعفر جواد، اإلعالمية إيمي سكر

باسل أبو حمدان، إيمان دمعة

أليسار علوة، وعبد الرحمن بلعهشرين نضال بشراوي، وشرين

غريس بطرس، وسام وريتا حنا، عبد الرحمن بلعة، وعبير لبوسدينا وهبي، ريتا ووسام حنا، وعبير لبوس

وسام حنا متوسطًا اإلعالمي غالب بعاصيري ومنتهى عالمة
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أبـــــــراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

م لـــك لتختـــار منها  اقرتاحـــات ُتقـــدرّ
املنا�صـــب لت�صيري االأعمـــال، ولو�صع 
املهمـــة.  للمواعيـــد  زمنـــي  جـــدول 
اأنـــت مـــن االأ�صخا�ـــس املحظوظـــني، 

والفلك يعدك بالكثري

تهتم هذه االأيام بعامل املو�صة، وتنتقي 
منها الرائج، وتعمل امل�صتحيل لرتويج 
االأ�صدقـــاء.  بـــني  وذوقـــك  اأفـــكارك 
بع�ـــس  ت�صوبهـــا  باحلبيـــب  عالقتـــك 

التوترات، فعالج االأمور بحكمة

فـــوزك االأخري لي�ـــس بجديد عليك، 
الربـــح  اىل  ت�صعـــى  دومـــاً  فاأنـــت 
ـــرة  املظفرّ وم�صريتـــك  واالأنت�صـــار، 
بانتظـــار  العمـــل  عقـــود  م�صتمـــرة. 

توقيعك، فكن على اأمترّ االأ�صتعداد.

احليـــاة خ�صـــارة وربـــح، فعليك تقبل 
النتائـــج مهما كانت �صعبـــة. القليل 
مـــن الراحة واجب لتجنـــب االأ�صواأ. 

تابع م�صوارك

حتوالت كبـــرية ت�صهدهـــا يف العمل، 
والفلـــك  تعاك�صـــك،  والظـــروف 
وال�صكينـــة  بالهـــدوء  ين�صحـــك 
وانتظار تغيريات مرتقبة. اأنت على 

موعد مع احلبيب

تاأتيـــك دعـــوة لزيارة اأحـــد املعار�س، 
وتلبـــي الدعـــوة بـــكل طيبـــة خاطر. 
لبترّهـــا  ت�صعـــى  موؤجلـــة  مواعيـــد 
مبزاولـــة  بدانتـــك  عالـــج  ب�صرعـــة. 

الريا�صة

متـــر باأزمة مادية عابـــرة، فال تهتم 
لها كونـــك من املوؤمنني باأن ت�صرف 
مـــا يف اجليـــب، باأتيك مـــا يف الغيب. 

د ثقتك بنف�صك جدرّ

عقـــارب الزمـــن ال تقـــف حيـــث اأنـــت 
تريـــد، بل حيث الزمن يريد. ت�صعى 
لل�صيطرة حتى على الوقت، والفلك 
ين�صحـــك بالـــرتوي واأخـــذ االأمـــور 

ي مبنحى جدرّ

ـــك  علمرّ قـــد  االأخـــري  الدر�ـــس  رمبـــا 
يف  تقـــع  اأن  مـــن  فاحـــذر  الكثـــري، 
طبـــول  اأخـــرى.  مـــرة  التجربـــة 
الفـــرح تـــدق يف حميطـــك، فتح�صر 

الأ�صتقبال اأيام جميلة.

مفكرتـــك العملية مليئـــة باملواعيد، 
ال�صـــركاء،  مـــع  جيـــد  والتن�صيـــق 
واحلـــظ ي�صحك لـــك ويهبك االأمل 
املن�صود. ت�صعر بالعمق اأنك حمبوب 

من اجلن�س االآخر، وهذه نعمة

يتعلـــق  مـــا  بـــكل  اليـــوم  هـــذا  تهتـــم 
بال�صوؤون االأن�صانية، وتلبرّي الدعوات 
علـــى  ُرْد  ال�صـــاأن.  بهـــذا  املخت�صـــة 

االأ�صئلة فقط بدون مواربة

ت�صتقبـــل نهـــارك بابت�صامـــة م�صرقة 
الظـــروف  رغـــم  متفائـــاًل  جتعلـــك 
عالـــج  بهـــا.  متـــر  التـــي  ال�صعبـــة 
نف�صيتـــك املحبطـــة اأغلـــب االأوقـــات 

ب�صماع املو�صيقى الهادئة
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