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كلمة العدد

٭ ت�سه���د ال�ساح���ة العربي���ة حراكًا 
�سعبي���ًا عارمًا يف عدد م���ن البلدان 
منذ الثورت���ن التون�سي���ة وامل�سرية 
غ���ر اأن الالف���ت يف كل م���ا يجري، 
اإىل  الفل�سطين���ي  احل���دث  تراج���ع 
اخللف، رغ���م ما تعر�ست وتتعر�ض 
وح�سي���ة  غ���ارات  م���ن  غ���زة  ل���ه 

واعتداءات اإ�سرائيلية م�ستمرة.
واإذا كانت احلركة ال�سعبية العربية 
الت���ي ت�سهدها هي حال���ة �سحية يف 
كل الأحوال، فاإن البو�سلة الأ�سا�سية 
الحت���الل  نح���و  تبق���ى  اأن  يج���ب 
الإ�سرائيلي الذي ي�سعى اإىل ت�سفية 
الق�سية الفل�سطيني���ة م�ستفيدًا من 
الن�سق���اق احلا�سل داخ���ل ال�سعب 
الفل�سطيني من جه���ة ومن انهماك 
الع���رب يف م�ساكله���م الداخلية من 

جهة اأخرى.

٭ اأم���ا نح���ن يف لبن���ان فيكف���ي اأن 
الع���دو  اأن  جي���دًا  ونع���رف  ن���درك 

الإ�سرائيلي،

ا�ستهدافات���ه...  ع���ن  يتوق���ف  ل���ن 
واعتداءات���ه علينا.. ج���وًا.. وبرًا... 

وبحرًا.

٭ واإذا.. كان ق���د تعل���م م���ن در�ض 
حرب متوز عام 2006 فاإنه لن يوفر 
حلظ���ة واح���دة لتنفي���ذ اأطماعه يف 

لبنان

٭... ولعل اخلط���ر الأكرب يبقى يف 
حماولت اإ�سرائي���ل امل�ستمرة للنيل 
من الوحدة الوطني���ة اللبنانية التي 
تبق���ى اأح���د اأب���رز عنا�س���ر املوقف 

املقاوم للبنان.

لبنان عن��ن �ل�حدة �ل�طنية
وفل�شطني... و�لقد�ض... ُحلم �لع�دة �لكبري
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الغالفالغالف

بهية �حلريري:
�لتعر�ض ل�ش�ريا ول� بكلمة �مر م�شتنكر ومرف��ض 

رف�شًا باتًا لأنها دولة نحرتمها

خالل لقائها جلان �لأحياء �ل�شعبية يف مدينة �شيد�

وا�ستعر�س����ت احلري����ري ب�سكل مف�س����ل املو�سوع البيئ����ي يف منطقة �سيدا 
ف����راأت ان����ه م�سكل����ة قدمية ولي�س����ت جديدة ، وه����و يعني املنطق����ة كلها ول 
يعن����ي �سيدا وحدها اأو جوار �سيدا وحده .. وقالت : ل يجب اأن ناأخذ هذا 
املو�س����وع ولو للحظ����ة باملفهوم ال�سيا�سي املت����داول ، اي ل يجب ان ن�سي�سه 
ونق����ول ان احل����ق على فالن او عل����ى فالن .. ومن خ����الل اجتماعي مع كل 
بلديات املنطقة ومن خالل الت�ساور مع الأهايل ، مل�ست ارادة وا�سرارا من 

اجلميع على التو�سل اىل حل ، واحلل له اربعة مرتكزات : 
1- املرتك����ز الأ�سا�س����ي ه����و مو�س����وع جبل النفاي����ات الذي مل يع����د يتحمل 
اك����ر مم����ا هو موجود علي����ه .. وبلدية �سيدا مل تتخذ ق����رار اقفاله ال بعد 
ان تبلغ����ت من اللجنة الفني����ة امل�سرفة على املكب ان����ه مل يعد بالمكان ان 
ي�ستقبل املزيد من نفاي����ات املنطقة وح�سره بنفايات املدينة موؤقتًا لبينما 

ينجز مو�سوع املعمل . 
2- واخلط����وة التي ا�سبح����ت قريبة هي مو�سوع 
احلاجز البحري والذي مين����ع �سقوط النفايات 
يف البح����ر، لك����ن بع����د ا�ستقال����ة احلكومة جرى 
نقا�����ض كبر هل  يحت����اج اىل مر�سوم يف جمل�ض 
ال����وزارء اأم اىل مر�سوم ع����ادي .. لكن تبن اأنه 
ميكن ال�سر به مبر�سوم عادي. وقريبا �سيوقعه 
وزي����ر الأ�سغ����ال ويح����ال اىل رئي�����ض اجلمهورية 
ليوقع����ه ويحيل����ه اىل رئي�ض احلكوم����ة . وبعدها 
تاأخ����ذ ال�سرك����ة الت����ي ر�س����ا عليها امل�س����روع اأمر 
املبا�س����رة ليبداأ العمل يف احلاجز البحري الذي 

ي�سكل اخلطوة الأوىل نحو احلل النهائي.
3- اخلطوة الثانية معاجلة املكب ، لأنه من اكرب املكبات يف لبنان ، ودفرت 
ال�س����روط منجز ويفرت�ض اأن يطلب من وزارة البيئة طرح مناق�سة عاملية 

وهذه حتتاج اىل �ستة اأ�سهر من الجراءات .
4- وهناك مو�سوع املعمل الذي ا�سبح جاهزا ، وتعرفون ان املعمل موجود 
عقاريا يف مدينة �سيدا ، والذي وقع العقد هو بلدية �سيدا والذي يتاأثر منه 
هو املدينة ، لذلك مت حتديد كمية نفايات ت�سل اىل 200 طن تعالج جمانا 
للمدين����ة ، وهذا من حق �سي����دا .. لكن املعمل لكي يعم����ل يحتاج اىل 350 

طنا ، توؤخد من البلديات املحيطة . اما كيف �ستدفع البلديات فهذه نقطة 
نقا�ض . هناك �سيء ا�سمه ال�سندوق البلدي امل�ستقل لكل بلدية ح�سة فيه 
، وهن����اك امثلة مطبقة يف مناط����ق بروت وجبل لبنان وطرابل�ض والبقاع ، 
فالعقود التي توقع مع ال�سركات ال�سبيهة بال�سركة امل�سغلة للمعمل ، حت�سم 
40% من ح�سة كل بلدية يف ال�سندوق البلدي امل�ستقل والباقي تدفعه الدولة 
. ونح����ن وبلدي����ة �سيدا طلبنا من رئي�ض احلكوم����ة ان تعامل منطقة �سيدا 
بنف�����ض الطريقة . وهنا بداأ الأخذ والرد م����ع البلديات . وباملح�سلة هناك 
�س����ت بلدي����ات ) عربا والهاللي����ة وبق�سطا وجمدلي����ون والربامية مع بلدية 
�سي����دا ( وافقت على امل�ساركة يف املعمل بنف�����ض ال�سروط . ونحن �سنقدم 
العر�����ض للبلديات الباقي����ة . واذا كانت هناك موافقة فالكل �سيعتمد نف�ض 
النم����ط . واذا ُوّقع العقد مع هذه البلديات فخالل �سهرين ي�ستغل املعمل . 

اي اننا مقدمون على مرحلة املعاجلة الدائمة ولي�ض املعاجلة املوؤقتة . 
وراأت احلريري ان ال�سعوبة تكمن يف ال�سهرين 
املقبلن اللذي����ن يحتاجهما املعمل لبدء ت�سغيله، 
وان ه����ذه ال�سعوبة تكمن يف تاأم����ن مكان بديل 
عن مك����ب �سيدا لرم����ي نفايات بع�����ض البلدات 
املجاورة، لأن هن����اك بلديات امنت امكنة لرمي 
نفاياتها وهناك بلديات لديها م�سكلة والتي هي 
" ال�ساحلي����ة ، جمدلي����ون ، عربا ، الهاللية ، 
بق�سطا والربامية "... هن����اك م�سكلة النفايات 
يف الطرقات التي بقيت 15 يوما من دون ازالتها 
. ويف اليوم الواحد ل ي�ستطيعون ان يرفعوا اكر 

من ثالث �ساحنات كبرة . هذا الواقع الذي و�سلنا اليه . 
وا�سافت : خالل ال�ساعات الأربع والع�سرين الأخرة ، كانت هناك حماولة 
لأخ����ذ مو�سوع النفاي����ات اىل ال�سيا�سة، ونحن نقول لك����م من الآن اأن هذا 
املو�سوع لي�ض له عالق����ة بال�سيا�سة، له عالقة بحياة النا�ض اليومية ونحن 
جمبوري����ن ان نطالب مع النا�ض بحقنا يف بيئ����ة نظيفة مثلنا مثل غرنا .. 
هم يريدون اخذه اىل ال�سيا�سة ونحن ل نريد . نحن يجب اأن نت�سامن مع 
انف�سن����ا حتى ن�ستطي����ع ان نقطع هذه املرحلة ، ولي�����ض لدينا ال اأن ن�سغط 

لإيجاد احلل. 

راأت النائ����ب بهية احلريري اأن التعر�ض ل�سوريا ولو بكلمة هو امر م�ستنكر 
ومرفو�ض رف�سًا باتًا لأنها دولة نحرتمها.

واأك����دت احلريري خالل اجتم����اع ت�ساوري مو�سع عقدت����ه يف جمدليون مع 
جل����ان الأحياء ال�سعبية يف مدينة �سي����دا ، اأن اي خلل يوؤدي اىل فتنة نحن 
�س����ده ، وان �سالمة النا�ض و�سالمة البلد و�سالمة العالقة ال�سنية ال�سيعية 
والعالق����ة امل�سيحي����ة ال�سالمية هي قبل كل �س����يء ، ول يجب اأن نقوم باأي 
انفع����ال قد ي����وؤدي اىل ا�ستباك مذهبي او طائفي . وقالت: نحن كما نطلب 
م����ن الآخرين عدم التدخل يف �سوؤوننا لن نتدخل يف �سوؤون الآخرين ... ول 

يج����ب اأن ننج����ر اىل م�سكلة ميك����ن ان توؤدي اىل ا�ستب����اك خطر . نحن مع 
الدولة ونحن مع التنوع.. ونحن نقبل الختالف لكن حتت �سقف الدولة .. 

لدينا عدو وحيد هو ا�سرائيل فقط .
وفيم����ا يتعلق مب�سكلة النفايات يف منطق����ة �سيدا ك�سفت احلريري عن اأنه 
خالل ال�ساع����ات الأربع وع�سرين كانت هناك حماول����ة لأخذ املو�سوع اىل 
ال�سيا�س����ة ، وقالت: هذا املو�سوع لي�ض له عالق����ة بال�سيا�سة ، بل له عالقة 
بحي����اة النا�ض اليومية ونحن جمبورين ان نطالب مع النا�ض بحقنا يف بيئة 

نظيفة مثلنا مثل غرنا .. 

حنن ضد اي خلل 
يؤدي اىل فتنة وضد 
اي انفعال يفضي إىل 

اشتباك مذهيب
او طائفي
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املراأة" ل�صوؤون  الوطنية  "الهيئة 
تطلق حملة الإلغاء التمييز االإقت�صادي �صدها

املنا�صالت  ال�صيدات  من  نخبة  التاريخ" تلتقي  عرب  "�صيدا 
على  مر ال�صنني ملعرفة ما يطمحن اإىل حتقيقه واإجنازه يف 

العام 2011؟

كيف ينظر االإعالميون 
اإىل احلكومة املقبلة وماذا ياأملون منها؟

اأ�صمى بلويل ديراين... عطاء م�صتمر... يف �صبيل جمتمع 
قوي... نحو م�صتقبل اأف�صل 
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ال تخفي �صراً
من هي؟ ال�صخ�صية االقت�صادية الهامة التي ا�صت�صافت 
اأمـــرياً عربيـــاً بعـــد منت�صف الليـــل، للتوقيـــع على ن�س 
اتفـــاق لعقـــد م�صروع كبري قيد االإعـــداد والدرا�صة قبل 

بدء التنفيذ واالإجناز مع بداية هذا العام.

اختبار
تعتـــزم �صخ�صيـــة اقت�صاديـــة فاعلـــة وهامـــة ج�س نب�س 
بع�ـــس الفعاليـــات االقت�صاديـــة االغرتابيـــة اللبنانيـــة 
يف بـــالد االنت�صـــار بخ�صو�س رغبة عقـــد لقاء اغرتابي 
كبـــري يوؤيـــد فكرة اإن�صاء جمل�ـــس اقت�صادي – اغرتابي 
بهـــدف اإقامة م�صاريـــع �صياحية كـــربى يف لبنان، نظراً 
للخطـــوات االيجابيـــة التـــي يعتمدهـــا حاكـــم م�صـــرف 

لبنان.

من هو؟ 
املهند�ـــس ال�صاب ال�صيداوي العائـــد من اخلارج بعد اأن 
قام بعـــدة جوالت مكوكية قا�صداً اأقـــرب املقربني اإليه، 

طلباً للنجدة املالية.

ترقبوا!
زيــــارة خا�صــــة لرئي�ــــس حترير جريــــدة عربيــــة هامة اإىل 

لبنان بهدف عقد لقاء مو�ّصع حتت عنوان حوار مفتوح.

من هي؟
فتاة جميلة يف مقتبل العمر مل تتجاوز الع�صرين عاماً 
تعر�صـــت لعمليـــة ابتزاز مهنـــي يف عا�صمـــة عربية مما 
دفع بهذه الفتاة بالتوجه على جناح ال�صرعة اإىل لبنان 
لتقـــدمي �صكوى حتمل �صفة عائليـــة حفاظاً منها على 

�صمعة العائلة.

تتاألــــق امــــراأة لبنانية يف كافة املنا�صبــــات االجتماعية وكاأنه 
اأمر يوحي للعارفني واملقربني وحفظة االأ�صرار )ال�صندوق 
االأ�صود( باأن لهذه االإمراأة م�صتقبل باهر يحمل �صفة تبّواأ 
من�صب هام اجتماعي يف اإحدى املوؤ�ص�صات الهامة والفاعلة 

يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.

�صخ�صية مرموقة جتوب �صوارع �صيدا
�صوهـــدت �صيارة مر�صيد�ـــس 600 )�صبح( جتـــوب �صوارع 
ميدنـــة �صيـــدا بحثـــاً عـــن منـــزل �صخ�صيـــة كرتونية ال 
قيمـــة لهـــا باملطلق يف االأو�صـــاط ال�صيداويـــة اجتماعياً 
وثقافياً واقت�صادياً. تبني فيما بعد اأن هذه ال�صخ�صية 
الكرتونيـــة ال تقطـــن يف مدينـــة �صيـــدا كما اّدعـــى اأمام 

الباحث عنه يف جمال�صه اخلا�صة.
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عيد الب�صارة هبة �صماوية لالأر�س، وب�صارة من 
االأر�ـــس اإىل ال�صماء لطاعـــة العزة االإلهية التي 
تدعو اإىل املحبة وال�صالم والت�صامح والت�صامن 

لعبادة اإله واحد.
ب�صـــارة لبنان بقراره يف عيد الب�صارة هي عنوان 
وحـــدة القيـــم واالأخـــالق واملبـــادئ والتقاليد... 
وعنـــوان ال�صـــالم واملحبـــة والوئـــام والت�صامـــن 
االإ�صالمـــي... امل�صيحي لتوحيد كلمة واأمر اهلل 

�صبحانه وتعاىل على االأر�س.
ب�صـــارة لبنـــان، عيـــد وعيـــد تن�صيـــب مـــار ب�صارة 
بطر�ـــس الراعي له قيمة غنيـــة باملعاين والقيم 
واملبـــادئ واالأخـــالق والتقاليـــد اجلامعـــة التـــي 
متيز بها كل اللبنانيون م�صلمون... وم�صيحيون 
عن غريهم يف هذا ال�صرق العريق مبجده وعزه 

وكرامته وتاريخه وح�صارته واأ�صالته.
ب�صـــارة لبنان هبة غنية وقّيمـــة موحدة وهبتها 
الرئا�صـــات الثـــالث: للبنـــان والعـــامل لتكري�ـــس 
هـــذا امل�صـــار الواحـــد املوحـــد اجلامـــع يف لبنـــان 

ومن لبنان اإىل كل العامل.
هـــذا القـــرار املوحـــد اجلامـــع الثالثـــي االأبعـــاد 
طماأنـــت  جريئـــة  خطـــوة  الثـــالث  للرئا�صـــات 
اللبنانيـــني م�صلمـــني... وم�صيحيني اإىل جانب 

وحدة العائالت الروحية الدينية يف لبنان.
فـــكان القرار �صائب يف التوقيت واخليار الإبعاد 
لبنـــان عـــن �صبـــح الدمـــار واخلـــراب اإىل اأبعـــد 

مدى.
... وحـــدة لبنان حكماً وحكومـــًة وجي�صاً و�صعباً 
والقيمـــة  الوحيـــدة  ال�صمانـــة  هـــي  ومقاومـــًة 

حلماية ال�صلم االأهلي والعي�س امل�صرتك.
�صجـــل  يف  ذهـــب  مـــن  باأحـــرف  معـــاً  فلن�صجـــل 
التاريخ القدمي واملعا�صر، اأن لبنان هو العنوان 
ورمـــز العنفـــوان واملجـــد والكرامـــة واالأ�صالـــة 
ال�صادقة والعي�س امل�صرتك والوطنية اللبنانية 

والعربية.

بح�س���ور فخامة رئي�ض اجلمهوري���ة العماد مي�سال 
�سلميان ورئي�ض جمل����ض النواب نبيه بري، ورئي�ض 
حكوم���ة ت�سريف الأعمال �سع���د الدين احلريري، 
والرئي����ض املكل���ف جني���ب ميقاتي، وممث���ل البابا 
بنديكتو�ض ال�ساد�ض ع�سر، ال�سفر البابوي كات�سيا 
وممثل الرئي�ض ب�س���ار الأ�سد ال�سفر ال�سوري علي 
عب���د الك���رمي عل���ي، اإىل جانب ح�س���د كبر مميز 
من النواب، وال���وزراء وال�سخ�سي���ات الدينية من 
كل الطوائ���ف والقيادات الع�سكري���ة واملدنية واأهل 
ال�سيا�س���ة ووج���وه اجتماعي���ة واقت�سادي���ة ومالية 
وق�سائية، فكان طاغيًا وكذلك احل�سور الع�سكري 

وال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي العربي والدويل.

�لبطريرك �لر�عي: �شركة وحمبة 
قادت حياتي منذ ولدت

بتولي���ه  ولبن���ان،  املاروني���ة  الكني�س���ة  احتفل���ت 
البطري���رك اجلدي���د ما ب�س���ارة بطر����ض الراعي، 
على كر�س���ي اأنطاكية و�سائر امل�سرق، وذلك خالل 
قدا����ض احتف���ال تراأ�س���ه البطري���رك الكاردينال 

مار ن�س���ر اهلل بطر�ض �سفر، عل���ى مذبح كابيال 
القيامة- البطريرك �سف���ر يف الباحة اخلارجية 
لل�سرح البطريرك���ي يف بكركي، مب�ساركة اأع�ساء 
املجم���ع املقد����ض وح�سد م���ن جمل����ض الإكلرو�ض 
واأبناء الطائفة املارونية يف لبنان وعامل النت�سار.

�س���ارك يف مرا�سم التولية ال�سفر البابوي غربيال 
كات�سيا ممث���اًل البابا بنديكتو����ض ال�ساد�ض ع�سر، 
البطريرك مار ن�سر اهلل بطر�ض �سفر، بطريرك 
الأقب���اط الكاثولي���ك اأنط���ون جني���ب، بطري���رك 
اأنطاكي���ا وال�سكندري���ة واأور�سليم لل���روم امللكين 
الكاثولي���ك غريغوريو����ض الثالث حل���ام، بطريرك 
ال�سريان الكاثوليك مار اأغناطيو�ض يو�سف يونان، 
بطري���رك كيليكيا لالأرم���ن الكاثولي���ك نر�سيد�ض 
بدرو����ض التا�س���ع ع�س���ر، ممث���ل بطري���رك الروم 
الأرثوذك����ض اأغناطيو����ض الراب���ع ه���زمي املطران 
اليا�ض عودة، الأب بطر�ض ممثال بابا ال�سكندرية 
والك���رازة املرق�سي���ة لالأقب���اط الأرثوذك�ض �سنودة 
الثال���ث، بطري���رك الالت���ن عل���ى القد����ض ف���وؤاد 
الطوال، مطران الطائفة الالتينية يف لبنان بول�ض 

دح���دح، رئي�ض الكني�سة الكلدانية يف لبنان مي�سال 
ق�سارج���ي، ال�سف���ر الباب���وي يف �سريالنكا ماريو 
زيناي، اإ�ساف���ة اإىل املطارنة وروؤ�ساء الرهبانيات، 
ولفي���ف م���ن الكهن���ة والراهب���ات، ووف���ود ر�سمية 

و�سعبية كبرة من خمتلف املناطق اللبنانية.
وق���د بداأ الحتفال بدخول 77 طفاًل حاملن �ستوًل 
م���ن الأرز، فحام���ل ال�سلي���ب الكب���ر ث���م حام���ل 
ال�سم���وع، وحمامل���ي البخور، ثم الكهن���ة املعاونن 
الروؤ�س���اء العام���ون للرهباني���ات، فالأ�ساقف���ة، ثم 
البطري���رك اجلدي���د، فالبطري���رك �سف���ر، اإىل 
الكابي���ال، عل���ى وق���ع تراني���م حلن���ت خ�سي�س���ًا 
للمنا�سب���ة، وخدمت القدا�ض جوق���ة �سيدة اللويزة 

برئا�سة الأب خليل رحمة.

ر�شالة �لبابا: حدث ��شتثنائي
ث���م األقى ممثل الباب���ا بنديكتو����ض ال�ساد�ض ع�سر 
ال�سف���ر كات�سي���ا، ر�سال���ة الباب���ا وجاء فيه���ا: اإن 
انتخ���اب غبطتك���م بطريركًا عل���ى انطاكيا و�سائر 
كله���ا،  للكني�س���ة  ا�ستثنائ���ي  ه���و ح���دث  امل�س���رق 

تن�شيب �لبطريرك �ملاروين مار ب�شارة بطر�ض �لر�عي 
جمع كل �للبنانيني

بقلم: غالب بعا�شريي

البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي
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وال�سالم علّي ي���وم ولدت ويوم اأم���وت، ويوم اأبعث 
حيًا.

2- ح���دث الب�س���ارة هذا، امل�سرتك ب���ن امل�سيحية 
والإ�سالم والذي حتتفل الكني�سة بعيده يف اخلام�ض 
اآذار، جعلت���ه الدول���ة اللبناني���ة  والع�سري���ن م���ن 
 ،2010/10/27 تاري���خ   ،2369 رق���م  باملر�س���وم 
عي���دًا وطني���ًا، وكاأين به���ا تعني بهذه املب���ادرة اأن 
لبن���ان وط���ن ال�سرك���ة واملحب���ة، اأجل، اإن���ه كذلك 
مبيثاق���ه الوطني، ميثاق العي�ض امل�سرتك املح�سن 
بالد�ستور حيث نقراأ: ل �سرعية لأي �سلطة تناق�ض 
العي�ض امل�س���رتك، والقائم على العرتاف املتبادل 
بع�سن���ا ببع����ض، وعلى وح���دة امل�س���ر، والتكامل 

يف تكوي���ن الن�سيج الوطن���ي الواحد، ولبنان كذلك 
ب�سيغته املرتكزة على امل�ساركة يف احلكم والإدارة 
باملنا�سف���ة بن امل�سيحي���ن وامل�سلمن، وهي �سيغة 
الكي���ان وحتقي���ق  ا�ستق���رار  تاأم���ن  يوؤم���ل منه���ا 
الدميوقراطي���ة وازدهار القت�س���اد، على اأن تظل 
يف تطور دائم ح�سب مقت�سيات احلداثة والتجربة 

التاريخية.

م�شري و�حد يربط 
بني �مل�شيحيني و�مل�شلمني

م����ن اأجل ال�سرك����ة واملحبة نعمل مع����ًا يف بلدان 
ال�سرق الأو�س����ط ومعكم، ح�سرة ممثلي روؤ�ساء 

الت���ي اتخذتها �سع���ارًا خلدم���ة البطريركية فاهلل 
الواح���د، يفي����ض م���ن حب���ه، دخ���ل يف �سرك���ة مع 
الب�س���ر: الآب، اأر�س���ل املالك جربائي���ل اإىل مرمي 
ابن���ة النا�س���رة ليعل���ن للب�سرية جمع���اء ت�سميمه 
اخلال�س���ي، والبن ي�س���وع امل�سيح جت�سد من مرمي 
العذراء خلال�سنا وفدائن���ا بحلول الروح القد�ض، 
وهو ثمرة احلب الإلهي وقدرته الفائقة الطبيعية. 
والب�سري���ة بدوره���ا دخل���ت، ب�سخ�ض م���رمي الأم 
البت���ول، يف �سركة مع اهلل الواحد والثالوث، �ساعة 
اأعط���ت ج���واب نع���م، املفع���م بالإمي���ان والرجاء 
واملحبة، وقالت: اأنا خادمة الرب فليكن يل بح�سب 
قولك، يا للتبادل العجيب بن اهلل والإن�سان، تبادل 

ال�سركة واملحبة، ال���ذي يتوا�سل يف التاريخ بحلول 
الروح القد�ض وفعله!

اإن ح���دث الب�سارة، الذي نقله لوقا الإجنيلي، رواه 
من بعده القراآن الكرمي يف �سورة اآل عمران: قالت 
املالئك���ة: ي���ا م���رمي، اإن اهلل يب�س���رك بكلم���ة منه 
ا�سمه امل�سيح، عي�سى اب���ن مرمي، وجيهًا يف الدنيا 
والآخ���رة... يكلم النا�ض يف امله���د وكهاًل،، ويعلمه 
اهلل الكتاب واحلكم���ة والت���وراة والإجنيل ور�سوًل 

اإىل بني اإ�سرائيل.
وا�ستكم���ل الرواي���ة يف �س���ورة م���رمي، م�سيفًا على 
ل�س���ان املولود من م���رمي اأنه عب���د اهلل ونبيه واآيته 
ورحمته، ورابطًا بن جت�سده وموته وقيامته بقوله: 

وخ�سو�س���ًا للكني�سة املاروني���ة التي متجد الثالوث 
الأقد�ض على هذه العطية التي تتمثل بغبطتكم.

اأتق���دم منك���م باأحر الته���اين الأخوي���ة واأدعو اهلل 
اأن يرافقك���م يف اإمتام مهمتك���م اجلديدة. من كل 
قلبي اأمنحكم ال�سراك���ة الر�سولية، بح�سب العادة 

ومتنيات الكني�سة الكاثوليكية.
واأ�س���اف: اإنه لفخ���ر اأن تكون كني�ستك���م مرتبطة 
من���ذ اجل���ذور بالقدي�ض بطر�ض ال���ذي دعاه ي�سوع 
اإىل احلف���اظ، بالوح���دة واحلقيق���ة واملحبة، على 
كني�ست���ه الوحيدة. وبح�سب ع���ادة قدمية وجميلة، 

ا�سم بطر�ض ي�ساف اإىل ا�سم البطريرك.
واأنا اأكيد اأنه �ستكون لديكم كل ال�سجاعة واحلكمة 
لتوجي���ه الكني�سة املارونية، عماًل بن�سيحة خلفكم 
غبط���ة البطريرك م���ا ن�سر اهلل بطر����ض �سفر، 
وبالتع���اون م���ع كل الأ�ساقف���ة، وخ�سو�س���ًا بقدرة 
ال�سيد امل�سيح املنت�سر على ال�سر واملوت بقيامته.

ليوفقكم اهلل يف عملكم لن�سر كلمته املنقذة، فيجد 
كل املوؤمنن عزائهم يف رعايتكم الأبوية لهم.

وطلب من ال�سيدة العذراء، �سيدة الب�سارة- واأنتم 
حتمل���ون هذا ال�سم- اأن جتعلك���م ر�سوًل للوحدة، 
كي يتمكن اللبنانيون من تاأدية دورهم، يف ال�سرق 

ويف العامل كله، باإر�ساء الوحدة وال�سالم.
اأمنحك���م الربك���ة البابوية، لك���م ول���كل الأ�ساقفة 

والكهنة والرهبان والراهبات واملوؤمنن.

عظة �لبطريرك
ويف اخلت���ام، األقى الراعي عظ���ة جاء فيها: الروح 
القد����ض يحل عليك، وق���درة العلي تظللك. ولذلك 
فالقدو����ض املول���ود من���ك يدع���ى اب���ن اهلل )ل���و: 

.)1:35
1- يف ب�سارة املالك مل���رمي جتلت ال�سركة واملحبة 

عالقاتن����ا  عل����ى  فنحاف����ظ  ال�سقيق����ة،  ال����دول 
الت�سامنية مع الع����امل العربي ونوطدها، ونقيم 
ح����وارًا �سادقًا وعميق����ًا مع اإخوانن����ا امل�سلمن، 
ونبن����ي مع����ًا م�ستقبل عي�����ض م�س����رتك وتعاون. 
ذلك اأن م�س����رًا واحدًا يربط ب����ن امل�سيحين 
وامل�سلم����ن يف لبن����ان و�سائ����ر بل����دان املنطق����ة، 
وثقاف����ة خا�س����ة بنا جميع����ًا بنته����ا احل�سارات 
املتنوع����ة الت����ي تعاقبت عل����ى اأرا�سين����ا، وتراثًا 
م�س����رتكًا اأ�سهمن����ا كلن����ا بتكوين����ه، ونعم����ل على 
تطويره الثقايف )راجع الإر�ساد الر�سويل: رجاء 

جديد للبنان 93(.
اإنن����ا نواكب بقلق ما يج����ري يف هذا اأو ذاك من 
بلداننا العربي����ة، ناأ�سف لوق����وع قتلى وجرحى، 

ون�سلي من اأجل ال�ستقرار وال�سالم فيها.
ويف �سبي����ل ال�سرك����ة واملحبة، نعم����ل ونتعاون يف 
عوامل النت�سار، حيث اأبن����اء كنائ�سنا ينت�سرون 
يف الق����ارات اخلم�����ض. اإننا نحييه����م حيثما هم 
ون�ستح�سرهم معن����ا يف هذا الحتفال املقد�ض، 
وخواطرن����ا،  قلوبن����ا  يف  ذخ����رة  ونحفظه����م 
ونحمله����م مو�س����وع �سالتنا الدائ����م. وقد حمل 
مطارنته����م وكهنتهم اإىل جممعن����ا انتظاراتهم 

وحاجاتهم، ف�سنعمل جاهدين على تلبيتها.
ت�ساألونن����ي جميعكم اأيها الأحب����اء، عن برنامج 
خدمتي، وقد عربمت عن انتظاراتكم وهواج�سكم 
والتحدي����ات: يف مق����الت �سحافي����ة، ون����دوات 
اإعالمي����ة، ور�سائ����ل ودي����ة، ودرا�س����ات علمي����ة، 
واأحادي����ث اجتماعي����ة واأكادميي����ة، وقراأته����ا يف 
عيونكم وعلى وجوهك����م قبل انتخابي بطريركًا 
وم����ن بعده يف وفودكم الغف����رة التي مالأت هذا 
ال�س����رح، ويف احتف����الت البهج����ة يف بلداتك����م 

ومدنكم ويف البافطات التي رفعتموها.

ممثل الرئيس بشار األسد السفير السوري علي عبد الكريم علي والبطريرك الراعي والكاردينال صفيرالرئيس سعد الحريري والبطريرك الراعيالرئيس نبيه بري والبطريرك الراعي الرئيس ميشال سليمان متوسطًا البطريرك الراعي والبطريرك صفير
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حممد بل�ط
ت�صـــع اإ�صرائيـــل لبنان عموماً واجلنوب خ�صو�صاً يف دائرة اال�صتهداف الدائم، وتتزايد اأطماعها وتتو�صع لت�صمل االأر�س واملياه واأخرياً النفط 

بعد اأن ك�صفت الدرا�صات االأولية عن وجود كميات كبرية من النفط والغاز يف البحر داخل املياه اللبنانية.

لبنان يف د�ئرة �ل�شتهد�ف �لإ�شر�ئيلي �لد�ئم
و�جلن�ب حتت منظار �لت�ش�يب

تحقيقتحقيق

واإذا كانت حرب متوز ع���ام 2006 قد لقنت العدو 
در�سًا ل���ن ين�ساه، فاإنه���ا �سّكلت اأي�س���ًا رادعًا قويًا 
لعدم تك���رار حروبه �سد لبن���ان، واأعطت منوذجًا 
مميزًا للقدرة على مواجهة ما �سمّي باجلي�ض الذي 

ل ُيقهر، وعلى حتقيق النت�سار �سد اإ�سرائيل.
ورغم ه���ذا العامل الردع���ي الق���وي اإل اأن الكيان 
الإ�سرائيل���ي وا�س���ل اعتداءات���ه وخروقات���ه �س���د 
لبن���ان، واأخذ يعّد الع���ّدة منذ الع���دوان حتى الآن 
م���ن اأج���ل تنفي���ذ نواي���اه العدواني���ة �س���د لبن���ان 
وحتقيق اأهدافه واأطماعه التي تبقى ت�سكل العامل 
الأ�سا�سي لأي عدوان اإ�سرائيلي حمتمل على لبنان 

عمومًا واجلنوب خ�سو�سًا.
ويف ه���ذا ال�سي���اق ك�سف���ت املعلوم���ات اأن اجلي�ض 
الإ�سرائيلي نف���ذ يف نهاي���ة اآذار املا�سي )2011( 
من���اورة ع�سكري���ة �سخمة بعي���دًا ع���ن ال�سجة اأو 
الإع���الم كان م�سرحها مناط���ق عديدة يف اجلليل 
الأعلى والتخوم الغربي���ة للجولن ال�سوري املحتل. 
وا�ستخ���دم يف ه���ذه املن���اورة الآلي���ات واملدفعي���ة 
وامل�س���اة والطائ���رات احلربية املروحي���ة مب�ساركة 

وحدات من لواء "جولتي" وقوات "النخبة".
وت�سيف املعلومات اأن القادة الع�سكرين ال�سهاينة 
ركزوا يف هذه املناورة على تنفيذ عمليات ملواجهة 
ت�سنها  "ح���زب اهلل" واملقاومة يف حرب حمتملة 
اإ�سرائيل على اجلن���وب واختاروا مناطق جغرافية 

م�سابهة لتلك املوجودة يف اجلنوب اللبناين.
و�سب���ق للجي����ض الإ�سرائيل���ي اأن نف���ذ يف الأ�سه���ر 
املا�سي���ة �سل�سل���ة من���اورات حت���ت عن���وان القيام 
بعملي���ات ع�سكري���ة وا�سعة يف جن���وب لبنان و�سد 

املقاومن هناك.
ويف حتليل ملراقبن ع�سكري���ن و�سيا�سين جاء اأن 
اإكثار القوات الع�سكري���ة يف املناورات هدفه اأي�سًا 
رفع املعنويات لدى ال���راأي العام الإ�سرائيلي الذي 

اأ�سي���ب بنك�س���ة كب���رة منذ ح���رب مت���وز 2006، 
بجهوزي���ة  الإ�سرائيل���ي  اجلي����ض  اإبق���اء  وكذل���ك 
م�ستمرة م���ن اأجل تنفيذ اأي عدوان وا�سع اأو حرب 

�سد لبنان.
واجلدي���ر بالذكر اأن اإ�سرائيل بداأت منذ فرتة غر 
ق�سرة تنفيذ عدوان من نوع اآخر على لبنان متثل 
ببدء التنقيب على الغاز والنفط يف البحر، ويرتدد 
اأنه���ا اخت���ارت مناط���ق قريب���ة اأو داخ���ل احلدود 

القت�سادية البحرية للبن���ان، لكن هذه املعلومات 
مل تتاأكد. كما اأن التنقيب وا�ستثمار النفط اأو الغاز 
م���ن اآب���ار يف البحر حت���ى ولو كان ه���ذا ال�ستثمار 
خ���ارج احل���دود اللبناني���ة يفرت����ض اأن يت���م وف���ق 
�س���روط تراعي القوانن الدولية، وهذا الأمر جعل 
لبنان يطالب الأمم املتحدة بامل�ساعدة على تر�سيم 

احلدود القت�سادية البحرية مع اإ�سرائيل.

�لتهديد�ت �لإ�شر�ئيلية
واإذا كان الع���دو الإ�سرائيلي ب���ات يفكر كثرًا قبل 
القي���ام مبغامرة ع�سكرية جديدة �س���د لبنان بعد 
الدر�ض الذي لقنته اإياه املقاومة فاإن قادته ل �سيما 
املتطرفون منه���م ل يتورعون عن التفكر والرغبة 
يف �س���ن حرب جديدة على لبنان واللبنانين، وهم 

ي�سعون يف هذا الإطار اإىل تهيئة املناخ الإ�سرائيلي 
الداخل���ي اأو املناخ���ات الدولي���ة، ول يتوقف���ون عن 
اإطالق تهديداتهم للبنان يف حماولة اأي�سًا ملمار�سة 

�سغط على اللبنانين باأ�سكال خمتلفة.
واإىل جان���ب ذل���ك اأطل���ق الق���ادة الإ�سرائيلي���ون 
"تهديدات حتري�سية" �سد املقاومة و"حزب اهلل" 
يف حماول���ة للع���ب على وتر اإ�ساع���ة اخلالفات بن 

الأطراف اللبنانية و�سرب ال�ستقرار اللبناين.
وبلغت هذه التهديدات على ل�سان بع�ض امل�سوؤولن 
الإ�سرائيلين م�ستوى غ���ر م�سبوق لناحية توترها 
وكثافتها بدءًا مب�س���وؤول ال�ستخبارات الإ�سرائيلي 
م���رورًا بكل م���ن : نائب وزي���ر اخلارجي���ة اأيالون، 
وزير اخلارجية، وزير الدفاع اإيهوداباراك، ورئي�ض 
ال���وزراء نينياه���و، وانته���اء بالرئي����ض الإ�سرائيلي 

�سيمون بريز.
وجاء يف اأبرز التهدي���دات التي اأطلقها قادة العدو 

يف الأ�سهر الأخرة:
- "لو تعر�ست �سع���رة واحدة من راأ�ض اإ�سرائيلي، 
اأو �سائ���ح يف اأي بقعة من العامل ف�ستكون احلكومة 

اللبنانية م�سوؤولة عن النتائج القا�سية".
- "اإن ح���زب اهلل ي�سرتي، ويركب اأنظمة بال�ستية، 
واأخرى متنوعة، وعلينا اأن ندمر خمازنهم قبل اأن 

يدمرونا".
- "احلكوم���ة اللبناني���ة م�سوؤول���ة ع���ن اأي اعتداء 

ينطلق من اأرا�سيها �سد اإ�سرائيل"
- " يف اللحظ���ة التي ترى فيه���ا اإ�سرائيل اأن م�سار 
التحذير اأ�سبح مو�سوع���ًا على الطاولة، فال يبقى 
اأمامه���ا اأي منا����ض من اإر�سال ر�سال���ة مفادها اأن 
احلرب املقبلة �ستك���ون خمتلفة كثرًا عن احلرب 

ال�سابقة".
- "ع���دم ا�ستبع���اد ن�س���وب حرب ثالثة م���ع لبنان، 
والتذكر مبا ح�سل عام 1982 يف اأعقاب حماولة 

العدو اإلسرائيلي
بات يفكر كثريًا 

قبل القيام مبغامرة 
عسكرية جديدة 

ضد لبنان
قت���ل ال�سفر )الإ�سرائيل���ي يف لندن( ارغوف التي 
كان���ت اأح���د الأ�سباب لن�س���وب احل���رب، اإذ اأن اأي 
دول���ة حترتم نف�سها تقوم بحماي���ة مواطنيها، واأي 
�سفر لديه���ا هو رمز، ولن ت�سمح ب���اأن يتعر�ض له 

اأحد".

حتري�ض دبل�ما�شي
ومل يقت�س���ر الأم���ر على اإط���الق التهديدات ب�سن 
احل���رب عل���ى لبن���ان، واإمن���ا �ساحبته���ا حرك���ة 
دبلوما�سية اإ�سرائيلية مكثفة، واكبت التح�سرات 

واملناورات الع�سكرية.
ووف���ق م�س���ادر دبلوما�سي���ة مطلع���ة ف���اإن رئي����ض 
ال���وزراء الإ�سرائيل���ي نتنياه���و اأبلغ خ���الل زيارته 
وا�سنط���ن وع���دد م���ن العوا�سم الأوروبي���ة والأمم 
املتح���دة "اأن اإ�سرائيل لن ت�سك���ت على تنامي قوة 
حزب اهلل ال�ساروخية". م�ستخدمًا هذا الأ�سلوب 
التحري�سي لتغطي���ة حرب اإ�سرائيلية حمتملة على 

لبنان، اأو ملمار�سة املزيد من ال�سغط على لبنان.
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تحقيقتحقيق

رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي أبلغ خالل 

زيارته واشنطن أن 
إسرائيل لن تسكت على 

تنامي قوة حزب اهلل

جيمع املسؤولون على 
أن خطر شن إسرائيل 

عدوان واسع على لبنان 
يبقى قائمًا يف كل وقت 
نظرًا لنواياها العدوانية

وبالإ�سافة اإىل ذلك فقد جلاأت الدوائر الأمركية 
وبع����ض الدوائ���ر الأوروبية اإىل ت�سري���ب معلومات 
مفاده���ا اأن احتم���ال قي���ام اإ�سرائي���ل بحرب على 

لبنان هو احتمال وارد. 
كم���ا اأن رئي�ض اجلمهورية العم���اد مي�سال �سليمان 
كان و�س���ع يف ه���ذه املعلوم���ات وه���ذه الحتمالت 

خالل زيارته اإىل وا�سنطن وباري�ض.

ماذ� ور�ء �لتهديد�ت؟
وتطرح ه���ذه التحركات والتهدي���دات الإ�سرائيلية 
اأ�سئل���ة عدي���دة ح���ول دوافعه���ا واحلر����ض عل���ى 
تكرارها. وتختلف التكهن���ات والتف�سرات فهناك 
م���ن ي���رى اأن ف�س���ل اإ�سرائيل يف حرب مت���وز عام 
2006 ث���م عدم متكنها من الق�س���اء على املقاومة 
يف غ���زة عام 2008 اأ�سعر قادة العدو ل �سيما قادة 
اجلي����ض الإ�سرائيل���ي باأنه���م تلقوا �سرب���ة موجعة 
يف لبن���ان ومل ينجح���وا يف الني���ل م���ن �سمود غزة 

و�سعبها.
واأدى ذلك اأي�س����ًا اإىل حتطم اأ�سطورة "اجلي�ض 
ال����ذي ل ُيقه����ر" خ�سو�س����ًا بع����د اأن عج����ز عن 
حتقي����ق اأي ن�س����ر تكتيكي يف مي����دان املعركة يف 
مواجه����ة املقاومة رغم اأنه ل تقا�����ض اإمكانياتها 
مع الآل����ة الع�سكرية ال�سخمة الت����ي ميلكها هذا 

اجلي�ض.
وبطبيع���ة احل���ال فق���د تّول���د ع���ن ه���ذا الف�س���ل 
الإ�سرائيل���ي معادلة جدي���دة يف ال�سراع العربي- 
الإ�سرائيل���ي تكر�ست فيها املقاوم���ة امل�سلحة كقوة 

اأ�سا�سية يف هذا ال�سراع.
كما اأّدى ذلك اإىل حدوث زلزال كبر داخل الكيان 
الإ�سرائيل���ي و�سعور باخليب���ة والإحباط والنك�سار 
لأول م���رة يف تاريخ ال�سراع مع الع���رب. وهذا ما 
جع���ل قادة الع���دو يرتددون يف �سن ع���دوان جديد 
عل���ى لبنان نتيجة ت���وازن الرع���ب، ومعادلة الردع 

التي اأوجدتها املقاومة.
غ���ر اأن هناك فريقًا اآخر داخل هذا الكيان ينظر 
اإىل الأم���ور نظرة خمتلفة، فهو يرى اأن هذا الواقع 
الإ�سرائيل���ي بع���د ف�سل حرب مت���وز والعدوان على 
غزة يحت���اج اإىل "�سدمة" قوية لإعادة ا�ستنها�ض 
املوؤ�س�س���ة الع�سكري���ة الإ�سرائيلي���ة وال���راأي العام 

الإ�سرائيلي.
من هنا ي�سعى هوؤلء اإىل:

1- ا�ستع���ادة م���ا ُي�سم���ى بق���وة ال���ردع الع�سكرية 
الإ�سرائيلي���ة، والتاأكي���د اأن اجلي����ض ق���د ا�ستع���اد 

توازنه.

2- توجيه �سربة ع�سكرية للبنان، واإنعا�ض الأطماع 
الإ�سرائيلية وترجمتها.

3- اإع���ادة ترجم���ة اخلط���ط التي ج���رب و�سعها 

�سابق���ًا لتحقي���ق مت���دد باجت���اه بع����ض املناطق يف 
جنوب لبنان.

غ���ر اأن هذه النزع���ة العدواني���ة ل���دى امل�سوؤولن 
الإ�سرائيلين عمومًا واملتطرفن منهم بوجه خا�ض 
تواجه �سعوبات عديدة اعرتفت بها و�سائل اإعالم 

واملحللون الع�سكريون للعدو.
ويف هذا الإطار �سككت �سحيفة هاآرت�ض ال�سهيونية 
جبهت���ه  حلماي���ة  ال�سهي���وين  الكي���ان  بجهوزي���ة 
الداخلية من �سواري���خ املقاومة، واأكدت اأن امل�سار 

ما زال طوياًل كي تنهي اإ�سرائيل ا�ستعداداتها.

وق����ال املعل����ق الع�سك����ري يف هاآرت�����ض عامو�����ض 
هرئي����ل "اإذا مل يك����ن لدى اجلي�����ض رد حقيقي 
فاإن اجلبهة الداخلي����ة �ستتلقى �سربات مكثفة 
يف اأي����ة مواجه����ة مقبلة،و�سيكون م����ن ال�سعب 
عل����ى اإ�سرائي����ل احل�س����م، واأن ت�س����ل اإىل م����ا 
ي�سب����ه الن�سر على اأعدائه����ا، فكل ذلك يتطلب 
تخطيطًا دقيق����ًا يف م�سائل تتعلق بقدرة �سمود 
الإ�سرائيلي����ن لف����رتة طويل����ة، وتوزي����ع امل����وارد 
توزيع����ًا منطقي����ًا، الت����ي ل يكون فيه����ا الهجوم 

دائمًا على ح�ساب الدفاع".

يف  الداخلي���ة  "اجلبه���ة  اأن  اإىل  هرئي���ل  واأ�س���ار 
اإ�سرائي���ل هي اأبع���د من اأن تك���ون م�ستعدة حلرب 
متوا�سل���ة �سد اأعدائها، اإذ ثم���ة فجوات كبرة يف 

التجهيزات، ويف الق���درة على ال�سيطرة، والرقابة 
يف ما يتعلق مبوؤ�س�سات الإنقاذ، والطوارئ، واأي�سًا 
يف ا�ستع���داد ال�سلطات املحلي���ة". واأردف قائاًل " 
اإن املوؤ�س�س���ة الأمني���ة راأت اأن �سي���ف ع���ام 2010 
�سيك���ون موعد ا�ستكمال ال�ستع���دادات يف اجلبهة 
الداخلي���ة، ولكن عر�ض التهدي���دات القائمة اأمام 
اإ�سرائي���ل، رغ���م كل التح�سن لدينا ي�س���ر اإىل اأن 
امل�سار ما زال طوياًل اإىل اأن نحظى مب�ستوى مر�ٍض 

من ال�ستعداد".
وياأت���ي ذل���ك يف ظ���ل ا�ستم���رار تهي���ب اجلي����ض 
الإ�سرائيل���ي من قدرات املقاوم���ة املتنامية، والتي 
ا�ستف���ادت م���ن درو����ض ح���رب يولي���و، وزادت من 
اإمكاناته���ا، وا�ستعداداته���ا كم���ًا، ونوع���ًا ملواجهة 
اأي ع���دوان جديد، مما يعني اأن ق���درات املقاومة 
اأ�سبحت تف���وق كثرًا قدراتها يف حرب يوليو، وهو 
ما ي�سكل بح�سب �سحيف���ة يديعوت احرونوت اأحد 

اأ�سباب التوتر احلايل.
وكل ذل���ك يجعل املوجهة مع املقاومة اأ�سعب بكثر 
من حرب يولي���و، وهو ما يدفع اجلي�ض الإ�سرائيلي 
اإىل ع���دم ا�ست�سهال �سن احل���رب خوفًا من الف�سل 
يف حتقيق اأهدافها، ذلك اأن اأي هزمية جديدة يف 
مي���دان املعركة �ستكون له���ا انعكا�سات، وتداعيات 
�سلبي���ة على وج���ود الكيان ال�سهي���وين برمته. لأن 
ه���ذا الكيان ل يتحمل هزمية جديدة اأمام مقاومة 
من ط���راز املقاوم���ة اللبنانية بقي���ادة حزب اهلل، 
والت���ي توّع���د �سيده���ا ح�س���ن ن�س���ر اهلل بتدم���ر 
ف���رق اجلي����ض الإ�سرائيلي التي تدخ���ل اإىل جنوب 
لبنان، وحتويل م�سار احلرب، وجعلها بداية نهاية 

اإ�سرائيل.

�لت�قعات �للبنانية
ماذا يقول امل�سوؤولون اللبنانيون؟

يجم���ع امل�سوؤول���ون عل���ى اأن خط���ر �س���ن اإ�سرائيل 
ع���دوان وا�سع عل���ى لبنان يبقى قائم���ًا يف كل وقت 
نظرًا لنواياها العدوانية الدائمة، لكنهم يعتقدون 
باأن قادة العدو يفكرون كثرًا ويرتددون كثرًا قبل 
القي���ام مبثل ه���ذا العدوان خ�سو�س���ًا بعد هزمية 
حرب متوز ع���ام 2006، والندحار املذل جلي�سهم 

يف اجلنوب يف العام 2000.
ويقول مرجع بارز يف هذا املجال اإن قيام اإ�سرائيل 
ب�س���ن حرب قريبة عل���ى لبنان اأم���ر م�ستبعد حتى 
الآن، لك���ن علينا اأن نبقى مهيئن لكل الحتمالت، 
فلبنان عمومًا واجلنوب خ�سو�سًا يبقيان دائمًا يف 

دائرة ال�ستهداف الإ�سرائيلي.
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حوارحوار

• مـــا هـــي الطموحـــات اجلديـــدة لل�صيدة 
للمركـــز  بالن�صبـــة   2011 لعـــام  جنـــالء 

الوطني للعيون؟
- للحقيق���ة هن���اك طموح���ات كث���رة اإن �ساء اهلل 
للعمل على تطوير املركز ملواكبة احلداثة والتقنيات 
الطبي���ة وال�سحي���ة املتبع���ة يف ال���دول املتقدم���ة. 
واله���دف الأ�سا�س���ي له���ذا الع���ام ملتابع���ة امل�سرة 
م�س���رة العط���اء والإمن���اء والتطوير �س���راء قطعة 
اأر�ض لإن�س���اء م�ست�سفى متخ�س����ض بطب العيون 
اإىل جان���ب افتت���اح مراك���ز يف كاف���ة املحافظ���ات 
بهدف التخفيف عن النا�ض الذين لي�ض مبقدورهم 
النتق���ال من ال�سمال مثاًل اإىل �سيدا للمعاجلة، اأو 

من حمافظات اأخرى.
وعندنا اجت���اه ورغبة يف تعزي���ز دور اإقامة ندوات 
ل�سرح مفهوم معنى اأهمية وقيمة وهب العيون لدى 
النا����ض. هذا الأم���ر ي�سهم يف تزوي���د بنك العيون 
بكمي���ة كافية تلب���ي حاجات النا�ض وف���ق الطلبات 
واللوائح املقدمة اإلينا بالأ�سماء من كافة املناطق.

ه���ذا حل���م كب���ر بالن�سب���ة يل واأجد �سع���ادة غر 
متناهي���ة اإن حتقق ه���ذا احللم مب�ساع���دة النا�ض 
اخلّري���ن الذين اأ�سكرهم من كل قلبي لأن دورهم 
كان وم���ا زال وه���ب نعمة النظ���ر لالآخرين الذين 
يتربعون بعيونهم كاإحدى اأهم حا�سة من احلوا�ض 

اخلم�ض.
فهن���اك �سع���ادة م�سرتك���ة للحقيق���ة ب���ن الواهب 
واملوه���وب ومب�ساهمة واإ�س���راف املركز من خالل 

اأطب���اء اأخ�سائي���ن ناجح���ن وبارزي���ن يف الأداء 
والعطاء.

اأهـــم االإجنازات التي قامت بها  • مـــا هي 
ال�صيـــدة جنالء يف عـــام 2010 على م�صتوى 
الوطنـــي  للمركـــز  املقـــررة  اخلدمـــات 

للعيون؟
عل���ى �سعي���د الع���ام املا�س���ي حققن���ا الكث���ر من 

الإجنازات واأهمها:
- افتتاح مركز "عاليه" مب�ساعدة اخلّرين ون�سكر 
باملنا�سب���ة رئي�ض بلدية "عالي���ه" وجدي عري�سي. 
والدكتور اأ�سد �س���رف الدين �ساحب الباع الطويل 
يف العمل الإن�ساين والجتماعي يف لبنان من خالل 
دوره كنقي���ب �ساب���ق لالأطباء يف لبن���ان اإىل جانب 
اأدوار هام���ة كث���رة خدم���ة لالإن�س���ان والإن�ساني���ة 
جمعاء. ويف �سياق احلديث تقدمت ال�سيدة جنالء 
بال�سكر والتقدي���ر مل�ساهمة ودعم �سع���ادة النائب 
اأك���رم �سهيب ومع���ايل الوزيرة ليل���ى ال�سلح التي 
قدم���ت الكثر م���ن امل�ساع���دات وامل�ساهمات على 
ال�سعي���د امل���ايل واملعن���وي واحل�س���ور ال�سخ�سي 

والرعاية.
- كم���ا قمن���ا يف افتتاح مركز اآخ���ر يف بلدة جزين 
يف اجلن���وب وكذل���ك ن�سكر جميع الذي���ن �ساهموا 
معن���ا يف اإجناح هذا العمل الإن�ساين القّيم خلدمة 
الإن�س���ان. نطم���ح بامل�ستقب���ل القري���ب يف تعزي���ز 
العالق���ات م���ع املنظم���ات الدولي���ة به���دف اإقامة 

تعاون م�سرتك لتعزي���ز دور املركز الوطني للعيون 
اإىل جانب اجلمعي���ات اللبنانية وكلم���ة حق تقال، 
لبن���ان يعترب من ال���دول املتقدمة يف املجال الطبي 
واجلمعي���ات الأهلية التي له���ا دور فاعل وفعال يف 

هذا ال�سرق العربي.

• مبنا�صبـــة يـــوم املراأة العاملـــي ماذا تقول 
ومـــاذا  املنا�صبـــة  هـــذه  ال�صيـــدة جنـــالء يف 

تتمنى للمراأة يف امل�صتقبل؟
كم���ا هو مع���روف الأم مدر�س���ة احلي���اة، الأم هي 
املربية التي تن�ساأ الأجيال ودورها هام واأ�سا�سي يف 

بناء املجتمعات ال�ساحلة.
الأم: هي امل�سوؤولة عن بناء الأ�سرة ورعايتها وتربية 
اأبناءه���ا منذ نعومة اأظفاره���م حتى مرحلة البلوغ 
وتوجيهه���م التوجي���ه ال�سحي���ح عنوان���ه الأخالق 
احلمي���دة واملحبة والت�سامن واح���رتام الأب والأم 
والأخ���وة وت�سام���ن الأ�س���رة وفق جمتمعن���ا وقيمه 

وتقاليده ال�سرقية.
ومبنا�سب���ة يوم امل���راأة العاملي ل ب���د اأن ننوه ونقّدر 
دور الأم اله���ام العظي���م يف تربي���ة الأ�س���رة الذي 
تلعب���ه يف �ستى املجالت لإعدادهم اإعدادًا �ساحلًا 

خمل�سًا لدينهم ووطنهم.
فالإع���داد اجلي���د املبن���ي عل���ى القي���م الإن�ساني���ة 
والجتماعي���ة والرتابط الأ�سري ه���ذا يعني اإعداد 
جي���د للمجتمع���ات نح���و م�ستقب���ل واع���د. وبكلمة 

خمت�سرة:

جنالء زوجة الزعيم الراحل م�صطفى �صعد لـ "�صيدا عرب التاريخ":
�أمتنى �أن �أحقق ُحلم م�شطفى

باإن�شاء م�شت�شفى متخ�ش�ض بطب �لعي�ن
�آمل باأن تتمكن �ملر�أة من �إعطاء حق �جلن�شية 

لأولدها يف �لقريب �لعاجل
ح��ر: غالب بعا�شريي

              وليال ها�شم

لكل اإن�صان يف هذه احلياة له ب�صمة ونكهة 
خا�صـــة يف االأداء والعطـــاء والت�صحيـــة يف 
�صبيـــل االآخريـــن اإىل جانـــب دوره ومكانته 
االإجتماعيـــة وال�صيا�صيـــة تعـــرف باللم�صة، 
�صـــواء كانـــت هـــذه اللم�صـــة اإن�صانيـــة اأو يف 
الفـــن اأو االإبـــداع بالر�صـــم بالري�صة والقلم 
اأم كانـــت مل�صـــة اإبـــداع فنيـــة اأو اأداء هند�صـــي 
وحلـــن  و�صعـــر  كتابـــة  مل�صـــة  اأو  معمـــاري 
و�صيبقي هذا اجلمع املتنامي موؤثر وفاعل 

قّيم يف املجتمعات العربية مدى احلياة.
اإىل  القيـــم  التفاعـــل  هـــذا  اأثمـــر  وقـــد 
وت�صحيـــة...  م�صتمـــرة...  عطـــاء  م�صـــرية 
واإخال�س... ووفاء للدين والوطن عنوانه 
على  اهلل  لالإن�صان" هبة  الذاتية  "القيمة 
االأر�ـــس ووهـــب اأع�صاء اجل�صم مـــن اإن�صان 
الإن�صـــان اآخر له �صـــاأن هام عظيم للتخفيف 
عنـــه قـــدر امل�صتطاع مـــن االآالم التي تنتابه 
وتعيـــق م�صـــرية حياتـــه كال�صريـــر الذي ال 
يـــرى جمـــال احليـــاة ونعمتهـــا وطبيعتهـــا 
اأ�صوة باالآخرين، فجاءت تواأمة بيئة جنالء 
�صعد مع بيئة الراحل م�صطفى �صعد امللهم 
بالقيمـــة وامل�صمون االأخالقـــي واالإن�صاين 
الإن�صـــاء "املركـــز الوطنـــي للعيـــون" بهدف 

م�صاعدة املر�صى الذين فقدوا ب�صرهم.

السيدة نجالء مصطفى سعد والزميل غالب بعاصيري والزميلة ليال هاشم خالل الحوار 

السيدة نجالء مصطفى سعد
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حوار

اأع���ددت �سعب���ًا طيب  اأعددته���ا  اإذا  "الأم مدر�س���ة 
الأعراق" وب�سفتي كاأم اأمتنى لكل الأمهات يف لبنان 
والعامل اخلر وال�سع���ادة واملحبة والتقدم والإزدهار 
والتقدير لعطاءاتهم واإن�سانيتهم وحمبتهم لأ�سرهم 
فه���ي م�سرة عطاء م�ستمرة وكفاح طويل بالت�سامن 

مع م�سرة احلياة امل�ستمرة لالأبد.

• ماذا تريد ال�صيدة جنالء من احلكومة 
املرتقبة اجلديدة؟

اأمتن���ى من احلكوم���ة اجلديدة باأن تك���ون حكومة 
احتاد وطن���ي عنوانه���ا الت�سامن حلماي���ة العي�ض 
امل�س���رتك مب�سارك���ة كل الأطي���اف ال�سيا�سي���ة يف 

لبنان لتعزيز دور لبنان الهام يف املنطقة.
والت�سامن ال�سيا�سي يف لبنان يعني العطاء واإنقاذ 
الوطن ودفع العجلة القت�سادية اإىل الأمام وتعزيز 
الثقة بالوط���ن واملواطن هذا الأمر ي�سهم اأي�سًا يف 
تعزي���ز الثقة العربية والدولية يف لبنان مما ي�سهم 
يف تعزي���ز تن�سي���ط احلرك���ة القت�سادي���ة واملالية 
وال�ستق���رار  الأم���ن  لأن  وال�سياحي���ة  والتجاري���ة 
ي�سكل حافز اأ�سا�س���ي لالإ�ستثمار يف لبنان من قبل 

اللبنانين والعرب والأجانب.
اإىل جانب معاجلة الق�سايا الجتماعية واخلدماتية 
للمواطن���ن من خ���الل موؤ�س�سات الدول���ة واأهمها 
معاجل���ة الكهرب���اء وامل���اء وم�ساري���ع �س���ق الطرق 
وتعبيده���ا ومعاجل���ة النفاي���ات بالط���رق احلديثة 
اأ�سوة بالدول الأوروبية املتقدمة لأن اخلطر البيئي 
اأ�سب���ح خطرًا جدًا لأنه ي�سبب الأمرا�ض لأطفالنا 
واأجيالن���ا القادمة. هذا قليل من كثر لأن الإعالم 
اللبن���اين ركز و�سدد يف الآون���ة الأخرة من خالل 

براجم���ه املكثف���ة حول خماط���ر البيئ���ة وال�سحة 
ب�سكل عام واأنا تابع���ت �سخ�سيًا هذا املو�سوع من 
خ���الل م�ساهدت���ي للربامج املتلفزة وع���دة ندوات 
ح���ول ه���ذا املو�س���وع البيئي اخلطر ال���ذي ي�سكل 

الهم الأ�سا�سي حلماية الوطن.

• هل لدى ال�صيدة جنالء �صعد يف الوقت 
احلا�صـــر خـــوف على لبنـــان اأم لديـــك راأي 

اآخر وكيف ترين م�صتقبل لبنان؟
اأنا موؤمنة ب���اهلل والوطن ول اأخاف على لبنان املبدع 
القوي القادر على مواجهة كل التحديات بقوة وعزمية 
لأن اللبناين كما هو مع���روف مكافح، �سبور، مبدع، 
متاألق، يف الداخل واخلارج فاأنا امراأة متفائلة دائمًا 
باأبناء وطني وبدور الأمهات ودور ال�سباب وال�سابات 
والأدمغ���ة والعلم، وباأن اللبناين قادر، حمب للحياة، 
�سامد، يعرف كيف يخرج نف�سه ووطنه من الأزمات 
ويتفاعل مع حميطه العرب���ي والدويل وحمب لوطنه 
فه���و ي�سح���ي بالغ���ايل والنفي����ض من اأجل���ه هذا هو 

اللبناين الذي يتميز بكل هذه ال�سفات. 

م���ن  للحقيق���ة يف كل حمط���ة  �أخــرية:  كلمــة 
املحط���ات ال�سعب���ة التي مير بها لبن���ان والأزمات 
الت���ي يتعر�ض لها الوط���ن اأتذكر مواق���ف الراحل 
م�سطف���ى �سع���د اإن لناحي���ة معاجلة اأم���ور �سيدا 
م���ن خالل الت�سامن والن�س���ال والت�سحية ل�سيدا 
والوط���ن، واإن لناحية جتني���ب �سيدا من الأحداث 
الت���ي تعر�ض لها لبنان فكان���ت ل�سيدا خ�سو�سية 
يف قلب���ه اأ�سوة بجمي���ع املناطق اللبناني���ة عنوانها 
العي����ض امل�س���رتك الإ�سالم���ي امل�سيح���ي املقاوم���ة 

والن�س���ال امل�ستم���ر... والدف���اع... ومواجه���ة كل 
التحديات و�س���د العتداءات الإ�سرائيلية املتكررة 
التي ته���دف اإىل تفتيت الوطن وتق�سيمه وكان لأبو 
معروف ب�سم���ات كثرة وطني���ة متقدمة من اأجل 

وطنه لبنان.
والأهم كان يقول يل م�س���ددًا فرحة قلبي و�سعادتي 
عندما اأ�س���ارك يف اإقامة م�ساريع جديدة يف مدينة 
�سيدا لدعم اقت�سادها وا�ستقرارها من كل النواحي 
واإن كان���ت بع����ض ه���ذه امل�ساري���ع تقوم به���ا جهات 
�سيا�سي���ة ل يتوافق معها يف خطه���ا ال�سيا�سي فكان 
ي�سارك بها رغم ه���ذا الختالف باخلط ال�سيا�سي 
فكان هم���ه الأ�سا�سي تقدم املدين���ة وازدهارها من 
اأي���ن اأتى ه���ذا  العمل لتعزي���ز فر�ض العم���ل لأبناء 
املدين���ة فهذه ميزة الراح���ل م�سطفى �سعد واأكدت 
يف �شيــاق حديثهــا لنا اأن م�سطف���ى �سعد يعي�ض 
معن���ا يف كل حلظ���ة ويف م�سرة حياتن���ا اليومية اأنا 
وابنتي �سارة واأخواته���ا واإخوانها الذين تعلموا منه 
الكثر مثل حمبة النا�ض والرتابط الأ�سري وال�سرب 
والكفاح والعلم يف �سبيل اإعالء �ساأن املدينة والوطن 
فنحن على العهد باقون ون�سر على خطاه حقًا اإنها 
مدر�س���ة م�سطف���ى �سع���د الإن�ساني���ة والإجتماعية 
والقومي���ة والن�سالي���ة م���ن اأج���ل وطنه لبن���ان فهو 

ال�سهيد احلي الباقي يف قلوبنا جميعًا.

ويف نهايــة �للقاء تقدم���ت ال�سيدة جنالء �سعد 
بال�سكر م���ن اأ�سرة جملة �سي���دا ملواكبتها الدائمة 
لكاف���ة الن�ساطات الت���ي يقوم بها املرك���ز الوطني 
للعي���ون به���دف اإلق���اء ال�س���وء عل���ى الإجن���ازات 

والعطاءات التي تهم كل املواطنن.

السيدة نجالء مصطفى سعد والزميلة ليال الهاشم السيدة نجالء مصطفى سعد
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يعت���رب الثامن م���ن اآذار من كل ع���ام اليوم العاملي 
للمراأة. وهو اإحدى املنا�سبات العاملية املهمة حيث 
يتم الحتفال به يف كل اأنحاء العامل، ويدرج �سمن 

الإجازات الر�سمية يف بع�ض البلدان.
وياأتي الحتفال به���ذا اليوم منا�سبة من اأجل دعم 
حقوق الن�ساء وتعزيزها يف كل مكان والتذكر مبا 
اأجنزته املراأة، وف�سح النتهاكات التي تتعر�ض لها 
الن�ساء. كما يعد كذلك منا�سبة لتقومي املكت�سبات 
الت���ي ح�سل���ت عليها امل���راأة والطموح���ات التي ما 

زالت حتتاج اإليها.
ويف هــذه �ملنا�شبــة تتكاث���ف اجلهود م���ن اأجل 
العم���ل عل���ى تعزيز حقوق الن�س���اء يف كل املجالت 
وبالت���ايل عر�ض الإجن���ازات املحققة والطموحات 
امل�ستقبلي���ة للم���راأة، وتقومي التحدي���ات التي يجب 

على الن�ساء التغلب عليها يف جمتمعنا اليوم.

ماذ� عن لبنان؟
وانطالقًا م���ن ذلك، وجريًا عل���ى عادتها احتفلت 
"الهيئ���ة الوطني���ة ل�سوؤون امل���راأة اللبنانية" بهذه 

املنا�سبة، فاأطلقت من ق�سر "الأوني�سكو" احلملة 
الوطنية لتنزي���ه الت�سريع���ات التمييزية واملجحفة 

ذات الأثر القت�سادي ال�سلبي على املراأة.
وذل���ك مب�سارك���ة املجتم���ع املدين وح�س���ور عقيلة 
رئي�ض اجلمهورية وف���اء �سليمان، الوزراء: الرتبية 
والتعليم العايل ح�س���ن منيمنة، واملال ريا احل�سن 
والدول���ة منى عفي����ض اإ�ساف���ة اإىل النائبن رئي�ض 
جلن���ة حق���وق الإن�س���ان الدكت���ور مي�س���ال مو�س���ى 

ورئي�سة جلنة الرتبية النيابية بهية احلريري.
كم���ا �س���ارك يف املنا�سب���ة اأي�س���ًا نائبت���ي رئي�س���ة 
"الهيئة" رندة بري وهدى ال�سنيورة، منى الهراوي 
الوزي���رة ال�سابق���ة وفاء ال�سيق���ة، ورئي�سة املجل�ض 
الن�سائي اللبن���اين الدكتورة اأم���ان كبارة �سعراين 
وعدد م���ن ال�سفراء وال�سي���دات ورئي�سات املجل�ض 

الن�سائي اللبناين ال�سابقات.

�شعر�ين
رئي�سة املجل����ض الن�سائي اللبن���اين الدكتورة اأمان 
كب���ارة �سعراين األقت كلمة وجهت خاللها "التحية 

اإىل امل���راأة اللبناني���ة والعربي���ة الت���ي تع���اين م���ن 
ال�سطراب���ات يف اأك���ر م���ن بلد عرب���ي. وطالبت 
برف���ع ن�سب���ة م�سارك���ة امل���راأة يف املنا�س���ب العليا 
و�س���رورة  وال���وزارات  الر�سمي���ة  املوؤ�س�س���ات  يف 
رف���ع التحفظ���ات ع���ن املادت���ن 9 و 16  املتعلقتن 
اإىل  داعي���ة  ال�سخ�سي���ة،  والأح���وال  باجلن�سي���ة 
تاأم���ن املناعة الوطنية �س���د كل اأنواع ال�ست�سالب 
والخرتاق واإىل حت�سن النفو�ض والن�سو�ض �سد 
الفنت واإر�ساء الثقافة الوطنية الالطائفية القائمة 
عل���ى امل�س���اواة يف احلقوق والواجب���ات دون متييز 
بن منطق���ة واأخرى اأو بن امراأة ورجل اإل مبقدار 

كل ما يقدم للوطن".

م��شى
بدوره، األقى النائ���ب مي�سال مو�سى كلمة اأكد فيها 
"اأن الد�ستور اللبناين ل يت�سمن اأي ن�ض متييزي 
يف ح���ق املراأة، بل يكر�ض م�س���اواة جميع املواطنن 
اأم���ام القان���ون من دون متييز. وك�س���ف اأن اخلطة 
املقرتحة ح�س���رت الأهداف ال�سرتاتيجية بثالث 

م�ستويات:
1- تنزيه القوانن عن التمييز �سد الن�ساء 

2- بناء ثقافة امل�ساواة.
3- متكن الن�ساء وبناء قدراتهن الذاتية"

"اأن اخلط���وة الأوىل  ه���ذا، ورك���ز مو�س���ى عل���ى 
يف ه���ذا امل�س���ار ينبغي اأن تك���ون تطبي���ق امل�ستوى 
الأول م���ن جم���الت ال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة وهو 
ا�ستح���داث قوانن جدي���دة خ�سو�سًا قانون مدين 
اختياري لالأحوال ال�سخ�سية وقوانن رادعة متنع 
�سراحة اأي متييز �سد املراأة حتت طائلة العقوبات 

الرادعة".

�شليمان
الكلم���ة اخلتامي���ة، األقته���ا ال�سيدة وف���اء �سليمان 
فلفت���ت اإىل "اأن م���ا حققت���ه امل���راأة اللبناني���ة يف 
اأ�سا�سي���ًا يف  �س���كل منعطف���ًا  املا�سي���ة  ال�سن���وات 
م�سرتها ال�سامية نحو التقدم والتطور، فاأ�سبحت 
�سريكًا وقادرة على دخول حلبة الإنتاج. كما اأكدت 
ال�سع���ي ملوا�سل���ة العمل م���ن اأجل النهو����ض بواقع 

امل���راأة واإدماجه���ا يف عملي���ة التنمي���ة امل�ستدامة، 
م���ن اأجل تعزي���ز م�ساركتها يف املجتم���ع واإزالة كل 
العوائق واحلواجز التي حتول دون قيامها بدورها 

ب�سكل كامل".
ويف هذا املجال، ح���ددت �سليمان اأولويات املرحلة 
املقبلة، فاأ�سارت "اإىل اأن حتقيق امل�ساواة والعدالة 
الجتماعي���ة والقت�سادي���ة ب���ن امل���راأة والرجل، 
ل يت���م اإل باإلغ���اء كل اأوج���ه التميي���ز �سدها الذي 
يكر�س���ه القانون يف بع�ض م���واده، خ�سو�سًا يف ما 
يتعلق بقانون العمل، قان���ون ال�سمان الجتماعي، 
قان���ون �سريب���ة الدخ���ل، قوان���ن موظف���ي الدولة 

والقانون التجاري".
كم���ا راأت �سليمان "اأن الدور التنم���وي الذي تلعبه 
املراأة يف لبنان على كامل ال�سعد، يحتم اإ�سراكها 
يف و�س���ع ال�سيا�س���ات القت�سادي���ة والجتماعي���ة 

التنموية على �سعيد الوطن".

�لهيئة �ل�طنية ل�ش�ؤون �ملر�أة؟
ولت�سلي���ط ال�س���وء على "الهيئ���ة الوطني���ة ل�سوؤون 

ملنا�صبة الثامن من اآذار

�ملر�أة" ل�ش�ؤون  �ل�طنية  "�لهيئة 
تطلق حملة لإلغاء �لتمييز �لإقت�شادي �شدها

20 �صيدا�صيدا 21



املتعلقة باملراأة.
وورد يف امل���ادة اخلام�سة من القانون 720 "للهيئة 
مكتب تنفي���ذي يتاألف من ثمانية اأع�ساء تنتخبهم 
الهيئ���ة العامة م���ن ب���ن اأع�سائها. ويع���ن رئي�ض 
جمل�ض الوزراء بقرار منه اأمينًا لل�سندوق من بن 

اأع�ساء املكتب التنفيذي".
اأ�س���در رئي����ض  القان���ون رق���م 720  وبن���اء عل���ى 
اجلمهورية مي�سال �سليمان بناء على اقرتاح رئي�ض 
جمل�ض الوزراء فوؤاد ال�سني���ورة املر�سوم رقم 195 
تاريخ 5 اأيلول 2008 عّن مبوجبه اأع�ساء اجلمعية 
العامة للهيئة الوطني���ة ل�سوؤون املراأة اللبنانية ملدة 

ثالث �سنوات على ال�سكل التايل:

ال�سي���دة وف���اء �سليمان )رئي�س���ًا(، ال�سي���دة رندة 
بري )نائبًا اأوًل للرئي�ض(، ال�سيدة هدى ال�سنيورة 
)نائب���ًا ثانيًا للرئي�ض مبوجب تعدي���ل املادة الأوىل 
م���ن املر�سوم 195 وفق املر�س���وم رقم 1510 تاريخ 

12 اآذار 2010( ، وع�سوية كل من:
�سيلفي���ا املر، مرنا ع���ازار جنار، عفيف���ة ال�سيد، 
حي���اة ار�س���الن، ليلى نعمة، عزة �س���رارة بي�سون، 
هن���د �س���ويف، ليلى ع���ازوري، جنوى ن�س���ر، وفاء 
ال�سيق���ة حم���زة، فاديا كي���وان، جن���وى رم�سان، 
�سو�سي بولديان، غادة حمدان، فائقة تركية، هنا 
لبيب اأبو ظهر، فيفيان عبود، عايدة نعمان، الهام 

كالب، غ�سان �سيت، فادي كرم.

كم���ا ن����ض املر�سوم يف امل���ادة الثانية عل���ى اعتبار 
ال�سيدات من الوزراء والن���واب طيلة مدة وليتهن 
اأع�س���اء حكمي���ن يف الهيئ���ة ويك���ون له���ن �سف���ة 

ا�ست�سارية.
وبتاريخ 21 ت�سري���ن الثاين 2008 عقدت اجلمعية 
العام���ة للهيئ���ة اجتماعها الأول برئا�س���ة اللبنانية 
الأوىل وف���اء مي�س���ال �سليم���ان مت خالل���ه انتخاب 
اأع�ساء املكتب التنفيذي التالية اأ�سماوؤهم: عفيفة 
ال�سي���د، �سو�س���ي بولدي���ان، غ���ادة حم���دان، وفاء 
ال�سيق���ة حمزة، جن���وى رم�سان، ليل���ى عازوري، 

فادي كرم، وفاديا كيوان.
�ض. ت.

امل���راأة" ن�س���ر اإىل اأنه ا�ستجاب���ة لتو�سيات موؤمتر 
"بيجن" يف العام 1995، �سكلت الدولة اللبنانية 
ع���ام 1996 اللجنة الوطني���ة ملتابعة �س���وؤون املراأة 
اللبناني���ة، الت���ي تاألف���ت م���ن القطاع���ن الأهل���ي 

والر�سمي برئا�سة ال�سيدة منى الهراوي.
ويف 5 ت�سري���ن الث���اين 1998، �س���در القانون رقم 
720 بتوقي���ع رئي����ض اجلمهوري���ة اليا����ض الهراوي 

ورئي�ض جمل�ض الوزراء رفيق احلريري.
وقد ن�ض القانون يف مادته الأوىل على ما يلي:

اأن�ساأت لدى رئا�سة جمل�ض الوزراء الهيئة الوطنية 
ل�سوؤون املراأة اللبنانية، وحدد لها يف املادة الرابعة 

ثالثة اأنواع من املهام هي:

1- ا�ست�سارية لدى رئا�سة احلكومة و�سائر الإدارات 
واملوؤ�س�سات العامة تتناول ال�سوؤون املت�سلة باأو�ساع 

املراأة.
2- ارتباطي����ة وتن�سيقي����ة مع خمتل����ف الإدارات 
الهيئ����ات  العام����ة، وم����ع خمتل����ف  واملوؤ�س�س����ات 
الأهلي����ة واملدنية، والهيئ����ات واملنظمات العربية 

والدولية.
3- تنفيذي���ة ت�سم���ل اإع���داد م�س���روع ا�سرتاتيجية 
وطني���ة خا�س���ة ب�س���وؤون امل���راأة اللبناني���ة وتعديل 
وتطوي���ر كل ا�سرتاتيجي���ة نافذة عن���د القت�ساء. 
وو�سع خطط وور�ض عمل وبرامج واأن�سطة وتنظيم 
ندوات وموؤمت���رات خا�سة ب�سوؤون املراأة اإىل جانب 

القيام بدرا�سات واإ�سدار مطبوعات ودعم اأبحاث 
ودرا�سات ذات �سلة ب�سوؤون املراأة.

وعلى الأثر، ب���داأت "الهيئة الوطني���ة" العمل على 
حتقيق هدفن:

1- تعزيز اأو�ساع املراأة
2- تاأمن فر�ض متكافئة بينها وبن الرجل

وتتوخ���ى الهيئة من خ���الل عملها تعمي���ق املعرفة 
بواق���ع امل���راأة والتاأث���ر يف ال�سيا�س���ات الر�سمي���ة 
املتعلقة باأو�ساعها عرب تكثيف التن�سيق بن الهيئة 
فعالي���ة  وتعزي���ز  الر�سمي���ة،  والإدارات  الوطني���ة 
املب���ادرات الرامي���ة اإىل متكن امل���راأة، والإحاطة 
مب�سامن القوان���ن والأنظمة الإقليمي���ة والدولية 
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حتقيق: �شمار �لرتك
�صنـــوات مـــن الن�صال و�صنوات من اجلهد مـــرت وما تزال املراأة اللبنانية تعاين من االإجحاف بحقها، بالرغم من اأنها هي التي 
�صمـــدت اأيـــام احلـــروب وهي التـــي قدمت ال�صهداء من اأبنائها واأهلهـــا. وهي التي كانـــت االأم واالأب يف اآن واحد نتيجة الظروف 

االأليمة التي عاي�صتها على مدى ال�صنني تارة ب�صبب االأو�صاع االجتماعية املرتدية وتارة اأخرى ب�صبب االأو�صاع االأمنية..
وبالرغـــم مـــن اأنهـــا حققـــت نوعاً من التقدم موؤخـــراً اإال اأن هذا التقدم مل يـــاأت على قدر �صنوات الن�صال، وبالتـــايل فاإن م�صاألة 
تقدمهـــا مـــع االأ�صـــف مل تكن دومـــاً منوطة بكفاءتها بل العتبـــارات اأخرى، اإال اأنها بالرغم من ذلـــك مل تكل ومل متل بل بقيت 

�صامدة يف وجه الرياح للو�صول اإىل غايتها وحتقيق اأهدافها.
مطالبهـــا كثـــرية ومـــا ت�صعى لتحقيقه لي�س له حدود، وال �صيما يف جمـــال القوانني التي اأحلقت اإجحافاً كبرياً بحقها بدءاً من 

م�صاألة اجلن�صية مروراً بقانون العمل وغريه..
وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه اليوم ما هي املطالب التي تتمنى املراأة اأن حتققها يف العام 2011؟

"�صيـــدا عـــرب التاريـــخ" التقـــت عـــدداً من ال�صيدات اللواتي قدمـــن "الغايل والنفي�س" يف �صبيل تطور املـــراأة وتقدمها، كما 
�صعـــني جاهديـــن اإىل تعديـــل عـــدد مـــن القوانـــني املجحفـــة بحقهـــا، وذلـــك ملعرفـــة ما هـــي اأبـــرز مطالبهن لهـــذا العـــام، فكانت 

اللقاءات التالية:

على  �ملنا�شالت  �ل�شيد�ت  من  نخبة  �لتاريخ" تلتقي  عرب  "�شيد� 
مر �ل�شنني ملعرفة ما يطمحن �إىل حتقيقه و�إجنازه يف �لعام 2011؟

تحقيقتحقيق

إقبال دوغان ليندا مطر

عفيفة السيد

حياة ارسالن

وفاء الضيقة

اللبنانية واأمن �سر جلنة الإعالم والعالقات العامة 
يف "الهيئ����ة" عفيفة ال�سيد اأكدت عل����ى �سرورة اأن 
ت�سعى املراأة لتحقيق كامل حقوقها يف العام 2011، 
تقول "على املراأة اأن تاأخذ حقها بالن�سال واإن كانت 
ق����د �سكتت عن حقوقها يف ال�ساب����ق فاأنا اأقول اليوم 
اأنه "ل ي�سيع حق وراءه مطالب"، لذلك هي مدعوة 
للمطالبة بحقها وبكل قوة ولي�ض ب�سكل مو�سمي لأن 

امل�ساألة تتطلب ا�ستمرارية بعملها.
باحلق����وق  املطالب����ة  متابع����ة  اأن  اعت����رب  لذل����ك 
واحلمالت الت����ي تقام موؤخرًا له����ذا الهدف مفيدة 
ج����دًا، واإن احلملة الت����ي اأطلقت حول القوانن ذات 
الأث����ر القت�س����ادي على امل����راأة ننتظر له����ا الكثر 
م����ن النجاح، ول �سيما اأنه����ا حملة وطنية �سي�سارك 
فيها اإ�سافة للهيئ����ة الوطنية ل�سوؤون املراأة اللبنانية 
العدي����د من الهيئات الأهلية. واأنا اأكيدة اأننا عندما 
نطال����ب ب�سوت واحد به����ذه احلق����وق �سن�سل اإىل 

حتقيقها.
ونحن ل����ن نوفر جهدًا و�سن�ستم����ر بحمالت متتالية 
ك����ي حمق����ق كل اأهدافن����ا فيم����ا يخ�����ض القوان����ن 

املجحفة بحق املراأة".

�أر�شالن
رئي�سة تفعيل املراأة يف القرار الوطني الأمرة حياة 
اأر�س����الن اعتربت اأن على امل����راأة يف العام 2011 اأن 
تطال����ب بدورها باإ�سالح القان����ون النتخابي، تقول 
"البداية تكون باإ�سالح القانون النتخابي لي�سمل كل 
الفئات املهم�سة �سواء املراأة على م�ستوى م�ساركتها 
بالقرار الوطني و�ساء ال�سباب وم�ساركتهم بعمر ال 
18 �سنة بدًل من ال 21 �سنة. اأ�سبح هناك �سرورة 
لإ�سالح القانون النتخابي م����ن اأجل اإ�سالح و�سع 

الوط����ن باأكمل����ه لأن امل�ساكل الت����ي نعانيها ل ميكن 
التخل�����ض منه����ا اإل بالعدالة واحلق وه����ذه امل�ساألة 

تبداأ من خالل �سندوق القرتاع.
وهنا ل بد من اأن اأنوه باجلهود التي تقوم بها املراأة 
ول �سيم����ا اأن ظرف البلد ل ي�سمح لها دومًا بالقيام 
مب����ا تطم����ح اإلي����ه لأن هن����اك اأولوي����ات ت�سطر لأن 
تعطيها حقه����ا. باخت�سار امل����راأة ت�سحي بحقوقها 

من اأجل الوطن والعائلة ولي�ض تق�سرًا منها".

مطر
رئي�سة جلنة حقوق املراأة ال�سابقة ليندا مطر اأكدت 
اأن م����ا تطالب به املراأة ل يع����د ول يح�سى بالرغم 
م����ن اأن الن�س����ال الذي قامت به عل����ى مدى �سنوات 
و�سنوات اأقل بكثر مم����ا حققته تقول "هناك اأكر 
من �سب����ب لعدم و�سول امل����راأة اإىل الأه����داف التي 
تطم����ح اإليها، فاأنت عندما تطالب����ن باأمر ما يجب 
اأن يكون هن����اك من ي�سمعك ليتج����اوب معك، هذه 
امل�ساألة لي�ست موجودة من قبل الدولة اإل يف اأوقات 

معينة.
كذلك اأنت بحاجة اإىل وحدة ال�سف وتيار �ساغط 
ك����ي تتمكني من ال�سغط على امل�سوؤولن كي يحققوا 
ل����ك املطالب، بالإ�ساف����ة اإىل اأن الق�سي����ة ما تزال 
وكاأنها فقط ق�سية ام����راأة، بينما نحن ل�سنا ق�سية 
فئوي����ة ب����ل ق�سيتن����ا جمتمعي����ة لأن امل����راأة ج����زء ل 
يتج����زاأ من املجتمع، وبالتايل ف����اإن الق�سية وطنية، 
ف����اإذا كان الوطن بخر معنى ذل����ك اأن املراأة بخر 

والطفل بخر.
لهذا ال�سبب علين����ا اأن نو�سح هذا املفهوم للجميع، 
وبالت����ايل اأن نعم����ل ك����ي ي�سبح هن����اك وحدة �سف 
ن�س����اء ورجاًل، به����ذه الطريقة ن�س����كل قوة �ساغطة 

لت�سويب كافة الأمور وتعديل ما ي�ستوجب تعديله.
ويف هذه املنا�سبة، ناأمل اأن نتمكن يف القريب العاجل 
من ت�سويب اأو�ساع قوانن الأحوال ال�سخ�سية التي 
تق�سم الن�ساء والرجال اإىل 15 قانونًا بالإ�سافة اإىل 
الق�سايا الت����ي لها عالقة مب�ساركة املراأة يف القرار 
ال�سيا�سي مبا فيه����ا ق�سية اجلن�سية املتعلقة باملراأة 
وحقه����ا باأن تكون مثلها مثل الرج����ل هذا بالإ�سافة 

اإىل العديد من الق�سايا التي ناأمل اأن نحققها".

دوغان
ختامًا حتدثت رئي�سة رابطة املراأة العاملة املحامية 
اإقبال دوغان فاأكدت اأنه على املراأة يف العام 2011 
اأن ت�سعى اإىل اإق����رار م�ساريع القوانن التي تعنيها، 
تقول "نحن بداأنا بو�سع يدنا على اجلرح من خالل 
م�ساريع القوانن التي طرحناها موؤخرًا، لكن املهم 
الآن اأن ن�سع����ى اإىل اإقراره����ا م����ن خ����الل املجل�����ض 
النياب����ي كي يت����م تنفيذها لتطبق فعلي����ًا ل اأن تبقى 
الأم����ور عالقة "وجمرد ح����رب على ورق"، وذلك كي 
نتفرغ اإىل تعديل القوانن الأخرى كق�سية التحر�ض 

اجلن�سي اأثناء العمل.
ولتفعيل ه���ذه امل�ساألة والإ�س���راع يف تطبيقها ل بد 
اأن ن�سع���ى اإىل عقد �سل�سلة لق���اءات مع النواب كي 
تقر م�ساريع القوانن ه���ذه مبجرد انعقاد املجل�ض 
النياب���ي ول �سيم���ا اأن ه���ذه القوان���ن ل تتعل���ق ل 
بالطائفي���ة ول باملذهبي���ة اأي اأن اإقرارها ل ي�سكل 
اأي نوع من اخلوف، لذلك هناك �سرورة لإقرارها 
ول���ن ن�ستكن حت���ى اإقرارها لأن���ه كفان���ا اإجحافًا 
بح���ق املراأة ولعل الع���ام 2011 يحمل يف طياته كل 
ما ه���و اإيجابي بح���ق املراأة عموم���ًا وعلى خمتلف 

ال�سعد".

�ل�شيقة
الوزيرة ال�سابقة وفاء ال�سيقة راأت اأن املراأة مطالبة 
يف العام 2011 باتخاذ �سل�سلة خطوات لإلغاء كافة 
القوانن التي حتتوي على التمييز �سد املراأة، تقول 
اأن نلتزم بتنفيذ ما  "بكل ب�ساطة هذا العام علينا 
تعهدنا به كدول����ة، اأي اللتزام بتنفي����ذ التفاقيات 
الدولي����ة الت����ي تعنى بامل����راأة واأهمها اتفاقي����ة اإلغاء 
كاف����ة اأ�سكال التميي����ز �سدها، طبع����ًا نحن لدينا 3 
حتفظات عل����ى 3 مواد اأ�سا�سي����ة اأبرزها اجلن�سية، 

قوانن الأ�سرة والعائلة والزواج...
نح����ن يف لبنان بحاجة اإىل اأن نرفع التحفظات عن 
ه����ذه التفاقي����ة لتع����دل القوانن مبا يتف����ق مع هذه 
التفاقي����ة، عنده����ا نكون قد تقدمن����ا خطوة كبرة 

اإىل الأمام.
وانطالقًا من ذلك نحن بحاجة حلملة من خمتلف 
اجلهات للمطالبة بهذه التعديالت، لأنه اأ�سبح من 
املعيب اأن تبقى قوانيننا فيها ن�سو�ض جمحفة بحق 
امل����راأة، ول �سيما اأننا �سن�سل اإىل القرن ال 22 وما 
تزال قوانيننا فيها اإجحاف خمزي. �سدقيني نحن 

نخجل اأمام اأبنائنا عندما نتكلم عن الدميقراطية 
وحري����ة التعبر والراأي وحقوق الإن�سان ونحن مثاًل 
م����ا ن����زال نطالب ب����اأن يح����ق لل�سيدة بفت����ح ح�ساب 
لأبنائها يف "البن����ك" بينما التنفيذ ما يزال �سفر، 
فامل�سكل����ة ل تقت�س����ر فقط على القوان����ن اإمنا على 
التنفي����ذ والفهم واملمار�س����ات. فالتعميم ي�سدر اإل 

اأن اأح����دًا ل يلت����زم به، لذلك نحن م����ا نزال بحاجة 
للكث����ر م����ن التوعي����ة الت����ي يج����ب اأن ترتاف����ق م����ع 

تعديالت هذه القوانن".

�ل�شيد
ع�سو املكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ل�سوؤون املراأة 
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تحقيق

متنيات باأن تك�ن �حلك�مة مت��زنة و�أن ل تعمل بكيدية 
و�أن تبادر ملعاجلة هم�م �لنا�ض �حلياتية و�أو�شاع �ل�شج�ن...

كيف ينظر االإعالميون اإىل احلكومة املقبلة وماذا ياأملون منها؟

تحقيق

حتقيق: �شمار �لرتك
حكومة ت�صكل واأخرى ما تزال ت�صرف االأعمال، بينما املواطن هو وحده الذي يدفع الثمن الباهظ و�صط كل هذه االأجواء ال�صبابية. 
ويف ظـــل تـــردي االأو�صاع االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية وتارة االأمنية ما يزال اأي�صاً املواطن اللبناين وحده يتخبط بغية تاأمني 
ما يتوجب عليه تاأمينه لعائلته بدءاً من لقمة العي�س املغم�صة بالقهر مروراً بالطبابة و�صواًل اإىل الق�صط املدر�صي ومتفرغاته. بينما 
امل�صوؤولون ينامون يف ق�صورهم دون اأن يرف لهم جفن. كيف ال وكل متطلبات احلياة موؤمنة لهم ولعائالتهم؟ فهم ال ي�صعرون بغالء 
االأ�صعـــار اأو غـــالء �صفيحـــة البنزين! هم ال يقلقون لدفع فواتري الكهرباء واملياه! وال�صبب اأنها لديهم تبقى 24/24 . هم ياأكلون ما لذ 

وطاب بينما العديد من العائالت اللبنانية تنام دون ع�صاء لتوفري "اللقمة" لليوم الثاين.
وامللفت اأن النا�س بدورها مل تعد تهتم �صواء كان هناك حكومة اأم ال؟! الأن الو�صع �صيان يف كلتا احلالتني.

ويف حال ت�صكلت اأم مل ت�صّكل فامل�صاألة تبقى "مكانك �صر".
لكن كيف ينظر االإعالميون اإىل احلكومة املقبلة. وبراأيهم ما هي اأوىل الق�صايا التي عليها اأن تبادر اإىل حلها؟

ماذا يقول االإعالميون؟
"�صيـــدا عـــرب التاريـــخ" التقـــت عدداً من االإعالميني الذي عـــربوا عن اآرائهم يف "احلكومة العتيدة" وما عليها اأن تقوم به خدمة 

للمواطن ملعاجلة همومه احلياتية، فكانت اللقاءات التالية:

مارون ناصيف - )o.t.v(هاال الحسيني - الوكالة الوطنية سعد الياس - صوت لبنان صوت الحرية والكرامة

�حل�شيني
�لإعالميــة يف �ل�كالــة �ل�طنيــة لالإعــالم هالــة �حل�شينــي تاأم���ل م���ن 
احلكوم���ة اأن تطب���ق الد�ستور واأن تدعو للح���وار، تقول "اأه���م دور للحكومة هو اأن 
تعي���د جمع �سمل اللبنانين م���ع بع�سهم البع�ض، وبالتايل م���ن ال�سروري اأن تعمل 
على معاجلة اأولوي���ات النا�ض خ�سو�سًا القت�سادي���ة والجتماعية منها واملعي�سية 
ول �سيما مع ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية التي مل تعد حتتمل. كذلك ل بد اأن تركز 
اهتمامها اأي�سًا ملعاجلة الق�سايا البيئية والجتماعية والتي ت�سب حتديدًا يف خانة 
ال�سباب الذين لي�ض لديهم اأي هدف �سوى ال�سفر اإىل اخلارج نتيجة تردي الأو�ساع 

الداخلية وانعدام فر�ض العمل.
باخت�سار كل ما ن�ستطيع اأن نتمناه اأن توفق احلكومة القادمة مب�سعاها على اأمل اأن 
تعمل على معاجلة هموم املواطنن بفاعلية وباأ�سرع وقت ممكن. لأن النا�ض اأنهكت 

من كرة تردي الأو�ساع على خمتلف امل�ستويات".

نا�شيف
�لإعالمي يف تلفزي�ن �ل "�أو.تي.يف" مارون نا�شيف يطالب احلكومة القادمة 
بالنظ����ر بالق�ساي����ا املعي�سية بالدرج����ة الأوىل، يقول "عليها اأن ت����ويل اهتمامًا خا�سًا 

مب�ساري����ع القوان����ن العالقة منذ 
ال�سنيورة.  فوؤاد  الرئي�ض  حكومة 
اإ�سافة اإىل �سرورة رفع ال�سريبة 
كم����ا  البنزي����ن.  �سحيف����ة  ع����ن 
نتمن����ى على احلكوم����ة اجلديدة 
اأن يكون بيانها الوزاري وا�سحًا 
لناحية �س����الح املقاومة ولناحية 
ال�س����الح الفل�سطين����ي يف لبنان. 
كذل����ك نتمن����ى عليه����ا اأن تهت����م 
ه����ذا  واإي����الء  ال�سج����ون  ببن����اء 
املو�سوع اهتمامًا ومتابعة وذلك 
احرتام����ًا حلق����وق الإن�س����ان لأن 
واق����ع ال�سجون احلايل ل ير�سي 

اأحدًا.

انطالقًا من هذا الواقع، فاإن اأهم ما يجب اأن تقوم به احلكومة املقبلة هو الإ�سالح 
مبختلف جمالته اأي على احلكومة اأن تهتم بالإ�سالح الق�سائي والأمني واملايل".

ع��د
�لإعالمــي يف تلفزي�ن "�ملنار" ح�شني عــ��د بدوره اأعرب عن متنياته فيما 
يتعل���ق باحلكومة القادمة، يقول "ما نريده من احلكومة العتيدة اأن تنظر يف اأمور 
النا�ض املعي�سية ول �سيما يف ظل الو�سع القت�سادي املزري الذي يعي�سه املواطنون 
منذ احلكومات املتعاقبة وخ�سو�سًا حكومة الرئي�ض �سعد احلريري، وبالتايل فاإن 
احلكوم���ة القادمة يعّول عليها الكثر من امل�سوؤولي���ات ول �سيما اأننا نعي�ض مرحلة 
م���ن اجلم���ود يف خمتلف املج���الت وبالتايل ف���اإن النا�ض ينتظرون بف���ارغ ال�سرب 
اأن تك���ون ه���ذه احلكومة من�سفة لأو�ساعه���م املعي�سية بالتايل هن���اك الكثر من 
امل�ساري���ع والقوانن والت���ي تكون على عالقة مبا�سرة م���ع املواطنن يفرت�ض بهذه 
احلكوم���ة اأن تاأخ���ذ بها واأن تقرها باأ�سرع وقت ممكن ل اأن تبقى يف حالة الكيدية 

واملراوحة دون اأي جدوى".

عز �لدين
�لإعالمي يف �شحيفــة "�لأن��ر" �أحمد عز �لدين متنى على احلكومة 
القادم���ة اأن ترك���ز اهتمامها 
يق���ول  الع���ام،  ال�س���اأن  عل���ى 
بالو�س���ع  تهت���م  اأن  "يج���ب 
النا�ض  وبحي���اة  القت�س���ادي 
وعليه���ا اأن ت�سع���ى اإىل اإعادة 
الوحدة الوطني���ة واإىل اإعادة 
الثق���ة بالدول���ة وبالت���ايل اأن 
تواجه كل امل�ساكل والتحديات 
ب���روح وطنية عالية.  القائمة 
باخت�س���ار عليه���ا اأن تواج���ه 
الف�س���اد والت�سي���ب القائم يف 
خمتل���ف الإدارات واأن تعي���د 
عجل���ة الدولة لتهت���م ب�سوؤون 

النا�ض".

وهبي
�لإعالمــي يف �مل�ؤ�ش�شــة �للبنانيــة لالإر�شــال "ل.بي.�شــي" يزبك وهبي 
متن���ى عل���ى احلكومة القادمة اأن تك���ون حكومة متوازنة بكل م���ا للكلمة من معنى، 
يق���ول: "بداي���ة ناأم���ل اأن ل تعمل احلكومة بكيدي���ة يف جال كان���ت حكومة من لون 
واح���د. كم���ا نتمنى عليها اأن ت�س���ارع ملعاجلة هموم و�سوؤون النا����ض ول �سيما امللحة 
منه���ا ويف مقدمتها مو�سوع ال�سج���ون اإ�سافة اإىل ق�سايا النا�ض احلياتية. كذلك ل 
ي�سعن���ا اأن نتجاه���ل �سرورة تخفي�ض اأ�سعار املحروق���ات والعمل على رفع ال�سريبة 

عن اأ�سعار املحروقات..
اأما املرحلة الثانية فيجب اأن يتم فيها ملء املراكز ال�ساغرة واأي�سًا من دون كيدية، 
وذلك لتك���ون هذه احلكومة حكومة جلميع اللبناني���ن دون ا�ستثناء وهكذا تربهن 

اأنها تعمل للجميع ولي�ض لطرف واحد".

�ليا�ض
�لإعالمــي يف �إذ�عــة "�ش�ت لبنــان" �شعد �ليا�ض ينتظ���ر كبداية اأن تت�سكل 
احلكوم���ة، يق���ول "طبعًا نح���ن لدينا كامل الثق���ة مبناقبية الرئي����ض املكلف جنيب 
ميقات���ي ملا يتمتع ب���ه من �سرب خ�سو�سًا واأن���ه اأثبت اأنه ل يرتاج���ع ول يت�ساهل يف 
مو�سوع �سالحيات الرئا�سة الثالثة وهذا مك�سب يح�سب له. لذلك ناأمل بعد ت�سكيل 
احلكومة اأن تت�سدى للم�ساكل الجتماعية والأمنية ول �سيما اأننا بداأنا نلم�ض عودة 
اخلل���ل الأمن���ي اإىل ال�ساحة. كما نتمنى من ه���ذه احلكومة اأن تعي���د للبنان وجهه 

احمد عز الدين - االنواراحل�ساري واأن تفّعل ال�سياحة واحلركة العمرانية". حسني عواد - املنار
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�لفكرة و�لطم�ح
تاأ�صي�ـــس جمعيـــة  مـــن  الهـــدف  هـــو  • مـــا 

اإعانة الطفل املعوق يف لبنان؟
الفك���رة جاءت انطالقًا من معاناة خا�سة ح�سلت 
م���ع ابنتي حن رزق���ت بطفل يعاين م���ن اإعاقة يف 
النط���ق من���ذ ولدت���ه فكانت ه���ذه احلال���ة مبثابة 
زل���زال بداخ���ل الأ�سرة حي���ث قال���ت يف نف�سها ل 
اعرتا����ض على حكم اهلل فكن���ت املعينة لها خطوة 
لتهيئ���ة  رىل  ابنت���ي  جان���ب  اإىل  ووقف���ت  خط���وة 
املن���اخ النف�سي ل�ستيعاب ه���ذه احلالة حيث بداأنا 
بالإت�س���ال باجلمعي���ات الت���ي تعن���ى به���ذا ال�ساأن 
واملراك���ز املخت�س���ة لتوف���ر كل الرعاي���ة املعنوية 

واجل�سدية للطفل.
وكان���ت املفاج���اأة الك���ربى بالن�سب���ة يل بع���د عدة 
ج���ولت وات�س���الت باملراك���ز املعني���ة واملتعاون���ة 
م���ع وزارة ال�س���وؤون الجتماعي���ة واملتعاق���دة معها 
بهدف توفر كل اخلدمات ال�سحية والجتماعية، 
اكت�سفن���ا يف نهاية املط���اف اأن الطفل املعوق الذي 
يع���اين م���ن اأي م�سكل���ة ل ميك���ن اأن ي�ستقبلوه قبل 

بلوغه "4" �سنوات.
فف���ي هذه احلال، ماذا تفعل العائلة ومن يقف اإىل 

جانبها وي�ساعدها وه���ل ترتك الأمور على غاربها 
فم���ن يتحم���ل امل�سوؤولية طامل���ا اأن ال���وزارة املعنية 
غائبة عن التن�سيق ما بن الواقع واملرجتى. الواقع 
الألي���م، الأ�سرة عاجزة عن توفر العناية املطلوبة 
للطف���ل لأن املع���دات والأطب���اء وامل�سرف���ن يكونوا 

موجودين يف املراكز الطبية.
ففي هذه احلالة تتحمل الأم  والأ�سرة كامل العبء 
وامل�سوؤولي���ة كواجب مقد�ض تقوم به الأم لتوفر كل 
الرعاي���ة ال�سحية واحلن���ان والعاطف���ة والأمومة 

ب�سكل عام.
باحلقيقة املرجتى املطلوب اأن يكون هناك تن�سيق 
كام���ل م���ن وزارة ال�س���وؤون الجتماعي���ة م���ع كافة 
اجلمعي���ات واإ�س���راف مبا�س���ر ورقاب���ة لت�سحي���ح 
اخلل���ل القائم. وخا�س���ة واأن الطفل املعوق بحاجة 
ما�س���ة للرعاي���ة والإ�س���راف من���ذ حلظ���ة ولدت���ه 
للو�سول اإىل الغاية املن�سودة اأي متكينه من متابعة 
حياته ب�س���كل طبيعي اأ�س���وة ب�سائر الأ�س���ر. نظرًا 
للظروف القت�سادية واملالي���ة فالكلفة عالية جدًا 
لتوف���ر كل ما هو مطلوب للطفل املعوق ويعاين من 

م�سكلة فماذا تفعل الأ�سرة يف هذه احلالة؟
اإزاء ه���ذا الو�سع الأليم ارتاأين���ا مع بع�ض �سيدات 
املجتمع اإن�ساء جمعية جديدة تعنى بالطفل املعوق 

وخا�س���ة اأن بع�ض اأع�س���اء اجلمعية لديهم اأطفال 
معوقن بحاج���ة اإىل عطف وحنان ورعاية ج�سدية 

و�سحية واإن�سانية.
اإىل جان���ب دور الأم الأ�سا�س���ي. فكان���ت توجيهات 
حا�سم���ة جدًا م���ع جمموعة م���ن ال�سي���دات للعمل 
فورًا لتاأ�سي�ض جمعي���ة بعد ح�سول على علم وخرب 
عام 2010 وقمن���ا بالت�سال بالعديد من الأمهات 
الذين لديه���م اأطفال بحاجة للم�ساعدة من اإعاقة 

ج�سدية ورعاية دائمة.
اإنطالق���ًا من قناعات اإن�ساني���ة واإميان مطلق جتاه 
دعم الأ�سر واإنقاذ اأطفالهم من احلالة امل�ستع�سية 

التي يعانون منها.
بداي���ة اخلط���وة كانت بع���د احل�سول عل���ى العلم 
واخلرب اأجرينا انتخابات باإ�سراف وزارة الداخلية 

وجاءت النتائج على ال�سكل التايل:
- اأ�سمى بلويل رئي�ض

- نزهة عاليلي: نائب رئي�ض
- علمت �سنيورة: اأمينة �سر

- رنا بعا�سري: اأمن �سندوق
- املحامي���ة جن���وى ال�سيف���اوي: م�سوؤول���ة ل���دى 

احلكومة
- رىل جرادي: ع�سو اإداري

�لعمل �لإجتماعي  و�لإن�شاين و�جب مقد�ض بالن�شبة يل لأن متعة 
�لعطاء �لنابعة من �لقلب لها �شاأن عظيم بذ�ت �لنف�ض �لب�شرية

... عطاء م�صتمر... يف �صبيل جمتمع قوي... نحو م�صتقبل اأف�صل 
اأ�صمى بلويل ديراين لـ "�صيدا عرب التاريخ":

ح��ر: ليال ها�شم
املبنيـــة  احليـــاة  مدر�صـــة  االأم 
علـــى االأ�ص�ـــس ال�صليمـــة والقّيمـــة 
والرتبيـــة  احلميـــدة  واالأخـــالق 
املعنـــى  يف  وال�صـــدق  ال�صاحلـــة 
وحمايـــة  ولتعزيـــز  وامل�صمـــون 

الرتابط االأ�صري.
فمن هذا املنطلـــق واملنطق اأ�صمى 
بلويل هي اإحدى هوؤالء ال�صيدات، 
رائـــدة يف العمـــل االجتمـــاع منـــذ 
عمر مبكر حيث قامت بعدة اأدوار 
اإجتماعيـــة مـــن خـــالل انت�صابهـــا 
اإىل عـــدة جمعيـــات كاأمينـــة �صر اأو 
وتروؤ�صهـــا  جمعيـــة  رئي�ـــس  نائـــب 
لعقـــد  وخارجيـــة  داخليـــة  جلـــان 
اأهـــم  يف  امل�صاركـــة  اأو  موؤمتـــرات 
النـــدوات التـــي تقيمهـــا املنظمـــات 
رفـــع  بهـــدف  والدوليـــة  العربيـــة 
م�صتـــوى اخلدمـــات االإجتماعيـــة 
باملجتمـــع  لالرتقـــاء  واالإن�صانيـــة 
درجـــات  مـــن  درجـــة  اأ�صمـــى  اإىل 

التقدم واالزدهار.
فـــكان لنـــا لقاء مع ال�صيـــدة اأ�صمى 
بلـــويل ديـــراين ملعرفـــة كل جديد 
عـــن اجلمعية التـــي اأ�ص�صتها باإ�صم 
"جمعية اإعانة الطفل املعوق" يف 
لبنـــان ومقرهـــا �صيـــدا. واأجرينـــا 

معها احلوار التايل:
أسمى بلولي ديراني

رئيسة وأعضاء جمعية إعانة الطفل املعاق في صيدا
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لقاء

- ثريا ها�سم: م�سوؤولة ثقافية
- الدكتورة هدى عا�سي: م�سرفة على الأع�ساء

- علياء خليفة: م�سوؤولة اجتماعية
- بعد النتهاء من اإجراء النتخابات وفق القوانن 
املرعي���ة الإجراء و�سعن���ا ت�سميم واأ�س����ض لبداية 
و�سع خط���ة متكامل���ة للنهو�ض بهذا ال���دور الهام 
ومبا�سرة العم���ل والتنفيذ ونظرًا خلربتنا الطويلة 
يف ه���ذا املج���ال العم���ل الجتماع���ي والإن�س���اين 
واخلدماتي ميكننا التاأكيد للراأي العام باأننا �سوف 
نكون عند ح�سن ظنهم وبالتوفيق باإذن اهلل لأن ثقة 
النا�ض بنا هي عنوان �سدق نوايانا واأعمالنا ونحن 
قادري���ن عل���ى ترجمة اأح���الم النا����ض اإىل حقائق 
ملمو�س���ة لرفع م�ستوى اخلدم���ات الطبية املطلوبة 
م���ن خالل اأخ�سائي���ن من اأطب���اء وم�سرفات من 
حمل���ة ال�سه���ادات العالي���ة يف ه���ذا الخت�سا����ض 

ورعاية الطفل املعوق"
- لأن���ه كم���ا ه���و مع���روف يف الظ���روف الراهن���ة 
القت�سادي���ة نح���ن بحاج���ة ما�س���ة لالأم���وال من 
اأ�سح���اب املب���ادرات الطيب���ة واخل���ربة التي تقف 
دائمًا معنا منذ زم���ن طويل انطالقًا من الثقة بنا 
بال���دور والعطاء والعم���ل والتنفي���ذ للو�سول بهذا 
املجتم���ع اإىل اأرقى درجة ممكنة. لأن تكلفة الطفل 
الواح���د توازي اأربع���ة اآلف دولر يف العام لنتمكن 

من توفر كل م�ستلزمات الرعاية والعناية.
و�أكدت �أ�شمى بل�يل يف �سياق حديثها باأن الجتاه 
قائم على قدم و�ساق لإقام���ة ندوات اإر�ساد وتوعية 
لالأمه���ات وال�سابات املتزوج���ات يف �سن مبكرة لأن 
التوعية والإر�ساد له اأهمية كربى يف التعاون الكامل 
ب���ن الأم واجلمعي���ة لأن ه���ذا الأمر ي�سه���م يف رفع 
م�ست���وى الوع���ي الجتماعي �س���واء كان ل���دى هذه 
الأ�سرة طف���ل معاق اأم مل يك���ن لأن الندوات ت�سمل 
العدي���د من الربامج املتخ�س�س���ة مل�ساعدة ومتكن 

املراأة من حماية الأ�سرة وتدبر �سوؤونها.

• ماذا عن الدعم املايل املرتقب؟ من اأين 
�صوف توؤمـــن اجلمعية االأمـــوال املطلوبة؟ 

وما هي الطموحات امل�صتقبلية؟
�أ�شــارت �ل�شيــدة بلــ�يل: بالن�سب���ة للطموحات 
امل�ستقبلية العمل جاري على قدم و�ساق لتوفر املال 
الالزم لإن�ساء مركز كبر ي�سم كل الأق�سام املطلوبة 
ومن املعدات املتطورة احلديثة )فيزيائية( وغرها 
لتاأمن الرعاي���ة املطلوبة لكل معوق وفق حالته دون 
ا�ستثن���اء لأن توجهاتنا وعقيدتنا الوطنية بعيدة كل 
البعد عن املذهبية والطائفية وهذا اأمر اأ�سا�سي يف 

العمل الإجتماع���ي لأن لالإن�سان قيمة معنوية هامة 
ه���ي امل�ساع���دة والدعم ل���كل حمتاج جمان���ًا وهذا 

واجب مقد�ض عندنا.

• كيـــف تنظريـــن اإىل دور املـــراأة ومـــا هي 
الطموحات امل�صتقبلية لتعزيز وتقوية هذا 

الدور؟
�أكــدت �ل�شيــدة �أ�شمى، اأن دور امل���راأة هام جدًا 
ومتقدم يف �ستى املج���الت الإجتماعية والإنتاجية 
وال�سيا�سي���ة نظ���رًا للتاأل���ق العلم���ي ال���ذي حظ���ت 
ب���ه امل���راأة منذ مدة طويل���ة وهي �سريك���ة اأ�سا�سية 
وفاعل���ة يف املجتمع اإن لناحي���ة املنا�سب الهامة يف 
كاف���ة الوظائف وال���وزارات واملوؤ�س�س���ات اخلا�سة 

والر�سمية.
ولكن املطلوب املزيد من احلرية يف الأداء والتعبر 
وامل�ساركة دفاعًا عن حق املراأة يف امل�ساركة الأكر 
فعالي���ة "كوتا" امل�سه���ورة بال�سيا�سة "حق الرت�سح 

اإىل الن���دوة الربملاني���ة وال���وزارات" لأنها واحلمد 
هلل قادرة على القيام بلع���ب كل الأدوار اإىل جانب 

دورها كاأم وربة منزل وراعية لالأ�سرة.
لأن الإنت���اج �سروري للم���راأة اإىل جانب دور الزوج 
وال�سب���اب وال�ساب���ات اأي�س���ًا من اجلي���ل ال�ساعد 
قادرون جميعًا بعد حت�سيلهم العلمي يف امل�ساعدة 

لدعم م�سرة الوطن.
اإىل جانب توف����ر املال الالزم مل�ساع����دة الأ�سرة 
ب����دًل م����ن اأن يتحم����ل الأب كام����ل الع����بء املايل 
التع����اون  اإذًا  الك����رمي لعائلت����ه.  العي�����ض  لتوف����ر 
والت�سام����ن اأم����ر اأ�سا�سي وهام يف رخ����اء الأ�سرة 
وتاأمن حاجياته����ا لال�ستمرار يف العي�ض الكرمي. 
وفر�ض العمل اأم����ر هام و�سروري حلماية اجليل 
ال�ساع����د م����ن الهجرة طلبًا للعم����ل خارج البالد 

لتاأمن م�ستقبله.
و�أ�شــارت �أي�شًا يف �شياق �حلديث: اأن الأمهات 
ي�سع���رون بالأ�سى واللوع���ة لوج���ود اأبنائهم خارج 

البالد فاأ�سبح واقع الأمر بالن�سبة لالأم اأن الأ�سرة 
قد ت�ستت وتقت�سر الأعياد والطمئنان عنها عرب، 
الت�س���الت الهاتفية فقط. واملطل���وب العك�ض اأن 

يكون الأبناء اإىل جانب العائلة يف داخل الوطن.
وم���ن ناحية اأخ���رى طالب���ت ال�سي���دة اأ�سمى بحق 
اجلن�سية اللبنانية ل���الأم املتزوجة من غر لبناين 
حلماي���ة الأ�س���رة من الت�ست���ت والغ���رتاب ودعم 
احل�سول على اجلن�سية اللبنانية فهذا الأمر بر�سم 
املعني���ن وت�سم �سوتها اإىل �سوت الأمهات اللواتي 
يطالنب بهذا احلق امل�سروع للرعاية والأمومة منذ 

مدة طويلة.

الهيئـــة  يف  تكـــرمي  هنـــاك  اأن  علمنـــا   •
الوطنيـــة للطفـــل اللبناين لرمـــوز العطاء 
يف لبنـــان يف ال�صابـــع والع�صريـــن مـــن �صهر 
ني�صـــان يف االأوني�صكـــو فمـــاذا يعني لك هذا 

التكرمي؟
اأود اأوًل اأن اأ�سك���ر الهيئ���ة الوطنية للطفل اللبناين 
ب�سخ����ض رئي�ستها الدكتورة نور �سلمان التي داأبت 
عل���ى اإقام���ة تك���رمي كل ث���الث �سنوات من���ذ اأكر 
من ع�س���رون عامًا حي���ث تختار اللجن���ة املخت�سة 
والنتم���اءات  الطوائ���ف  جمي���ع  م���ن  اأ�سخا����ض 
ال�سيا�سي���ة لتكرميهم دون اأي غاية فقط لأنها منذ 
ن�ساأتها عرفت معنى اأن يعطي الإن�سان دون مقابل 
من خ���الل معاي�سته���ا لوالدته���ا ال�سي���دة الرائدة 

املرحومة زاهية �سلمان.
وللعل���م فقد كانت مفاج���اأة يل حيث اأنن���ي رئي�سة 
ف���رع الهيئ���ة الوطني���ة يف �سي���دا واجل���وار وق���د 
اخرتنا اأربعة اأ�سم���اء لتكرميهم ولكنها اأ�سّرت اأن 
اأك���ون معهم ولكي اأكون واقعي���ة و�سريحة ل يوجد 
اإن�س���ان اإل ويكون م�سرور بكلم���ة ال�سكر وجاء قول 
اهلل تع���اىل "واإن �سكرمت لأزيدنكم" ولكن ما اأحب 
قول���ه اأن العط���اء هبة من اهلل وحن ب���داأت العمل 
الجتماع���ي قبل واحد وثالث���ون عام مل اأعمل لكي 
اأكّرم من النا�ض ولكن اهلل ل ي�سيع مثقال ذرة وقد 
اأكرمن���ي باأبنائي وعائلت���ي و�سحتي وحمبة النا�ض 
وه���ذا ف�سل كبر واأبقى طامعة اأن يكرمني اهلل يف 
دار البقاء فاأنا اأعمل يف اليوم اأكر من �سبعة ع�سر 
�ساع���ة وكان يف ا�ستطاعتي اأن يك���ون كل عملي يف 
موؤ�س�ستي التجارية التي اأديرها وحتتاج اإىل الكثر 
م���ن اجلهد ولك���ي اأ�سعر بامل�سوؤولي���ة يف كل املواقع 
الت���ي و�سلتها يف املج���ال الجتماع���ي وكاأنه عملي 
اخلا�ض ورمبا ذلك لأنني مل ا�سل اإىل اأي موقع اإل 

بجهد �سخ�سي كبر.

لألمهات حيز 
متقدم ودور هام 
وأساسي يف تنشئة 
األجيال الصاعدة 

لتكوين ركائز اجملتمع

تقدي���را جلهود وت�سحي���ات رجال الدف���اع املدين يف خدمة الوط���ن واملواطن 
ويف يومه���م العاملي، وبتوجيهات ورعاية م���ن النائب بهية احلريري ، قام وفد 
م���ن نادي �س���روب ال�سعبي يف �سيدا بزيارة مركز �سي���دا القليمي يف الدفاع 
املدين » مركز ال�سهيد عبد اهلل ال�سرقاوي » وتكرمي رئي�سه ومتطوعيه و�سهيد 

الواجب الذي يحمل املركز ا�سمه .
وكان���ت الزيارة منا�سبة اي�سا لإافادة من جتاربهم وخرباتهم يف جمال توعية 
اجلي���ل اجلديد حول ال�سالم���ة العامة و�سبل الوقاية م���ن احلرائق واحلوادث 

الطارئة ، وذلك من خالل ندوة نظمها املركز مبنا�سبة هذه الزيارة .
و�سم الوفد الذي تقدمته رئي�سة النادي مي�ساء ج�سطن : حممد نقوزي ، دانية 
ال�سو����ض ، خالد كردية ، حم���زة نحويل، احمد ج�سطن، عبد بيومي، �سباح 
املالح، هبة عبد العزيز، ابراهيم الدنان ، م�سطفى الكال�ض وامال ال�سمدي 
وفايزة كعو�ض« وجمموعة من اولد وا�سدقاء النادي من ابناء منطقة �سروب 
.وكان يف ا�ستقباله���م رئي�ض مركز �سي���دا الإقليمي حممود املجذوب وعنا�سر 

ومتطوعو املركز بح�سور والد ال�سهيد عبد اهلل ال�سرقاوي 
*بداي���ة رح���ب رئي�ض املرك���ز املجذوب بوفد ن���ادي �سروب متوجه���ا بالتحية 
وال�سك���ر اىل النادي على مبادرته لفتا اىل اأنه���ا املرة الأوىل يف تاريخ الدفاع 
امل���دين يف مركز �سي���دا القليمي التي ي���زور فيها املركز اح���د ، اأو يقوم احد 
بتك���رمي متطوعيه و �سكر النائ���ب بهية احلريري لنها مل تن����ض رجال الدفاع 
امل���دين يف يومه���م العاملي . وق���ال: �ستبقى هذه املب���ادرة والتكرمي حمفورا يف 
قلوبه���م .ووعد املجذوب باقامة دورة ر�سمية جلميع اندية �سيدا ال�سعبية ، ثم 
اطل���ع الوفد على تاريخ تا�سي�ض الدف���اع املدين ومركز �سيدا القليمي ومهامه 

التي تتوزع على اربعة مهمات : انقاذ بري وانقاذ بحري واطفاء وا�سعاف.
*وحتدث���ت رئي�س���ة ن���ادي �س���روب مي�ساء ج�سط���ن ف�سكرت املج���ذوب على 
ترحيب���ه بالوف���د وعر�ست لفك���رة قيام ن���واد �سعبي���ة يف �سيدا مبب���ادرة من 
النائ���ب بهية احلريري وكيف وج���دت هذه الفكرة ال�سدى اليجابي يف اأحياء 
املدينة ال�سعبي���ة بتاأ�سي�ض 11 ناد تقوم باأن�سطة تتوجه بها اىل املجتمع الأهلي 
وال�سب���اب والأولد خ�سو�س���ا ، وترتكز مبجملها على اخلدم���ة العامة ا�سارك 
ال�سباب والأولد يف حمل ق�سايا جمتمعهم واحيائهم والهتمام بها. ناقلة اىل 

متطوع���ي الدفاع املدين يف �سيدا حتيات النائب احلريري وتقديرها لدورهم 
وجهودهم . وقالت : انطالقا من حر�سكم الدائم على تاأمن ال�سالمة العامة 
للمواطن���ن و احلماية من احلرائق واحل���وادث املختلفة، والت�سحية باأنف�سكم 
لأجلن���ا  ، انه لي�سرفنا اأن نكرمك���م  ون�سارككم �سجونكم وهمومكم ، ون�ستفيد 

من جتربتكم الطويلة لتوعية اجيال النادي . 
وبع���د جولة على اق�سام املركز حيث اطلع الوفد عل���ى واقعه واحتياجاته ، كانت 
حما�سرة توعية حول ال�سالمة العامة حا�سر فيها املجذوب عن كيفية الوقاية من 
احلرائق واحلفاظ على ال�سالمة العامة فيما وزع �سباب الدفاع املدين من�سورات 
توعية على �سباب النادي . بعد ذلك قامت رئي�سة واع�ساء النادي بتكرمي رئي�ض 
وعنا�س���ر ومتطوعي مرك���ز �سيدا ، بتقدمي درع تكرمي���ي لرئي�ض املركز حممود 
املجذوب وتقدمي ميدالية  للم�سعف والطفائي ال�سجاع ح�سن اجلبيلي الذي فقد 
�ساقي���ه اثناء قيام���ه بواجبه خال ل حرب مت���وز 2006 ، ثم ق���ام اطفال النادي 
بتق���دمي ورود حمراء اىل متطوع���ي الدفاع املدين وعدده���م 40 متطوعا تعبرا 
ع���ن �سكره���م وتقديرهم لهم . كم���ا خ�س�ض النادي املتط���وع ال�سهيد عبد اهلل 
ال�سرق���اوي الذي ا�ست�سهد اثن���اء تاأديته لواجبه بلفتة تكرميي���ة بتقدمي ميدالية 
تقديرية حتمل �سعار النادي اىل والده يا�سن ال�سرقاوي. ويف اخلتام جرى قطع 

قالب حلوى باملنا�سبة مب�ساركة رئي�ض ومتطوعي مركز �سيدا.

تقديرا لت�صحيات رجال الدفاع املدين ويف يومهم العاملي
نادي �صريوب يكرم مركز �صيدا االإقليمي

و�صهيده ال�صرقاوي

مناسباتمناسبات
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عق���د اللقاء الت�س���اوري ال�سيداوي اجتماعه ال���دوري يف جمدليون بدعوة من 
النائ���ب بهية احلريري ومب�ساركة الرئي�ض ف���وؤاد ال�سنيورة. وتوقف اللقاء عند 
التطورات على ال�ساحتن الداخلية والقليمية اىل جانب ال�ساأن ال�سيداوي . 

واأك���دت النائب احلريري اثر اللقاء  ان اجن���از املقاومة بالن�سبة للبنانين هو 
اجن���از مقد�ض .. وان العدو الوحي���د للبنان هي ا�سرائيل التي يجب اأن نتوخى 
دائم���ا احل���ذر حيالها من اي م�ض با�ستق���رار لبنان ، وقال���ت:  اأما العبور اىل 
الدولة فهو ل يتمثل بعدد الوزراء واحلقائب وبعدد الوظائف بل يتمثل باحلوار 
ح���ول تطبيق اتفاق الطائف واحلفاظ علي���ه.وراأت اأن التوافق على العبور اىل 

الدولة من �ساأنه اأن يحل كل امل�ساكل .

�حل�ش�ر
ح�س���ر الجتماع اىل جان���ب احلريري وال�سنيورة : مفتي �سي���دا واق�سيتها ال�سيخ 
�سليم �سو�سان ، مفتي مرجعيون وحا�سبيا ال�سيخ ح�سن ديل ، ممثل املطران اليا�ض 
ن�سار املون�سنيور اليا�ض ال�سمر ، ممثل املطران اليا�ض كفوري الأب جوزيف خوري 
، ممث���ل املطران ايلي ح���داد الأب جهاد فرن�سي�ض ، رئي�ض بلدي���ة �سيدا املهند�ض 
حمم���د ال�سعودي ، امل�سوؤول ال�سيا�سي للجماعة ال�سالمية يف اجلنوب ب�سام حمود 

وع�سو قيادة اجلماعة حممد زعرتي ، ممثل من�سق عام تيار امل�ستقبل يف اجلنوب 
الدكت���ور نا�س���ر حمود ع�سو مكت���ب املن�سقي���ة املحامي حميي الدي���ن اجلويدي ، 
ال�سي���د �سفي���ق احلريري، اأع�س���اء املجل�ض ال�سرع���ي ال�سالم���ي الأعلى " حميي 
الدين القطب وحممد راجي الب�ساط وعبد احلليم الزين "، رئي�ض غرفة التجارة 
وال�سناعة والزراع���ة يف �سيدا واجلنوب حممد الزعرتي ، رئي�ض جتمع �سناعيي 
اجلنوب حممد ح�س���ن �سالح، رئي�ض جمعية جتار �سيدا و�سواحيها علي ال�سريف 
وعدد من اع�ساء اجلمعية ، امن عام نقابة املعلمن يف لبنان وليد جرادي، رئي�ض 
احت���اد نقابات العمال وامل�ستخدم���ن يف اجلنوب عبد اللطي���ف الرتياقي ، رئي�ض 
رابط���ة اطباء �سيدا الدكت���ور ه�سام قدورة، رئي�ض رابطة خمات���ر �سيدا املختار 

ابراهيم عنرت ، وفاعليات �سحية وتربوية واهلية واجتماعية.

�حلريري
وحتدث���ت احلري���ري اثر الجتماع باإ�س���م اللقاء فلفت���ت اىل اأن البحث تطرق 
اىل مو�س���وع تعر ت�سكيل احلكومة والعناوي���ن التي طرحتها قوى الرابع ع�سر 
م���ن اآذار وخا�سة مو�س���وع ال�سالح واتفاق الطائف واحت���واء تداعيات القرار 
الظني . وقالت : توقف املجتمعون عند احلراك الذي يدور يف املنطقة العربية 

وحتديدا يف ليبيا والذي حتولت هذه الثورة اىل ثورة دموية ، واأ�سفوا ملا و�سلت 
اليه الأمور ومتنوا ان تتحقق ارادة وتطلعات ال�سعب الليبي يف احلرية والعدالة 

الجتماعية وال�ستقرار .
وا�سافت: تطرق املجتمعون اىل الو�سع الداخلي وخا�سة �سمن مو�سوع ت�سكيل 
احلكوم���ة وتعر ت�سكيلها والأو�ساع بكل ابعاده���ا ان كان يف مو�سوع العناوين 
التي طرحت من قبل 14 اآذار وخا�سة مو�سوع ال�سالح ومو�سوع اتفاق الطائف 
ومو�سوع احت���واء تداعيات القرار الظني املتمثل باملحكمة الدولية . والإجماع 
من اجلميع ان اجناز املقاومة بالن�سبة للبنانين هو اجناز مقد�ض .. وان العدو 
الوحي���د للبنان هي ا�سرائيل التي يجب اأن يكونوا دائما على حذر من اي م�ض 
با�ستق���رار لبنان ، اما مو�سوع العبور اىل الدول���ة فهو العنوان الأ�سا�سي الذي 
اخذ نقا�سا رفيع امل�ستوى ، والعبور اىل الدولة ل يتمثل بعدد الوزراء واحلقائب 
وبع���دد الوظائف بل يتمثل باحلوار حول تطبيق اتفاق الطائف واحلفاظ عليه 
لأن ه���ذا التفاق هو د�ستورنا وبنف�ض الوقت هو ال���ذي نقل البلد من الفو�سى 

اىل التوافق بن جميع اللبنانين على العي�ض معا .
وتابع���ت : كما وتوجه املجتمعون بتحية تقدير وثقة كبرة اىل اجلي�ض اللبناين 

، واأك���د املجتمع���ون اأن العناوين التي طرحت هي عناوين �سلمية ترفع بالطرق 
الدميقراطية املتاحة وامل�سموح بها ، ونبذ العنف بكل ا�سكاله و�سول اىل تو�سيع 
امل�سرتك ب���ن اللبنانين . وعن راأيها يف حترك بع����ض ال�سباب اللبناين حتت 
�سعار ا�سق���اط النظام الطائفي قالت : اي�سا تطرقن���ا ملو�سوع حركة ال�سباب 
وحراكه���م �سم���ن عناوين يعتربونها ا�سا�سية بالن�سبة له���م . ولأجل ذلك فان 
التواف���ق على مو�سوع العب���ور اىل الدولة يحل كل هذه امل�ساكل .. وانا على ثقة 
به���ذا اجليل لأنه يق���رن حتركه دائما برفع ن�سبة امل�سوؤولي���ة عنده ، اأما عملية 

ال�سعارات فطبيعي اأن ينتج هذا احلراك �سعارات .
وردًا على �سوؤال حول م�سكلة النفايات وم�ساريع �سيدا قالت: كان لهذا املو�سوع 
حيز من البحث، و�سرح رئي�ض البلدية العقبات التي يواجهها .. وجرى التفاق 
عل���ى متابعة املو�س���وع للو�سول اىل حل يوؤمن لهذه املدينة الأمان البيئي ،. اما 
امل�ساريع الأخرى فهناك م�ساريع ل حتتاج جمل�ض وزراء وهناك م�ساريع تعترب 
م���ن املراف���ق العامة التي تتطلب توقيعا من رئي����ض اجلمهورية ورئي�ض حكومة 
ت�سريف الأعمال . و�سنتابع دولة الرئي�ض ال�سنيورة وانا هذه الق�سايا التي لها 

عالقة  اي�سا باأمر املبا�سرة باحلاجز البحري وباملدر�سة العمانية . . 

اللقاء الت�صاوري ال�صيداوي انعقد يف جمدليون
بهية �حلريري:

ا�صرائيل هي  الوحيد  والعدو  للبنانيني..  بالن�صبة  مقد�س  اجناز  املقاومة  • اجناز 
عليه وباحلفاظ  الطائف  حول  باحلوار  بل  واحلقائب  الوزراء  بعدد  لي�س  الدولة  اىل  • العبور 

امل�صاكل كل  يحل  اأن  �صاأنه  من  الدولة  اىل  العبور  على  • التوافق 
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ه باأنبيائه ور�سله وكتبه .. وكان هاديًا ونذيرًا يدّله على الطريق القومي  وخ�سّ
.. ولق����د اأكرمنا اهلل ع����ّز وجل باأن جعل فينا خ����امت النبّن حممد ر�سول اهلل 
�سل����ى اهلل وعليه و�سلم .. واأنزل عليه الق����راآن الكرمي كتابًا عربيًا لعلنا نفقه 
ونهتدي اإىل الإ�سالم ر�سالة وعقيدة .. جاعاًل من نبّينا الكرمي هدًى ورحمًة 
للعاملن .. فهنيئًا لكم ما حفظتم وما تعّلمتم من اآياته البّينات باحلق والعلم 
و�سواء ال�ّسبيل لترتّفع����وا عن كّل ظلٍم وخطيئة.. ومتالأون الأر�ض خرًا ونورًا 
وحمبة .. ل فرق عندكم بن عربي واأعجمي اإّل بالّتقوى وطاعة اهلل .. ولكم 
يف الذي����ن قالوا اأّن����ا ن�سارى كّل م����ودة ومنهم رهبانًا وق�ّسي�س����ن .. لتزرعوا 
اأر�����ض الوطن مبا �ساء اهلل عّز وجل اأن ميتحنكم فيها وباأخّوتكم مع املوؤمنن 
م����ن اأتباع عي�سى عليه ال�س����الم واليوم الآخر لتجعلوا م����ن هذا الوطن اأر�ض 
حمبة و�س����الم وبناء وتعاون على ما ينفع الإن�س����ان يف وطنكم.. ولتتعّلموا اأّن 
ال�ّسك����وت عن الظلم �سيطان اأخر�����ض مكروه يف قيمنا واأخالقنا وديننا.. اأّيها 
ال�ّساع����ون اإىل حفظ القراآن الكرمي وطاعة اهلل ع����ّز وجل .. ادعو اهلل العلي 
رب والّثب����ات يف الإميان لتكملوا ما  القدي����ر اأن يتقّبل منك����م واأن يلهمكم ال�سّ
ب����داأمت .. كم����ا اأدعو اهلل عّز وج����ل اأن يرحم فقيدنا الغ����ايل الرئي�ض ال�سهيد 

برعاية النائب بهية احلريري وم�ساركة مفتي �سيدا واق�سيتها ال�سيخ �سليم 
�سو�سان ، احتفل جممع م�سجد احلاج بهاء الدين احلريري يف �سيدا بتوزيع 
جوائ����ز م�سابقة " جائزة رفي����ق احلريري ال�سنوي����ة الأوىل لتحفيظ القراآن 
الك����رمي "والت����ي كانت اطلقته����ا احلريري يف �سهر رم�س����ان املا�سي تكرميا 
ل����روح الرئي�����ض ال�سهيد ووف����اء لذك����راه وتاأكيدا عل����ى القي����م ال�سامية التي 
يعّلمه����ا القراآن الكرمي والتي انتهجها الرئي�����ض ال�سهيد يف م�سرته الوطنية 

والن�سانية .
واقيم حف����ل توزيع اجلوائز يف قاعة ثانوية رفي����ق احلريري يف �سيدا وتقدم 
احل�سور اىل جانب احلريري و�سو�سان : ممثل الرئي�ض فوؤاد ال�سنيورة طارق 
بعا�س����ري ، قائ����د �سري����ة درك �سي����دا العميد ف����ادي �سلم����ان ، مدير مكتب 
خماب����رات اجلي�����ض اللبناين يف �سي����دا العقيد ممدوح �سع����ب، قائد مفرزة 
اجلنب����و الق�سائية العقي����د يو�سف ابو خليل ، ممثل امن ع����ام تيار امل�ستقبل 
اأحمد احلريري ع�سو مكتب من�سقية اجلنوب كرم ال�سكايف، وم�سوؤول دائرة 
�سي����دا امن احلري����ري ومن�سق قطاع املهن احلرة يف اجلن����وب الدكتور فوؤاد 
حنين����ة، ممثل رئي�ض بلدية �سي����دا املهند�ض حممد ال�سع����ودي ع�سو املجل�ض 
البل����دي حممد قرب�سل����ي، رئي�ض بلدية بق�سطا جمي����ل عجرم ، ع�سو جمل�ض 
ادارة موؤ�س�س����ة كهرب����اء لبن����ان وليد مزه����ر، رئي�����ض احتاد نقاب����ات العمال 
وامل�ستخدم����ن يف �سي����دا واجلن����وب عبد اللطي����ف الرتياق����ي ، رئي�ض رابطة 
خمات����ر �سيدا ابراهيم عنرت ومدير جمم����ع م�سجد احلريري عبد الرحمن 
احلريري وعدد م����ن علماء الدين وفاعليات تربوية واهلية واهايل الفائزين 

بامل�سابقة . 
ا�سته����ل احلف����ل بت����الوة قراآنية م����ن الفائز باملرتب����ة الأوىل حمم����ود حممد 
الكف����ري ، ث����م بالن�سيد الوطن����ي اللبناين وكلم����ة ترحيب م����ن امل�سرف على 
امل�سابق����ة وع�سو جلن����ة التحكيم ال�سيخ ح�سن عبد الع����ال الذي ا�سار اىل اأن 
عدد امل�سرتكن الذي����ن ا�ستمروا يف امل�سابقة هذا العام بلغ 260 م�ساركًا من 
خمتل����ف املناط����ق اللبنانية وانها توزعت على مرحلت����ن وخ�سعت كل مرحلة 

رفيق احلريري واأن ي�سكنه ف�سيح جنانه .. واهلل اأعلم باإميانه وطاعته و�سعيه 
يف مر�س����اة اهلل يف كّل اأعمال����ه وعطاياه ..حف����ظ اهلل عّز وجل ما حفظتم .. 
وحفظ وطننا احلبيب لبنان واأّمتنا ودولنا و�سعوبنا العربية اإّنه على كّل �سيٍء 

قدير..
بعد ذلك قامت احلريري مب�ساركة املفتي �سو�سان بتوزيع ال�سهادات والدروع 
التكرميية واجلوائز على الفائزين وفقا لكل مرحلة ولكل م�ستوى من احلفظ 

والتجويد .على ال�سكل التايل : 
امل�ست����وى الول : حفظ القراآن الكرمي كاماًل: حممود حممد الكفري، حممد 
خليفة احل�سن، علي �سعد زكريا، عثمان اأحمد جندة، حممد �سعيد احلبال، 

حممد فوزات حمي�ض.
امل�ست����وى الث����اين : حفظ ع�سرين ج����زءا من القراآن الك����رمي : حممود اأحمد 
العري�ض، حممد عزيز الأحدب، حممد عيد رمزي الفوال، عال فواز عثمان، 

حممود يو�سف بركة، وفواز ب�سام عبد الهادي.
امل�ست����وى الثال����ث : حفظ ع�سرة اأج����زاء : مرمي حممد فاي����ز اإ�سماعيل، علي 
حمم����د عّمار، ماجدة حمم����د �سالح، اإيهاب طارق م����الط، حممد بكر عبد 

احلميد ق�ساب، براءة اأحمد موا�ض .
امل�ستوى الرابع : حفظ ثالثة اأجزاء : راما عبد الوهاب احلموي، زينب ب�ّسام 
مي����ن، نان�سي جناح عبد الرحمن، جميلة علي طه، اأحمد ب�سام مين، هديل 

علي اليو�سف.
جائ����زة ا�سغر حافظ للقراآن الكرمي كامال : حمم����د ال�سادق خالد الزغبي 

) 9 �سنوات(.
جائزة اأ�سغ����ر امل�سرتكن يف امل�سابقة : �سفاء اأني�����ض مكدا�سي وب�سرى خالد 

عبدال ) 6 �سنوات(
كم����ا ن����ال 12 فائ����زا اآخرين جوائ����ز تر�سي����ة ، ومت تكرمي عائ����الت عدد من 
امل�سرتكن املتميزين ، واملراك����ز القراآنية امل�ساركة وجلنة التحكيم ، ووزعت 

�سهادات م�ساركة لعدد اآخر من امل�سرتكن .

للجنة حتكيم . وتراوحت اعمار امل�سرتكن بن 4 و30 �سنة ، وامل�سابقة ت�سمل 
اربعة م�ستويات: امل�ستوى الأّول:حفظ القراآن الكرمي كاماًل )ثالثون جزًءا(: 
مل����ن مل يتجاوز �س����ّن الثالثن، امل�ست����وى الثاين: حفظ ع�سري����ن جزًءا ملن مل 
يتج����اوز �سّن اخلام�سة والع�سرين، امل�ست����وى الثالث : حفظ ع�سرة اأجزاء ملن 
مل يتج����اوز �س����ّن الثامنة ع�سرة، وامل�ستوى الرابع: حف����ظ ثالثة اأجزاء ملن مل 

يتجاوز �سّن الثانية ع�سرة.
ثم رتل الفائزون باملراتب الثانية والثالثة والرابعة " حممود احمد العري�ض، 
مرمي حممد ا�سماعيل وراما عبد الوهاب احلموي " اآيات من القراآن الكرمي، 
وت����ال ذلك دعاء مهدى لروح الرئي�ض ال�سهي����د رفيق احلريري رفعه املقرىء 
ربي����ع البوب����و . احلريري ثم األق����ت النائب احلري����ري كلمة ا�ستهلته����ا بالآية 
القراآنية املباركة  "وقل رّبي زدين علمًا " .. وقالت : فاإّن كّل يوٍم جديد تزداد 
فيه علوم الإن�سان واكت�سافاته ومعرفته .. يكت�سف فيه عظمة الإن�سان وعظمة 
اخلال����ق عّز وجل م����ع كّل علٍم جديد .. ومع كّل اكت�س����اف جديد جند اأنف�سنا 
اأّنن����ا ندري القليل من عظمة خالق ال�سم����اوات والأر�ض .. وكم كّرم الإن�سان 
ح����ن جعله خليفًة يف الأر�ض .. ونفخ فيه م����ن روحه علمًا ومعرفًة واأخالقًا.. 

برعاية احلريري وم�صاركة مفتي �صيدا واق�صيتها
توزيع جوائز م�صابقة جائزة رفيق احلريري 

لتحفيظ القراآن الكرمي يف �صيدا
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لأن ر�سال���ة التعليم �سالل عط���اء ل تن�سب روافده ول يتوق���ف عن التدفق و�سخ 
العل���م واملعرف���ة يف عقول الأجي���ال ، اختارت ال�سبكة املدر�سي���ة ل�سيدا واجلوار 
�سع���ار » �ستبقى معلمي » عنوان���ًا للحفل التكرميي الذي اقامته لع�سرات املعلمن 
املتقاعدي���ن اأفن���وا معظم �سنوات حياته���م يف تاأدية هذه الر�سال���ة التي ل يفيها 
حقه���ا ال م���ن كاد اأن يكون ر�س���وًل .. لإيفائه���م بع�سا من حقه���م يف التكرمي ، 
فكي���ف اذا كان من يكرمهم ، تالمذتهم بالأم����ض الذين �ساروا على خطاهم يف 
ميادين العلم والرتبية .. ليوؤكدوا بذلك اأن التقاعد ل يعني توقف الر�سالة لأنهم 

م�ستمرون باأجيال متالحقة من املتعلمن الذين يخرج من بينهم معلمون .. 
ومتي���ز احلفل التكرميي الذي اقيم يف ثانوية رفيق احلريري يف �سيدا برعاية 
وح�سور رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري باأنه جاء 
يف �سه���ر املعلم وعي���ده ، وباأنه �سم ع���دد كبرا من املعلم���ن املكرمن )127 
معلمة ومعلمًا( وبتنوعهم من حيث املناطق ) �سيدا وخميماتها –�سرق �سيدا 
– جزين- الزهراين  ( ومن حيث املدار�ض ) الر�سمية واخلا�سة والأونروا( 
، وح�س���ر احلفل اىل جان���ب احلريري : ممثل الرئي�ض ف���وؤاد ال�سنيورة طارق 
بعا�س���ري، حمافظ اجلنوب نقول بو �ساه���ر ، ممثل امن عام تيار امل�ستقبل 
احمد احلريري ع�سو من�سقية التيار يف اجلنوب كرم �سكايف ، رئي�سة املنطقة 
الرتبوي���ة يف اجلنوب جم���ال بغدادي،اأمن عام نقابة املعلم���ن يف لبنان وليد 
جرادي، رئي�سة تعاونية موظفي الدولة يف اجلنوب لورا ال�سن، ال�سفر ال�سابق 
عبد املوىل ال�سلح، رئي�ض جمعية جتار �سيدا و�سواحيها علي ال�سريف، رئي�ض 
جمعي���ة املقا�س���د اخلرية ال�سالمية يف �سيدا ه���الل قرب�سلي ، رئي�ض بلدية 
�سي���دا ال�سابق احمد كل�ض ، وعدد من اع�ساء املجل�ض البلدي للمدينة ومدراء 

ومعلمو مدار�ض املحتفى بهم ومدار�ض ال�سبكة املدر�سية وعائالتهم ..
بعد الن�سيد الوطني اللبناين  وكلمة ترحيبية من من�سق عام ال�سبكة املدر�سية 
ل�سي���دا واجل���وار نبيل بواب قدم تالم���ذة ق�سم الدرام���ا يف ال�سبكة م�سهدية 

تعبري���ة بعن���وان » �ستبق���ى معلمي » عربون وف���اء وتقدير للمعل���م الذي افنى 
�سنوات عمره يف جمال الرتبية والتعليم .. 

كلمة املكرمينث���م األقى رمزي مكاوي كلمة املعلمن املحتفى بهم فقال: كم هو 
جمي���ل ان يك���رم املعلم قبل ان يغلب���ه الزمن ويغدو يف ع���امل الن�سيان وتغتاله 
الوح�س���ة ويحا�س���ره املر�ض وقبل ان مي�س���ي قطار عمره اىل غ���ر رجعة انه 
ال�سمع���ة التي تذوب بل ذابت وغاب معها �سنوات عمر طويال ق�ساها يف مهنة 

قد ل ت�سبهها مهنة ...
بغداديوحتدث���ت رئي�سة املنطقة الرتبوية يف اجلنوب جمال بغدادي فاكدت ان 
ر�سالة التعليم ل تنتهي ببلوغ ال�سن بل ت�ستمر وتبقى �ساهدة مع الجيال خدمة 
للمجتم���ع و�سياغة للتاريخ وبناء للوطن . يف هذه املنا�سبة التي جتمع بن عيد 
املعل���م وتك���رمي املتقاعدين املعلمن ل بد من الوق���وف على حقيقة عمل املعلم 
.. وج���دت املعلم يف منابر العلم وعل���ى م�سارف احلياة الكرمية �سرا دفينًا يف 
عزلة الن�ساك ويف قد�ض الأقدا�ض ، ويف �سخب املدينة ويف هدوء الطبيعة ، يف 

جرح الفقر ، يف مل�سة الطبيب .. انه العمالق الذي يرفع راية العلم . 

�حلريري
ث���م األق���ت راعية احلف���ل النائب احلري���ري كلم���ة  اعتربت فيه���ا ان املعلمن 
املكرم���ن هم رواد خر وعطاء وا�سحاب ر�سالة ون���ور ي�ست�ساء به يف ظلمات 
الأي���ام وقالت : نحتفل اليوم مب���ن ي�ستحق الّتكرمي والإحتف���ال،  برواٍد زرعوا 
العلم والأمل يف عقول ونفو�ض الأجيال ، رّواد خٍر وعطاء، نقف معهم الآن يف 
حلظ���ِة تاأّمِل الأيام القادمة املفعمة بالّتفّوق والّنجاح من خالل اأجياٍل واأجيال 
.. تعلَّم���ت عل���ى اأيديهم ، واأخَذت منهم روح الّر�سال���ة املعطاء، ليمالأوا الدنيا 
بحيوّيتهم وعلمه���م وطموحهم ، فهنيئًا لكّل الذين تركوا فينا علمًا ُي�ستفاد به 
لنعطيه بع�سنا بع�سًا وجياًل بعد جيل، ليبقى معّلماتنا ومعّلمونا اأبدًا يف ذاكرتنا 

ويف وجداننا. ويف كّل يوٍم نتقّدم به بالعمر والعلم يزداد ح�سورهم فينا �سبابًا 
وتاأّلق���ًا وعطاءًا بذلوه على م���ّر �سنن طوال .. لي�سروا ن���ورًا ن�ست�سيء به يف 
ظلمات الأيام، ون�ستهدي من خالله ح�سن ال�ّسبيل يف م�سالك احلياة ال�سعبة 
ون�سرت�س���د به �سديق���ًا نا�سحًا يوؤ�ّس�ض للقيم الأخوية ب���ن الأجيال ..هنيئًا ملن 
اخت���ار الّتعلي���م نهجًا حليات���ه واإطارًا لعمل���ه، لأّنه العمل الوحي���د الذي يزداد 
�سباب���ًا وتاأّلقًا كّلما تقّدمت الأيام، يف كّل طبي���ٍب وطبيبة، ومهند�ٍض ومهند�سة 
، وحم���ام وحمامي���ة ، واإىل كّل العامل���ن يف ع���امل الأعمال وامله���ن والّتقنيات 
واحل���رف والّتجارة و�سيد الأ�سماك ، كّل ه���وؤلء كان لهم فيكم اأّيها املكّرمون 
ق���دوًة واأب���ًا واأخ���ًا واأّمًا واأخت���ًا ،نا�سحن، �ساهري���ن على علمه���م وتقّدمهم ، 
حري�سن عل���ى اأن يت�سّلحوا وميتلكوا علمًا ومعرف���ة ت�ساعدهم على فتح اآفاق 
امل�ستقب���ل الذي يكرب ويزداد كّلما طلبوا املزيد من العلم واملعرفة، وكّلما كانوا 
اأوفياء ملعّلميهم ومعّلماته���م ومدار�سهم وجمتمعاتهم .. وحت�سرين اليوم ويف 
كّل ي���وم مدّر�ستي الأوىل ومدّر�سي الأول، وكّل الذين تدّرجت على اأيديهم ويف 
كّل مراح���ل الّدرا�سة ، ول زلت حت���ى الآن اأعي�ض معهم ولأجد يف حياتي مكانًا 
دائم���ًا مبعلم���ة جديدة ومعلٍم جدي���د ي�ستطيع اأن يزيدين علم���ًا وينر طريقي 

لأكون اأكر اإخال�سًا واأكر نفعًا فيما نذرت حياتي اإليه .. 
واأ�ساف���ت : اأّيها املعلمات واملعّلمون ..لقد اأكرمتمون���ا بتعليمكم وت�سحياتكم، 
واإّنن���ا اليوم يف هذه الوقفة املتوا�سعة للعرفان باجلميل نعيد تاأ�سي�ض الّروابط 
ال�ّسامية املحكومة بالأخالق والقيم التي نحر�ض عليها لتبقى حا�سنًا لعالقاتنا 
الأ�سرية والإجتماعية والوطنية.. واإّن ال�ّسبكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار جت�ّسد 
ه���ذه القيم ال�سامي���ة لتوّحد اجلهود من اأجل الغاي���ة الواحدة ، وهي الّنهو�ض 
بالعملي���ة الرتبوية ل���كّل اأبناء �سيدا واجلوار لتاأم���ن الّتعليم اجليد والّظروف 
التعليمي���ة اجليدة، اإميانًا منها بالعدالة الرّتبوي���ة التي هي اأ�سا�ض كّل عدالٍة، 
لأّن م���ن ح���ّق كّل اأبنائنا عل���ى جمتمعهم ودولتهم اأن ياأخ���ذوا حّقهم الّطبيعي 
يف الّتعلي���م اجلي���د، كما من ح���ّق كّل املعّلمن والقّيمن عل���ى العملية الرتبوية 
اأن ياأخ���ذوا حقوقهم مبا ي�ستحقون من تقدي���ٍر واإمكانياٍت ملا ملهنتهم ال�ّسامية 
م���ن تاأثٍر عل���ى م�ستقبل اأبنائن���ا وجمتمعاتنا ووطننا .. واإّنن���ي بهذه املنا�سبة 
اأدع���و كّل املتقاعدي���ن املكّرم���ن ليكونوا مبثاب���ة هيئة عامة يف اإط���ار ال�سبكة 
املدر�سي���ة ل�سيدا واجلوار ليتابعوا معها ر�سالة �سناعة الأجيال .. لنحّقق معًا 
م���ا ت�ستحق���ه �سيدا وجوارها .. وم���ا ي�ستحقه الوطن احلبي���ب لبنان من اأمٍن 

وا�ستقرار وازدهار .. 
املحتف���ى بهمويف اخلتام قلدت النائب احلريري اأو�سمة التكرمي باإ�سم ال�سبكة 
املدر�سية للمعلمن املتقاعدين وعددهم 127 معلمة ومعلما من مناطق اجلنوب 

وهم : عايدة معتوق، نبيلة بياعه، حممد عبد اهلل احلر، و�سام احمد الدقدوقي، 
دنيا وهب���ي، هند ناتوت، جرجي نعيم، احمد خمت���ار فقيه، فاديا عبد النور، 
في���ول نقول اليا�ض فار�ض، رمزي مكاوي، عاي���ده جالل الدين، عايده غفري، 
حممود حريري، تغاريد احمد الزع���رتي، فاطمة عبد احلميد غندور، قا�سم 
حممد كحال، م�سطفى حممود القي�سي، منر ا�سعد نهرا، �سناء �سالح الدين 
الب�س���اط، �سائب ابراهي���م ق�سب، عبد الرحمن عثمان حج���ازي، عز الدين 
حمم���د الزعرتي، يو�سف حبيب الطح�س���ي، اديب يو�سف ابوزيد، �سمر �سامل 
عيد، عاطف يو�سف �سميا، وهيب نعيم جنم، ن�سر معتوق، ابراهيم خ�سي�ض، 
عايدة قطب، منرة جمذوب، ي�سرا توفيق العوجي، ح�سن ال�سباغ، دلل ندمي 
جوه���ر، �سمرة عبد املجي���د، وداد عبد املوىل ال�سباغ، ام���رة دياربي، دلل 
البني، �سعاد حممود حرب، هنيه احمد عنرت، علي ذيب كرنيب، ندى، دروي�ض 
كاعن، نبيل �سعيد هنو�ض، ر�سا توفيق بلطجي، لينا زين العابدين نعماين ابو 
ظه���ر، هيف���اء يحيى خالد، اليا�ض احلاي���ك، ايالن �سعيد نخل���ه مو�سى، فوؤاد 
داغر، رميون يو�سف حرفو�ض، املرحوم ال�ستاذ اليا�ض اخلوري، انطوان فريد 
اليا����ض بول�ض، زينه �سركي�ض، مارون عون، بهجت احلكيم، منى ال�سلح، مهى 
ال�سلح ، فدوى نور الدين، وفيق القنواتي، اآمنه ب�ساره، خديجة الزين ، رجاء 
كل����ض، ع�سمت عب���د اجلليل �سم�ض الدي���ن، املرحوم ال�ست���اذ �سمر قوا�ض، 
بدري���ة زكري���ا الو�سط���ه، �سلوى �سع���د الدين جمع���ه، نهاد زك���ي العطروين ، 
يو�س���ف، احمد فواز، نبيل نحا�ض، نبيل فريد عزيز، رجاء عز الدين ح�سي�سو، 
�سن���اء دروي�ض الباب���ا، اليا�ض احلاي���ك، عزيز قا�سم فرح���ات، عثمان احلاج 
ح�سن ذياب، نتيجة معت�سم ال�سلح، مرتا جرجي ابي عزيز، عماد العاقوري، 
اليا�ض قي�سر بول�ض، جرج�ض ابراهيم توما، �سامل منر فرحات، األي�ض �سكري 
حرفو����ض، جورجيت النا�س���ف، فا�سل وديع الزقلي���ط، املرحومة ليلى حالق، 
جم���ال �سبايطة، عبا�ض من�س���ور، فوؤاد قا�سم، مو�سى طرف���ة، حممود خليل، 
فادي���ة ق���دورة، منر عوي����ض، علي برغوت، �سك���راهلل عبا�ض حمم���د عثمان، 
�ساحل���ة البطل، هيجر �سليمان، ريا�ض، زيدان، زهر كعو�ض، افتخار كعو�ض، 
�سميح ميايل، ارزة مارون، انطوان يو�سف قرياقو�ض، با�سمة اني�ض عبود، ثناء 
حمم���د ال�سلح، جانيت يو�س���ف فرن�سي�ض،حمزه علي عب���ود، حنه نقول متى، 
رج���اء الددا، �سمر ر�سيد ابراهي���م، �سمر �سميا، �سهيال جنيب ديب، �سالح 
عل���ي عا�سي، عبا�ض عني�سي، غ�س���ان رحال، فريهان ف���وؤاد، احلاج ابراهيم، 
مارون قزحيا عيد، حممد ح�سن مكي، حممد �سمر ابراهيم عطيه، حممود 
�سنتين���ا، نتيجة الزين، هنيه نا�سر، �سعد الدين حنينه، را�سي �سامي علو�ض، 

�سامية �سعد الدين ارقه دان، رجاء جوهر.

ال�صبكة املدر�صية ل�صيدا واجلوار 
تكرم 127 معلما متقاعدا يف اجلنوب

بهية �حلريري:
االأيام ظلمات  يف  ن�صت�صيء  بهم    .. واالأمل  العلم  زرعوا  • رواٍد 

حقوقهم نيل  املعّلمني  وحّق  عدالٍة  كّل  اأ�صا�س  هي  الرّتبوية  • العدالة 

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات
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بجهود و�صعي من نائب �صيدا الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة
1.900.000 دوالر هبة من ال�صندوق العربي

جلمعية جامع البحر اخلريية
الإن�صاء مركز تربوي اجتماعي متطور للم�صنني وال�صباب يف �صيدا

تتويج���ا جلهود و�سعي دوؤوب من رئي����ض كتلة امل�ستقبل النيابية ونائب �سيدا 
الرئي����ض ف���وؤاد ال�سنيورة ل���دى ال�سندوق العرب���ي للتنمية اأُعل���ن يف مدينة 
�سي���دا عن تخ�سي�ض ال�سندوق هبة بقيمة مليون و900 األف دولر ل�سالح 
ان�س���اء مركز تربوي اجتماعي للم�سنن وال�سباب تابع جلمعية جامع البحر 
اخلري���ة يف املدينة. وتبلغت الهيئة الدارية للجمعية من الرئي�ض ال�سنيورة 
خالل ا�ستقباله لها يف مكتبه يف الهاللية جتاوب ال�سندوق العربي م�ساعيه 
بتقدمي هذه الهبة لإقامة مركز متطور للم�سنن وال�سباب على ار�ض جماورة 
مل�ست�سف���ى دار ال�سالم للرعاية الجتماعية يف منطق���ة �سرحبيل بن ح�سنة 
�سم���ايل �سيدا، وهو مرك���ز يهدف للتفاعل بن امل�سن���ن وال�سباب وت�سييق 
اله���وة بن اجليلن ع���رب ان�سطة تثقيفي���ة وتربوية واجتماعي���ة م�سرتكة .. 
حي���ث كانت اجلمعية قدمت للرئي�ض ال�سنيورة قب���ل نحو عام درا�سة كاملة 
ع���ن هذا امل�سروع لتاأمن التمويل الالزم له .و�سكر الوفد للرئي�ض ال�سنيورة 
جه���وده وم�ساعيه احلثيثة واخل���رة التي اأثمرت تاأمن ه���ذه الهبة ل�سالح 
م�س���روع ان�ساين واجتماع���ي حيوي للمدينة ب���ل للبنان كل���ه .. وثمن الوفد 

اي�سا مب���ادرة ال�سندوق العربي للتنمية والقيم���ن عليه بهذا اخل�سو�ض . 
وق���ال رئي�ض جمعي���ة جامع البحر طه القطب اثر اللق���اء: لقد زف لنا دولة 
الرئي�ض فوؤاد ال�سني���ورة خرب جتاوب ال�سندوق العربي مع م�ساعيه لتقدمي 
هبة من ال�سندوق العربي للتنمية مببلغ مليون و900 الف دولر وهذه الهبة 
ه���ي لبناء املركز ال�سباب���ي التي تنوي اجلمعية ان�س���اءه على ار�ض جماورة 
ل���دار ال�سالم يف �سرحبيل ، حيث كنا توا�سلنا مع دولة الرئي�ض منذ حوايل 
ال�سن���ة واأّمنا درا�سة كامل���ة للم�سروع وبناء على ه���ذه الدرا�سة �سعى دولته 
لتام���ن هذه الهبة ، ونحن ن�سكره باإ�سم���ي وبا�سم جمعية جامع البحر على 
�سعيه وجهوده اخلرة. وفود وا�ستقبل الرئي�ض ال�سنيورة وفدا من رابطة اآل 

القطب يف �سيدا برئا�سة نزار القطب ، عر�ض معه �سوؤونا �سيداوية .
كم���ا عر�ض ال�سنيورة ق�سايا حياتية وامنائي���ة وبيئية تهم املدينة مع رئي�ض 
البلدي���ة املهند�ض حمم���د ال�سعودي ، والتق���ى اي�سا وفدا م���ن بلدية يارين 
برئا�سة غ�سان املطلق ، ووفدا من املثقفن تقدمه الدكتور حممد علي مقلد 

واملحامي حممد علي اجلوهري .

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

كرمت مدر�س���ة �سيدا الر�سمية البتدائية للبن���ات " الر�سدية " ع�سو هيئتها 
التعليمية املربية رجاء جوهر لإنهائها خدماتها الوظيفية .. وذلك يف احتفال 
اقامته ادارة املدر�سة مبنا�سبة عيد املعلم يف مطعم كروم ال�سم�ض يف مغدو�سة 
�سارك���ت في���ه رئي�سة جلن���ة الرتبية والثقاف���ة النيابية النائ���ب بهية احلريري 
وح�سره ح�سد من املعلمات . واألقت مديرة املدر�سة ليلى حبال كلمة باملنا�سبة 

ا�س���ادت فيه���ا مبناقبية وعط���اءات املربية جوه���ر وخدمتها لر�سال���ة الرتبية 
والتعليم على اكمل وجه وعلى مدى �سنوات طويلة . 

وكان احلف���ل منا�سب���ة للتدالو يف �سوؤون و�سجون القط���اع التعليمي . ويف ختام 
احلف���ل جرى قط���ع قالب حلوى مبنا�سب���ة عيد املعلم ، وقدم���ت املديرة حبال 

درعا تكرمييا اىل املحتفى بها جوهر تقديرا لعطاءاتها .. 

مدر�صة الر�صدية حتتفل مبعلماتها وتكرم املربية جوهر
مب�صاركة احلريري ومبنا�صبة عيد املعلم
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قال���ت رئي�سة جلن���ة الرتبي���ة والثقاف���ة النيابية النائ���ب بهية احلري���ري اننا 
حمكومون بالعي�ض معا حتت �سقف الدولة اللبنانية مهما ا�ستدت النق�سامات 

التي نراها.
واأك���دت النائ���ب احلري���ري اأن ال�ستثم���ار يف ال�سلم الأهل���ي يتطلب م�ساحمة 
وم�ساحلة ، واننا موؤمنون بال�سلم الأهلي و�سنبقى ، و�سندافع عن هذا الميان 
ب�س���كل عملي . وقالت: بالنهاية هذه حقبة مهما طالت �ستنتهي ، وبعدها تبداأ 

اعادة و�سل اجل�سور ..
و�س���ددت احلريري على اهمي���ة الوقوف بوجه كل حماولة للعب���ث بالإ�ستقرار 
، معت���ربة اأن ه���ذا  ال�ستق���رار ل توؤمن���ه ال الدولة، وجم���ددة الثقة باجلي�ض 
اللبن���اين والقوى الأمني���ة .. واأملت احلري���ري اأن ل تكون مرحل���ة العبور اىل 

الدولة طويلة.
كالم احلري���ري ج���اء خ���الل احلف���ل التكرمي���ي ال���ذي اأقامت���ه يف جمدليون 
لأ�سرتي ثانوية رفيق احلريري ومدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري مبنا�سبة 
عي���د املعلم، بح�سور مدي���رة الثانوية رندة درزي الزين ومدي���رة البهاء وداد 

النادري. 

ا�ستهلت احلريري اللقاء مبعاي���دة املعلمات واملعلمن بعيدهم معتربة اأن هذا 
التكرمي هو تكرمي لكل معلم على الأر�ض اللبنانية . 

وتوجهت احلريري اىل الرتبوين بالقول: �سيذكر التاريخ اأننا �سهدنا وعاي�سنا 
معا حدثن تاريخين على درجة عالية من الأهمية ، الأول هو م�سرة الرئي�ض 
ال�سهي���د رفي���ق احلريري وعه���ده احلافل بالجن���ازات واملفع���م بالأمل الذي 
منحه جلميع اللبنانين.. م�ستعر�سة بدايات م�سرة الرئي�ض ال�سهيد الرتبوية 
والمنائي���ة والوطنية والتي ات�سع���ت وتطورت باجنازاتها لتمت���د على م�ساحة 
الوط���ن وكيف انه���ا انطلقت م���ن اميانه بالن�س���ان اللبن���اين واأهمية حتريره 

بالعلم  وبالتنمية الب�سرية . 
 وا�ساف���ت: اما احلدث الثاين فهو احلراك ال�سبابي العربي الذي ن�سهده منذ 
مطلع العام والذي اظه���ر ان ال�سعب العربي �سعب حي يتوق للحرية وللحداثة 
وللح���ركات ال�سلمية ، فم���ا راأيناه يف م�سر يعطينا الأمل ب���اأن ال�سعب العربي 
ح���ي، فاذا كانت م�س���ر بخر فالعامل العرب���ي كله بخر . وما ن���راه وتلم�سوه 
ب�س���كل يومي ل���ه دللة وا�سحة على اأن  التعليم حتديًا لأنه مل تعد هناك حدود 

بن املدار�ض ول بن الأوطان حتى ، والكل ا�سبح يحكي بق�سايا كربى .

خالل حفل تكرميي ملعلمي ثانوية احلريري والبهاء مبنا�صبة عيد املعلم

بهية �حلريري:
حمكومون بالعي�س معا حتت �صقف الدولة مهما ا�صتدت االنق�صامات

وقال���ت: ان معاي�ستن���ا لهذي���ن احلدث���ن التاريخين ، حدث رفي���ق احلريري 
وح���دث احل���راك العربي.. تدفعن���ا اىل �س���رورة التفكر العمي���ق يف املرحلة 
املقبلة وت�سعنا امام ت�ساوؤل: هل نعمل يف حدود جغرافية مدينتنا، او هل نعمل 

يف حدود وطنا ، او يف عامل بدون حدود ، اقله العامل العربي!!. 
وتطرقت احلريري اىل الو�س���ع الداخلي يف لبنان فقالت: الو�سع العام يف 
لبنان يتوق اىل ال�ستقرار ، وهذا ال�ستقرار ن�سنعه معا ، ولي�ض اأحد لوحده 
م�سوؤول عنه ول فريق ول طائفة ول مذهب ول منطقة .. هذه املدينة ، انتم 
�سنعتم ال�ستقرار فيها ، اه���ل املدينة اأرادوا ال�ستقرار واأرادوا نبذ الفتنة 
، واأرادوا اي�س���ا ان يكون���وا قدوة ومثاًل ومنوذجا يف احلي���اة الدميقراطية 
الت���ي �سهدناها منذ الع���ام 2005 حتى اليوم . وهذا يرت���ب علينا م�سوؤولية 
اأك���رب اأن نفك���ر كي���ف نبقى على ق���در امل�سوؤولي���ة التي حتملناه���ا ، وبنف�ض 
الوقت ان نكون �سوتا معربا لكل الق�سايا التي تطرح عند النا�ض، ان كانت 
ق�سايا معي�سية او ق�سايا م�ستقبلية. وان �ساء اهلل تبقى الأمور م�ستثمرة يف 
ال�ستقرار، ونحن منذ 1979 لليوم مل ن�ستثمر ال يف ا�ستقرار النا�ض برغم 
كل الظ���روف ال�سعبة ، و�سيبقى ه���ذا عنواننا . �سنقاوم كل حماولة للعبث 
بال�ستق���رار، لأن ال�ستقرار هو الذي يجعلنا ننتج ون�ستغل ونكون مطمئنن 
، وه���ذا ال�ستق���رار ل توؤمنه اإل الدول���ة . ولدينا ثقة كب���رة بقوانا الأمنية 
واجلي�ض اللبناين وان �ساء اهلل مرحلة العبور اىل الدولة مبكوناتها احلديثة 

ل تكون طويلة .. 
واأ�ساف���ت: نح���ن �سع���ب غني بقيم���ه ، بتنوع���ه ، بتع���دده ، بثقافت���ه ، برتاثه 
وب���كل �س���يء ، وبنف����ض الوقت �سعب ح���ي ويف حرك���ة دائمة . وه���ذا احلراك 

ال���ذي نراه الي���وم على م�ساحة الع���امل العربي، راأيناه ون���راه يف لبنان كل يوم 
.. ف���كل ي���وم هناك ق�سية ، لكن علين���ا اأن نحدد حتت اي �سق���ف نقارب هذه 
الق�ساي���ا .. والذي رافق الرئي�ض ال�سهيد رفي���ق احلريري يعرف اأنه منذ اول 
ي���وم يف م�سرت���ه الوطنية ، كان عنوان عالقته مع بل���ده واهل بلده الرتفع عن 
النق�سامات والتفكر دائما يف م�ستقبل الأجيال .. وعندما جاء اىل احلكم يف 
الع���ام 1992، فك���ر يف ال�ستقرار والعمار وفر�ض العم���ل ، وفكر بعودة لبنان 

على اخلارطة الدولية .
وقال���ت: مهم���ا ا�ستدت النق�سام���ات التي نراه���ا ، بالنهاية نح���ن حمكومون 
بالعي����ض معا .. و�سنعي�ض معا، م�سلم���ن وم�سيحين، �سنة و�سيعة، حتت �سقف 
الدولة اللبنانية.. وعندما تريد اأن ت�ستثمر يف ال�سلم الأهلي ، عليك اأن جتري 
م�ساحم���ة وم�ساحلة، ونحن موؤمنون بال�سلم الأهل���ي و�سنبقى، و�سندافع عن 
هذا الإميان ب�سكل عملي . هذه حقبة مهما طالت �ستنتهي، وبعد انتهائها تبداأ 
اع���ادة و�سل اجل�سور حتى داخ���ل البيت نف�سه لأن الور�سة تب���داأ من القاعدة 
اىل راأ����ض الهرم.. وان���ا اعترب اأن اول م�ساحلة عقده���ا اللبنانيون هي اتفاق 
الطائ���ف، عندما اق���ر املجل�ض النياب���ي باملنا�سفة بن امل�سلم���ن وامل�سيحين 
بغ����ض النظر ع���ن العدد .. وهذه اأمر ل يزال قائم���ًا و�سنبقى ندافع عنه حتى 
اآخ���ر يوم يف حياتنا.. لأن لبنان بدون امل�سيحين ل ميكن العي�ض فيه ول ميكن 

اأن يبقى .. 
وخل�س���ت احلريري اىل التاأكيد على اأهمي���ة العودة اىل العقل يف التعاطي مع 
كل الق�ساي���ا معت���ربة اأن الق���رن احل���ادي والع�سرين هو قرن اع���ادة العتبار 

للعقل واعادة العتبار لأهل الراأي والنخبة ..  

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات
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اأك���د رئي�ض "التنظي���م ال�سعبي النا�سري" الدكتور اأ�سام���ة �سعد "اأن املطلوب 
حكومة قوية و�سلبة تبادر اإىل اإ�سالحات جدية وملمو�سة على امل�ستوى ال�سيا�سي 
والقت�س���ادي، خ�سو�سًا اأن هناك حراك �سعبي حميط بنا يف اأكر من مكان 
ي�ستدع���ي الإ�سالح���ات يف البلد. وهناك دخول اأمرك���ي على خط التحركات 
ال�سعبية العربية يف حماولة لتخريب هذا احلراك ال�سعبي وحرفه عن اأهدافه 
احلقيقية، وهناك موؤامرات اأمركية تخدم الأهداف وامل�سالح ال�سرتاتيجية 
الأمركي���ة  يف املنطقة، وا�ستهداف اأمرك���ي للبنان. فاأمركا ت�سنف مقاومة 
ال�سع���ب اللبن���اين على اأنه���ا ارهاب، وعندما يك���ون هناك ا�سته���داف، الأمر 
ي�ستدعي اأعلى درجات التيقظ والوحدة يف مواجهة هذا اخلطر".كالم الدكتور 
اأ�سامة �سعد جاء خ���الل زيارته قائد منطقة اجلنوب الإقليمية للدرك العميد 

 من���ذر الأيوبي، يرافقه ع�سو قيادة التنظيم ال�سعبي النا�سري طالل ارقدان.
واأ�سار �سعد اىل "اأن هذه الزيارة هي دورية، ونلتقي العميد الأيوبي للتداول يف 
الق�ساي���ا التي تهم املنطق���ة، والعميد يعمل ليل نهار حلماية اأمن هذه املنطقة 
يف ظ���ل الظروف احل�سا�سة التي مير بها لبن���ان. وهناك م�ساكل عديدة منها 
ظاهرة تف�سي املخدرات يف �سي���دا واجلنوب، وهذه الظاهرة ت�ستدعي مزيدًا 
من النتباه حلماية �سبابنا من خماطر هذه الآفة، والعميد حري�ض على متابعة 
ه���ذا الأمر ونرج���و الو�سول اىل نتائج بهذا اخل�سو����ض. ونحن على ا�ستعداد 
للم�ساعدة لتطويق هذه الظاهرة والق�ساء عليها، لأنها تدمر ال�سباب وتعر�ض 
الأم���ن وال�ستقرار لأفدح الأخطار، خ�سو�سًا اأن هناك �سلاًل تن�ساأ على خلفية 

هذه الظاهرة، والأيام املقبلة �ست�سهد معاجلات جدية لها.

اأ�صامة �صعد التقى العميد االأيوبي 
وطالب بحكومة قوية تواجه التحديات

الدكتور اأ�صامة �صعد ي�صتقبل وفداً من التيار الوطني احلر
ا�ستقب���ل رئي����ض التنظيم ال�سعب���ي النا�سري الدكت���ور اأ�سامة �سع���د وفدًا من 
التي���ار الوطني احلر برئا�سة املن�سق العام للتيار بي���ار رفول، بح�سور ع�سوي 
املكت���ب ال�سيا�سي يف التنظيم طالل اأرق���ه دان، وبالل نعمة.كان اللقاء فر�سة 

للت���داول بالأو�ساع العامة على ال�ساحة اللبناني���ة، خ�سو�سًا ت�سكيل احلكومة 
حي���ث طالب املجتمعون ب�س���رورة الإ�سراع يف ت�سكيله���ا، والبدء بال�سالحات 

ال�سيا�سية.

كّرمت حركة " اأمل " مبنا�سبة عيد املعلم ، معلمي املدار�ض املتو�سطة و الثانوّية 
الر�سمّية ، يف حارة �سيدا بح�سور م�سوؤول املنطقة ال�سابعة حلركة اأمل احلاج 
جم���ال ج���وين و م�سوؤول مكتب ال�سب���اب و الريا�سة حممد ح�ّس���ون، و امل�سوؤول 

التنظيمي للحركة يف حارة �سيدا ح�سن كامل �سالح و اأع�ساء ال�سعبة.
مب�ساركة رئي�ض بلدّية حارة �سيدا �سميح الزين و خماتر و ح�سد من املحتفى 

بهم.

حركة" اأمل "تكّرم  "املعّلم" يف عيده – حارة �صيدا 
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اأق���ام منت���دى الثقاف���ة والفك���ر يف �سي���دا تكرمي���ًا حا�س���دًا جلري���دة ال�سف���ر 
ونا�سره���ا ال�ستاذ طالل �سلمان برعاي���ة �سماحة العالمة اآية اهلل ال�سيخ عفيف 
النابل�س���ي ح�س���ره الن���واب يا�سن جابر، عل���ي ع�سران، عا�س���م قان�سو، عبد 
املجي���د �سالح، قا�سم ها�س���م، مي�سال مو�سى، الوزير الأ�سب���ق مي�سال �سماحة، 
الدكت���ور عبد الرحمن الب���زري، امل�ست�سار العالمي لالأم���ن العام حلزب اهلل 
حمم���د عفيف،املط���ران اليا�ض الكف���وري، حمافظ اجلنوب بالوكال���ة نقول اأبو 
�ساهر،النائ���ب الع���ام ال�ستئن���ايف يف اجلن���وب القا�سي �سمي���ح احلاج، ممثل 
الرئي�ض احل�ض حممد ندمي املالح، ممثلون عن النائب بهية احلريري واأ�سامة 
�سع���د، اأمن عام قوات الفج���ر عبد اهلل الرتياقي، ع�سو جبهة العمل ال�سالمي 
ال�سيخ غ���ازي حنينه، رئي�ض اللق���اء الوحدوي ال�سالمي عم���ر غندور، النقيب 
ع�سام ك���رم، ال�سفر الفل�سطين���ي عبد اهلل عبد اهلل، ال�سف���ر الكوبي مانويل 
اأغا�ست���ا، ممثل ال�سف���ر اليراين �سعي���د الأ�سدي، نائب ال�سف���ر ال�سوداين يف 
بروت، املدير العام ال�سابق لوزارة العالم حممد عبيد، رئي�ض فرع خمابرات 
اجلن���وب يف اجلي����ض اللبن���اين العمي���د عل���ي �سح���رور، ال�سيخ مر�س���ل ن�سر، 
ع�س���و املجل�ض الوطن���ي لالإعالم غالب قنديل، ممثلون ع���ن الأحزاب اللبنانية 
والفل�سطينية، وح�سد م���ن ال�سخ�سيات الثقافية والنقابية والعالمية والدينية 

والع�سكرية. 
بداي���ة كان���ت كلم���ة ترحيبية م���ن عري���ف الأحتفال الدكت���ور با�س���م �سنان، ثم 
عر����ض �سريط وئائقي يوؤرخ جلريدة ال�سفر وابرز املحطات التاريخية يف حياة 
العالم���ي طالل �سلم���ان. فكلمة منتدى الثقافة والفك���ر األقاها الدكتور ال�سيخ 
�س���ادق النابل�سي، ثم كلمة الأ�ستاذ طالل �سلمان. ويف اخلتام قام راعي احلفل 
�سماح���ة العالمة ال�سي���خ عفيف النابل�سي بت�سلي���م درع تقديري لال�ستاذ طالل 

�سلمان.

كلمة د.�ل�شيخ �شادق �لنابل�شي 
يف حفل تكرمي �لأ�شتاذ �لكبري طالل �شلمان:

بن ال�سغر والكبر، ب�ساط طويل من العمر، ب�ساط طويل من اللغة التي ُت�سبه 
املاء واجلمر معًا.ال�سغر ينق�ض اأثار قدميه ليدخل اإىل احلياة، والكبر ينق�ض 
اآثار عبقريته ليع���رب اإىل اخللود.ال�سغر يخترب اأوتار احلروف ليوّلد من البوح 
�س���دى، والكبر يعرج به���ا اإىل ملكوت اجلمال واحللم ويدعه���ا تتهادى يف �سر 
الغيب.ال�سغر يتكهن الكلمات بهم�ٍض وخفر والكبر يجل�ض على مملكة التعبر 
والنبوؤة.ما زلُت اأ�ستاذ طالل، ما زلُت �سغرًا. وحيث تكون، تكون كبرًا. ولكنها 
م�سيئ���ة الفرح والحتفاء الت���ي ترغم ال�سغار اعتالَء خ�سب���ات امل�سارح، ليوؤدوا 
دورًا يفي�ض على احتمالهم فت�سيق �سدورهم وكاأمنا ي�سّعدون يف ال�سماء. فهل 
اأ�ستح���ق قلياًل من اإ�سفاق على نحو القر�ض عل���ى اأن اآجرك نف�سي ثماين حجج 
فتعلمني مم���ا علّمت ر�سدا.عندها اإما اأن يتفجر احلرب املخباأ يف عزلة ال�سغف 

اأو اأنطوي على �سقوتي الأبدية لئال ي�سمع وقع خطاي اأحد.
عميقًا متتد ال�سفر يف ن�سغ دمي،)ال�سفر( املولودة من ماء الأقحوان، وعجينة 
ال�سعر، واإك�سر احلري���ة. املجالُة بالن�سال على عن ال�سم�ض، تر�سم بال�سهادة 

لون احلقيقة وت�سي القم���ر بزيت املداد وت�سدح ملء �سباحاتنا ب�سوت الذين 
ل �سوت لهم.

هك���ذا هي، ُت�سب���ه الفجر الذي يهدم الليل البهي���م، والفجر الذي يرمي ال�سوء 
يف وجوهن���ا لرنى الطريق. والفجر ال���ذي يلتهم هجوعنا يف املخادع وي�ستنه�ض 

هممنا لنتلم�ض الوجود البهي.
مل اأع���رف ال�سفر اإل اأمرة ال�سح���ف، تقتحم اخلطر، تتحدى عوائق ال�سمت 
والهزمية، تريد اأن مت�سك بالزمن، ت�سّكله باأنفا�سها لي�سع ثمالة اآمالنا باحلرية 

والعدالة والنت�سار.
مل اأع���رف ال�سف���ر اإل وهي حتم���ل يف �سطورها عيون الفق���راء، وعرقهم الذي 
يبوح باإرث اجلراح وك���د التعب، والذين ي�سعون ال�سالة على جباههم وامل�سك 

باأ�سالعهم ويدلفون خلف التالل ليمالأوا لنا جرار ال�سهادة بالكرامة.
مل اأع���رف ال�سفر اإل امل�سب���اح يف عتمة العرب وغفواتهم ، واإل الراية امللتحمة 
مبيادي���ن النتفا�سات والث���ورات، واإل القلم )ال�ساح���ي( يف وجه عّباد ال�ُسدى 
و�سي���وخ الطريق���ة النفطية ، الذي���ن يبيع���ون اأقمارنا وقمحنا والت���ن والزيتون 

لي�سرتوا به تيجانًا تنمو فيهاالطحالب، وحانات يحيون فيها األف ليلة وليلة.
وفل�سط���ن الت���ي اأعرف اأّن حمله���ا منها حمل القطب من الرح���ى، تدخل حقل 
الكلم���ات املنذورة املفتوح���ة على �سبح قريب.ويا زهرة املدائ���ن، يا قد�ض التي 
تري���ن هول القب�س���ات املنت�سبة من املحيط اإىل اخلليج ، اإننا قادمون، على مّد 

النظر والقلوب، قادمون لنقد�ض ون�سّبح ون�سرم فيك كل اأ�سواقنا.
واملقاوم���ة، التي رغم ان�سغ���ال البع�ض باإدخال اجلمل يف �سّم اخِلياط، والبع�ض 
الآخ���ر يف ترتي���ب وتبويب وتكعي���ب ال�ست���دارات، ورغم �سب���وات الغلمان التي 
ُيرج���ى منه���ا ت�سحيح قواع���د ال�ستباك، هي ن���ور على نور . تكت���ب ال�سفر يف 

البدء واخلتام وبال مزيد كلفة )من وثق مباء مل يظماأ(..فاأين تذهبون!!.
اأ�ست���اذ طالل، يا �سع���ادة ال�سفر، ويا �سف���ر ال�سعادة .. فق���دت منحتنا وعلى 
م���ا يقرب من عقود اأربع���ة. ال�سعادة يف اأن نحلم، واأن يك���ون لنا غد، واأن يكون 
لن���ا �سوت، ويراع، وهوية، واأر����ض مرتامية بال فوا�سل جغرافي���ة واأيديولوجية 
وطائفي���ة واإثنية.وقبل ذلك وبعُد، لقد منحتن���ا كلماتك املن�سوجَة بخمرة الدم 
والعط���اء، والو�س���ل والغ�سب، والفك���ر اخلالق الذي يري���د اأن يوؤ�س�س�ض احلياة 
عل���ى قواعد احل���ق والعدل واملحبة. لقد ظفرت بكلمات���ك يف اأ�سد الأيام جفافًا 
وجنونًا. وكنَت على ما اأذكر "على الطريق"، على الطريق اإلينا، جتيوؤنا كل يوم 
عند ال�سباح، توا�سينا اإن كنا يف م�ساب، وتوجهنا عندما حتيط بنا الهواج�ض، 
ومتلوؤنا عزمية وثباتًا وحما�سًا اإن كان املوقف �سالح.وحت�سننا بالأفكار والروؤية 
خمافة اأن ت�سيي���ع اأقدامنا يف زهو الغرور. عندما اهتديت اإىل لغتك الن�سيجة 
امل�سته���اة، كنُت يف نف�ض الوق���ت اأقراأ تول�ستوي الذي اأقحمن���ي يف درو�ض ال�سلم 
واحل���رب. وحنا مينا ال���ذي رماين يف البحر ، وعبد الرحم���ن منيف الذي فتح 
عين���ّي على ده�سة ال�سحراء. وغ�سان كنفاين الذي حملني اإىل �سعيد فل�سطن 
وحكاياها .وحممود دروي�ض الذي طاف بهاعلى رياح ال�سعر وقال لنا جميعًا اأّن 
على هذه الأر�ض م���ا ي�ستحق احلياة. وعندما و�سلت اإىل ن�سمة. ن�سمة الذي مل 
تع���رف له مهنة اإل احلب. اأخ���ذين طالل �سلمان اإىل م���ا وراء املعنى وال�سورة 

والل���ون. وقلت يف �سري من اأي���ن ياأتي هذا الرجل بكلماته! كي���ف ي�ستنبتها من 
خماب���ىء تربتها! كيف تتكاثر اللغ���ة وتتوهج وت�ستعل ب���ن اأنامله! كيف يغور يف 
ذواتنا ويقراأ اأرواحنا ويرفع للعلن احتجاجًا من اأن ال�سيا�سة ل متار�ض من دون 
ح���ب، واأن الدي���ن ل يختمر بالإميان من دون ح���ب، واأن احلرية ل تعا�ض ن�ساًل 
من دون حب. وقلت: اإّن هذا الرجل ل بّد وقد بلغ من احلب عتّيًا، حتى ا�ستطاع 
اأن ير�سف خيالنا منمنماٍت جميلٍة تنبهنا اإىل اأّن احلب بالغ، وخياٌر واٍع واإيقاع 
ثائ���ر، وبح���ٌث متوا�سل يف ال���ذات، و�سرورة اكت�س���اف تتع�سق الآخ���ر يف اآيات 
ح�سنه. والنتيجة، مادة تقريب وت�سبيك وجمع بن الق�سية واحلب. بن الوطن، 
الأر����ض ، ال�سع���ب، الثورة ، وبن احلب، بن اأن يكون الإن�سان �ساحب موقف يف 
ال�سيا�س���ة حتى ال�سهادة و�ساحب موقف يف احلب حتى الفناِء وال�سهود.ومذاك 

واأنا انتظره كل يوم جمعة لأدخل م�ستودع اأ�سراره اجلميل!
ولأن الوقت لقليل الكالم وقد اأكرنا منه. فاإين اأكتفي بب�سع كلمات يف ال�سحافة 
حت���ى ل تتح���ول م�ساحة الأمل يف اأمة العرب اإىل م�ساح���ة للياأ�ض: اإّن ال�سحافة 
ر�سال���ة، وعندما تكف اأن تكونه���ا، تتحول اإىل وظيفة فتج���ارة، وعندها ت�سقط 
يف امل�سانع���ة والتبخر اأو التحري�ض. اإّن ال�سحافة �سوؤال م�ستمر، وك�سف دائم 
ع���ن احل���ق، لأنه اأو�سع الأ�سي���اء يف التوا�سف واأ�سيقه���ا يف التنا�سف كما يقول 
اأم���ر البيان. اإّن ال�سحافة الت���زام وم�سوؤولية، ابنة اله���ّم الجتماعي والثقايف 
وال�سيا�س���ي والإن�س���اين، القادرُة عل���ى جعلنا اأك���ر اإدراكًا واإح�سا�س���ًا باأنف�سنا 
ومبا حولنا. اإّن ال�سحاف���ة �سجل ومراآة يرى فيها اجلميع اأ�سماءهم و�سورهم، 
اأخطاءهم وجناحاته���م، هزائمهم وانت�ساراته���م. اإن ال�سحافة موقف. لأنها 

احلار�سة املوؤمتنة على �سوت النا�ض �سوت الذين ل �سوت لهم.
�سك���رًا طالل �سلمان ال���ذي اأتاح لنا اأن نقراأ ال�سفر حتى اإذا متنا منوت اأحرارًا 

واقفن!

كلمة �لأ�شتاذ طالل �شلمان:
التك���رمي اأن نك���ون معكم وبينكم، هن���ا، يف �سيدا، وهل اأجدر م���ن �سيدا، التي 
كتب���ت اأوىل �سفح���ات املقاوم���ة يف التاريخ الإن�س���اين، فاأخرق���ت ذاتها حتى ل 
ياأخذها العدو قهرًا، باأن ت�سهد مثل هذا اللقاء احلميم بن اأهل ر�سالة الإميان 

واأهل القلم، على ار�ض الق�سية املقد�سة، بوابة اجلهاد من اأجل التحرير؟!
التك���رمي اأن تدخ���ل من بوابة ال�سهادة، حيث يتلق���اك معروف �سعد، ثم يحملك 
طيف���ه يف رح���اب هذه املدينة املبارك���ة �ساحتها و�سوارعه���ا باأ�سماء املجاهدين 
الذين �سقطوا يف مواجهة العدو القومي، ا�سرائيل، كما يف مواجهة الطغيان يف 

الداخل، ليمنحونا �سرف احلياة اأحرارا؟!
والتك���رمي ان نكون معك���م هنا، يف هذا ال�س���رح الثق���ايف- الإجتماعي، جممع 

ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم، ويف قاعة ت�سرف با�سم بطل الأمة وقائد 
املقاومة �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل.

والتك���رمي اأن نكون يف �سيافة هذا العام اجلليل ، �سماحة اآية اهلل ال�سيخ عفيف 
النابل�س���ي الذي اخت���ار اأن يكون جه���اده يف جمال التنوي���ر والهداية وعرب فهم 
حقيق���ي للدين، مدخله "اق���راأ" وق�سمه"با�سم" الذي عل���م بالقلم"، وم�سرته 
اجته���اد من اجل خ���ر النا�ض وارتباطه���م باأر�سهم.. او لي����ض حب الوطن من 

الإميان؟
وانه ل�سرف عظيم جلريدتكم "ال�سفر"، التي احت�سنتها �سيدا، حتديدًا، منذ 
عدده���ا الأول وحتى اليوم، مناف�ستا يف ذلك بروت- الأمرة، وطرابل�ض- قلعة 
الن�سال القومي، وزحلة اأمر ال�سعراء، و�سائر مدن ال�ساحل واجلبل، اأن حتظى 
بالتك���رمي للمرة الثالثة هنا يف قلعة ال�سمود، حا�سنة جنوب املقامة والتحرير، 
واملدخل اىل جبل عام���ل الثقافة واجلهاد نرًا و�سعرًا وبالدم الذي يوؤكد املعنى 

باملوقف.
لق���د ا�ستطاع���ت" ال�سف���ر: بف�سل م���ن احت�سانك���م، اأن تدخل عامه���ا الثامن 
والثالث���ن وهي ثابتة على مبادئها، وهي �ستتاب���ع بقوة هذا الإحت�سان، جهدها 
ان تكون يف يومها ويف غدها ما اجتهدت لأن تكونه دائما: �سوت الذين ل�سوت 

لهم- جريدة لبنان يف الوطن العربي، وجريدة الوطن العربي يف لبنان.
اأيها الأ�سدقاء،

لق���د عودنا �سماح���ة العالمة ان ي�ست�سيفنا ل�سه���رة رم�سانية، كل عام، يف بيته 
ال���ذي اأنبت كوكبة من الرج���ال املميزين علمًا وثقافة وتقى، وكنا نعود من لدنه 
دائم���ًا ببع����ض نتاج���ه الغزير الذي تع���زز يف ال�سن���وات الأخرة بنت���اج عامل - 

باحث- جمتهد و�سادق �سيكون له �ساأنه يف امل�ستقبل باإذن اهلل.
فالعل���م م���راث عظيم متى توج���ه اىل خر النا�ض وحقه���م يف التقدم ويف بناء 

حياتهم بكرامة.
وها نحن نتعلم من �سماحة املرجع، كما من �سيدا الأبية التي طاملا �سكلت حبل 

ال�سرة مع فل�سطن- الق�سية والثورة من اأجل التحربر.
وب���ن الدرو�ض الأوىل التي اأخذتها " ال�سفر" عن �سيدا رف�ض الظلم والظاملن 
كما يف انتفا�سة ال�سيادين يف وجه الإحتكار فاأعطت ل "ل�سفر" معنى وجودها 

وهي ملا تكمل عامها الأول ب�سورة اأبي ال�سهداء معروف �سعد.
حتي���ة لكم جميعًا، و�سك���را ل�سماحة املرجع و�سحبه م���ن اأركان منتدى الثقافة 
والفك���ر يف هذا املجمع ال���ذي ي�سهد على العدو بقدر م���ا ي�سهد لإرادة ال�سمود 

التي اأعادته اأبهى واأغنى اأثرًا مما كان.
ويف اخلت���ام قدم راع���ي احلفل العالمة النابل�سي درع���ا تقديرية للزميل طالل 

�سلمان.

حفل تكرمي جريدة »ال�صفري« ونا�صرها الزميل طالل �صلمان
يف جممع ال�صيدة الزهراء )ع( يف �صيدا
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نظمت جمعية اأُلفة اإحتفالها املركزي الثالث ملنا�سبة الذكرى الثالثة لإنطالقتها 
وذل���ك يف قاعة بلدية �سي���دا مب�ساركة فرقة امل�سطفى املخت���ار بقيادة املن�سد 
ال�سيخ م�سطفى اجلعفري والفرقة املولوية القادمة من حلب مع الطفل املبدع 
بك���ري وع���رف رئي�ض جمعية الف���ة ال�سيخ �سهي���ب حبلي باجلمعي���ة واأهدافها 
وبع�ض اإجنازاتها يف �سنواتها الثالث.. الأوىل من عمرها، قائال "نحن مع كل 
م���ن يدعو لالألفة والإعت�سام والوحدة بن اأبناء الوطن الواحد والدين الواحد 
والبلد الواحد، ون�سعى لإ�سالح العقول وت�سحيح الأفكار، ومن يحارب الوحدة 
فه���و ماأجور وي�سع���ى ل�سدنا عن ال�سبيل الذي او�سانا ب���ه ر�سول اهلل ونقول له 
انن���ا يف ُالفة كالنحلة تعطي الع�سل ولكنها اإ�ست�سهادية اإذاما اأوذيت ونحن منذ 
انطالقتن���ا كنا نتوقع ان يعرت�ض �سبيلنا بع����ض العقبات ولكننا مل نكن نت�سور 

 اأن �سخف بع�ض العقول وجهلهم واإنتمائهم الأعمى قد ي�سل اإىل هذه الدرجة.
ودعا العالمة ال�سيد جعفر ف�سل اهلل اىل نبذ الع�سبيات �سواء اأكانت مذهبّية 
اأو طائفّي���ة اأو عرقّي���ة اأو حزبّية اأو مناطقّية اأو م���ااإىل ذلك اإمنا تربط الإن�سان 
بالإطار من دون م�سمون على م�ستوى القيم ، بينما املطلوب اأن نرتبط بامل�سمون 
حي���ث اإّن قيمة الإطار ال���ذي ننتمي اإليه مبقدار مايوؤّكد القي���م الر�سالّية، قيم 
 العّزة واحلرّية والكرامة والعقل والإنفتاح والأخالق والإميان والعمل ال�سالح.

و�سدد امام م�سجد القد�ض يف �سيدا ال�سيخ ماهر حمود على ان هناك من يريد 
اخت���زال املقاومة بال�سالح وي�سن اأكرب هجوم عل���ى �سالح املقاومة ويتهمه بكّل 
نقي�س���ة، نقول لهوؤلء الذين اأعمى احلق���د ب�سائرهم، املقاومة لي�ست �سالحًا 
بل هي انتماء اإىل املقاومة �سالحًا و�سلوكا و�سيا�سة وموقفا وروؤية وحتالفات..

اإحتفال جمعية اأُلفة مبنا�صبة الذكرى الثالثة الإنطالقتها
يف قاعة بلدية �صيدا

اأطلقت الهيئ���ة الإ�سالمية للرعاي���ة فعاليات اأ�سبوع "اليتي���م العربي" بعنوان 
"�سيدا بتجمعنا" الذي تنظمه الهيئة للعام الثالث على التوايل وي�سمل عدة 

اأن�سطة ثقافية وريا�سية وترفيهية.
امل�سابقة الثقافية الطالبية �سكلت انطالقة الأن�سطة، التي اأقيمت على م�سرح 
بلدية �سيدا بح�سور رئي�ض البلدية الأ�ستاذ حممد ال�سعودي واملدير التنفيذي 
للهيئة الإ�سالمية الأ�ست���اذ مطاع جمذوب، ومدير ق�سم الإ�سراف الرتبوي يف 
الهيئ���ة الأ�ستاذ اأحم���د ال�سبع، وعدد من م���دراء واأ�سات���ذة املدار�ض واملعاهد 

واجلمعيات امل�ساركة. 
�س���ارك يف امل�سابقة، التي ت�سمن���ت حماور ثقافية وفكرية وعلمية وحماور عن 
مدينة �سيدا، والرتبية الدينية، واملعلومات العامة ، تالمذة مدار�ض:  مدر�سة 

الفن���ون الإجنيلية الوطني���ة للبنات والبنن – مدر�سة �سي���دا الفنية – مركز 
الرحم���ة خلدم���ة املجتمع – ثانوي���ة الأق�س���ى – ثانوية املقا�س���د الإ�سالمية 
ثانوية  املهني-  للتدريب  نهيان  اآل  – مركز خليفة بن زايد  بي�سان  – ثانوية 
املقا�س���د الإ�سالمي���ة للبنن والبن���ات – فريق الهيئ���ة الإ�سالمية للرعاية  يف 

�سيدا و�سور. 
اإ�ساف���ة اإىل امل�سابقة الثقافية، فان فعاليات "�سيدا بتجمعنا" تت�سمن عر�ض 
للفن���ون القتالية، مباريات �سباحة لالإناث، مباراة ك���رة قدم ، وجميعها تقام 
عل���ى مالع���ب نادي فورب���ي الريا�س���ي – �سيدا، كم���ا �ستخت���م فعاليات هذا 
الأ�سب���وع بحف���ل يف قاع���ة بلدية �سيدا وذل���ك يوم الثالث���اء 5-4-2011 عند 

ال�ساعة اخلام�سة والن�سف ع�سرًا.

الهيئة االإ�صالمية للرعاية حتتفل باأ�صبوع "اليتيم العربي"
يف قاعة بلدية �صيدا
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أسمى ديراني، وفاء الزعتريالدكتور وليد قصب ورندة الدرزي عرب كلش وآية الزينالدكتور ناصر حمود وعقيلته الرا املحامي محمد حلبي ومحي الدين القطب

محمد الزعتري، أحمد الصلح ، عبد املولى الصلح العميد جورج خميس والعميد علي شحرور والعميد رمزي األيوبيالعميد منذر األيوبي ، مصطفى عنتر والدكتور بدر غزاوي

القاضي أكرم بعاصيري، القاضي عوني رمضان، أحمد الحريري، والعميد الركن إدمون فاضل

طارق بعاصيري، محمد بعاصيري، علي الشريف الزميل غالب بعاصيري، ومحمد بعاصيري، وطارق بعاصيريالقاضي سميح الحاج ، وسام حمود

العميد حسن أيوب ومرعي أبو مرعيالعماد جان قهوجي، النائب بهية الحريري، العميد عباس ابراهيم، أحمد الحريري املهندس محمد الشماع ، مرعي أبو مرعي، حسن ناصر، والقنصل علي عالء الدين

النائب بهية الحريري ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

العماد جان قهوجي والنائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري

كرم���ت النائ���ب ال�سي���دة بهية احلريري قائ���د اجلي�ض اللبناين العم���اد جان قهوج���ي يف دارة العائلة "جمدليون" بح�س���ور ح�سد كبر من تكرمي قائد اجلي�ش اللبناين يف عا�صمة اجلنوب "�صيدا"
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية ووزراء ونواب اإىل جانب احل�سور املميز لوجوه و�سخ�سيات اجتماعية واقت�سادية وق�سائية وع�سكرية ومدنية.

جانب من الحضور
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مجتمعمجتمع اأق���ام رج���ل الأعم���ال مرعي اأبو مرع���ي و زوجته هويدا ماأدبة ع�س���اء يف “الأورنيت كوين هوم” تكرميًا للعميد �س���الح جربان و زوجته ريتا مرعي اأبو مرعي يكّرم قائد الدرك العميد �صالح جربان  
ملنا�سبة تعيينه قائدًا للدرك يف لبنان و ح�سر الع�ساء ح�سد من ال�سخ�سّيات و الفاعليات و القادة الع�سكريون و الأمنيون و الق�ساة.

املحافظ نقوال بو ضاهر وزوجته نهىالعميد صالح جبران يتلقى مجّسم األرزة اللبنانّية من مرعي أبو مرعي في الحفل

الدكتور سعيد عكرة وزوجته بانا والدكتور أحمد عكرة هويدا و مرعي أبو مرعي، ريتا جبران ، العميد صالح جبران، ندى  عالء الدين ، والقنصل عالء الدين

سيمون مخول وزوجته غادةالعميد جورج خميس وزوجته ليلى

زينة الجمل وندى عالء الدينالعقيد ناجي املصري و زوجته وفاء

حسن وسوسن ناصر مع منى وفاروق البزريالعميد علي شحرور، العميد حسن بيضون وزوجته سوسن وديانا شحرور

نهاد الخولي وزوجته سحرالعقيد حسني خشقه وزوجته ملى والقاضي سميح الحاج وزوجته منى

النائب علي بزي وزوجته تحّيةمرعي أبو مرعي ، النائب زياد األسود، هويدا أبو مرعي ، و مليا أسود

م وزوجته وفاء مع القاضي عوني رمضان وزوجته زمزم
ّ
القاضي وليد املعل
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مجتمعمجتمع

نجالء سعد تلقي كلمة

إلهام سير الدين، روال جبيلي، نجالء سعد، مي وأمل شمس

ملعان مجذوب، نادية البابا وماجدة الزعتري

ا وهبة غانم
ّ
الوزيرة ليلى الصلح، نجالء سعد، ملك خليفة، دكتور أنيس ون

هبة غانم، أنورى لحود، ونجالء سعد رئيسة وأعضاء املركز الوطني للعيون السيدة نجالء مع الزمالء غالب بعاصيري وليال هاشم

جانب من الضيوف

بشرى خياط وملك خليفة، سوزان قرناقوط 

لودي أبو درويش ، سميرة الزعتري، نزهة أومليل

كّرمت رئي�سة املركز الوطني للعيون ال�سيدة جنالء �سعد الوزيرة ليلى ال�سلح حمادة مبنا�سبة عيد الأم  يف ا�سرتاحة �سيدا ال�سياحية املركز الوطني للعيون يكرم الوزيرة ليلى ال�صلح يف �صيدا
بح�سور ح�سد كبر من عقيالت الوزراء والنواب وال�سفراء وال�سخ�سيات.

رشا غزال، راغدة قرقدانقربال عز الدين، وعلياء عز الدين
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مجتمعمجتمع كرمت رئي�سة الهيئة ال�سعبية الن�سائية يف �سيدا ال�سيدة اإميان اأ�سامة �سعد عقيلة رئي�ض جمل�ض النواب ال�سيدة رندة بري من خالل اإميان اأ�صامة �صعد تكرم ال�صيدة رندة بري يف �صيدا
ع�سرونية اأقيمت يف مطعم ال �سوفيا بال�ض وقدمت لها درعًا تقديريًا بح�سور ح�سد كبر من عقيالت الفاعليات.

سحر كشتبان وميرا وسحر سعد السيدة رندة بري ومنار وإيمان أسامة سعد

ياسمني وعناية البابا رندة بري وأمينة بري ، سمر الحاج، وكفاح مستو، وسمر القربي، ليلى سعد، ودياال سعد

زينب السيد، نورا سوسان ونهاد حنقير رئيسة الهيئة الشعبية النسائية إيمان أسامة سعد مع السيدة رندة بري وأعضاء الهيئة.

كفاح مستو وصديقاتها

دودو عزام وساندي مرضعةلويا مصطفى سعد، ليال معروف سعد وناتاشا سعد ميرا وهبة عسيرانإيمان سعد وسعاد العشي ناتاشا سعد ومنار سعد وليال سعد

منال اليماني ورندة بري
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مجتمعمجتمع اأق���ام املجل����ض الن�سائي اللبناين غداء الربيع يف ا�سرتاحة �سيدا ال�سياحية ح�سره ح�سد من روؤ�ساء اجلمعيات والأع�ساء وعقيالت �سيا�سين غداء املجل�ش الن�صائي اللبناين
و�سفراء ودبلوما�سين وح�سد كبر من فاعليات املجتمع ال�سيداوي واجلنوبي ، تلى احلفل كلمة لرئي�سة املجل�ض الن�سائي د. اأمان �سعراين.

منى غزال ، منى زنتوت، ليلى أبو شقرا نجالء سعد تتوسط الزميل غالب بعاصيري والزميلة ليال هاشمالسيدة رباب الصدر شرف الدين، ومهى شفيق الحريري

نجوى رمضان، النائب بهية الحريري، د. أمان شعراني وأسمى بلولي

زينة البزري ونجالء سعد

نجالء سعد ومديرة التسويق إحسان ناصر ومدير اإلستراحة علي العيتاني

موظفة في استراحة صيداعرب كلش وبشرى خياط

ذكية البزري والشيخة ميسر الجابر سليمى يموت، سكينة حشيشو، هبة حرب

أسمى بلولي ونزهة أومليل

سكينة حشيشو، ناديا منصور، عفاف حمود وسعاد العشي

السيدة رباب الصدر شرف الدين والنائب بهية الحريري

جانب من الحضور
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مجتمعمجتمع كرمت موؤ�س�سة الريادة العربية ال�سيدة جنال م�سطفى �سعد رئي�سة املركز الوطني للعيون يف �سيدا حيث قدم رئي�ض املوؤ�س�سة عماد �ساهن موؤ�ص�صة الريادة العربية تكرم جنال �صعد
درعًا تقديريًا لل�سيدة جنال �سعد بح�سور ح�سد من الفاعليات واملدعوين.

ناجي حمدان ، روال حسون

بانة حمدان وملك خليفة

سلمى بعاصيري ، مي جنبالط

عماد شاهني نحال سعد، عادل عوض، ومهى قاطبي 

الزميل غالب بعاصيري ، عائدة حمدان ، بشرى خياط املحتفى بها وأعضاء املركز الوطني للعيون

الزميلة ثريا زعيتر والزميلة ليال هاشم

سوما األمني ، عليا عز الدين، ملعان مجذوب

ليال هاشم، نجال سعد، هبة غانم وغالب بعاصيري وعطاف أبو زينب

هبة غانمجانب من الحضور
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مجتمعمجتمع اأقامت جمعية اإعانة الطفل املعاق يف �سيدا حفل برن�ض اأقيم يف مطعم ذوات �سيدا ح�سره ح�سد من الفاعليات وتخلله كلمة لرئي�سة جمعية اإعانة الطفل املعاق
اجلمعية اأ�سمى بلويل.

مليس علي، هيام خليفة ورنا قصب ميرنا الحريري ورحاب الحريريبثينة الحركة وعلياء خليفة، ليلى أبو شقرا وهدى خليفة ومنى زنتوت

رئيسة وأعضاء الجمعية

رندة كالو، سوزي أبو ظهر وتانيا اليمن مصطفى إدلبي صاحب مطعم زوات وعقيلته، سمر وليال هاشم وأسمى ديراني

سلوى ورجاء البابافاطمة وسلمى وعلياء ولينا خليفة

ناديا منصور ورقية وهيام البزري

الزمالء ليال هاشم وغالب بعاصيري ورئيفة املالح قطع قالب الحلوى ألعضاء الجمعية

روال جرادي، هدى السنيورة ورنا بعاصيري

جانب من الحضوررنا أبو ظهر ووفاء وديما أبو ظهر

هدى فؤاد السنيورة، هويدا أبو مرعي وأسمى بلولي
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مجتمعمجتمع الدكتور اأحمد عكرة يحتفل بعيد ميالد زوجته هنا و اأقام باملنا�سبة حفل ع�ساء �ساهر يف " الأورينت كوين هوم" ح�سره ح�سد من الأ�سدقاء الدكتور اأحمد عكرة يحتفل بعيد ميالد زوجته هنا
و املقّربن و تلى الع�ساء قطع قالب من احللوى احتفاًل باملنا�سبة و برنامج فّني �ساهر ا�ستمر حتى �ساعة ال�سباح.

أليسار بركات، داريا بطحيشالدكتور أحمد عكرة و زوجته هنا خالل قطع قالب الحلوى 

عامر عالء الدين وزوجته آية نور و جنى و أحمد و هنا عكرة مع أحمد و عاطف أبو مرعي

الرا بتروني و ياسمني الشيخ ديبرامي البزري وعفاف عالء الدين

هبة حشيشومحمد بلحص وزوجته

هبة شقير، أمل صعيديالدكتور أحمد عكرة مع مجموعة من األصدقاء

جينا ومنى عواد مع هنى رحّيمعاصم الراعي وزوجته مايا

آية بساط و جنى شمس الدينهنا عكرة مع املحامي مشهور الزين و الدكتور أحمد عكرة 

عاطف أبو مرعي متوسطًا أصدقاءه
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مجتمعمجتمع ر اجلابرحتتفل بوالدتها يف عيد الأم  عيد ميالد رغد علي بحلق يف ال�صبني�شال�صيخة مي�صّ
احتفل���ت ال�سيخ���ة مي�ّس���ر اجلاب���ر بوالدتها احلاجة ام غال���ب الرّوا�ض مبنا�سبة عي���د الأم و اأقامت باملنا�سبة حف���ل ع�ساء يف منزله���ا يف الهاللّية جمع عدد من 

الأ�سدقاء و املقّربن.
احتفل���ت الطفل���ة رغد علي بحلق يف عيد ميالدها ال�سابع من خالل حفل اأقي���م يف �سبني�ض وح�سره عدد من الأقارب والأ�سدقاء وقطعت رغد قالب من احللوى 

احتفاًل باملنا�سبة.

حنني و ميريام سويدان و نور بحلقنجوى شبارو، الشيخة ميّسر الجابر و فرح البابا

علي بحلق و كريمته رغد و نور بحلق الشيخة ميّسر الجابر ووالدتها الحاجة ام غالب الرواس

رهام و جويل ومالك بحلقعايدة الطويل، بديعة الخطيب، عايدة البزري ورجاء البابا

كريم عميص ورهام بحلقرجاء الكلش والشيخة ميّسر الجابر

سعيد علي وسعيد محمد ومحمود اليوسفغيدا أمبريس، رغدة أمبريس، الشيخة ميّسر الجابر

الشيخة ميّسر الجابر

لّيا وسلوى زييدي مع محمد ونجاة بساط منى السيد عبد العال والشيخة ميّسر الجابر 

رين اليوسف، رغد بحلق، رؤى منصور

رغد علي بحلق تتوّسط  األقارب و األصدقاء خالل قطع قالب الحلوى
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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:

موؤاتيـــة  لي�صـــت  احلاليـــة  الفـــرتة 
لت�صتجمـــع قواك وتقدم على املعاك�صة، 
اكتـــف االآن بالتخل�ـــس مـــن املزعجني، 
وتاأّمـــل ذاتـــك مـــن خارجهـــا لتثـــق بها، 

واالأحوال اإىل حت�ّصن.

بب�صاطـــة  االأمـــور  تـــرى  اأن  ت�صتطيـــع 
مـــا  تعـــرف متامـــاً  كنـــت  اإذا  وو�صـــوح. 
تريده وما مل تعد ترغب به وتت�صرف 
علـــى اأ�صا�ـــس معرفتـــك هـــذه، ف�صـــوف 
ت�صري االأمور يف االجتاه الذي ير�صيك، 

التبعية املفرو�صة عليك موؤقتة.

حـــاول اأن تلقي نظـــرة مو�صوعية على 
مـــا يجـــري مـــن حولـــك كـــي تكت�صـــف 
مـــن ت�صتطيـــع م�صاركته يف عمـــل اأو يف 
ن�صـــال من اأجل ق�صيـــة، باخت�صار من 
م�صلحتـــك حاليـــاً اأن تف�صـــل االحتـــاد 

مع االآخرين على التفّرد بقراراتك.

باحلـــالوة  تتميـــز  احلاليـــة  املرحلـــة 
وحتـــوي اإ�صارات ممتـــازة ت�صجعك على 
التمتـــع بهـــا. هـــذا يعني عمليـــاً تو�صيع 
نطـــاق اهتماماتـــك وتنويعها، وتف�صل 
مـــا ي�صّليـــك ويرّفـــه عنـــك منهـــا. لي�س 

من عمل يتطلب اجنازاً �صريعاً.

ال بـــد لـــك من بـــذل اجلهـــود ال�صرورية 
الأخـــذ و�صعـــك باجتـــاه اال�صتقـــرار لو مل 
جتـــر االأمور كمـــا ت�صتهي، فـــال ت�صت�صلم 
للقلق بل تابع �صريك على الطريق التي 
اخرتتها مت�صّلحـــاً بال�صرب والهدوء وما 

ت�صتطيعه من االن�صباط.

تتمّلـــكك رغبـــة قويـــة بتغيـــري االأجواء 
املحيطـــة بك، واأي�صـــاً حالتك النف�صية 
والذهنيـــة، ابحـــث عمـــا يتطلـــب منـــك 
لـــه على  جتـــّدداً واجنـــازاً �صريعـــاً، وف�صّ
االن�صغـــاالت التـــي تبقيـــك يف مناخـــات 

عاداتك املتبعة، ورتابة االأيام الفائتة.

ترغـــب باال�صت�صـــالم اإىل اأجـــواء دافئة 
تهتـــم  ال  باملحبـــني.  نف�صـــك  واإحاطـــة 
باالأ�صغـــال بـــل حـــاول تعزيـــز عالقـــات 
العائليـــة،  واالرتباطـــات  ال�صداقـــة 
باإمكانـــك اأن تطمئـــن اإىل قدرتك على 

ف�س اأي نزاع يطراأ.

ثـــْق بـــاأن الت�صاوؤالت التـــي تطرحها لن 
جتد لها اأجوبة خارج ذاتك. ا�صتفد من 
الفرتة احلاليـــة الهادئة لتمنح نف�صك 
بع�س الراحة وتعي�س مت�صاحلاً معها. 
تخّل�ـــس مـــن رتابة الواجبـــات اليومية 

و�صافر لو ا�صتطعت.

تكـــون  اأن  الظـــروف احلاليـــة  تتطلـــب 
اإرادة  و�صاحـــب  خياراتـــك  يف  وا�صحـــاً 
العاطفـــي،  التاأثـــر  عـــن  بعيـــداً  قويـــة 
ومـــدركاً متامـــاً مـــا تريـــده يف و�صطك 
العملـــي، عليك اأن تتعـــاون وتوّقع عقد 

عمل اأو �صراكة مثمرة.

العنا�صـــر  عـــن  تفت�ـــس  اأن  يكفيـــك 
اجلديدة يف و�صطك املهني وال�صداقة، 
هنـــاك ترتـــاح فعـــاًل وتنعـــم مبنا�صبات 

توؤكد لك اأنك جّذاب وحمبوب.

متـــّر مبرحلـــة حتمـــل مـــا ي�صّجـــع علـــى 
حتقيق اجنـــازات عملية ملمو�صة، �صرط 
اأن تكـــون متمتعاً بحال ذهنية ومعنويات 
حريـــة  عـــن  تبحـــث  كنـــت  اإن  عاليـــة. 
افتقدتهـــا يف الفرتة االأخـــرية فال تلتزم 

عزلتك بل انفتح على االآخرين.

علـــى الرغم مـــن امتـــالكك اأوراقاً جيدة 
وت�صعـــر باالن�صجـــام يف االأجـــواء املحيطة 
بـــك، حـــاول اأن تفكـــر ملياً قبـــل اأن تتخذ 
قـــراراً مهمـــاً، �صعـــورك بالعزلـــة موؤقـــت 
وعمـــا قريـــب يح�صـــل ما تتوقعـــه فيفتح 
اأمامك طريقاً نحو اجتاه مهني جديد.
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