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تكرمي قائد اجلي�ش اللبناين
العماد جان قهوجي
 ...واختياره �شخ�صية عام2011
و�سام �شرف ...وفخر للبنان
٭� ...إ ّنه
ال��ق��ائ��د ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي �إ���س��ت��ح�� ّق ب��ج��دارة
وبكل فخر و�إعتزاز و�إخال�ص و�شرف 000ووفاء
ومناقب ّية ،و���س��ام ال��� ّ��ش��رف ،بكل م��ا للكلمة من
معنى وم�ضمون و���ص��دق يف الأداء 000وال���دّور
واملن�صب امل�ش ّرف القيادي لإخ��ت��ي��اره �شخ�ص ّية
عام.2011-
٭ ن��ظ��راً لأه��م�� ّي��ة دور "امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية"
الوطن ّية اللبنان ّية ولأ ّن هذه " امل� ّؤ�س�سة العريقة"
الع�سكر ّية تخرج م��ن رحمها ك�� ّل ّ
ال�شرفاء000
الأوفياء 000والأبطال� 000أفراداً 000ورتباءً000
و�ض ّباطاً وق��ادة من �أ�صحاب املنا�صب ال ّرفيعة
امل�����س��ت��وى يف امل��ن��اق��ب�� ّي��ة وال��������دّور والأداء000
ّ
وال�شرف 000وال ّت�ضح ّية والوفاء للوطن.
جميعهم دون �إ�ستثناء ومتايز يف خندقٍ واحد
دف���اع���اً ع��ن ���ش��رف ،وك���رام���ة �شعب ل��ب��ن��ان ح ّتى
ّ
ال�شهادة.
حل���م���اي���ة �أب�����ن�����ائ�����ه 000و�أر������ض�����ه وم����ؤ� ّ���س�������س���ات���ه
ّ
ال�شرع ّيةمن ك ّل �إعتداء عليه يف �سائر املحافظات
ً
وخ��ا�ّ��ص��ة م��ن قبل ال��ع��د ّو الإ�سرائيلي يف جبهة
ال�صامدة ،واملقاومة ال�صامدة دائماً يف
اجلنوب ّ
املواجهة �إىل جانب اجلي�ش اللبناين.
٭ � 000إ ّنه القائد
�إب����ن امل���ؤ� ّ��س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ر ّي��ة ال��� ّن���زي���ه 000عفيف
ال��� ّن���ف�������س 000ن��ظ��ي��ف ال��ك��ف وال��ل�����س��ان� ،صاحب
القلب ال ّناب�ض املفع ّم ّ
بال�شجاعة والإخ�لا���ص
والعطاء 000وال ّت�ضح ّية والوفاء.
٭ ع�شق وطنه لبنان
 000فكان خياره �صائباً 000ب�إختياره الإنت�ساب
امل�ش ّرف �إىل امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية 000لأ ّنها م� ّؤ�س�سة
بعيدة ك ّل البعد عن املذهب ّية والطائف ّية ولأ ّنها
�أي�����ض��اً م� ّؤ�س�سة ال��� ّ��ش��ع��ب 000م� ّؤ�س�سة ال��وح��دة
الوطن ّية اللبنان ّية.
موحد
عنوان 000واحدّ 000
�شرف 000ت�ضح ّية 000وفاء يف �سبيل لبنان.
٭ � 000إ ّنه القائد
العماد ج��ان قهوجي ال��ذي ت��ب ّ��و�أ من�صب قيادة
اجلي�ش اللبناين.

ب�صفة قائد نزيه بعد ان جنح يف ك ّل الإختيارات
الع�سكر ّية000والأمن ّية من خالل دورات املعاهد
والكل ّيات الع�سكر ّية والإدار ّي����ة الإ�سرتاتيج ّية
التي ت�ضعها وتق ّررها الأ�س�س والقوانني املرع ّية
الإجراء يف لبنان واخلارج حيث حظي على عدّة
���ش��ه��ادات تق ّييم ب��درج��ة مم��ت��از خ ّولته ب�إمتياز
للو�صول بك ّل فخر وثقة لتب ّو�أ من�صب "قائد
جي�ش".
٭ � 000إذاً؟
�إخ���ت���ي���ار ال��� ّ��ش��خ�����ص�� ّي��ات امل���رم���وق���ة ال��ع�����س��ك��ر ّي��ة
وال�سيا�س ّية000
احلكيمة ال��ب��ارزة وامل��دن�� ّي��ةّ 000
والإج����ت����م����اع���� ّي����ة 000وال���ف���ك���ر ّي���ة وال��� ّث���ق���اف��� ّي���ة
والفن ّية 000وك�� ّل املبدعني واملث ّقفني بالإجماع
مل ي������أتِ ه���ذا ال���ق���رار والإخ���ت���ي���ار م���ن ف����راغ �أو
�صدفة� 000أو بقرار �صادر عن "غرف حمراء"
�أو "غرف �سوداء".
ً
ب��ل ي����أتِ ه��ذا ال��ق��رار مبن ّيا على �أ�س�س وا�ضحة
منطق ّية حقيق ّية حم�سو�سة ملمو�سة 00بالعمل
وال��ع��ط��اء والإخ�ل�ا����ص وال�� ّت�����ض��ح�� ّي��ة باحلقائق
املرتجمة ميدان ّياً ّ
والظاهرة للعيان واخلا�ضعة
لل ّنقد الب ّناء وال ّتقدير والإحرتام
لإن�صاف ك ّل ّ
ال�شخ�ص ّيات بح ّق وفق عملها ودورها
الفاعل الها ّم والف ّعال يف املجتمع اللبناين000
والعربي 000والدّويل.
٭ �إ ّنه
القائد العماد جان قهوجي
الذي �إ�ستح ّق بكل جدارة وفخر و�شرف و�إعتزاز
�أن ي��ن��ال ل��ق��ب �شخ�ص ّية ع������ام .2011-بالكفاءة
 000وامل���وق���ف امل�����ش��رف والإخ�ل�ا����ص وال�� ّت��ق��دي��ر
والإح�ترام من قبل مقام هام رفيع امل�ستوى �أال
وهو امللتقى ال ّثقايف للحوار "اللبناين  -العاملي"
وجت ّمع البيوتات الثقاف ّية يف لبنان.
� 000إىل جانب تكرمي مبدعني �آخرين من �أبناء
وطننا الغايل لبنان000
وب���دورن���ا ك���أ���س��رة "جم ّلة �صيدا" ن��ت��ق��دّم بك ّل
فخر 000و�إعتزاز و�شرف بال ّتهنئة القلب ّية لقائد
اجلي�ش اللبناين العماد جان قهوجي وللم� ّؤ�س�سة
الع�سكر ّية وللبنان.
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�أحمر ...بالخط الأحمر العري�ض
النائب ال�س ّيدة به ّية الحريري خط �أحمر

للخ ��ط «الأحم ��ر» العري�ض م�س ��ار ،وعهد ،وعرف
وا�ض ��ح ومقاليد ُحكم ،وتو�صيف ج ّي ��د نبيه ومبد�أ
�صحيح م�ش� � ّرف ...ومنطق حمق ،و�أ�صول و�شرائع
وقوان�ي�ن ،تو�ض ��ع يف �إطاره ��ا ال�صحي ��ح القانوين
ال�سليم ،بهدف ر�سم ال�صورة احلقيق ّية لل�شخ�ص ّية
املرتق ��ب تكرميه ��ا� ...أو �إنتقاده ��ا يف ال�س� � ّراء...
وال�ض ّراء.
....بعي ��د ًا كل البعد ع ��ن احلق ��د ال�شخ�صي�...أو
الكراهي ��ة الذات ّية� ،أو الإنتق ��ام املعنوي ...واملادي
لل�شخ�ص ّي ��ة امل�ستهدف ��ة بعي ��د ًا ع ��ن املو�ضوع ّي ��ة
وال�شفاف ّية ملجرد ال ّرغبة يف الإنتقاد فقط
�سواء ...بالكالم والطبل والزمر والتجريح والعزاء
اجلماهريي الغري جم ��دٍ يف مواجهة احلقائق بكل
مو�ضوع ّية ...وبهدف الإنتقام من املقام العايل.
 ...وعل ��ى �ض ��وء ه ��ذا الت�صني ��ف ...والتو�صي ��ف
املح ��ق والإ�ستحق ��اق املم ّي ��ز لل�شخ�ص ّي ��ة ،بح ��ق
مي ّكن بكل �صراح ��ة ومو�ضوع ّي ��ة و�شفاف ّية مطلقة
وق ��وة ...و�إمي ��ان ...و�إخال� ��ص وف ��اء للعه ��د،
�إن�ص ��اف كل ال�شخ�ص ّيات  :من �أ�صحاب ال�سيادة،
وال�سادة الن ّواب...
وال�سماحة،والف�ضيل ��ة والعلماء ّ
والوزراء وكبار الزعم ��اء .وكبار القادة الأ�شراف
من كبار رج الإت الإ�ستقالل والدولة.
 ...واخل ��ط الأحمر العري� ��ض يعترب مبثابة ،ميثاق
�ش ��رف ..ووفاء وعهد على الأ ّمة يجب تطبيقه وفق
الت�صنيف ..والتو�صي ��ف بحق ويعترب �أي�ض ًا :جدار
ف ��والذي ق ��وي مق ّد� ��س لفر� ��ض احلماي ��ة والهيبة
على ال�شخ�ص ّية امل�ستهدف ��ة وو�سام �شرف م�ش ّرف
يع ّلق على �ص ��دور اجلميع ،تقدير ًا ...و�إخال�ص ًا...
و�إحرتام� � ًا وحمب� � ًة لدور وعم ��ل وعط ��اء وم�سرية
كل �شخ�ص ّي ��ة مم ّي ��زة ،متجي ��د ًا لذك ��رى ه� ��ؤالء
ال�سادة�..أ�صح ��اب ال�سماحة
«الق ��وم الكبار» م ��ن ّ
والف�ضيل ��ة وال�شخ�ص ّي ��ات القياد ّي ��ة ال�سيا�س ّي ��ة
واحلزب ّي ��ة والع�سكر ّي ��ة واملدن ّي ��ة ،والإجتماع ّي ��ة
والإن�سان ّية� ،إىل جانب تقدي�س دور ال�شهداء الأبرار
�ضحوا بالغ ��ايل والنفي�س ون ��ذروا �أنف�سهم
الذي ��ن ّ
بدمائهم الزك ّية الطاهرة يف �سبيل الوطن.
 ..وي�أتي هذا الإ�ستحقاق الق ّيم الأخالقي والتقدير
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اله ��ام ل ��كل �شخ�صية م�ستحق ��ة ممي ��زة كان لها
الباع الطويل يف الن�ض ��ال والعمل والوفاء .ومازال
بالإيجاز الوطن ��ي وم�ستمر .يف العم ��ل ال�سيا�سي,
الإجتماع ��ي ,واخلدماتي الإن�ساين ,وف ��ا ًء لبيئتها
الإجتماعي ��ة والديني ��ة ومدينته ��ا ووطنه ��ا الغايل
لبنان �إىل جانب دعم الق�ضية العربية والإ�سالمية,
الق�ضية املركزية « الأم» فل�سطني.
�إذ ًا؟
 ..نح ��ن هن ��ا ..ل�سن ��ا يف مو�ض ��ع ال�ش ��ك ب�أحد �أو
احلكم والدرو�س والعرب ,وت�صنيف النا�س
�إعط ��اء ِ
وفق �أهواءنا اخلا�صة.
« لغاية يف نف�س يعقوب».
 ..ب ��ل نح ��ن هن ��ا ..يف مو�ض ��ع ت�صوي ��ب بو�صل ��ة
حقائق كافة الأمور بحق ,ويف مو�ضع دور املواطن,
واملراقب بدميقراطية وحرية.
وماذا؟ بعد!!
..ل ��كل �إن�سان ..عقل ..وفك ��ر ..ومقام ..وهيبة يف
ه ��ذه احلي ��اة ,ونعمة العق ��ل ه ّبة �سماوي ��ة منحها
اهلل �سبحان ��ه وتعاىل لكل �إن�س ��ان ,وميزه فيها من
�سائر خلقه ..وخملوقات ��ه .وذاكرة الإن�سان ت�شكل
املخ ��زون احلقيقي اله ��ام ب ��الإدراك والوعي لكل
�إن�سان يف تدبري �ش�ؤون م�سرية حياته اليومية.
 ..وه ��ذا الأمر ه ��ام ج ��د ًا و�أ�سا�سي ال ��ذي ي�سهم
بق ��وة وح ��ق يف الت�صني ��ف والتو�صي ��ف الوجداين
والأخالقي الذي يتمتع فيه كل �إن�سان لر�سم �صورة
م�ستقبل حياته ,ولر�سم خطوط حمراء لنف�سه �أو ًال
« قبل �أن ير�سم للآخرين».
م ��ن خالل الإخال�ص يف العم ��ل والعطاء والأخالق
احلميدة يف ت�صرفات ��ه ,وال�سلوك وال�سرية الذاتية
احل�سنة ,والإن�ضب ��اط املعتم ��د والآداب املفرو�ضة
يف التعاط ��ي بال�ش�أن العام ,وف ��ق القوانني املرعية
الإجراء املدن ّية والر�سمية وي�ستحق بذلك كل �إن�سان
من ّم ��ن ي�سري عل ��ى هذا ال ��درب بكل ج ��دارة وثقة
ومناقبية و�شفافي ��ة و�شرف لقب �إن�سان حمرتم .ال
يهينّ �أحد ...وال يقبل بان ُيهان من �أحد.

 ...وه ��ذا واجب مقد�س وطن ��ي ..و�إمتياز م�شرف
ل ��كل النا�س ..ول ��كل �إن�سان يحرتم نف�س ��ه ,وبيئته
وتقاليد جمتمعه ودينه ..ومدينته ووطنه.
 000م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق  000واملنط ��ق ميك ��ن
وال�س ��ادة العلماء
ر�سم خط ��وط ُح ُمر ل ��ك ّل القادة ّ
وال�سماحة والف�ضيلة والزّعماء
ال�سيادة ّ
و�أ�صحاب ّ
ّ
ال�سيا�س ّي ��ة واملدن ّي ��ة والع�سكر ّي ��ة
وال�شخ�ص ّي ��ات ّ
والإجتماع ّيةوالإن�سان ّية واخلدمات ّية من قبل ال ّر�أي
العام بك ّل دميقراط ّية وحر ّية لفر�ض �إحرتام هيبة
ّ
ال�شخ�ص ّيات املح ّببة على قلوب اجلميع.
م ��ن املعي ��ب ج� � ّد ًا �أن ُته ��ان ّ
ال�شخ�ص ّي ��ات �أو �أي
�شخ�ص ّي ��ة حم ّببة عل ��ى قلوب ك ّل ال ّنا� ��س بالدّاخل
 واخلارج من قبل "�صغار القوم" حديثي الوالدةال�سيا�سي
وال� �دّور والتّقيي ��م والتّقدي ��ر يف العم ��ل ّ
والإجتماعي �إلخ.
 000لأنّ للح ��قّ جول ��ة وج ��والت عريق ��ة يف العمل
وال ّن�ضال وامل�سرية امل�ستمرة.
وق�صة وحكاية وحكايات
ق�صة ّ 000
ولأن للحقّ �ألف ّ
ّ
م�شر ّفة مع الزّمن ،والتّاريخ ،والأمم ،وال�شعوب.
 000ولأنّ ال ّن�ضال والكفاح والعمل واجلهاد والوفاء
والتّ�ضح ّي ��ة وامل�س�ي�رة امل�ستم� � ّرة الوطن ّي ��ة خط -
�أحمر باخلط الأحمر العري�ض حلفظ حقوق كافة
ال�شخ�صيات املرموقة يف تاريخ الوطن.
وهذا �إمتي ��از م�ش ّرف ل ��ك ّل الق ��ادة ّ
وال�شخ�ص ّيات
دون �إ�ستثن ��اء لأن عملهم ال ّد�ؤوب امل�ش ّرف يف �شتّى
امليادين كخدمة الدّين وال ّنا�س والق�ض ّية والوطن.
٭ ول�صيدا  -املدينة "عا�صمة املقاومة والتّحرير"
خا�صة يف العمل والعط ��اء 000والكفاح000
نكه ��ة ّ
وال ّن�ضال والوفاء والتّ�ضح ّية حتّى ّ
ال�شهادة.
يف �سبي ��ل حماي ��ة العي� ��ش امل�ش�ت�رك  -الإ�سالمي
 امل�سيح ��ي والوح ��دة وال ّدف ��اع ع ��ن الوطن وعنوخا�صة
�سائر ق�ضاي ��ا الأ ّمة العرب ّية  -والإ�سالم ّية ّ
الق�ض ّية املركز ّية «الأ ّم» فل�سطني.
كان ��ت �صيدا 0وما زال ��ت 0و�ستبقى رم ��ز ًا مم ّيزاً
وف ّية لأهلها ووطنها .ونا�سها و�شخ�ص ّياتها الوطن ّية
ووطنها لبنان مهما غ ّلت التّ�ضح ّيات مدينة العي�ش
امل�شرتك �إنها مدينة احلياة.

٭ ول�صي ��دا – املدين ��ة �أبن ��اء �شرف ��اء قادة000
زعم ��اء منا�ضل�ي�ن حتّى ّ
ال�شه ��ادة كان له ��م �أثر
كب�ي�ر يف رفع �ش�أن هذه املدينة الطيبة وم�سريتها
ّ
الطويل ��ة الوطن ّي ��ة يف الكف ��اح والعط ��اء والعم ��ل
ال�سيا�س ّية والإجتماع ّية
ال ّد�ؤوب يف �شتّى امليادين ّ
واخلدمات ّية واملقاومة والتحرير.
والتّاريخ �إن حكى  ..يلزمنا جم ّلدات طويلة للن�شر
احلقائ ��ق 00والتّو�صي ��ف باحلدي ��ث والتّ�صنيف
املح ��قّ ع ��ن رموز الع� �زّة والكرام ��ة ّ
ال�شرفاء من
�أبناء �صيدا.
ً
 000ويحقّ لنا و�ضع خطوط حمراء دفاعا عنهم
وعن م�سريتهم ال ّن�ضال ّية ّ
الطويلة.
٭ �أمث ��ال ..ال ّرئي� ��س ّ
ال�صل ��ح
ال�شهي ��د ريا� ��ض ّ
وم�سريت ��ه امل�ش ّرفة لدع ��م �إ�ستق�ل�ال لبنان حتّى
ّ
ال�شهادة رحمه اهلل
٭ واملنا�ض ��ل ّ
ال�شهي ��د مع ��روف �سع ��د وم�سريته
امل�ش ّرف ��ة ال ّن�ضال ّي ��ة ّ
الطويل ��ة يف دع ��م ق�ض ّي ��ة
فل�سطني والفقراء وامل�ساك�ي�ن ووطنه لبنان حتّى
ّ
ال�شهادة رحمه اهلل.
ج�سد
٭ واملنا�ضل م�صطفى معروف �سعد الذي ّ
امل�س�ي�رة ال ّن�ضال ّي ��ة يف �ش ّت ��ى امليادي ��ن القوم ّي ��ة
والعرب ّية اللبنان ّية حتّى ّ
ال�شهادة رحمه اهلل.
٭ وال ّرئي� ��س ّ
�سجل
ال�شهيد رفيق احلريري الذي ّ
يف �أمان ��ة �سج ّل التّاريخ �أ�ش ��رف املواقف امل�شرفة

الوطن ّي ��ة والعرب ّية والإ�سالم ّية من ��ذ توقيع �إتفاق
ّ
الطائف لوق ��ف احلرب الأهل ّية و�إع ��ادة الإعمار
ودع ��م املقاومة من خالل فر� ��ض معادلة تفاهم
ني�س ��ان عام  1996لإحقاق احل ��قّ ودعم املقاومة
ووطنه لبنان حتّى ّ
ال�شهادة رحمه اهلل.
٭ والوزي ��ر �صاحب الأي ��ادي البي�ض ��اء الدكتور
نزيه البزري طبيب الفقراء وامل�ساكني واملنا�ضل
يف ال ّدفاع عن ق�ض ّية لبنان وفل�سطني رحمه اهلل.
٭ �آخر الكالم:
ملاذا؟ ال ّنائب ال�سيدة بهية احلريري
�أحمر 00باخلط الأحمر العري�ض
٭ لأنه ��ا �سيدة لها علينا الكث�ي�ر يف كل مواقفها
املتقدم ��ة ،فه ��ي املت�ألق ��ة �أب ��د ًا يف كل امل ��ج الإت
الثقافي ��ة ،والفكري ��ة ،والرتبوي ��ة والإن�ساني ��ة ،و
الإجتماعي ��ة عل ��ى امل�ست ��وى اللبن ��اين والعرب ��ي
والعامل ��ي .بكل رحابة �صدر وعط ��اء ومدى الفكر
املتج ��دد للم�ستقبل ،عم ًال ...وعط ��ا ًء وبناء يليق
به ��ذا املجتمع املق ��اوم ،وبه ��ذه املدين ��ة العريقة
"�صيدا" التي ع ّلمت احلرف الأول وال�شراع الأول
لت�ؤكد حا�ضرها وما�ضيها.
٭� ...إنها مدينة للحياة والإبداع يف كل ما حتمله
ه ��ذه ال�سيدة م ��ن �إمكانات وطموح ��ات تبلغ حد
ا ُ
حللم ...الذي ال ُيح ��د ...فهي التي توا�صلت...
ح ��وار ًا ...ح�ضاري ًا ...بني خمتل ��ف احل�ضارات،

م ��ن خ�ل�ال دعوته ��ا للعدي ��د م ��ن �أه ��م و�أرق ��ى
امل�ؤ�س�س ��ات وال�شخ�صي ��ات العربي ��ة والأوروبي ��ة
والعاملية.
وعقد امل�ؤمترات ،وتكرمي املبدعني من اللبنانيني
والعرب وغريهم.
وتو�أم ��ت �صي ��دا "املدينة" مع العدي ��د من املدن
العربي ��ة وغريالعربي ��ة .و�أع ��ادت ترمي ��م كل
الأماك ��ن واملباين الأثرية حلمايته ��ا ،واملحافظة
عليها ،و�إبقاءها �شعل ًة ومنار ًة للأجيال.
وال ي�ؤث ��ر كل ه ��ذا عل ��ى ن�شاطاته ��ا وعطاءاته ��ا
الإن�ساني ��ة ،لتق ��دم كل �أ�ش ��كال امل�ساع ��دات
واخلدم ��ات على امل�ستوى الرتب ��وي ،وال�صحي ،و
الإجتماعي ،والثقايف والعلمي لغدٍ مزهر.
� ...إنها ال�سيدة بهية احلريري رائدة املبادرات...
واحل�ضور املميز.
� ...إنها حق� � ًا ال�سيدة املت�ألقة يف كل زمان ومكان
ت�ستحق منا التقدي ��ر وكل الإحرتام املميز نظر ًا
لأهمية دورها املميز الرائد وال�شامل يف �شتّى املج
الإت ،الذي ّ
تخطه لها ب�أحرف من ذهب يف �سجل
"الأمانة التاريخية" لهذه ال�سيدة الكبرية ...بهية
احلريري �أخت ال�شهي ��د الرئي�س رفيق احلريري
وتو�أم روحه ورم ��ز روح م�سريته الطويلة ،...من
منطلق �أ�صالتها العربي ��ة يف �سبيل لبنان الواحد
املوحد.
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اأ
حمد احلريري يفتتح دورة
ح�صام ا
لدين احلريري الريا�صية
العربية
الـ 21بكرة ال�صلة يف �صيدا

�صيدا

� 1سري للغاية
من ه����ي ال�شخ�صية؟ املرتقب الإعالن عنها يف
القريب العاجل لتبو�أها من�صب رفيع امل�ستوى
ي�صن����ف وف����ق الع����رف ب�أنه����ا �شخ�صي����ة ت�ستحق
ب����كل ج����دارة لت�سلمه����ا �س����دة ه����ذا املن�ص����ب بكل
فخر و�إعتزاز.

لبن

�لعدد  - 121ت�شرين �لثاين

2011

وتاأكيد على �لح��ر و�ل�حدة

ق�صية الإمام ال�صدر:
حان وقت
احلقيقة ..واحل�صاب

حوار مفتوح
مع رئي�ض بلدية �صيدا
املهند�ض حممد ال�صعودي

اأحمر ...باخلط
الأحمر العري�ض
النائب بهيّة احلريري
خط اأحمر

عقيلة وزير

يف اجلنوب :زيارة تاريخية..
عي
الرا وت�أكيد على احلوار والوحدة

بتكلفت����ه املالي����ة ث��ل�اث ملي����ارات ل��ي�رة لبنانية
ل�ش����راء ع����دة عق����ارات لإن�ش����اء وبن����اء جممعات
�سكني����ة راقي����ة وحديث����ة متهي����داً للإع��ل�ان
عنه����ا يف القري����ب العاجل م����ع ت�سهيالت مالية
بالدف����ع نقداً �أو بالتق�سي����ط الأمر الذي ي�سهم
يف حلحلة �أزمة ال�سكن.

 4ال تخف �سر ًا
 2مل يعد �سر ًا
م����ن ه����و؟ ال�صي����داوي العتي����ق �إب����ن البي����ت
�إمر�أة جميلة مطلقة وثرية عملت جاهدة وبكل
العائل����ي ال����ذي ي�سع����ى ب����كل م����ا لديه م����ن قوة
عزمي����ة لتبو�أ من�صب ه����ام يف مركز ح�سا�س له
م�ستخدم����اً عواط����ف �أقارب����ه و�أح����د �أ�صدقائ����ه
عالقة بال�ش�أن العام اخلدماتي ومل تفلح؟
املقرب��ي�ن الأثرياء للقبول بعر�����ض طلبه املايل
لتحقي����ق حلم ق����دمي راوده يف عز �شبابه وف�شل
� 3سري
ً
يف حتقيق����ه �إ�ستحق فعال ه����ذا الرجل �أن يقدم
لقاء �إنعقد يف منطقة ال�شرحبيل �صيدا الرابية
ل����ه كل الدعم املايل لتحقي����ق هذا ا ُ
حللم وعلى
اخل�ضراء املطلة على مدينة �صيدا جمع ثالث
ح�س����اب الآخرين؟ اجلواب عند القارئ ..بدون
�شخ�صي����ات بع����د غ����روب ال�شم�س ح����ول طاولة
تعليق!؟
مفاو�ضات لإ�ستثمار كبري عقاري جامع يوازي

اخلارجية ليلى من�صور:

ما و�صل اإليه عدنان
اإ�صتحقه عن جدارة

14

8

6

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

انية ،عربية ،جامعة

في �لجن�ب :زيارة تاريخية..

و�صام �صرف...
وفخر للبنان

ق�ضية الإمام ال�صدر:
ح
ان وقت احلقيقة واحل�ساب

كوالي�س

4

30

الن

باخلط الأحمر العري�ض
�أحمر ...يدة به ّية احلريري خط �أحمر
ائب ال�س ّ

تح دورة ح�سام الدين احلريري
�أحمد احلريري يفتية الـ 21بكرة ال�سلة يف �صيدا
الريا�ضية العرب
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ق�ضية الإمام ال�صدر :حان وقت احلقيقة واحل�ساب

بري في احتفال بعلبك:
منع التق�سيم واغتيال فل�سطين بالتوطين

سماحة اإلمام املغيب السيد موسى الصدر

�صيدا

8

�صيدا  -دائرة املعلومات والتوثيق
تبقى ق�ضي ��ة الإمام مو�سى ال�ص ��در عنوان ًا بارزاً
و�أ�سا�سي ًا للبنان والعرب والأمة الإ�سالمية ،نظر ًا
لل ��دور الرائد ال ��ذي لعبه عل ��ى ال�صعيد الداخلي
واخلارجي ،وللنهج ال ��ذي ر�سمه يف �سبيل ن�صرة
الق�ضايا املحقة ويف مقدمها ق�ضية فل�سطني ،ويف
�سبيل الوق ��وف �إىل جانب املظلومني بوجه الظلم
والت�سلط و الإ�ستبداد.
ه ��ذه الق�ضية الت ��ي عمرها  33عام� � ًا دخلت هذا
العام يف مرحلة حا�سم ��ة بعد �سقوط نظام معمر
القذايف الذي ارتكب هذه اجلرمية ب�إخفاء الإمام
ال�صدر ورفيقيه ال�شيخ حممد يعقوب وال�صحايف
عبا�س بدر الدين.
وبعد هذا ال�سق ��وط و الإنهيار بات من ال�ضروري
العم ��ل لك�ش ��ف كل عنا�ص ��ر ه ��ذه اجلرمية بحق
لبن ��ان والع ��رب وامل�سلم�ي�ن ،و الإقت�صا� ��ص م ��ن
الذين ارتكبوها �أف ��راد ًا �أو نظام ًا،وبالطبع ك�شف
م�صري الإمام وجالء كل احلقيقة.
و�إذا كان ��ت اجلهود التي بذلت مل ت�ؤد �إىل النتائج
املرجوة حتى الآن ،ف�إن املجل�س الوطني الإنتقايل
الليب ��ي مدعو �إىل بذل املزيد م ��ن اجلهد والعمل
م ��ن �أج ��ل معرفة م ��كان وم�صري الإم ��ام ال�صدر
ورفيقي ��ه ،لأن ه ��ذه الق�ضية ت�ش ��كل عنوان ًا عربي ًا
قب ��ل �أن تكون عنوان ًا لبناني� � ًا ،ولأن الإمام املغ ّيب
كان دائم� � ًا ن�صري احلق وحركة ال�شعوب يف �سبيل
التحرر من الإ�ستبداد والظلم.
م ��اذا بعد �سق ��وط الق ��ذايف ،وما ه ��ي اخلطوات
الواج ��ب القيام بها يف �سبي ��ل ح�سم هذه الق�ضية
الوطنية والقومية؟
ويف الع ��ام � 2008أ�صدر املحق ��ق العديل يف لبنان
ق ��رار ًا باتهام املدعى عليه معمر القذايف و�أعوانه
يف جرمي ��ة �إخفاء وحج ��ز حرية الإم ��ام ال�صدر
ورفيقي ��ه ،كم ��ا �أ�صدر مذك ��رة غيابي ��ة بحقهم،
و�أحيل امللف �إىل املجل�س العديل.
ويفرت� ��ض �أن جتتم ��ع هيئ ��ة املجل� ��س الع ��ديل يف
ت�شري ��ن الأول  2011للنظ ��ر يف ه ��ذا الأم ��ر ،مع

الرئيس نبيه بري في ذكرى اإلمام موسى الصدر

العل ��م �أن موعدين كانا حددا الع ��ام احلايل ملثل
ه ��ذا الإجتم ��اع ومل تنعق ��د الهيئ ��ة ب�سب ��ب عدم
اكتمالها.
ويف خطاب ��ه يف ذكرى مهرجان الإمام ال�صدر يف
بعلب ��ك (� 31آب) متن ��ى الرئي�س نبي ��ه بري على
احلكومة الت�سري ��ع بتعيني رئي�س للمجل�س العديل
ليبا�شر مهام ��ه يف متابعة ه ��ذه الق�ضية الوطنية
و�سواها والإ�سراع ببت هذا امللف و�سوق املجرمني
�إىل العدالة.
وعلى ال�صعيد اللبناين �أي�ض ًا فقد �شكلت احلكومة
احلالي ��ة جلن ��ة لتق�ص ��ي احلقائق برئا�س ��ة وزير
اخلارجي ��ة عدنان من�صور من �أج ��ل متابعة هذه
امل�س�أل ��ة مع ال�سلطات الليبي ��ة اجلديدة (املجل�س
الوطني الإنتقايل).
ً
و�سبق ذلك �أن قام الرئي�س بري �شخ�صيا ب�إجراء
لق ��اءات وات� ��ص الإت مع قيادة املجل� ��س الوطني
الإنتقايل الليبي قب ��ل جناح الثورة و�سقوط نظام
الق ��ذايف ،وترك ��ز البح ��ث عل ��ى �ض ��رورة العمل
لك�شف م�ص�ي�ر الإمام ال�ص ��در ورفيقيه ،واتخاذ

كل الإج ��راءات الالزم ��ة لتحديد م ��كان �إخفائه
و�إط�ل�اق �سراحه ورفيقي ��ه ،وملعاقبة القذايف وكل
املتورطني يف هذه اجلرمية.
ووف ��ق املعلومات ف�إن �أجواء ه ��ذه اللقاءات كانت
جي ��دة و�إيجابي ��ة جله ��ة ت�أكي ��د القي ��ادة الليبية
اجلديدة على �إيالء هذه الق�ضية الأهمية الالزمة
ومتابعتها بكل اهتمام وجدية.
والحق� � ًا �أعلن رئي� ��س املجل�س الوطن ��ي الإنتقايل
الليب ��ي م�صطفى عب ��د اجلليل �أن ق�ضي ��ة الإمام
ال�ص ��در ه ��ي �أولوي ��ة عند الث ��ورة .وعك� ��س هذا
املوقف �أجواء اللقاءات و الإت�ص الإت التي جرت
يف ب�ي�روت والحق� � ًا يف ليبي ��ا حي ��ث ق ��ام وفد من
حركة «�أمل» بزيارة بنغازي لهذه الغاية.
ووفق املعلومات ف�إنه بعد �سقوط العا�صمة طرابل�س
الغ ��رب تكثف ��ت الإت� ��ص الإت واللق ��اءات من دون
الو�صول �إىل نتائج حا�سمة،وجرى البحث يف العديد
م ��ن املعطيات والعنا�صر واملعلوم ��ات ومالحقة كل
خ�ب�ر يتعلق به ��ذه الق�ضية �سعي� � ًا �إىل معرفة مكان
احتجاز ال�صدر ورفيقيه وك�شف م�صريهم.

�أ�ضواء على ق�ضية �إخفاء الإمام ال�صدر
بع ��د اجتياح العدو الإ�سرائيلي للجنوب يف � 14آذار
 1978و�ص ��دور الق ��رار  ،425قرر الإم ��ام ال�صدر
القي ��ام بتح ��رك وا�س ��ع باجت ��اه املل ��وك والر�ؤ�ساء
العرب من �أجل �شرح ما تعر�ض ويتعر�ض له لبنان
عموم� � ًا واجلنوب خ�صو�ص ًا ج ��راء هذا الإجتياح،
والعم ��ل ملواجه ��ة املخاط ��ر احلقيقية الت ��ي تهدد
الوطن من خالل عقد قمة عربية لهذه الغاية.
وبالفعل فقد ق ��ام �سماحته بجول ��ة عربية �شملت:
�سوريا ،اجلزائ ��ر ،الأردن ،وال�سعودية .وركز على
عقد م�ؤمتر قم ��ة عربية حمدودة لن�صرة اجلنوب
ودع ��م اجلهود املبذولة من �أجل ت ��دارك الأخطار
التي يواجهها لبنان.
ويف مت ��وز م ��ن الع ��ام نف�س ��ه نق ��ل �إىل �سماحت ��ه
القائ ��م بالأعمال الليبي يف لبنان �آنذاك دعوة من
القذايف لزيارة ليبيا ،متمني ًا �أن تكون الزيارة بني
 19و � 20آب .غ�ي�ر �أن الإمام ال�صدر �أبلغ القيادة
الليبية �آنذاك رغبته يف �أن تبد�أ الزيارة يف � 25آب
9
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وا�ضطراره �إىل مغادرتها يف � 1أيلول.
ويف � 25آب � 1978ساف ��ر الإم ��ام ال�ص ��در وال�شيخ
حمم ��د يعق ��وب وال�صح ��ايف عبا� ��س ب ��در الدين
(�صاح ��ب وكالة �أخبار لبن ��ان) �إىل ليبيا وكان يف
ع ��داد مودعيه يف املطار القائ ��م بالأعمال الليبي
�آن ��ذاك حممد بن كورة .ول ��دى و�صوله �إىل مطار
طرابل� ��س الغ ��رب ا�ستقبله عن ال�سلط ��ات الليبية
رئي�س مكتب الإت�صال اخلارجي يف م�ؤمتر ال�شعب
الع ��ام �أحمد �شحات ��ة ،و�أقام ال�ص ��در ورفيقيه يف
فن ��دق ال�شاط ��ئ يف طرابل�س الغ ��رب �ضيوف ًا على
ال�سلطات الليبية.
بعد �أن ت�أخرت ع ��ودة الإمام ال�صدر ورفيقيه من
ليبي ��ا طلب املجل� ��س الإ�سالم ��ي ال�شيع ��ي الأعلى
من القائ ��م بالأعمال الليبي يف ب�ي�روت معلومات
ع ��ن املو�ضوع لكن ��ه ماطل لأربعة اي ��ام ما ا�ضطر
املجل� ��س عر� ��ض الأم ��ر عل ��ى رئي� ��س احلكوم ��ة
�آنذاك �سليم احل�ص ال ��ذي ا�ستدعى فور ًا القائم
بالأعمال الليب ��ي ،و�أكد له الطلب ر�سمي ُا وب�صورة
م�ستعجلة.
كذل ��ك جتاهل معم ��ر القذايف ات� ��ص الإت رئي�س
اجلمهوري ��ة �آنذاك اليا�س �سركي� ��س ،بينما ادعى
رئي� ��س احلكوم ��ة الليبي ��ة عب ��د ال�س�ل�ام جلود يف
ات�ص ��ال �أج ��راه م ��ع الرئي� ��س احل� ��ص �أن الإمام
ورفيقيه غادروا ليبيا.
تق�صي املعلومات من م�صادر خمتلفة
ووفق نتائج ّ
تبني �أن القيادة الليبية تختلق رواية مغادرة الإمام
ال�ص ��در ،و�أن �أخب ��اره اختف ��ت يف ليبي ��ا ،ال بل �أن
حديث ًا �أجراه التلفزي ��ون الليبي مع الإمام مل يبث
وبقي م�صريه جمهو ًال ،وكذلك كان م�صري حديث
مماثل للإذاعة الليبية.
وذكرت املعلومات اختفاء الإمام ال�صدر ورفيقيه
يف � 31آب  1978بعد مغادرتهم فندق ال�شاطئ يف
طرابل�س الغرب ملقابلة القذايف.
ويف �ضوء ذلك تفاعلت الق�ضية ر�سمي ًا و�شعبي ًا يف
لبنان والعامل العربي والإ�سالمي ،وتكثفت الإت�ص
الإت من مراجع عدي ��دة بالقذايف،لكن ال�سلطات
الليبية بقي ��ت �ساكتة ال تويل الق�ضي ��ة �أي اهتمام
ث ��م �أ�ص ��درت بيان ًا مقت�ضب� � ًا يف � 18أيل ��ول زعمت
في ��ه �أنها تهتم بالق�ضية ،وا ّدع ��ت مغادرة ال�صدر
ورفيقيه �إىل �إيطاليا.
والحق� � ًا ب ��د�أت تنك�ش ��ف �أكاذيب الق ��ذايف عندما
ادع ��ى �أن ��ه كان حدد موع ��د ًا للق ��اء ال�صدر عند
الواح ��دة والن�ص ��ف من بعد ظه ��ر � 31آب ،1978
لكن ��ه مل ي� ��أت ،وادع ��ى �إم ��ام وف ��د م ��ن العلم ��اء
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اللبناني�ي�ن برئا�س ��ة ال�شيخ عب ��د الأمري قبالن يف
دم�ش ��ق خالل م�ؤمتر قمة ال�صم ��ود والت�صدي �أن
الإمام غادر �إىل �إيطاليا.
فمثل ه ��ذا الإ ّدع ��اء ال ي�ستن ��د �إىل �أي ��ة معلومات
م�ؤك ��دة ،ال ب ��ل يتناق�ض م ��ع احلقيق ��ة لأن الإمام
ال�ص ��در ق�صد طرابل� ��س للقاء الق ��ذايف من �أجل
�ش ��رح املوق ��ف يف لبن ��ان واجلن ��وب .ثم مل ��اذا مل
جت ��ر ال�سلطات الليبية �أي حتقي ��ق بعد انت�شار نب�أ
اختفائه ورفيقيه؟
وتوال ��ت معلوم ��ات الحق� � ًا نق�ل ً�ا عن ل�س ��ان وزير
اخلارجي ��ة الليبي ال�سابق التريكي تفيد �أن الإمام
ال�صدر ورفيقي ��ه احتجزوا يف ليبيا بعد الإجتماع
مع القذايف.
ال ب ��ل �أن حتقيق ��ات ال�سلط ��ات الإيطالي ��ة الحق ًا
�أكدت عدم �صحة �إ ّدع ��اء ال�سلطات الليبية و�أنهم
مل يكون ��وا يف عداد الطائ ��رة الإيطالية التي قالت
�سلطات القذايف �أنها �أقلتهم �إىل �إيطاليا.
كما نفت احلكومة الإيطالية يف ني�سان عام 1979
ت�صريح� � ًا للرائ ��د عب ��د ال�س�ل�ام جل ��ود (الرجل
الثاين بعد القذايف �آنذاك) يدعي فيه �أنها �أبلغت
ال�سلط ��ات الليبي ��ة و�ص ��ول ال�ص ��در ورفيقيه �إىل
�إيطالي ��ا ،وقال ال�سف�ي�ران الإيطالي ��ان يف بريوت
وطه ��ران يف كتاب خط ��ي �إىل وزارت ��ي اخلارجية
اللبناني ��ة والإيراني ��ة و�إلة=ى املجل� ��س الإ�سالمي
ال�شيع ��ي الأعل ��ى �أن مث ��ل ه ��ذا الت�صري ��ح غ�ي�ر
�صحيح.
ويف  7حزي ��ران � 1979أنه ��ت ال�سلط ��ات الأمني ��ة
والق�ضائية حتقيقاتها بق ��رار قا�ضي حتقيق روما
ال ��ذي ت�ضمن اجلزم ب�أن الإم ��ام ال�صدر ورفيقيه
مل يغادروا ليبي ��ا بطائرة «�أليطالي ��ا» ،ومل ي�صلوا
�إىل �إيطاليا ب�أية و�سيلة نقل.
كما ت�ضمنت مطالعة نائب املدعي العام الإيطايل
يف � 19أيار  1979اجل ��زم ب�أنهم مل يغادروا ليبيا،
وق ��د �أبلغ ��ت احلكوم ��ة الإيطالي ��ة ر�سمي� � ًا لبنان
و�سوري ��ا و�إي ��ران �أن ال�ص ��در ورفيقي ��ه مل يدخلوا
�إيطاليا ومل ميروا «ترانزيت» فيها.
والالف ��ت �أن الق ��ذايف نف�س ��ه اع�ت�رف الحق� � ًا يف
خطاب له يف متوز عام  2002بخالف ت�صريحاته
ال�سابق ��ة بـن الإمام ال�ص ��در اختفى يف ليبيا مما
ح ��دا مبنظمة العف ��و الدولية �إىل ت�ضم�ي�ن �إقراره
ه ��ذا يف تقريرها ا�سلنوي للع ��ام  2003يف الق�سم
اخلا�ص يف ليبيا حيث جاء فيه:
«�أن القذايف اع�ت�رف ر�سمي ًا ..ب�أن الإمام ال�صدر
اختفى يف ليبيا �أثناء زيارة عام »1978

وبتاري ��خ  2007/5/29م عق ��د املحق ��ق الع ��ديل
القا�ض ��ي �سميح احل ��اج جل�سة اطل ��ع خاللها على
معطي ��ات امللف ،وق ��رر يف ختامها حتدي ��د جل�سة
يف الثاين م ��ن �شهر متوز تخ�ص�ص ال�ستجواب 17
مدعى عليه م ��ن �أركان القيادة الليبية باعتبارهم
«�ش ��ركاء» يف خط ��ف و�إخف ��اء ال�ص ��در ورفيقي ��ه
والتم ��ادي يف اجلرمي ��ة حت ��ى الآن ويف تاري ��خ
2007/7/2م وبع ��د «تعذر �إبالغهم» عرب القنوات
الدبلوما�سي ��ة يف �أماك ��ن �إقامته ��م يف ليبيا ح�سب
وثائق اخلارجية ،قرر القا�ضي احلاج �إبالغ املدعى
عليه ��م يف القي ��ادة الليبية عرب �إل�ص ��اق مذكرات

(اخلارجية -الأمم املتحدة منذ العام  1978حتى
 ،)2004عبد ال�سالم جلود ،عي�سى البعباع (وكيل
�أمانة اخلارجي ��ة الليبي ��ة  ،)1978حممود حممد
ب ��ن كورة (القائ ��م ب�أعمال �سفارة ليبي ��ا يف لبنان
 )1978وحمم ��د ولد دادا (ال�سف�ي�ر املوريتاين يف
ليبيا .)1978
وبتاري ��خ 2007/8/3م ونتيج ��ة لتخل ��ف املدع ��ى
عليه ��م ع ��ن املثول �أم ��ام الق�ضاء� ،أ�ص ��در املحقق
الع ��ديل يف ق�ضي ��ة �إخف ��اء الإمام مو�س ��ى ال�صدر
ورفيقيه يف العام 1978م ،القا�ضي �سميح احلاج،
�ست مذكرات توقيف غيابية بحق م�س�ؤولني ليبيني
�شغل ��وا منا�ص ��ب عدة خ�ل�ال العام املذك ��ور ،كما
ّ
�سط ��ر القا�ضي احلاج مذك ��رات بحث وحت ّر بحق

جلبهم على لوحة على مدخل مبنى املحكمة.
�أم ��ا املدعى عليهم املق ��رر �إبالغه ��م ل�صق ًا فهم:
املر غني م�سعود التوم ��ي� ،أحمد حممد احلطاب،
اله ��ادي �إبراهي ��م م�صطف ��ى ال�سع ��داوي ،عب ��د
الرحم ��ن حمم ��د غويل ��ة ،حممد خليف ��ة �سحيون،
عا�ش ��ور الفرطا�س (وكي ��ل اخلارجي ��ة اللبية عام
� ،)1978أحم ��د �شحات ��ة (رئي� ��س مكت ��ب الإت�ص
الإت اخلارج ��ي يف الأمان ��ة العام ��ة مل�ؤمتر ال�شعب
الع ��ام � ،)1978أحم ��د م�سع ��ود �صال ��ح تره ��ون،
حممد عل ��ي الرحيبي (مق ��دم يف �شرطة املباحث
اللبي ��ة)� ،إبراهي ��م خليف ��ة عم ��ر ،عي�س ��ى م�سعود
عب ��د اهلل املن�ص ��وري ،علي عبد ال�س�ل�ام الرتيكي

�أح ��د ع�شر �شخ�ص ًا ملعرفة كام ��ل هوياتهم متهيد ًا
لإ�صدار مذكرات غيابية بحقهم.
وكان �سب ��ق للقا�ضي احل ��اج �أن �أبلغ املدعى عليهم
ال�سبعة ع�ش ��ر ل�صق ًا ،على باب املحكمة الع�سكرية
حيث مقر مكتبه.
ويف 2007/8/21م ع ّم ��م الق�ض ��اء اللبن ��اين
مذكرات التوقيف الغيابية التي �أ�صدرها بحق �ستة
م ��ن �أركان القيادة الليبية ع�ب�ر الأنرتبول الدويل
طالب� � ًا تنفي ��ذ م�ضمونه ��ا وتوقيفه ��م �أينم ��ا ع�ث�ر
عليه ��م وهم املرغني م�سعود التومي� ،أحمد حممد
احلطاب ،الهادي �إبراهي ��م م�صطفى ال�سعداوي،
عب ��د الرحمن حممد غويلة ،حممد خليفة �سحيون
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وعي�س ��ى م�سعود عب ��د اهلل املن�ص ��وري باعتبارهم
متهم�ي�ن ب الإ�ش�ت�راك مع �أحد ع�ش ��ر �آخرين من
كبار القيادة الليبية بخطف و�إخفاء الإمام مو�سى
ال�صدر ورفيقي ��ه ال�شيخ حممد يعقوب وال�صحايف
عبا� ��س بدر الدين يف العام 1978م .وجاء التعميم
بعد حتويل املذكرات اللبنانية �إىل مذكرات توقيف
دولي ��ة وف ��ق الأ�ص ��ول املتبع ��ة ،علم� � ًا �أن مذكرات
البحث والتحري ال�صادرة بحق امل�س�ؤولني الليبيني
الآخري ��ن عمم ��ت �أي�ض� � ُا لي�ص ��ار �إىل بي ��ان كامل
هوياتهم متهي ��د ًا التخاذ الإج ��راءات املنا�سبة يف
حقهم.
ويف تاري ��خ 2008/2/7م ا�ستدعى املحقق العديل
القا�ضي �سميح احلاج العقيد معمر القذايف للمثول
�أمام ��ه عن ��د ال�ساعة التا�سعة م ��ن �صباح /4 /23
2008م .و�أل�صقت الدعوى حاملة الرقم 1981/1
على باب املحكمة الع�سكرية ،وجاء فيها �أن القذايف
مدعى عليه من احلق العام واجلهة املدعية بجرم
«خطف و�إخفاء وحجز حرية وانتحال �صفة وتزوير
وا�ستعمال املزور» كما ج ��اء يف الإ�ستدعاء �أنه �إذا
مل يح�ضر القذايف يف املوع ��د املحدد لال�ستجواب
و الإ�ستم ��اع لدفاعه يف اجلرائ ��م املدعى عليه بها
ف�سوف « ُيحاكم غيابي� � ًا وفق ًا لأحكام املادتني 165
و 166من �أ�صول املحاكمات اجلزائية».

قرار اتهامي بحق القذايف
�أ�ص ��در قا�ض ��ي التحقي ��ق الع ��ديل �سمي ��ح احلاج
بتاري ��خ 2008/8/21م ق ��راره الإتهام ��ي بتغييب
الإمام مو�سى ال�صدر و�أخوية ال�شيخ حممد يعقوب
وال�صح ��ايف عبا�س بدر الدي ��ن .وقد وجه القا�ضي
اتهامات �إىل الرئي� ��س الليبي القذايف و 17م�س�ؤو ًال
ليبي� � ًا بالتحري� ��ض و الإ�شرتاك يف خط ��ف الإمام
ورفيقي ��ه .كم ��ا �أ�ص ��در القا�ض ��ي احل ��اج مذك ��رة
�إلق ��اء قب�ض بحق كل من املدع ��ى عليهم و�سوقهم
خمفوري ��ن �إىل حم ��ل التوقي ��ف التاب ��ع للمجل� ��س
العديل يف بريوت.
وهن ��ا ن� ��ص الق ��رار الإتهام ��ي ال ��ذي ن�ش ��ر يف
ال�صحف:
قرار رقم  -2008/1جمل�س عديل
نحن �سميح احلاج قا�ضي التحقيق العديل،
بعد الإطالع على جميع الأوراق والتحقيقات ،تبني
�أنه ا�سند �إىل املدعى عليهم ومن يظهره التحقيق،
�أنهم خ ��ارج الأرا�ض ��ي اللبناني ��ة ،وبتاريخ مل مير
علي ��ه الزم ��ن� ،أقدم ��وا على خطف وحج ��ز حرية
�سماح ��ة الإم ��ام مو�س ��ى ال�صدر ورفيقي ��ه ف�ضيلة
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ال�شيخ حمم ��د يعق ��وب وال�صحايف ال�سي ��د عبا�س
ب ��در الدين ،وبالتايل تعري�ض لبن ��ان للفتنة و�إثارة
النعرات املذهبية والنزاع بني الطوائف،
اجلرائ ��م املن�صو� ��ص عنه ��ا واملعاق ��ب عليه ��ا يف
املر�س ��وم الإ�شرتاعي رق ��م  27تاريخ 5م1959/3
وامل ��واد  569و  450و  454/459و  392و  408و
 213و  217و 218و 219و 308و 307م ��ن قان ��ون
العقوبات اللبناين)...( ،
()...
لذلك تقرر:
�أو ًال :اته ��ام املدع ��ى علي ��ه معمر الق ��ذايف املبينة
هويت ��ه �أعاله مبقت�ضى املادة  218/569من قانون
العقوب ��ات اللبن ��اين جلهة التحري� ��ض على خطف
وحجز حرية كل م ��ن �سماحة الإمام ال�سيد مو�سى
ال�صدر وف�ضيل ��ة ال�شيخ حممد يعقوب وال�صحايف
ال�سي ��د عبا� ��س ب ��در الدي ��ن ،اجلرمي ��ة احلا�صلة
بتاريخ 1978/8/31م.
ثاني ًا :اتهام كل من املدعى عليهم :املرغني م�سعود
التومي ،و�أحمد حممد احلطاب ،والهادي �إبراهيم
م�صطفى ال�سعداوي ،وعبد الرحمن حممد غويلة،
وحممد خليفة �سحي ��ون ،وعي�سى م�سعود عبد اهلل
املن�صوري ،املبينة كامل هوياتهم �أعاله ،مبقت�ضى
امل ��ادة  213/569م ��ن قان ��ون العقوب ��ات اللبناين
جله ��ة �إقدامهم على الإ�ش�ت�راك يف خطف الإمام
ال�صدر ورفيقيه.
ثالثا :اتهام املدعى عليهم :العقيد معمر القذايف،
واملرغني م�سعود التومي ،و�أحمد حممد احلطاب،
واله ��ادي �إبراهي ��م م�صطف ��ى ال�سع ��داوي ،وعبد
الرحم ��ن حممد غويل ��ة ،وحممد خليف ��ة �سحيون،
وعي�س ��ى م�سع ��ود عب ��د اهلل املن�ص ��وري ،مبقت�ضى
�أحكام املادة الثانية من قانون .1058/1/11
رابع ًا :الظ ��ن باملدعى عليه ��م املذكورين يف البند
ثالث ًا �أعاله ،باجلنح املن�صو�ص عنها يف املواد 317
و  463و  213/454/463و  213/392عقوبات.
خام�س� � ًا� :إ�صدار مذكرة �إلق ��اء قب�ض بحق كل من
املدعى عليهم املذكورين �أعاله و�سوقهم خمفورين
�إىل حم ��ل التوقي ��ف التاب ��ع للمجل� ��س الع ��ديل يف
بريوت.
�ساد�س ًا :اتباع اجلنحة باجلناية لعلة التالزم.
�سابع� � ًا :ت�سط�ي�ر مذكرة حت ّر دائ ��م تو� ً
صال ملعرفة
كامل هوية كل من املدعى عليهم:
عبد ال�سالم جلود ،حممود حممد بن كورة� ،أحمد
الأطر� ��ش ،عي�سى البعباع ،عا�شور الفرطا�س ،علي
عبد ال�سالم الرتيكي� ،أحمد �شحاتة� ،أحمد م�سعود

�صال ��ح ترهون� ،إبراهيم خليف ��ة عمر ،حممد علي
الرحيبي ،حممد ولد دادا.
ثامن ًا تدريك املتهمني والأظناء الر�سوم والنفقات
كافة.
ً
تا�سعا� :إعادة الأوراق �إىل جانب النائب العام لدى
املجل�س العديل لإيداعها مرجعها املخت�ص.
ويف �ضوء هذا القرار الإتهامي للق�ضاء اللبناين ف�إن
ال�سلطات الليبية اجلديدة مدعوة ل�ضم هذا امللف
�إىل باقي امللفات بحق القذايف ملحا�سبته عليه لأنه
ي�شكل ق�ضية وطينة وقومية لي�س للبنان فح�سب بل
للع ��رب وامل�سلمني ،بل ي�شكل �أي�ض� � ًا ق�ضية �إن�سانية
لأن الإم ��ام ال�ص ��در كان �أحد �أب ��رز ال�شخ�صيات
التي وقفت �إىل جان ��ب الإن�سان وحقوقه وت�شهد له
مواقف ��ه �ضد احل ��رب بني اللبناني�ي�ن ،ودعمه لكل
م ��ا يعزز العي�ش اللبناين امل�ش�ت�رك ،ويعزز ق�ضايا
ال�شعوب املحقة ويف مقدمها الق�ضية الفل�سطينية.
لقد جعل �سقوط القذايف ونظامه هذا العام ذكرى
�إخفاء الإمام ال�صدر ورفيقيه غري عادية ،لأن هذه
الق�ضي ��ة باتت عل ��ى مقربة م ��ن �أن ت�أخذ م�سارها
العملي نحو حما�سبة كل امل�س�ؤولني عنها.

مهرجان ال�صدر وكلمة بري
وككل ع ��ام �شه ��د مهرجان ذكرى الإم ��ام ال�صدر
ال ��ذي تقيم ��ه حركة «�أم ��ل» بح ��ر ًا ب�شري� � ًا ،حيث
تقاط ��رت اجلماهري هذا الع ��ام �إىل بعلبك م�ؤكدة
الإ�ستم ��رار عل ��ى نهج الإم ��ام والرئي� ��س نبيه بري
مكمل امل�سرية.
ويف هذا املهرجان احلا�شد �ألقى الرئي�س نبيه بري
كلمة مميزة حتدث يف م�ستهلها عن الإمام ال�صدر
فقال:
�أيه ��ا املجاه ��د املفك ��ر ال�صائم ال�صاب ��ر املجتهد
املحت�سب
�أيها العاملي العاملي
ايها النجفي ال ُقمي الأزهري
�أيه ��ا املج ��دد املتجدد املُ ّح ��د املُقرب ب�ي�ن الأديان
واملذاهب
كل ع ��ام و�أنت بخري يا �سي ��د املوقف :يا من منعت
اغتيال التعاي�ش بالتق�سيم ،ومنعت اغتيال فل�سطني
بالتوطني ،واغتي ��ال لبنان بالت�سليم للعدو ،ومنعت
اغتيالنا ب�أن علمتنا على �أنف�سنا ،وعلى �أن الإن�سان

هو خليفة اهلل على الأر�ض.
كل عام و�أنت ورفيقاك ب�ألف خري يا �سيد ف�صولنا
يا ربيعنا وقد ثار يف �أر�ضك القندول معلن ًا ابتهاجه
بع ��ودة الغائب ،ويا اخ�ض ��رار م�شاتلنا ،ويا حريتنا
املزدهرة يف زه ��رة الدم و�شم ًا على جباه الأطفال
وعلى زجاج نوافذ الفقراء..
لقد �سقط ي ��ا �سيدي نظام القذايف نظام الطاغية
وته ��اوى �صاح ��ب الأربع�ي�ن لقب ًا و�أك�ث�ر احلاملني
للنا�شني و�أكرث احلاملني �أنه ��م �أن�صاف �آلهة ،بقية
نريون ،ووديعة الإ�ستعم ��ار ،ملك امللوك ،الذي ما
دخل قرية �أو بلد ًا �أو عا�صمة �إال و�أف�سدها وح ّر�ض
من فيها على من فيها ،واغتال روح الوحدة الوطنية
وم�شروع ��ي الوح ��دة العربية والوح ��دة الأفريقية.
وق ��ف يف مثل ه ��ذه الأيام يف الثمانين ��ات ليخطب
�أم ��ام الع ��امل «اقتل ��وا نبيه ب ��ري �,أنا �أدف ��ع الدية»
وبعدها ب�أعوام �صارت فل�سطني «�إ�سراطني»
لقد تراخ ��ت قب�ض ��ة الطاغية ع ��ن كل مدينة بعد
�أخ ��رى ،وع ��ن كل �ش ��ارع وح ��ي و»زنك ��ة» ،و�أ�صبح
و�أوالده وبع� ��ض �أعوان ��ه يف كل واد يهيمون بانتظار
�أن ي�سدل ال�ست ��ار وتنك�شف الأ�س ��رار ويف الطليعة

�س ��ر ال�سج ��ن ال ��ذي و�ضعت في ��ه الإم ��ام ال�صدر
ورفيقي ��ه ،حيث �أن ��ك �أول من قال كلم ��ة حق �أمام
الطاغية اجلائر وقلت ال لكتابه غري املنزل.
�إنن ��ا ي ��ا �سيدي وي ��ا �أيها الإخ ��وة الأع ��زاء وعائلة
الإم ��ام �أ�شقائن ��ا يف قي ��ادة الثورة الليبي ��ة �إىل �أن
لبنان الذي ي�شاركهم فرحة الإنت�صارات املتتالية
التي حققها ويحققه ��ا الثوار ميداني ًا ،و الإعرتاف
العرب ��ي والدويل ب�شرعيته ��م - ،وجهنا عنايتهم-
�إىل �أن لبنان حتكمه غ�صة احلزن ب�سبب ا�ستمرار
ال�ستار احلديدي ال ��ذي �أقامه نظام الطاغية على
عملي ��ة الإخفاء الق�سري للإم ��ام ال�صدر ورفيقيه
منذ ثالثة وثالثني عام ًا.
وق ��د طلبن ��ا �إىل �أ�شقائن ��ا املب ��ادرة الكرمي ��ة بذل
امل�ساع ��ي املخل�ص ��ة م ��ن �أج ��ل التحقي ��ق م ��ع كل
�أركان النظ ��ام وم�ساءلته ��م ع ��ن م ��كان احتج ��از
الإم ��ام ورفيقيه لو�ضع حد له ��ذه اجلرمية الدولية
املو�صوف ��ة .و�أن ��ا �أ�سجل باهتمام كب�ي�ر ما �أدىل به
رئي� ��س املجل� ��س الوطني الإنتق ��ايل عندما قال �أن
ق�ضية الإمام ال�صدر �أولوية �أوىل عند الثورة.
لق ��د طلبن ��ا �إىل احلكوم ��ة اللبناني ��ة وا�ستجاب ��ت
ت�شكيل جلنة لتق�صي احلقائق من خالل الإنتقال
�إىل ليبي ��ا و�إجراء الإت� ��ص الإت املطلوبة لتحديد
مكان �إخفاء الإمام ورفيقيه �إطالق �سراحهم.
يا �أبناء الإمام ال�صدر،
�إن م ��ا جت ��در الإ�شارة �إلي ��ه هو �أننا وقب ��ل �إنفجار
الث ��ورة الليبية املباركة كنا ق ��د بد�أنا حترك ًا وطني ًا
�ضاغط ًا ،جتل ��ى باملتابعة الدقيقة لق ��رار الق�ضاء
اللبناين اته ��ام معمر القذايف و�أعوانه بالتحري�ض
عل ��ى خطف وحج ��ز حرية كل م ��ن �سماحة الإمام
مو�س ��ى ال�ص ��در وف�ضيل ��ة ال�شي ��خ حمم ��د يعقوب
وال�صحايف عبا�س بدر الدين.
ومن ��ذ ثالث ��ة �أعوام �أ�ص ��در املحقق الع ��ديل قراراً
ق�ضى باتهام املدعى علي ��ه معمر القذايف و�أعوانه
باجلناي ��ة الت ��ي ذكرناها ،و�أ�ص ��در مذكرة توقيف
غيابية بحقهم و�أحيل امللف �أمام املجل�س العديل.
وعينّ موعد النعقاد جل�ستني
وقد �أُر�سلت التبليغات ُ
خالل الع ��ام احلايل ،ولك ��ن ب�سبب ع ��دم اكتمال
هيئ ��ة املجل�س الع ��ديل �أرجئت اجلل�س ��ة �إىل �شهر
ت�شرن الأول املقبل.
�إنن ��ا من �أجل ت�أكيد امل�س�ؤولية الوطنية جتاه ق�ضية
�إمام الوطن ورفيقيه ،نتمنى على احلكومة الت�سريع
بتعيني رئي� ��س للمجل�س الع ��ديل ليبا�شر مهامه يف
متابع ��ة هذه الق�ضي ��ة الوطنية و�سواه ��ا والإ�سراع
ببت هذا امللف و�سوق املجرمني �إىل العدالة.
13

�صيدا

الغالف

الغالف

الراعي في الجنوب :زيارة تاريخية ..وت�أكيد على الحوار والوحدة

بري بح�ضور �سليمان :دعوة لحوار مفتوح وغير م�شروط
المقاومة حق ..ال تخافوا منها بل خافوا عليها

حممد بلوط
الزي ��ارة الثالثية التي قام بها البطريرك املاروين
ب�ش ��ارة الراعي �إىل اجلنوب كان ��ت زيارة تاريخية
ووطني ��ة ب ��كل معنى الكلم ��ة ،و�صحي ��ح �أن غبطته
خ�ص� ��ص برناجم� � ًا حاف�ل ً�ا وكب�ي� ً
را للتج ��ول يف
املناطق اللبناني ��ة حام ًال الدعوة للوحدة ولل�شركة
واملحبة ،لكن جولته اجلنوبية على مدى ثالثة �أيام
حمل ��ت دل الإت ومعاين كثرية بال�شكل وامل�ضمون،
وبل ��ورت النهج اجلديد الذي تتبعه بكركي يف عهد
بطريركها اجلديد.
فف ��ي ال�ش ��كل جاءت ه ��ذه اجلول ��ة لتعي ��د توا�صل
الكني�س ��ة الأم مع اجلنوب ،بعد �أن �شعرت املناطق
اجلنوبي ��ة بن ��وع م ��ن الغرب ��ة يف عه ��د البطريرك
ال�ساب ��ق �صفري .ال ب ��ل �أن البطري ��رك الراعي قد
ترج ��م ت�أكيده على �شع ��ار «ال�شرك ��ة واملحبة» من
خالل زيارة املدن والبلدان اجلنوبية ذات الأغلبية
امل�سلم ��ة �أو الأغلبية امل�سيحي ��ة �أو املختلطة ،فكان
برنامج هذه الزيارة حاف ًال وكثف ًا للغاية.
ويف ال�ش ��كل �أي�ض� � ًا فقد لق ��ي البطري ��رك الراعي
ا�ستق ��ب الإت �شعبي ��ة حا�ش ��دة جت ��اوزت بحجمها
الإ�ستق ��ب الإت يف مناط ��ق �أخ ��رى ،م ��ع العلم �أن
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جوالت ��ه يف كل املناط ��ق حظي ��ت برتحي ��ب �شعبي
ممي ��ز ال �سيم ��ا يف �ض ��وء املواق ��ف الأخ�ي�رة التي
�أعلنه ��ا عل ��ى ال�صعي ��د الوطن ��ي �أو عل ��ى �صعي ��د
الأحداث يف املنطقة وخ�صو�ص ًا يف �سوريا.
�أما يف امل�ضم ��ون ف�إن خط ��اب البطريرك الراعي
كان نوعي� � ًا ب ��كل معن ��ى الكلم ��ة خ�صو�ص� � ًا جلهة
ت�أكيده على �أن وقت احلوار قد حان ،والتحية التي
وجهها للجنوبيني على �صمودهم وانت�صارهم وهم
الذين قدموا كل �شيء للبنان.
ً
ً
مل يك ��ن البطري ��رك الراعي بطري ��ركا مارونيا �أو
م�سيحي ًا بقدر ما كان بطريرك ًا وطني ًا ولكل لبنان،
وبذلك يكون غبطته قد ر�سم نهج ًا جديد ًا لبكركي
يتمي ��ز عن نهجه ��ا يف عهد �صفري ،ويع ��زز دورها
الوطن ��ي لي� ��س عل ��ى ال�صعي ��د الروح ��ي والكن�سي
فح�سب بل �أي�ض ًا على ال�صعيد العام.
وبنف�س الروح من املحبة وال�شراكة حظي البطريرك
الراع ��ي على �أر�ض اجلنوب بحف ��اوة مميزة ،وبرز
ذل ��ك لي�س من خالل الإ�ستقب الإت احلا�شدة التي
�أقيم ��ت له ،ب ��ل �أي�ض ًا من خ�ل�ال الإ�ستقبال الكبري
ال ��ذي حر� ��ص عل ��ى �إقامته ل ��ه الرئي� ��س نبيه بري
وقيادة حزب اهلل والقوى والفعاليات اجلنوبية.

ج�سد البطري ��رك الراعي ما
يف جولت ��ه اجلنوبية ّ
كان �أكد عليه بعد انتخابه جلهة �أن يكون بطريركاً
ل ��كل لبنان .ف�ل�ا متييز ب�ي�ن منطقة و�أخ ��رى ،وال
ف ��رق بني لبنان و�آخر ،وال انحياز لفريق �ضد �آخر،
وبذل ��ك ك�سر الدائرة الت ��ي كان البطريرك �صفري
قد ر�سمها يف نهجه ال�سيا�سي.
ويف جولت ��ه �أي�ض ًا انح ��از البطري ��رك الراعي �إىل
اجلنوبي�ي�ن ال�صامدي ��ن يف وج ��ه الإعت ��داءات
الإ�سرائيلية ،فكانت حتيت ��ه لهم من دارة الرئي�س
بري يف امل�صيلح بح�ضور رئي�س اجلمهورية عنوان ًا
من عناوين الزيارة.

اليوم الأول للجولة
وكان البطري ��رك الراعي ا�سته ��ل جولته يف يومها
الأول بزي ��ارة مدين ��ة �صور حيث �أقي ��م له ا�ستقبال
�شعبي حا�شد تقدمهم الوزير حممد فني�ش والنواب
علي خري� ��س ،مي�شال مو�سى وعب ��د املجيد �صالح،
واملطارن ��ة �شكر اهلل نبي ��ل فريج ،ج ��ورج بقعوين،
يوحنا حداد .ومفتي �صور وجبل عامل ال�شيخ ح�سن
عبد اهلل ،ومفتي �صور ال�شيخ مدرار احلبال.
وتر�أ�س ال�ص�ل�اة يف كاتدرائية �سي ��دة البحار بعد

�أن �ألق ��ى كلمة يف �ساحة ال�صيادين �شدد فيها على
املحبة وال�شركة.
ويف قان ��ا تقدمت ال�سي ��دة رندى ب ��ري امل�ستقبلني
ممثلة الرئي�س نبيه ب ��ري ،كما �شارك يف ا�ستقبال
غبطت ��ه النائب ��ان خري�س و�صالح و�شه ��دت �ساحة
و�ش ��وارع البلدة ح�شد ًا كب�ي� ً
را من املواطنني الذين
خرجوا مرحبني به.
وانتق ��ل الراعي م ��ن كني�س ��ة البل ��دة �إىل �أ�ضرحة
�شهداء جمزرة قانا ،فو�ضع �إكلي ًال من الزهر على
الأ�ضرحة.
وتفق ��د بعدها مغارة قان ��ا حيث �أع ّد ل ��ه ا�ستقبال
كري بح�ضور ال�سيدة بري وال�سيدة جوي�س اجلميل
والنائبني خري�س و�صالح ومفعاليات.
وح ّي ��ا الراع ��ي الرئي�س ب ��ري «ال ��ذي ن�ستطيع �أن
ن�سمي ��ه حام ��ي وحمامي ومعزز قان ��ا مهد لبنان».
وق ��ال كلنا يدرك �أن ال معن ��ي لوجودنا كم�سيحيني
م ��ن دون امل�سلمني ،وال معنى لوج ��ود امل�سلمني من
دون امل�سيحيني لأننا �أ�صبحنا عائلة واحدة.
ولي ��ل الي ��وم الأول انتق ��ل البطري ��رك الراعي �إىل
القليع ��ة ومرجعيون حيث احتف ��ل بالقدا�س الإلهي
يف كني�سة مارجرج�س.

اليوم الثاين
وا�سته ��ل الراع ��ي جولت ��ه يف اليوم الث ��اين بزيارة
خلوات البيا�ض ��ة ،وكان يف ا�ستقباله كبار امل�شايخ
والوزي ��ر وائ ��ل �أب ��و فاع ��ور ممث�ل ً�ا النائ ��ب ولي ��د
جنب�ل�اط ورئي� ��س احلزب الدميوقرط ��ي اللبناين
النائ ��ب ط�ل�ال ار�سالن ال ��ذي واك ��ب غبطته من
القليع ��ة �إىل حا�صبيا .والوزي ��ر مروان خري الدين
والنائب ��ان قا�س ��م ها�ش ��م و�أ�سع ��د ح ��ردان وزياد
اخلليل ممث ًال والده النائب �أنور اخلليل.
و�ألقى ار�سالن و�أبو فاع ��ور وال�شيخان غالب قي�س
وفن ��دي جم ��ال الدي ��ن �شج ��اع كلم ��ات ترحيبية.
ث ��م افتتح الراع ��ي يف بلدة كوكبا �ساح ��ة القدي�سة
ترييزا ،وزار كني�سة املوارنة يف حا�صبيا.
ويف �سيدة اخلال� ��ص يف مرجعيون تقدم م�ستقبلي
غبطت ��ه مرتوبوليت مرجعيون و�صيدا و�صور للروم
الأرثوذوك� ��س اليا�س الكف ��وري والوزير علي ح�سن
خليل والنائبان حردان وها�شم.
ّ
واعت�ب�ر الراعي «�أن لبنان �أمام حت ��دي مل ال�شمل
و�إع ��ادة بن ��اء ن�سيج ��ه الإجتماع ��ي لنعي�ش جمال
ال�شرك ��ة واملحب ��ة .ونرج ��و �أن ن�ش ��دد الثوابت بني

بع�ضن ��ا البع�ض ونع ��ي ما ينتظرنا م ��ن م�س�ؤوليات
وجنل�س �إىل طاولة احلوار».
و�أ�ضاف « زيارتي للجنوب هي لتهنئة �أبناء اجلنوب
بانت�صاره ��م و�صموده ��م ،وهم الذي ��ن قدموا كل
�شيء من �أجل لبنان.
حتية ل ��كل �أبناء اجلن ��وب الذين قاوم ��وا و�صربوا
لأجل لبنان لكي يبقى �سيد ًا حر ًا م�ستق ًال».
�أما يف اخليام ف ��كان الإ�ستقبال حا�ش ��د ًا وكبري ًا،
وقرع جر�س الكني�سة ،ورفع �آذان التكبري من جامع
البل ��دة ،وكان يف مقدمة امل�ستقبل�ي�ن الوزير خليل
والنائبان نواف املو�سوي وقا�سم ها�شم
ون ّوه الراعي بدور املقاومة يف مواجهة الإعتداءات
الإ�سرائيلي ��ة وقال :يجب �أن نبق ��ى متيقظني لأننا
ال ن ��زال نواج ��ه �أخط ��ار التق�سي ��م والتفتي ��ت يف
املنطقة».
وكم ��ا يف اخلي ��ام كذل ��ك يف النبطي ��ة حي ��ث �أقيم
لغبطت ��ه ا�ستقب ��ال حا�ش ��د يف الن ��ادي احل�سين ��ي
يتقدمه ��م الن ��واب :حمم ��د رعد ،عل ��ي ع�سريان،
مي�ش ��ال مو�سى ،زياد �أ�سود ،ه ��اين قبي�سي ،و�إمام
البلدة ال�شي ��خ عبد احل�سني �صادق .وتر�أ�س �صالة
على نية �أهايل بلدة النبطية الفوقا.
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الرئيس بري مجتمعًا مع الرئيس سليمان والبطريرك الراعي والسيدة وفاء والسيدة رنده بري

كذل ��ك كان للبطريرك الراع ��ي حمطات عديدة
يف الي ��وم الثاين �أرزها يف بن ��ت جبيل حيث �أقيم
له عن ��د املدخل ال�شمايل للبل ��دة ا�ستقبال حا�شد
�شارك فيه النائبان علي بزي وح�سن ف�ضل اهلل.
وبع ��د و�صف امليدنة بعا�صمة العي�ش امل�شرتك �أكد
الراع ��ي « �أن اللبناني�ي�ن انت�ص ��روا على حماولة
تفتيت بلدهم وعرفوا كيف يريقون الدم للحفاظ
عليه».

بري يومل للراعي بح�ضور �سليمان
وت� � ّوج البطري ��رك الراع ��ي جولت ��ه اجلنوبي ��ة يف
الي ��وم الثال ��ث بزي ��ارة امل�صيل ��ح حي ��ث �أق ��ام له
الرئي� ��س نبيه ب ��ري وعقيلته ال�سي ��دة رندى بري
م�أدبة حا�ش ��دة بح�ضور رئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليم ��ان وعقيلت ��ه ال�سيدة وفاء �سليم ��ان ،ووزراء
ونواب اجلن ��وب وقيادات روحية و�أمنية وفعاليات
ور�ؤ�ساء بلديات.
كم ��ا ح�ض ��ر امل�أدب ��ة قائد اجلي� ��ش العم ��اد جان
قهوج ��ي وقائ ��د ق ��وات «اليونيفي ��ل» يف اجلن ��وب
اجلرنال الربتو �أ�سارتا.
وعقد لقاء ق�صري قبل امل�أدبة جمع الرئي�سان
�سليم���ان وب���ري وعقيلتهم���ا والبطري���رك
الراع���ي وقدم رئي�س املجل����س لغبطته درع ًا
تقديري ًا.
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كلمة بري
وخالل امل�أدب ��ة �ألقى الرئي�س بري كلمة رحب فيها
بالبطريرك الراعي منوه� � ًا مبواقفه ودوره قائ ًال:
« �أنتم متثل ��ون كني�سة ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم،
فت�ؤك ��دون عل ��ى كني�سة الب�ش ��ر واحل ��وار واجلوار
والأمل والأمل واحلب واملحبة وال�شفاء وال�شفافية،
ومتار�سون ثقافة الإت�صال ب�أنف�سكم».

و�أ�ض ��اف� :إننا وق ��د ا�ستودعنا غبط ��ة البطريرك
خري� ��ش �أمانة اهلل �سبحان ��ه ،ف�إننا ندع ��و �أنف�سنا
للوق ��وف �إىل جان ��ب غبط ��ة البطري ��رك الراع ��ي
يف العم ��ل لتحري ��ر الإم ��ام ال�ص ��در وك�شف مكان
�إخفائ ��ه ولتحرير الإن�سان م ��ن خماوفه وهواج�سه
يف لبن ��ان ،كم ��ا الإم ��ام ال�صدر وقف عن ��د املذبح
موق ��ف البطري ��رك ،وكذل ��ك غبطتك ��م ت�أمنوننا
وم ��ا ي�ضريكم ،وال ي�ضريك ��م �شن�آن قوم من هنا �أو

البطريرك الراعي يتقبل هدية من الرئيس بري تحت انظار الرئيس سليمان والسيدة رنده بري

هنالك .قبل ��ك متام ًا يا �سي ��دي البطريرك جت ّنى
البع� ��ض على الإمام ال�صدر ومن �شيعته ،واتهموه،
و�أجزل ��وا بالتهم وخونوه لأنه �س ��ار على درب ذات
ال�شوك ��ة التي ت�سريون عليه ��ا الآن .و�أكمل الطريق
ول�س ��ان حال ��ه يقول «�أغف ��ر لهم يا �أبت ��اه ال يدرون
ماذا يفعلون».
�إننا ي ��ا �صاحب الغبط ��ة و�أمام الق�ضاي ��ا الوطنية
امل ّلح ��ة ونظ ��ر ًا مل�س�ؤوليتن ��ا مثلكم �أم ��ام النا�س ،ال

ميكنن ��ا �أن ندفن ر�أ�سنا يف الرمل وال �أن جناري �أو
نداري وال بد لن ��ا �أن نقول احلقيقة عارية جمردة
كما هي ،لذلك ف�إننا:
�أو ًال� :أكدن ��ا على منرب الإم ��ام مثلكم حر�صنا على
احل ��وار دون �شروط ،ح ��وار مفتوح عل ��ى الق�ضايا
الوطني ��ة الأ�سا�سي ��ة ،حوار �صري ��ح ومبا�شر وجه ًا
لوجه ،ح ��وار من �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل ا�سرتاتيجية
وطني ��ة للدفاع وحوار لو�ضع حل ��ول جذرية لأزمتنا

الإقت�صادي ��ة و الإجتماعي ��ة وبالأ�سا� ��س حوار من
�أجل بناء الثقة فيما بيننا.
كما �أكدنا تطلعنا �إىل حوار وطني �شامل ينتبه �إىل
التطورات اجلاري ��ة يف ال�شرق الأو�سط وخ�صو�ص ًا
يف الأقطار العربية والنطاق الإقليمي املجاور.
�إن احل ��وار وبناء الثقة هم ��ا الأ�سا�س الذي ميكننا
جميع ًا من بناء ال�شركة الأفقية مع كل النا�س ومن
كل الأطي ��اف ،م ��ن كل دين وثقاف ��ة وكل ر�أي وكل
انتماء كما تطمحون يا �صاحب الغبطة.
ثاني� � ًا� :إن �أهم ما نلتقي عليه وما يقف اجلنوب يف
خ ��ط الدفاع ال�صلب عنه كم ��ا يف خط الدفاع عن
الوطن هو �صيغة العي�ش امل�شرتك ،لأنه لبنان بهذه
ال�صفة والطبيعة هو نقي�ض �إ�سرائيل العن�صرية.
ولأن لبن ��ان كذلك فكل الأنظار تتجه �إليه كما عرب
غبطتك ��م ،وه ��و ما ي�ستدع ��ي جتدي ��د الدعوة �إىل
كلمة �سواء بني �أبنائه.
ثالث ًا� :إننا نتفق معكم يا �صاحب الغبطة يف معنى �أن
ال تكون �أي عالقة مميزة لأي طائفة مع �أي دولة �أو
مرجعية خا�صة بتلك الطائفة �أو ذلك املذهب ،بل
�أن تك ��ون تلك العالقة من �أجل لبنان و�أن ت�سهم يف
حل ق�ضايا لبنان ودعم ا�ستق ��رار وازدهار لبنان،
و�أن ي�ستم ��ر لبنان كما عربمت قبل زيارتكم لفرن�سا
بل ��د ًا يحافظ على العي�ش مع� � ًا وعلى الدميقراطية
وانفتاحه على العاملني العربي والغربي.
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الرئيس بري والبطريرك الراعي يتوسطان رجال الدين

رابع ًا� :إننا �إذ ن�ؤكد على وفاء لبنان اللتزاماته جتاه
تنفي ��ذ القرار الدويل  ،1701ف�إننا نطالب املجتمع
ال ��دويل ودول الق ��رار بال�ضغ ��ط عل ��ى �إ�سرائي ��ل
لإجبارها عل ��ى الإن�سحاب من مزارع �شبعا وتالل
كفر�شوب ��ا واجل ��زء اللبن ��اين م ��ن قري ��ة الغج ��ر.
ووق ��ف الإنتهاكات الإ�سرائيلي ��ة للحدود ال�سيادية
للبن ��ان بر ًا وبحر ًا وجو ًا مبا يف ذلك قر�صنة ثروته
البحرية.
�إنن ��ا �إذ نح � ّ�ي مقاربتك ��م للموق ��ف الن ��اجت ع ��ن
الإحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي وال ��ذي �شكل عل ��ى الدوام
التح ��دي الأب ��رز للبنان ،ف�إنن ��ا نعي ��د التذكري �أن
ع ��دم احرتام �إ�سرئيل للق ��رارات الدولية اخلا�صة
بلبن ��ان ويف الطليع ��ة الق ��رار  ،425وا�ستم ��رار
الإجتياحات الإ�سرائيلية عرب منطقة عمل القوات
الدولية ،وقبل ذلك جتاهل �إ�سرائيل �أ�سا�س ًا لوجود

البطريرك الراعي يقدم درعًا للرئيس بري

املراقب�ي�ن الدولي�ي�ن خلط الهدن ��ة� ،أدى �إىل ن�شوء
املقاوم ��ة كنتيجة طبيعية للع ��دوان ،واليوم ت�ستمر
ه ��ذه املقاومة ك�ضمانة ل ��ردع �أي ع ��دوان ولت�أكيد
حقوق لبن ��ان يف �أر�ضه ومياه ��ه وثرواته الطبيعية
يف الرب والبحر.
لذل ��ك نق ��ول وب�صراح ��ة للأقرب�ي�ن وللأبعدين ال
تخافوا من املقاومة بل خافوا على املقاومة.
�إنن ��ا بالن�سب ��ة �إىل الوقائ ��ع اجلاري ��ة يف عدد من
الأقط ��ار العربي ��ة ويف الطليع ��ة ال�شقيق ��ة �سوريا،
ف�إننا ن�ؤكد على �ضرورة وقف �أي كالم �أو حتري�ض
�أو متوي ��ل �أو ت�سلي ��ح عاب ��ر للح ��دود ،وحذرن ��ا من
�سايك� ��س بيكو جديد ال ي�ستهدف �سوريا فح�سب بل
عدد ًا من بلدان املنطقة و�صو ًال �إىل لبنان.
خام�س ًا :بالن�سب ��ة �إىل الأ�شقاء الفل�سطينيني ف�إننا
�إذ جن ��دد الإع�ل�ان �أو ًال �أنن ��ا �سنمن ��ع �أي حماولة

الرئيس بري يلقي كلمته
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جلع ��ل لبن ��ان ر�صيف� � ًا للت�سوي ��ة وبالت ��ايل فر� ��ض
م�شروع التوطني ،و�إذ ن�ؤكد على حق العودة ونعرف
�أن �أ�شقاءن ��ا الفل�سطينيني يتم�سك ��ون بهذا احلق،
ف�إن م ��ا يجب �أن يع ��رف القا�صي وال ��داين هو �أن
الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة متث ��ل جوه ��ر ال�ص ��راع يف
ال�شرق الأو�سط وهي ق�ضية العرب املركزية ،و�أننا
يف لبن ��ان �سنوا�ص ��ل دعمن ��ا لل�شع ��ب الفل�سطيني
لتحقيق �أمانيه الوطنية ويف الطليعة حترري �أر�ضه
وعودة الالجئني من �أبنائه وتقرير م�صريه و�إقامة
دولته امل�ستقى وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

كلمة الراعي
ثم �ألق ��ى البطريرك الراعي كلم ��ة �أ�شاد يف م�ستهلها
بتلبي ��ة رئي� ��س اجلمهورية لدع ��وة الرئي� ��س بري �إىل
وتوجه �إلي ��ه بالق ��ول «بتلبيتكم هذه
«مائ ��دة املحب ��ة» ّ

البطريرك الراعي متوسطًا الرئيس بري وعقيلته

الدع ��وة �إمنا تعرب ��ون ع ��ن ح�ضوركم مع �أبن ��اء هذه
الأبر�شي ��ة وم ��ع كل اجلن ��وب مب�سيحيي ��ه وم�سلمي ��ه،
ح�ض ��ور الرئي� ��س الواع ��ي واملح ��ب وامل�س� ��ؤول .وكون
الدع ��وة �إىل مائ ��دة املحب ��ة ه ��ي لتك ��رمي البطريرك
وال�شكر على الزيارة الراعوية الثالثية الأيام ،ف�إنكم،
فخام ��ة الرئي� ��س ،تولوين جمي ًال من جه ��ة ،وت�ؤكدون
الر�سال ��ة الت ��ي �أحمله ��ا �إىل ابناء اجلن ��وب من جهة
ثاني ��ة ،وتثبتوه ��م بدورك ��م يف �أر�ضهم الت ��ي �سقوها
بعرق جبينهم ،وحرروها بوحدة �صمودهم ،واقتدوها
بدم ��اء �شهدائه ��م و�أغنوها برتاثاته ��م ،وكتبوا عليها
م�آث ��ر تاريخهم ،حفظكم اهلل عل ��ى ر�أ�س هذا الوطن
بال�صحو واخلري والنجاح ،وحقق �أمنياتكم الكبرية».
�أ�ض ��اف « :دولة رئي�س جمل� ��س النواب ،الأ�ستاذ نبيه
بري� ،شك ��ري العميق لكم ،لل�سي ��دة رندى عقليتكم،
على ه ��ذه امل�أدبة ال�سخية واملحب ��ة ،والغنية بح�ضور

مدير عام مجلة صيدا الزميل غالب بعاصيري مصافحًا الرئيس بري خالل حفل التكريم

�أ�صحاب ال�سيادة املطارنة و�أ�صحاب ال�سماحة امل�شايخ
الكرام ،و�أ�صحاب املع ��ايل الوزراء وال�سعادة النواب
و�سائ ��ر امل�س�ؤولني يف الدولة و�إداراتها و�أجهزتها ويف
املجتمع ،مع كل هذه الوجوه الكرمية».
وتاب ��ع « :دول ��ة الرئي� ��س� ،أنت ��م ل�ست ��م فق ��ط من
اجلن ��وب ويف اجلن ��وب ،ب ��ل جعلت ��م ذاتك ��م قلبه
الناب� ��ض مبحبت ��ه وحمبة �أهله ،و�ضم�ي�ره يف نداء
العي� ��ش الواح ��د املت�س ��اوي واملتوازن ب�ي�ن م�سلميه
وم�سيحييه ،و�صوته ال�ص ��ارخ بحرمانه وحاجاته،
ويده النا�شطة يف تلبية حاجاته و�إعادة �إعماره».
وق ��ال الراع ��ي� « :أ�شه ��د حقيق ��ة العي� ��ش الواحد
امل�سل ��م وامل�سيحي يف كل امل ��دن والبلدات والقرى،
م ��ع م ��ا يحت ��اج لإكمال ��ه يف امل�س ��اواة باحلق ��وق
والواجبات .لقد ط ��وى اجلنوبيون �صفحة املا�ضي
وم�آ�سي ��ه وجراح ��ه وفتح ��وا �صفح ��ة جدي ��دة من

ال�شرك ��ة واملحبة .و�إنهم يتوق ��ون �إىل �أن متتد على
كل م�ساحة �أر�ض الوطن.
و�أعربت عن �أن هذه الرغبة هي توق كل اللبنانيني،
�ش ��رط �أن تتم ال�شرك ��ة واملحبة على طاولة احلوار
امل�س� ��ؤول ،يط ��رح عليه ��ا اجلمي ��ع م ��ا لديه ��م من
خم ��اوف وت�سا�ؤالت وم�آخذ وتطلع ��ات .وقد ا�صبح
اللبنانيون جاهزين لهذا الإ�ستحقاق بعد � 36سنة
من الت�ضحيات و الإختبارات .فمنذ �سنة � 1975إىل
الي ��وم و�أبناء لبنان من �أق�ص ��ى �شماله �إىل �أق�صى
جنوب ��ه ،ي�سجل ��ون بط ��والت يف مقاوم ��ة الأعداء،
و�إراق ��ة دماء ال�شهداء ،وبذل الغايل والنفي�س ،من
�أجل حماية لبنان �سيد ًا حر ًا م�ستق ًال .وتناف�سوا يف
�سبيل تثبيت كرامت ��ه ،وعزة �شعبه ،وميثاق العي�ش
مع ًا ،و�صيغة التعاون املت ��وازن واملت�ساوي يف �إحياء
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،حكم ًا و�إدارة».

البطريرك الراعي يلقي كلمته
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حوار :مفتوح و�شامل من القلب� ..إىل القلب مع رئي�س بلدية �صيدا
املهند�س حممد ال�سعودي يف الق�صر البلدي � -صيدا

البلد ّية �أنجزت �أهم هدف هام رئي�سي
على الم�ستوى البيئي وال�صحي في المدينة

حوار :غالب بعا�صريي وليال بديع ها�شم
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لطري���ق الكف���اح يف احلي���اة ع���دة دروب وق�ص����ص..
ق�ص���ة م�س�ي�رة ...ول���كل
وحكاي���ات ..ول���كل حكاي���ة ّ
م�س�ي�رة درب ...ول���كل درب حمط���ة ...يف حياة كل
�إن�س���ان ال بد م���ن �أن ي�صل و ينجح وتنجلي حقائق
الأم���ور �إن كان هذا الإن�سان قد و�ضع ن�صب عينيه
طري���ق �صائ���ب م�ستقي���م لبل���وغ اله���دف وح�س���ن
النواي���ا واجله���اد والكف���اح لتحقيق الف���وز يف حياة
رغيدة ت�ؤمن له ا�ستقراره ولعائلته امل�سار ال�صحيح
ل�ضمان م�ستقبله وم�ستقبل عائلته.
ولرئي����س بلدي���ة �صيدا املهند�س حمم���د ال�سعودي
ع���دّة ق�ص�ص و نكه���ة خا�صة يف التعب�ي�ر والو�صف
والتقدي���ر نظ���راً لكفاح���ه ...وقدرت���ه ...وحكمت���ه
...و�صوابي���ة �أفكاره النرية و التي م ّكنته من عبور
كل ه���ذه املحط���ات وال���دروب والق�ص����ص ال�صعب���ة
واحلكاي���ات ب�س�ل�ام خمت�ص���راً احل���وار متج���اوزاً
يف نف����س الوق���ت كل ال�صع���اب والهم���وم لل���رد على
�أ�سئلتن���ا بطريق���ة �سل�سة جداً و بقل���ب عامر مليء
بالف���رح و الإميان لأ ّن���ه �إ�ستط���اع �أن يثبت جدارته
املهني���ة كمهند����س مرم���وق مع���روف �ص���ادق نزي���ه
�إ�ستط���اع م���ن خالل ه���ذا ال�سلوك احل�س���ن املهذب
الطي���ب القل���ب املولود من رح���م عائل���ة �صيداو ّية
متوا�ضع���ة متو�سط���ة احل���ال و �إ�ستح ّق بج���دارة �أن
مين���ح نف�س���ه �صف���ة الط ّي���ب ال�شدي���د يف �آن امللت���زم
واملن�ضبط املت�ألق دائماً يف مهنته ويف �ش ّتى امليادين
الإجتماع ّي���ة واملهن ّي���ة وحتدي���داً ت�ألق���ه كمهند����س
�صيداوي جال على خمتلف بالد العامل من خالل
مهنت���ه �إ�شراف���ه وتنفي���ذه �أه���م امل�شاري���ع العاملي���ة
م���ن مط���ارات ومراف���ئ و ط���رق و�إن�ش���اءات ح���ازت
عل���ى �شه���ادات تقدي���ر يف الأداء والتنفيذ والرباعة
والإدارة احلكيم���ة عالي���ة الت�صني���ف املعم���اري
الهند�سي اللبناين  ...والعربي  ...والدويل.

بطاقة تعريف
املهند� ��س حمم ��د ال�سع ��ودي من موالي ��د �صيدا
و�سكانه ��ا  1939حمل ��ة الو�سط ��اين مت�أه ��ل
م ��ن زميلت ��ه املهند�س ��ة �سمي ��ة العي�س ��اوي تولد
 1969القاه ��رة م�ص ��ر ل ��ه �إبنة واح ��دة �إ�سمها
«مرية»تو ّلد 1974حائزة على �شهادة «لي�سان�س»
يف ال�سيكولوج ��ي «عل ��م النف� ��س» م ��ن اجلامعة
الأمريكي ��ة يف القاه ��رة مت�أهلة م ��ن عمر حممد
�إبراهي ��م ومقيم ��ة يف م�ص ��ر وعنده ��ا ول ��دان
�إبراهيم� 13سنة وعمر � 11سنة.

نبذة عن املهند�س حممد ال�سعودي
�ش ��اب ترع ��رع يف �صي ��دا بكن ��ف عائل ��ة �صغ�ي�رة
متوا�ضع ��ة ودر� ��س يف مدر�س ��ة الفن ��ون الإجنيلية
�صيدا مل ��دة ثالث �سن ��وات وغادره ��ا �إىل مدار�س
املقا�صد الإ�سالمي ��ة ملتابعة حت�صيله العلمي وحاز
عل ��ى �شه ��ادة الربوفيه وغ ��ادر مدر�س ��ة املقا�صد
متجه� � ًا �إىل بريوت وا�ستق ��ر يف املدر�سة الإجنيلية
الوطنية حيث فاز ب�شهادة البكالوريا الق�سم الأول
ع ��ام  1958فتوق ��ف لف�ت�رة وجيزة ع ��ن الدرا�سة
ب�سبب الأح ��داث �آنذاك و�أ�سف عل ��ى تلك املرحلة

لأن ��ه ابتعد عن �أهم �أ�صدقائ ��ه الذين �سافروا �إىل
خ ��ارج الوط ��ن ملتابع ��ة حت�صيله ��م العلمي فذهب
البع� ��ض منه ��م �إىل �أم�ي�ركا والبع� ��ض الآخ ��ر �إىل
�أوروب ��ا وكان �صديق ��ه املخل� ��ص املهند� ��س حممد
�سليم الأن�صاري واحد ًا منهم ومل ي�ستطع املهند�س
ال�سعودي من ال�سفر ملتابعة حت�صيله العلمي نظر ًا
لظروف ��ه املال ّية .وعمل مدر�س ًا يف الكلية يف بريوت
ملدة ثالث �سنوات.
وع ��اد و�سطع جن ��م احلظ معه جم ��دد ًا من خالل
ح�صول ��ه على منح ��ة درا�سية �إىل م�ص ��ر يف عهد
الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر.
وا�ستطاع بعد كفاح مرير ملدة طويلة من العذابات
وال�صعوبات التي واجهته يف م�سرية حياته �أن ينال
�شه ��ادة الهند�س ��ة ب�إمتياز وعاد جم ��دد ًا �إىل ربوع
وطنه «الأم «لبنان و�إ�ستقر يف مدينته �صيدا.

البدايات
م�سرية العمل للمهند�س حمم ��د ال�سعودي احلائز
على �شهادة الهند�سة عام  1967والعائد �إىل وطنه
لبن ��ان فكانت حكايته الأوىل املهن ّية �أن با�شر عمله
مع املهند�س حمم ��ود دند�شلي يف مكتبه الكائن يف
�شارع «معروف �سعد» ومكتب �آخر يف �صور.

 ..و�أكد لنا يف �سياق حديثه �أنّ مهنة الهند�سة كان
يع ��اين منها يف البداي ��ات كل مهند�س طري العود
وجدي ��د الن�ش� ��أة لأن ��ه كان يواجه �صعوب ��ات ج ّمة
يف بداي ��ة �شق طري ��ق حياته املهن ّي ��ة ب�صعوبة من
خ�ل�ال حماولة تكوين ن�سيج ه ��ام من الإت�صاالت
والعالق ��ات لت�سيري عمله مع الأفراد والعائالت يف
�صي ��دا واجلنوب م ��ن �أ�صحاب الأرا�ض ��ي واملنازل
الراغب�ي�ن يف بن ��اء من ��ازل جدي ��دة و�ش ��ق ط ��رق
وت�صمي ��م خرائ ��ط هند�س ّي ��ة جاه ��زة التوقي ��ع و
الإفرازل ��كل منزل على طريقة الأف ��راد و�أ�صحاب
العقارات من �أ�صحاب العقلية القدمية املحافظني
عل ��ى �إرث اجل ��دود يف الت�صمي ��م و الهند�سة كما
يرغب وحميط البيئة مبعن ��ى �أ�صح كما يرغب كل
�صاح ��ب عالق ��ة يف ت�صميم منزله ح�س ��ب رغبته
غرف ��ة نوم هن ��ا وغرفة هن ��اك ومطب ��خ «وفرندة»
�إلخ.....
�إذ ًا كن ��ا نواج ��ه �صعوب ��ات يف الرتجم ��ة والتنفي ��ذ
وفق ر�ؤيتن ��ا املهني ��ة وم�صداقيتن ��ا الهند�س ّية �إىل
جان ��ب �إحرتام �أ�صحاب العالقة ور�ؤيتهم مبا يليق
بالدورين.
ه ��ذا الأم ��ر الذي واج ��ه املهند�س ال�سع ��ودي حتّم
علي ��ه البح ��ث ع ��ن ر�س ��م م�س ��ار جدي ��د حليات ��ه
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اخلا�ص ��ة واملهن ّية للإرتقاء بنف�س ��ه من ح�سن �إىل
�أح�س ��ن ولإظهار مقدرته و�إبداع ��ه املهني مبا يليق
بكل �صاحب �إخت�صا�ص ومنها �إخت�صا�ص الهند�سة
ف ��كان ال بد من اخل ��روج من املحي ��ط ال�ض ّيق �إىل
الف�ض ��اء الوا�س ��ع لك�سب املزيد م ��ن اخلربة �أكرث
ف�أك�ث�ر وامل�شارك ��ة يف التنفيذ والإب ��داع الذي يتوق
�إليه.
ً
ف�أك ��د جم ��ددا :املهند� ��س ال�سع ��ودي �أن باك ��ورة
�أعمال ��ه اجلدي ��دة كانت يف ال�سعودي ��ة عام 1967
بع ��د �إنت�ساب ��ه �إىل �شرك ��ة �إحت ��اد املقاول�ي�ن حيث
حظى عل ��ى من�صب للإ�شراف عل ��ى عدّة م�شاريع
ك�ب�رى يف ال�سعودية من �إن�شاءات وطرقات �ضخمة
وا�ستقر فيها مرتاح ًا وغادر ال�سعودية �إىل الكويت
بع ��د اختياره م ��ن قبل نف� ��س ال�شركة ع ��ام 1969
وبقي فيها ملدة عامني وغادر جمدد ًا �إىل ال�سعودية
منطق ��ة ر�أ�س تنورة ع ��ام  1973وا�ستقر فيها حتى
ع ��ام  1981ثم غ ��ادر ال�سعودية حام�ل ً�ا معه عدة
خ�ب�رات ومكا�س ��ب و�إجن ��ازات متوجه� � ًا �إىل كندا
ب�صفة مهند�س مدين وا�ستمر يتابع درا�سته العليا
�إىل جانب دوره كمهند�س مدين يواظب على دوامه
الر�سمي اليومي متنق ًال ب�ي�ن امل�شاريع الكربى من
مراك ��ز جتارية عام ��ة وبي ��وت جاهزة فع ��اد مرة
�أخ ��رى �إىل ال�سعودية بعد �أن ن ��ال �شهادات تقدير
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وخ�ب�رات يف م�شاري ��ع ك�ب�رى م ّكنته م ��ن �أن يتبو�أ
من�ص ��ب مدي ��ر ع ��ام ال�شرك ��ة «�إحت ��اد املقاولني»
يف ال�سعودي ��ة ،حي ��ث بقي يف ه ��ذا املن�صب مدير ًا
م�س�ؤو ًال لغاية عام .2000
ث ��م انتق ��ل بن ��اء عل ��ى طل ��ب ال�شرك ��ة �إىل املركز
الرئي�سي «الأم «يف اليونان و�إ�ستق ّر فيها مدة طويلة
�إىل حيث مت �إختياره بعد �إت�صاالت بالرت�شح لقرار
الع ��ودة �إىل لبنان لتبو�أ من�صب رئي�س بلدية �صيدا
منتخ ��ب من قبل ال�شعب على ر�أ�س الئحة مدعومة
من تيار امل�ستقبل و اجلماع ��ة الإ�سالم ّية ب�أع�ضاء
تت�شرف به ��ا املدينة متجان�س ��ة متفاهمة خمل�صة
يف حتم ��ل هذه امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها املثقلة
بالهم ��وم لأنه ��ا فع�ل ً�ا م�س�ؤولي ��ة وطني ��ة ال بد من
القب ��ول به ��ا للعمل على رف ��ع م�ست ��وى املدينة �إىل
�أ�سمى درجة من درجات الرقي والتقدم واالزدهار
ملتابعة م�سرية النهو�ض نحو م�ستقبل �أف�ضل.
�إن كان عل ��ى م�ستوى امل�شاري ��ع املرتاكمة القدمية
املت�أخ ��رة ب�سب ��ب ع ��دم وف ��رة امل ��ال و�إن كان على
م�ست ��وى حتقيق م�شاري ��ع م�ستقبلي ��ة ا�سرتاتيجية
الت ��ي تليق بهذا املجتم ��ع القيم ال�صي ��داوي الذي
عان ��ى الكث�ي�ر م ��ن ح ��روب وم�ش ��اكل و�إهم ��ال يف
ظل الأح ��داث اللبنانية التي م ��رت يف كل املراحل
ال�سابقة.

«�إجنازات ومتابعات»
�أ ّك ��د �أنّ البلد ّية �أجنزت �أهم ه ��دف هام رئي�سي
على امل�ستوى البيئ ��ي وال�صحي يف املدينة بعد �أن
تخ ّل�ص ��ت من م�صب املجاري على �شاطئ املدينة
الذي كان ي�شوه �صورة ال�ساحل على مدخل �صيدا
و�شواطئها من خالل ت�شغيل حمطة ال�ضخ املنتهية
التنفي ��ذ والت�شغيل وفق الأ�صول والقوانني املرعية
الإجراء املعتمدة يف الأنظمة العاملية.
و�أ�ش ��ار لن ��ا يف �سي ��اق حديثه ،ب� ��أن البلدية تعمل
و�أع�ضائه ��ا عل ��ى معاجل ��ة ع ��دة م�شاري ��ع لو�ضع
احللول املنا�سبة لإن�صاف النا�س ولتحقيق التوازن
الفعل ��ي والعمل ��ي واملنطق ��ي بالت ��وازن والت�ساوي
ك�أمان ��ة غالي ��ة تتحم ��ل م�س�ؤوليته ��ا البلدية�أمام
الر�أي العام.
ق�ص ��د يف كالم ��ه تنه ��ال علين ��ا كل ي ��وم �شكاوى
كث�ي�رة من كل النا�س لإيجاد ح ��ل ل�سوق اخل�ضار
وعرب ��ات البائع�ي�ن املتجول�ي�ن الت ��ي تعي ��ق يومي ًا
حرك ��ة مرور ال�سيارات وامل�شاة �إىل جانب �شكاوى
�أخ ��رى عن �س ��وء �إدارة رفع النفاي ��ات من �شوارع
املدين ��ة وامل�ستوعب ��ات �إىل جان ��ب �أعمال تنظيف
الأر�صف ��ة و�صيانة الإنارة يف بع� ��ض ال�شوارع ،لذا
تعم ��ل البلدية جاهدة لإع ��ادة تقييم دور ال�شركة

املتعه ��دة  N.T.C.Cبرف ��ع النفاي ��ات والتنظيفات
املتف ��ق عليه ��ا وفق العق ��د املربم ما ب�ي�ن البلدية
واحت ��اد البلدي ��ات وال�شركة للعمل ي ��د ًا بيد لرفع
م�ست ��وى �أداء العم ��ل وزيادة عدي ��د العمال و�آالت
العمل وف ��ق احلاجة للو�ص ��ول �إىل �صورة تقييمية
وا�ضحة حلل وا�ضح يليق باملدينة وب�أهلها ونا�سها
متهي ��د ًا للإنتق ��ال باملدين ��ة من و�ض ��ع مقلق �إىل
و�ض ��ع يرفع م ��ن �ش�أنها البيئ ��ي وال�صحي ير�ضى
عنه جميع النا�س �إ�سوة بجميع املدن اللبنان ّية �أما
بالن�سبة مل�شروع �إن�شاء �سوق خ�ضار جديد ،بهدف
ح ��ل �أزمة �س ��وق اخل�ض ��ار الق ��دمي الكائن قرب
حائ ��ط املق�ب�رة الإ�سالمية يف �صيدا ل � ّ�ب م�شكلة
�أزمة ال�سري والعربات اجلوالة والإنت�شار الع�شوائي
للبائعني على الأر�صفة واملحيطة باملنطقة برمتها
حمط �شكاوى و�إهتم ��ام النا�س .لذا وجدنا احلل
وبا�شرن ��ا بتنفيذ م�شروعنا اجلدي ��د ب�إن�شاء �سوق
خ�ض ��ار جديد ق ��رب �سوب ��ر مارك ��ت «ال�سبين�س»
هن ��كار كبري وا�سع ّ
ومنظم وفي ��ه كل �سبل الراحة
للبائ ��ع وال�ش ��اري وجم ّهز ب ��كل املوا�صف ��ات التي
ت�ساعد وت�سهل حركة النا�س �صيف ًا و�شتا ًء.
وباخلطط ...والتنظيم الإداري للبلد ّية �إ�ستطعنا
توفري م�ساحة ت�ستوع ��ب  130عربة خ�ضارلل�سوق
اجلديد �أ ّم ��ا بالن�سبة ل�سوق اخل�ض ��ار القدمي لن
نغلق ��ه ب ��ل �سوف نعم ��ل عل ��ى �إع ��ادة ت�أهيله وفق
الأ�ص ��ول من حتديث وجتديد ّ
ومنظ ��م بحلة به ّية
جدي ��دة ير�ضى عنه ��ا النا�س ونكون ق ��د �أر�ضينا
�ضمرين ��ا وحللن ��ا م�شكلة �أزم ��ة ال�س�ي�ر و�شكاوى
النا� ��س يف �آن .واخلطوة الثانية املتابعة من خالل
جلن ��ة مكلف ��ة م�شرف ��ة على الأم ��ر ب�ش ��كل يومي
للتع ��اون مع النا� ��س وحل م�شاكله ��م وهذا واجب
علين ��ا �س ��وف تكون هن ��اك خط ��وات تن�سيقية ما
بني البلدية و�شرطتها وقوى الأمن الداخلي وهذا
التع ��اون �ضروري ومطلوب وف ��ق الأ�صول لتنظيم
ال�سري ووقوف ال�سي ��ارات وفر�ض القانون والأمن
واال�ستقرار للمواطن واملدينة.
و�أكد يف �سياق حديثه:
�أ ّن ��ه ...يتمن ��ى من كل قلب ��ه التع ��اون الدائم بني
جمي ��ع الق ��وى ال�سيا�س ّية واملرجعي ��ات للم�ساعدة
يف حتقي ��ق دع ��م كل خط ��وات وم�شاري ��ع البلدية
حت ��ى ال يعود بع� ��ض الراف�ضني لق ��رارات البلدية
ملرجعياته ��م الأم ��ر الذي ي� ��ؤدي �إىل �إعاقة بع�ض
القرارات ال�صادرة عن البلدية والتي �أ� ً
صال تعود
بالفائ ��دة على جمي ��ع �أبناء املدين ��ة دون �إ�ستثناء
للجميع.

م�شاريع حتت املجهر

• م���اذا عن مهرجانات �صيدا؟ ملا ت�صنف
�صي���دا دائم���اً ب�أنه���ا غائب���ة ع���ن ال�ساح���ة
ال�سياح ّية؟
ال ميكن باملطل ��ق �إنكاركافة الن�شاطات الرتفيه ّية
وال�سياح ّي ��ة اجل ّي ��دة ج ��د ًا الت ��ي قمنا به ��ا العام
املا�ض ��ي �إىل جان ��ب ن�شاط ��ات �شه ��ر رم�ض ��ان
املبارك.
ولك ��ن ه ��ذا العام كان ��ت الن�شاطات خ�ل�ال �شهر
رم�ض ��ان املب ��ارك ج ّي ��دة ج ��د ًا �أم ��ا بالن�سب ��ة
للمهرجان ��ات ال�سياح ّية له ��ذا العام يف املدينة مل
تكن وفق متنياتنا نظر ًا للظروف الأمن ّية املحيطة
باملنطقة املعروفة ل ��دى اجلميع با�ستثناء العر�س
اجلماعي ال ��ذي ننظمه ون�شرف علي ��ه يف امللعب
البلدي.

ا�ش ��ار املهند�س حمم ��د ال�سع ��ودي يف حديثه ب�أنه
خ�ل�ال ف�ت�رة حت�صيل ��ه العلم ��ي يف جم ��ال كلي ��ة
الهند�س ��ة راوده ُح ُل ��م �صي ��داوي كب�ي�ر �أال وه ��و
تنفي ��ذ م�شاري ��ع ك�ب�رى يف مدينت ��ه �صي ��دا الأمر
ال ��ذي ي�سه ��م يف الإرتقاء به ��ذه املدين ��ة العريقة
على �شاط ��ئ البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل م�صاف
املدن الراقي ��ة العامل ّية م ��ن كل النواحي ال�صحية
والبيئية والتنظيم ّية و التي ت�ستحق بكل جدارة �أن
يطلق عليه ��ا مدينة ال�شباب وال�ت�راث واحل�ضارة
واحلداثة يف �آن.
وهذه من �أهم الأ�سباب التي كانت تراوده و�شج ّعته
ب� ��أن يخو�ض يف غم ��ار الإنتخاب ��ات حام ًال معه يف
فك ��ره ووجدان ��ه و�أ�سلوب تفك�ي�ره ومنطقه اليومي
ه ��ذا الفكر املتجدد ال ��ذي يواكب حرك ��ة يومي ّاته
يقول ع ّلنا �أن ن�ستطيع الو�صول لتحقيق هذا ا ُ
حل ُلم
ب�إذن اهلل.
وخا�ص ��ة �أن ��ه خا� ��ض جت ��ارب تنفيذ ّي ��ة مهن ّي ��ة
عل ��ى �أر�ض الواق ��ع كمهند� ��س من خ�ل�ال الإدارة
...والإ�شراف ...والتنفي ��ذ ...و�إن�شاء كربى املدن
وال�شوارع والأبنية ذات املوا�صفات العامل ّية.
وبالرد عل ��ى ال�س�ؤال عن امل�شاري ��ع اجلديدة �أ�شار
جم ��دد ًا يف نف�س م�ضم ��ون كالمه ال ��ذي �أق ّره من
خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي ال ��ذي عق ��ده يف قاعة
الق�ص ��ر البل ��دي طارح� � ًا ع ��دة م�شاري ��ع جديدة
وم�ش ��دد ًا عل ��ى متابع ��ة تنفي ��ذ امل�شاري ��ع القدمية
و�أهمه ��ا مكب النفايات ال ��ذي �سوف ي�ستمر العمل
ب ��ه مدة ث�ل�اث �سن ��وات والب ��دء بتنفي ��ذ احلاجز
البحري متهيد ًا للإنتق ��ال لت�شغيل املعمل املرتبط
دوره بفرز النفايات.
�إىل جان ��ب ت�أهيل البنية التحت ّية ملدينة �صيدا وفق
التقنيات احلديثة « �أر�صفة – �صرف �صحي� -إنارة
– زرع الأ�شجار» وي�ستمر العمل ملدة �سنتني و�أ�شار
�أن بدء العمل ك�أول خطوة �شارع ريا�ض ال�صلح مع
�ش ��ارع الأوقاف وال�شاكرية بكلف ��ة  20مليون دوالر
قر�ض مقدم من البنك الإ�سالمي.

• ماذا عن دعم الريا�ضة؟ لطم�أنة جيل
ال�شباب وحمبي الريا�ضة ب�شكل عام؟
كما هو معروف كانت الن�شاطات الريا�ض ّية ج ّيدة
جد ًا يف �صي ��دا �إن كان على �صعيد م�شاركة جميع
الأندي ��ة الريا�ضي ��ة يف �صيدا يف مدين ��ة الرئي�س
ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري الريا�ضي ��ة و�إن كان
عل ��ى م�ستوى م�شارك ��ة �أندية ريا�ض ّي ��ة من خارج
مدين ��ة �صي ��دا لبنان ّي ��ة ...وعربي ��ة ...بالتن�سيق
م ��ع جميع املرجعي ��ات الريا�ضي ��ة وباملنا�سبة �أكد
املهند� ��س ال�سعودي ب�أنه يطمح �إىل تطوير املدينة
الريا�ضي ��ة لت�ستوع ��ب جمي ��ع جم ��االت الألع ��اب
الريا�ض ّية �إ�سوة باملدن الريا�ضية الأخرى املحلية
...والعربية ...والعاملية ...لكي مننح هذه املدينة
ح ��ق ت�صنيف ��ات جدي ��دة ريا�ض ّي ��ة تلي ��ق بجي ��ل
ال�شب ��اب حتدي ��د ًا حمب ��ي الريا�ض ��ة وامل�شجعني
والهواة واجلمهور ال�صيداوي واللبناين للإرتقاء
به ��ذا الدور الريا�ضي بجمي ��ع الألعاب �إىل �أ�سمى
درجة م ��ن درج ��ات الرق ��ي والتق� � ّدم والإزدهار
وه ��ذا مطلب جمي ��ع الأندية الريا�ضي ��ة يف �صيدا
واجلن ��وب ولبن ��ان لأنّ للريا�ض ��ة �ش�أن ه ��ام جد ًا
لل�شب ��اب وكل الأجيال ولأن ّاملدين ��ة الريا�ض ّية يف
�صيدا هي ل�صيدا ولكل لبنان.

• م���اذا فعلت���م م���ن �أج���ل ح���ل م�شكل���ة
التعمري ال�شعبية؟
بالوق ��ت احلا�ضر ن�ؤكد �أن هذه م�شكلة قدمية جد ًا
وم ��ا زلنا نعم ��ل جاهدين على ح ّله ��ا لإيجاد احلل
املطل ��وب وفق القوانني املرع ّي ��ة الإجراء واملحاولة
م�ستمرة دائم ًا.

• ماذا تقول عن بع�ض الأحداث التي تقع
يف خميم عني احللوة من فرتة �إىل �أخرى
وت�أثريها على حميطها ال�صيداوي؟
هذا �أم ��ر �سيا�سي كب�ي�ر يتعلق بالأم ��ر ال�سيا�سي
العام والبلدي ��ة تقوم بدوره ��ا الطبيعي باملناطق
املحيط ��ة باملخ ّيم واجل ��وار وهن ��اك تن�سيق بيننا
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وبينه ��م ب�شكل دائم فهم �أهلنا وق�ضيتهم ق�ضيتنا
كواج ��ب مقد�س عرب ��ي و�إ�سالم ��ي �أم ��ا بالن�سبة
لداخ ��ل املخ ّيم تقوم الأمم املتح ��دة عرب الأونروا
بتقدمي اخلدمات ال�صحي ��ة والإجتماع ّية وعلمنا
�أن هن ��اك ع� � ّدة م�شاري ��ع قي ��د الإجن ��از للقي ��ام
بتنفي ��ذ م�شاريع �شق طرقات والإهتمام باملدار�س
مبيزانية تق ّدر مبليوين دوالر.
• ماذا عن م�شكلة املخدرات التي تعاين
منها مدينة �صيدا؟
�أكد رئي� ��س البلدي ��ة �أن التعاون قائ ��م ودائم بني
اجلمعي ��ات الأهلية واملدن ّي ��ة املخت�صة مع البلدية
والدول ��ة للعم ��ل عل ��ى التخل� ��ص م ��ن ه ��ذه الآ ّفة
الغريب ��ة وامل�ستحدث ��ة يف املدين ��ة (�ضيف غريب
مرحب ب ��ه) لأن �آفة املخ ��درات التي تعاين
غ�ي�ر ّ
منها بع�ض ال�شع ��وب تكافحها الدول واحلكومات
ب ��كل ق ّوة ومت� � ّول م�شاري ��ع مكافحته ��ا من خالل
�صنادي ��ق ت�ص ��رف عل ��ى م�ست�شفي ��ات لإع ��ادة
ت�أهي ��ل ال�شباب املنغم�س ف ��ور ًا �أومتورط ًا يف البيع
وال�شراء�أو التعاطي.
وتتع ��اون احلكوم ��ات م ��ع جمعي ��ات خمت�صة يف
مكافح ��ة املخدرات من خالل برامج توعية جليل
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ال�شب ��اب لأن هذه الآفة �آفة املخدرات م�ضرة بكل
املجتمع ��ات والغريب �أن �صي ��دا مل تعهد �أن تورط
بع�ض �شبابها بهذه الآفة القاتلة.
لذا نعمل جاهدين كبلدية وبالتعاون مع اجلمعيات
املخت�ص ��ة ملكافح ��ة املخ ��درات وبرام ��ج التوعية
للتخل�ص من هذه الظاهرة �إىل جانب التعاون مع
الأجهزة الر�سمية اللبنانية املخت�صة ملكافحة هذ
ال�سم القاتل.
وطالب رئي� ��س البلدية على هام�ش احلوار الدولة
بفت ��ح خمف ��ر ر�سم ��ي يف �صي ��دا القدمي ��ة نظر ًا
لأهمي ��ة وج ��وده يف داخ ��ل املدين ��ة �إ�س ��وة ب�سائر
املخاف ��ر املوج ��ودة يف املدين ��ة واملرتبط ��ة بقيادة
قوى الأمن الداخلي يف املحافظة �إىل جانب �سائر
الأجه ��زة الأمنية الر�سمية لأن ه ��ذا الأمر ي�سهم
بالتع ��اون والتن�سي ��ق للمراقب ��ة والرعاي ��ة حلفظ
الأمن والإ�ستق ��رار يف كل �أرجاء �صيدا من خالل
غرفة عمليات م�شرتكة قادرة على قمع هذه الآفة
من خالل املراقبة واملتابع ��ة بذلك نحمي �شبابنا
من التورط جمدد ًا...ونعال ��ج املتورطني للإقالع
عن هذه املادة ال�سامة.
• �آخ����ر ال����كالم :م�شاريع قي����د الإجناز..

والتنفيذ؟
توقي ��ع اتفاقي ��ة فن ��دق �صي ��دون يف املدينة وذلك
خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صح ��ايف عق ��ده رئي� ��س البلدي ��ة
املهند� ��س حممد ال�سعودي الذي مث ��ل البلدية يف
توقيع االتفاقية كفري ��ق �أول ،فيما متثلت ال�شركة
اللبناني ��ة للتطوي ��ر واال�ستثم ��ار الفندق ��ي برجل
الأعمال ال�سيد عزت قدورة كفريق ثاين.
وتط ��رق ال�سع ��ودي يف نف�س احل ��وار للكالم الذي
حت ��دث عنه خ�ل�ال امل�ؤمتر ال�صح ��ايف �إىل جملة
موا�ضي ��ع وم�شاري ��ع �صي ��دا احليوي ��ة اجل ��اري
تنفيذه ��ا وال �سيما اخلط ��وات الأوىل على طريق
تخلي�ص املدينة من كارثتها البيئية املتمثلة بجبل
النفايات.

جبل النفايات
الأوىل� :إن�ش ��اء احلاجز البح ��ري والثانية ت�شغيل
معمل النفايات والثالثة التعامل مع جبل النفايات
وفرزه وردم البحر.
وتوجه املهند� ��س ال�سعودي بال�شك ��ر لوزير البيئة
الأ�ستاذ ناظم اخلوري الذي �أعطى موافقة وزارة
البيئة لل�سماح بالبدء باملرحلة الأوىل من امل�شروع
م�شري ًا �إىل �أن ر�سال ��ة وزارة البيئة ت�شرتط بع�ض

النق ��اط ،و�أن ال ��وزارة كان ��ت متعاون ��ة يف ه ��ذا
امللف.
واخلط ��وة الثاني ��ة :مبا�ش ��رة العمل م ��ن جمل�س
الإمن ��اء والإعم ��ار ،واملجل�س دعا املق ��اول �شركة
داين خ ��وري لالجتماع معه ليعطيه �أمر املبا�شرة
بالعمل.

توقيع اتفاقية �إن�شاء فندق �صيدون
وتطرق ال�سعودي �إىل اتفاقية �إن�شاء فندق �صيدون
فق ��ال� :إ ّنها خطوة ها ّمة توقي ��ع عقد �إن�شاء فندق
«�صيدون «وعلى �أر�ض العقار رقم  375م�ساحتها
451181م.م التي متلكه ��ا البلدية (�شمال �صيدا
بالقرب م ��ن مدينة رفيق احلري ��ري الريا�ضية)
واجلمي ��ع يعرف �أن ��ه كان يوجد يف �صي ��دا فندق
�إ�سم ��ه «طانيو�س» ث ��م حتول �إىل �إ�س ��م «�صيدون»
و�إن �ش ��اء اهلل مب�ساعي الأ�ستاذ عزت قدورة نعيد
ل�صيدا هذا الفن ��دق ليتمتع به �أهايل املدينة و�أي
زائر.
وق ��ال :من املعيب �أن ال يك ��ون يف �صيدا فندق مبا
تعنيه ه ��ذه الكلمة ،واليوم ن�ؤ ّكد على �إن�شاء فندق
«�صي ��دون» وهذا التوقيع على االتفاقية لن ي�صبح
�ساري املفعول �إال بعد موافقة ديوان املحا�سبة.

وتابع ال�سعودي :الفندق الذي �سيتم ت�شييده م�ؤلف
م ��ن  4طواب ��ق عبارة ع ��ن  84غرف ��ة ويوجد فيه
مارينا عل ��ى البحر .ويلزمه حواج ��ز �أمواج وفيه
نادي يخوت �سياحي وغري ذلك من املرافق ونحن
ن�شكر ال�سيد عزت قدورة الذي �أخذ امل�شروع على
عاتقه وبد�أ بعمل الت�صميمات.
واخلط ��وة الثاني ��ة عم ��ل الر�س ��وم التف�صيلي ��ة
واحل�صول عل ��ى الرخ�صة للبدء بالتنفيذ و�أعتقد
�أن ذلك �سيكون �أوائل العام القادم.
ولف ��ت ال�سع ��ودي �إىل �أن ��ه �سيتاح لأه ��ايل �صيدا
ب ��اب الإ�ستثم ��ار يف الفندق حيث �ستك ��ون �شركة
م�ساهمة واملالك الرئي�سي هو ال�سيد عزت قدورة
وح�صت ��ه  %20و� %80ستعر� ��ض على �أهايل �صيدا
لال�ستثمار.
ودعا ال�سع ��ودي الراغبني بال ّإط�ل�اع على درا�سة
اجل ��دوى يف مبن ��ى البلدي ��ة �أو دف ��ع ر�س ��وم لقاء
احل�ص ��ول عل ��ى ن�سخة منه ��ا مقابل مبل ��غ مليون
لرية لبنانية.
ومبوج ��ب الإتفاقي ��ة ُح ��ددت م ��دة اال�ستثم ��ار
واالنتف ��اع بامل�ساح ��ة ب  35عام� � ًا ،عل ��ى �أن تدفع
اجلهة امل�ستثم ��رة بد ًال �سنوي ًا ي�ت�راوح بني -125
� 275ألف دوالر �أمريكي طيلة فرتة الإ�ستثمار.

وتطرق ال�سعودي �إىل �إن�ش ��اء ميناء بحر ا�سكندر
واملناق�ص ��ة اجلاري ��ة ،حي ��ث مت اختي ��ار املق ��اول
جه ��اد العرب و�سيب ��د�أ العمل حني تك ��ون املوازنة
موج ��ودة والعمل �سيب ��د�أ �إن �ش ��اء اهلل قبل نهاية
الع ��ام اجلاري ،ومع ��ايل وزير الأ�شغ ��ال الأ�ستاذ
غ ��ازي العري�ض ��ي وعد م�شك ��ور ًا ب�أن يب ��د�أ العمل
با�سرع وقت ممكن.
�أما بالن�سبة ملتحف �صي ��دا لفت ال�سعودي �إىل �أن
اخلرائط النهائية تلحظ �إقامة املتحف يف املنطقة
التي تتم فيها احلفريات �أي «الفرير» ،م�شري ًا �إىل
�أن الت�صمي ��م جاه ��ز ونحن ب�ص ��دد الإنتهاء من
الرخ�صة ،علم ًا ب� ��أن التمويل مقدم من احلكومة
الكويتي ��ة و�سيبد�أ التنفيذ �أوائل ال�سنة القادمة �إن
�شاء اهلل.
وحت ��دث ال�سعودي :عن مو�ض ��وع �إن�شاء احلدائق
العامة الذي هو قيد املتابعة حتى تنفيذه ،وكذلك
مو�ض ��وع مكافحة ظاهرة الت�س ��ول عند تقاطعات
الط ��رق و�إ�ش ��ارات امل ��رور ،وذل ��ك م ��ع الإدارات
واجلهات املخت�صة.
يف اخلتام ن ّوه املهند�س حم ّمد ال�سعودي بالزيارة
التاريخ ّية للبطري ��رك مار ب�شارة بطر�س الراعي
ل�صيدا.
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زيارة البطريرك الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي �إلى �صيدا
زي ��ارة تاريخي ��ة ومباركة جت�سد ر�سال ��ة العي�ش
امل�شرتك ملدين ��ة �صيدا ،التي كان ��ت على موعد
تاريخ ��ي ال�ستقب ��ال غبطة البطري ��رك املاروين
مار ب�شارة بطر� ��س الراعي على ر�أ�س وفد كبري
م ��ن املطارنة ،حي ��ث �أعد ل ��ه �إ�ستقب ��ال ر�سمي
و�شعبي حا�شد من فعاليات مدينة �صيدا و�أهلها
م�سلم�ي�ن وم�سيحيني الذين اجتمع ��وا يف �ساحة
النجم ��ة وانت�ش ��روا عل ��ى جوانب �ش ��ارع ريا�ض
ال�صل ��ح و�صوال اىل مطرانية الروم التي اكت�ست
بالزين ��ة و�ص ��ور البطري ��رك الراع ��ي و�إع�ل�ام
الفاتي ��كان وح�ش ��د من الأه ��ايل الذي ��ن رحبوا
بغبطت ��ه على طريقتهم اخلا�ص ��ة فنرثوا الورود
وعلت الزغاريد .كان الإ�ستقبال الإول يف باحة
ق�ص ��ر بلدية �صيدا حي ��ث كان با�ستقباله رئي�س
بلدي ��ة �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي واع�ضاء
املجل� ��س البلدي كما منح ال�سع ��ودي درع مدينة
�صيدا لغبطت ��ه والقى كلمة ترحيبي ��ة قال فيها:
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�أرح ��ب بكم يا غبط ��ة البطري ��رك يف مدينتكم
�صيدا وبني اهلكم  .ولكنني �س�أ�ستهل كلمتي ب�آية
م ��ن القر�آن الك ��رمي « قل يا �أه ��ل الكتاب تعالوا
�إىل كلم ��ة �س ��واء بينن ��ا وبينكم �أال نعب ��د �إال اهلل
وال ن�ش ��رك به �شيئ ��ا» �أل عم ��ران  .64ان نعي�ش
ب�س�ل�ام يف لبنان والع ��امل ،م�سلمني وم�سيحيني،

و�أن جنتمع على كلمة �سواء هي ر�سالة الديانات
ال�سماوية الين ��ا  .و�أن نعي نح ��ن وامل�س�ؤولون ان
م�صلح ��ة الوطن فوق اجلميع ،تعن ��ي �أن نتحمل
كلنا م�س�ؤولياتنا و�أن يكون ال�شخ�ص املنا�سب يف
املكان املنا�سب .
ثم انطل ��ق الوف ��د اىل حمطته الثاني ��ة يف باحة

كني�سة املوارنة يف م�سرية حا�شدة يتقدمهم حملة
الإع�ل�ام والف ��رق الك�شفي ��ة واملطارن ��ة ممثلني
الطوائ ��ف امل�سيحي ��ة عل ��ى ر�أ�سه ��م البطريرك
الراع ��ي يرافقه الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،النائب
بهية احلري ��ري ،الوزير مي�شال مو�سى ،حمافظ
اجلن ��وب نق ��وال ب ��و �ضاه ��ر ،املهند� ��س حمم ��د
ال�سع ��ودي ،الدكتور عبدالرحم ��ن البزري .وقد
اقيم ��ت ال�صالة وت ��وىل الكلمة املط ��ران اليا�س
ن�ص ��ار ثم كلمة املطران الراعي .وكانت املحطة
الإخرية �صالون ال�شرف يف كن�سية املوارنة حيث
ق ��دم التهاين به ��ذه الزيارة كل م ��ن جماعة 14
اذار و 8اذار واب ��رز احلا�ضري ��ن ه ��م :رئي� ��س
مكتب ال�سيا�سي حلزب اهلل النائب حممد رعد،
الدكت ��ور ا�سامه �سع ��د ،النائب عل ��ي ع�سريان،
النائ ��ب عبداللطي ��ف الزي ��ن ،رئي� ��س غرف ��ة
ال�صناع ��ة والتجارة حممد الزع�ت�ري ،امل�س�ؤول
ال�سيا�س ��ي للجماع ��ة الإ�سالمية ب�س ��ام حمود،
رج ��ل الإعم ��ال حممد زي ��دان ،ق ��ادة امنيني،
ممثل�ي�ن عن الف�صائ ��ل الفل�سطيني ��ة ،واملفتيني
ال�شرعيني ال�شيخ �سلي ��م �سو�سان واملفتي حممد
ع�سريان والقا�ضي حممد �أبو زيد.

27

�صيدا

زيارة

زيارة

زيارة البطريرك الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي �إلى حارة �صيدا
كان ��ت املحط ��ة الثالث ��ة ...لزيارة البطري ��رك املاروين م ��ار ب�شارة
بطر�س الراعي �إىل ح ��ارة �صيدا حمط �إهتمام بلدة "حارة �صيدا"
بعد �أن رفعت له �أقوا�س الن�صر و الأعالم ال ّلبنان ّية و البابو ّية ترحيب ًا
بقدومه م�شرف ًا البلدة و مقامها و �أهلها و نا�سها و دورها الوطني.
ف�أع� � ّد له �إ�ستقب ��ا ًال حا�شد ًا يليق مبقامه ال ّرفي ��ع الديني و الوطني
و للوف ��د املرافق من الكهنة و الرهب ��ان و املطارنة و ّ
ال�شخ�ص ّيات.
فا�ستقب ��ل بحفاوة بالغة و ترحاب من قبل رئي�س بلد ّية حارة �صيدا
ال�س ّي ��د �سميح الزين و �أع�ضاء املجل�س البلدي و قيادتي حركة �أمل
و حزب اهلل و �شخ�ص ّي ��ات �إجتماع ّية و �أهل ّية �إىل جانب الف ّعال ّيات
و املخاتري برئا�سة املختار م�صطفى الزّين و ح�شد كبري من �أهايل
البلدة و القرى املجاورة.
و نح ��رت اخلراف عل ��ى �شرفه و �ألقيت كلمات م ��ن وحي املنا�سبة
�ش� �دّدت فيها الكلمات عل ��ى �أهم ّية دور بكرك ��ي الوطني بعيد ًا عن
املذهب ّي ��ة و الطائف ّي ��ة الت ��ي تدع ��و �إىل الوحدة الوطن ّي ��ة و العي�ش
امل�شرتك الإ�سالمي ...و امل�سيحي ت�أكيد ًا و دعم ًا ملبادرة البطريرك
ب�ش ��ارة بطر�س الراعي �...شركة...وحم ّب ��ة يف �سبيل حماية لبنان
ودوره املتن ّوع و املم ّيز يف هذا ال�شرق العربي والإ�سالمي.
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افتتاح دورة ح�سام الدين احلريري الريا�ضية العربية الـ 21بكرة ال�سلة يف �صيدا

النائب بهية الحريري ممثلة ب�أحمد الحريري:
نتط ّلع لأن ت�ضم الدورة الثانية والع�شرين  22دولة عربية
ترحيب من عريف االحتفال الإعالمي ح�سان حميي
الدين .

احلريري

برعاية رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب
بهية احلريري ممثلة ب�أمني عام تيار امل�ستقبل �أحمد
احلري ��ري انطلق ��ت م�س ��اء اخلمي� ��س يف عا�صم ��ة
اجلن ��وب �صي ��دا فعاليات "دورة ح�س ��ام الدين رفيق
احلريري الريا�ضية العربية احلادية والع�شرين بكرة
ال�سلة" الت ��ي تنظمه ��ا "م�ؤ�س�سة احلري ��ري" ونادي
الفداء –�صيدا حتت ا�شراف "االحتاد اللبناين لكرة
ال�سلة" ،يف قاعة احل�س ��ام الريا�ضية يف ثانوية رفيق
احلريري يف املدينة بعد اعادة ت�أهيل القاعة مببادرة
من عائلة احلريري..
وت�ش ��ارك يف الدورة هذا العام ثماين فرق من  5دول
عربية ،تتوزع على جمموعتني :
املجموعة الأوىل :الريا�ضي اللبناين ـ االهلي امل�صري
ـ دهوك العراقي ـ املحرق البحريني
املجموعة الثانية :املتحد اللبناين ـ �سبورتنغ امل�صري
ـ اجلامعة التطبيقية الأردين ـ االنرتانيك اللبناين
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احل�ضور
تقدم ح�ضور حفل االفتت ��اح اىل جانب ممثل النائب
احلري ��ري احم ��د احلري ��ري :ممث ��ل الرئي� ��س ف�ؤاد
ال�سني ��ورة مدي ��ر مكتب ��ه ط ��ارق بعا�ص�ي�ري ،ممثل
�سفري م�صر يف لبنان حمم ��د توفيق ال�سكرتري الأول
يف ال�سف ��ارة حمم ��د مم ��دوح  ،رئي� ��س بلدي ��ة �صيدا
املهند�س حممد ال�سعودي ،ممثل املطران ايلي حداد
الأب �سليم ��ان وهب ��ي  ،ممثل املط ��ران اليا�س ن�صار
املون�سني ��ور اليا� ��س �ألأ�سم ��ر ،ممثل مدي ��ر عام قوى
الأم ��ن الداخلي الل ��واء ا�شرف ريف ��ي العقيد ح�سني
خ�شف ��ة ،من�سق عام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف جنوب لبنان
الدكتور نا�ص ��ر حمود ،م�س�ؤول ال�شباب والريا�ضة يف
حركة فتح اب ��و احمد زيداين ،من�سق قطاع الريا�ضة
يف "تي ��ار امل�ستقب ��ل" يف لبنان ح�س ��ام الدين زبيبو ،
ع�ضو املجل�س التنفيذي للجنة الأوملبية الدولية طوين

خ ��وري ،رئي�س االحت ��اد اللبناين لك ��رة ال�سلة جورج
بركات ،رئي� ��س جمعية جتار �صي ��دا و�ضواحيها علي
ال�شري ��ف ،رئي� ��س جمعية جت ��ار مار اليا� ��س عدنان
فاكهاين  ،ال�سفري ال�سابق عبد املوىل ال�صلح ،رئي�س
الن ��ادي الريا�ضي –ب�ي�روت ه�ش ��ام جارودي،رئي�س
احت ��اد رف ��ع الأثق ��ال والق ��وة البدنية ملي ��ح عليوان،
ومدير الدورة نزار الروا�س وعدد من ر�ؤ�ساء بلديات
املنطقة  ،وممثل ��و قطاعات تربوية واهلية واحتادات
واندي ��ة ريا�ضي ��ة اىل جان ��ب بعثات الأندي ��ة العربية
امل�شاركة .
*بع ��د ا�ستعرا�ض �أع�ل�ام وا�سماء الف ��رق امل�شاركة،
عل ��ى وقع عزف مو�سيقى ف ��وج احل�سام املو�سيقي يف
جمعي ��ة ك�شاف ��ة لبنان امل�ستقب ��ل ،والن�شي ��د الوطني
اللبناين والوقوف دقيقة �صم ��ت حتية لروح الرئي�س
ال�شهيد رفي ��ق احلريري وجنله ال ��ذي حتمل الدورة
ا�سم ��ه املرحوم ح�سام الدين احلري ��ري ،كانت كلمة

وحتدث ممثل راعية االحتفال النائب بهية احلريري
امني عام تي ��ار امل�ستقبل احمد احلريري فقال� :أه ًال
بال�شب ��اب العرب ��ي يف دورة فقيد ّ
ّ
ال�شب ��اب العربي ..
ح�س ��ام الدي ��ن رفي ��ق احلري ��ري  ..ال ��دورة العربية
احلادي ��ة والع�شري ��ن يف ك ��رة ال�سل ��ة  ..ه ��ذه الدّورة
الت ��ي �أراده ��ا الرئي� ��س ّ
ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري �أن
تكون حم ًال لتالقي ّ
ال�شباب العربي  ..وتناف�سهم نحو
ال ّنجاح والأف�ضل  ..وللتّعبري عن قدراتهم ومهاراتهم
 ..لت�ضاف �إىل ما � ّأ�س�س له يف الدّولة العربية احلديثة
يف لبن ��ان  ..والت ��ي �أراد لها �أن تك ��ون منوذج ًا لدولة
امل�ستقب ��ل الت ��ي ي�ش ��ارك ك ّل �أبناء الوط ��ن يف بنائها
ونه�ضتها  ..و�أن يكون ��وا �شركا ًء يف �صناعة م�ستقبلها
وحت ّم ��ل م�س�ؤولياتها  ..و�إ ّننا معك ��م اليوم نهدي هذه
ال ��دورة �إىل �أرواح ك ّل ّ
ال�شب ��اب العرب ��ي يف ك ّل مكان
 ..الذي ��ن ا�ست�شه ��دوا وه ��م ي�ؤثرون احلي ��اة الكرمية
على ّ
يوم
الذل والإ�ستب ��داد  ..فت�أتي دورتكم اليوم يف ٍ
ي�ضج وطننا
من �أ ّي ��ام ال ّربيع العربي الكب�ي�ر  ..حيث ّ
العربي باحليوية والأمل ..وتتكامل وتتكاتف الإرادات
م ��ن �أجل ال ّنهو� ��ض بالأوطان وبنائه ��ا  ..على �أ�سا�س

احلرية والعدالة  ..حيث تتالقى هذه التّطلعات اي�ضا
يف �أك�ث�ر من م ��كان م ��ع �إرادات الإ�ص�ل�اح والتّطوير
وحتقي ��ق العدال ��ة بني �أبن ��اء الوطن الواح ��د  ..ن�سا ًء
ورجا ًال � ..أطفا ًال و�شباب ًا  ..وت�صطدم يف �أماكن �أخرى
متحجرة ال ت�صغي لأ�صوات ّ
ال�شباب ..فرتى
ب�سلطات ّ
يف �صدوره ��م العاري ��ة �أخ�صام ًا و�أع ��دا ًء  ..في�سقط
فيه ��م ّ
ال�شهي ��د تلو الآخ ��ر  ..وتخ�س ��ر الأوطان خرية
نرح ��ب
�شبابه ��ا وروح م�ستقبله ��ا  ..و�إ ّنن ��ا الي ��وم �إذ ّ
بالأخ ��وة ّ
ال�ضي ��وف يف وطنهم الثاين لبن ��ان  ..الذي
لطامل ��ا �أح ّبهم و�شاركهم همومهم  ..و�شاركوه همومه
ال�صعاب
 ..ووق ��ف معهم  ..وكان ��وا �إىل جانبه �أي ��ام ّ
 ..ف�إ ّنن ��ا نتط ّل ��ع و�إ ّياك ��م لأن تك ��ون ال ��دورة الثاني ��ة
والع�شرين لدورة ح�سام الدي ��ن احلريري م�ست�ضيف ًة
فرق� � ًا من �إثنني وع�شرين دول ��ة عربية  ..و�إ ّننا نعدكم
ب�أن نعمل مع ًا من �أجل حتقيق هذه الغاية  ..وبالتّعاون
ال�سلة الذي نعتربه �شريك ًا
مع الإحتاد اللبناين لك ��رة ّ
�أ�سا�سي� � ًا يف تنظي ��م ه ��ذه ال ��دورة وجناحه ��ا  ..كما
ال�سلة يف لبن ��ان والو�صول
ل ��ه الف�ضل يف رعاية ك ��رة ّ
به ��ا �إىل امل�ست ��وى العاملي بعد �أن ح ّقق ��ت تف ّوقها على
امل�ستوى العربي  ..و�إ ّننا نعترب وجودكم معنا اليوم هو
ن�سمات من رحيق ال ّربيع العربي  ..على �أمل �أن نكون
مع� � ًا يف قطف ثم ��اره  ..عا�ش الربي ��ع العربي  ،عا�ش
ال�شباب العربي  ،عا�ش لبنان ..

دروع تكرميية
ث ��م كرم ��ت اللجن ��ة العليا املنظم ��ة لل ��دورة الداعم
الر�سم ��ي لل ��دورة بن ��ك البح ��ر املتو�س ��ط حيث قدم
ممث ��ل النائب احلري ��ري �أحمد احلري ��ري مب�شاركة
مدير ال ��دورة ن ��زار الروا�س درع ال ��دورة التكرميي
اىل ممث ��ل البن ��ك مدي ��ر الفروع ف ��ادي فليح ��ان ..
وقدم رئي�س بعثة نادي �سبورتينغ -اال�سكندرية درعا
تكرميي ��ة با�سم الن ��ادي اىل النائب بهي ��ة احلريري
ت�سلم ��ه جنلها احمد احلريري .وقدم احلريري درع
ال ��دورة التكرميي اىل رئي�س االحت ��اد اللبناين لكرة
ال�سلة جورج بركات.
ث ��م قام ممث ��ل راعية الدورة النائ ��ب بهية احلريري
احمد احلريري ورئي�س االحت ��اد جورج بركات برفع
عل ��م ال ��دورة يف ن�سخته ��ا احلادي ��ة والع�شري ��ن اىل
جانب العلم اللبناين ايذانا بافتتاحها.
وقدم ��ت فرق ��ة "مولي ��ا" للرق� ��ص ال�شعب ��ي التابع ��ة
ل ��وزارة الرتبية بقي ��ادة احمد خملالت ��ي وفرقة الكوفية
الفل�سطينية ،لوحات فنية وفولكلورية من الرتاث ال�شعبي
اللبناين والفل�سطيني احتفاال بانطالقة الدورة.
ث ��م حرك احلري ��ري ك ��رة البداية للمب ��اراة الأوىل
يف ال ��دورة والت ��ي جمع ��ت فريقي الريا�ض ��ي -لبنان
ودهوك -العراق.
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عقيلة وزير الخارجية ليلى من�صور تفتح قلبها في حوار خا�ص:

ما و�صل �إليه عدنان �إ�ستحقه عن جدارة وهو تكليف وت�شريف
و�س�أحر�ص على توفير الدعم له للقيام بم�س�ؤولياته على �أكمل وجه
حوار� :سمار الرتك

لق���اء ،فنظ���رة ،فابت�سام���ة ،تالق���ت خاللها نظ���رات العيون يف
ال�شباني���ة بني ال�سيدة ليل���ى فاخوري ووزير اخلارجية عدنان
من�ص���ور ،ليكون التع���ارف الأول الذي حم���ل يف طياته �سنوات
مليئ���ة باحل���ب والإح�ت�رام وامل���ودة ،لتثم���ر فيم���ا بع���د � 3أبناء
اكت�سب���وا العل���م والأخالق والإح�ت�رام من والدي���ن كانا قدوة
يحتذى بهما.
وبالرغ���م من عمل الزوج يف البداي���ة كدبلوما�سي والتنقل ما
ب�ي�ن ال�س���ودان� ،أثين���ا� ،أ�سرتالي���ا� ،إيران وبلجي���كا وغريها من
البلدان �إال �أن العائلة والوطن كانا دوماً الهاج�س الأول لهما
فمنزلهم���ا يف �أي بل���د كان �ص���ورة عن لبن���ان و�أوالدهما ن�ش�أوا
يف كن���ف �أ�سا�س���ه الأخالق احلميدة دون التخل���ي عن التقاليد
والأعراف التي اعتدنا عليها كعرب.
ه���ي تعت�ب�ر �أن م���ا و�ص���ل �إلي���ه ال���زوج عدن���ان م���ن من�صب مل
يفاجئه���ا �إطالق���اً ك���ون �شري���ك العم���ر يعم���ل بج���د و�أمان���ة
و�إخال����ص ،لذل���ك ه���ي م���ا زال���ت ت�أم���ل ل���ه الكث�ي�ر يف جماله
املهن���ي لأن���ه ي�ست�أهل���ه ع���ن جدارة كم���ا �أنها تعت�ب�ر �أن املن�صب
الذي و�صل �إليه اليوم تكليفاً وت�شريفاً يف �آن معاً.
ت�سان���ده يف كل �صغ�ي�رة وكب�ي�رة وحتاول �أن توفر ل���ه الإطمئنان
واله���دوء ليتف���رغ لعمل���ه وال �سيم���ا �أن الق�ضاي���ا الت���ي بني يديه
�ساخنة جداً وتتطلب متابعة وتركيزاً وجهداً .هي ت�ؤمن بقدرات
امل���ر�أة اللبنانية وتعت�ب�ر �أنها �أثبتت ج���دارة يف املعرتك ال�سيا�سي
وخمتلف امليادين لكن ما زال يرتتب عليها �أن مت�ضي قدماً.
�أب���واب منزله���ا مفتوحة لكل �إن�س���ان لإميانها ب�أن من يخو�ض
هذا املعرتك عليه �أن يبقى على توا�صل دائم مع النا�س ليعلم
احتياجاتهم وي�ستف�سر عن �أو�ضاعهم.
ب�إخت�ص���ار ه���ي ت�ستكم���ل رحل���ة العم���ر لدع���م ال���زوج والأب
وال�صدي���ق بكل م���ا �أوتيت به من قوة ليت ّوج جناحاته الواحدة
تلو الأخرى ،لأن �شريكة العمر ما زالت تتمنى الكثري الكثري
حلبيب العمر.
«�صي���دا ع�ب�ر التاريخ» زارته���ا يف منزلها ،فكان ح���واراً مط ً
وال
حتدث���ت خالل���ه من�ص���ور م���ن القل���ب �إىل القلب ب���كل �إ�سهاب
وعفوية ،فكان الآتي:
ليلى منصور
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فرح و�سرور
• بداي���ة ،م���اذا تخربينن���ا ع���ن املرحل���ة
اجلدي���دة و�أن���ت الي���وم زوج���ة لوزي���ر
اخلارجية عدنان من�صور؟

«طبع� � ًا �أن ��ا �سعي ��دة جد ًا يف ه ��ذه املرحل ��ة بالذات،
فم ��ن يفرح لل�شريك �أكرث من زوجته التي تعي�ش معه
وت�شاركه يف كل �شيء .وكوننا كما تعلمني ع�شنا �أجواء
ال�سف ��ر والرتح ��ال بحكم عم ��ل زوج ��ي كدبلوما�سي
فيم ��ا م�ض ��ى يف العديد من البل ��دان فه ��ذه امل�س�ألة
ق ّربتنا �أكرث من بع�ضنا البع�ض فكنت له الأهل والأم
وال�صديقة وهو كان كذلك بالن�سبة يل.
وم ��ن خالل معرفت ��ي بزوج ��ي عدنان وحياتن ��ا مع ًا
وعمله كدبلوما�س ��ي ،ال �أعتقد �أن �أحد ًا فرح له بقدر
م ��ا فرحت �أن ��ا .كم ��ا �أن معظ ��م من التق ��ى عدنان
يعلم متام� � ًا �أنه ي�ست�أهل هذا املن�ص ��ب لأنه �شخ�ص
م�ستقي ��م ،يقد�س العم ��ل وي�ؤمن بتمثي ��ل لبنان خري
متثيل .وه ��ذه امل�س�ألة �شاركته فيها عندما كان يعمل
ك�سفري يف اخلارج لأننا �أردنا دوم ًا �أن نعك�س ال�صورة
اجلميلة عن لبنان ،وال �سيما خالل الظروف ال�صعبة
التي مرت بها البالد».

ت�شريف وتكليف
• الي���وم ت�سل���م الوزي���ر من�ص���ور م�س�ؤولية
كب�ي�رة عل���ى عاتق���ه يرتت���ب عليه���ا الكثري
م���ن ال�صعوب���ات و الإن�ش���غ الإت ،وال �سيم���ا
و�س���ط اجل���و ال�سيا�س���ي ال�سائ���د يف البل���د،
كيف ت�شاركينه هذه امل�س�ؤولية؟

ال �أ�ستطيع �س ��وى �أن �أدعو له بالنجاح والتوفيق لأنها
مهمة �صعب ��ة ولي�ست بال�سهلة عل ��ى الإطالق يف ظل
الظ ��روف ال�صعبة الت ��ي نعي�شها لكن عل ��ى الإن�سان
دائم ��ا �أن يتوخى اخلري ،وال �سيما �أنه �سبق �أن مررنا
بظروف �صعب ��ة جد ًا لدى متثيلنا للبنان يف اخلارج،
لكن واحلمد هلل ا�ستطعنا �أن ننجح ب�شهادة اجلميع.
وما و�صل �إليه اليوم عدن ��ان �أعتربه ت�شريف ًا وتكليف ًا
خ�صو�ص� � ًا يف ظل ما يج ��ري يف لبنان وخارج لبنان،
وبالتايل ف� ��إن لبنان ك�أي بلد يتفاع ��ل ويت�أثر ،لذلك
�أق ��ول �أن املهمة دون �شك �صعبة لكننا نطلب من اهلل
التوفيق».

زادت ان�شغاالته
• م����ا ال����ذي تغ��ي�ر بالن�سب����ة �إليك����م

كعائل����ة من����ذ �أن توىل الوزي����ر من�صور
من�صبه؟
«طبع ًا �أ�صبح عدنان م�شغ ��و ًال جد ًا ،لذلك �أنا �أحاول
ق ��در الإم ��كان �أن �أتفه ��م غياب ��ه وال �سيم ��ا �أنه هذه
امل ��دة يغيب كثري ًا عن البيت بحكم م�س�ؤولياته .وكما
تعلم�ي�ن منذ �أن توىل عدنان من�صب ��ه هناك العديد
م ��ن الق�ضايا ال�ساخن ��ة والهامة جد ًا الت ��ي يتابعها.
نح ��ن نفتق ��د ل ��ه كث�ي� ً
را ،و�صدقين ��ي �أنني ب ��ت �أراه
على التلفزيون �أكرث مم ��ا �أراه يف املنزل (ت�ضحك)
وه ��و حت ��ى عندم ��ا ي�أت ��ي �إىل املنزل يبق ��ى من�شغ ًال
بالإت�ص ��االت الهاتفية واملراجعات التي يحر�ص على
متابعتها بهدف خدمة النا�س».

مرتقب على مدى الـ� 24ساعة
• هل ت�أثرت �شخ�صيته ب�ضغط العمل؟

«عدن ��ان يقد�س العمل لذلك ه ��و يحاول �أن يتممه
عل ��ى �أكم ��ل وج ��ه و  %100وبطبيع ��ة احل ��ال هذه
امل�س�أل ��ة تفر�ض عليه �ضغط ًا بع�ض ال�شيء ،فرتينه
دائم ًا متابع� � ًا ومرتقب ًا على مدى ال � 24ساعة لكل
م ��ا يج ��ري حول ��ه ،وذلك ك ��ي ال ي�شوب عمل ��ه �أية
�شائبة».
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�إجناز باعرتاف اجلميع
• نح���ن نعل���م �أنك كن���ت تواكبني املنتدى
ال���دويل ح���ول القناب���ل العنقودي���ة الذي
عق���د م�ؤخ���راً يف ب�ي�روت وكان الوزي���ر
من�ص���ور قد حر�ص على عق���ده يف لبنان،
فم���اذا تخربين���ا وكي���ف كان���ت �أج���واء
املنتدى؟

احلم ��د هلل لقد دعيت  120دولة ح�ضر منها ،119
وه ��ذا بح ��د ذات ��ه �إجن ��از ًا خ�صو�ص� � ًا و�أن جمي ��ع
امل�شاركني كان ��وا را�ضني عن املنت ��دى و�إجنازاته،
وق ��د خ�ص� ��ص له ��م عدن ��ان ج ��والت يف اجلنوب
بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دة �أماكن ،واجلمي ��ع كان �سعيد ًا
ويثن ��ي على �أعم ��ال املنتدى .وهن ��ا ال ي�سعنا �إال �أن
نتوجه بالتحي ��ة �إىل عقيلة رئي� ��س املجل�س النيابي
رندة بري الت ��ي تابعت بدورها خطوة بخطوة كافة
املجريات حر�ص ًا منها على جناح املنتدى.
وهن ��ا ال بد من �أن �أ�شري �إىل �أن البع�ض حاول عدم
عق ��د املنت ��دى يف لبنان خوف� � ًا من الظ ��روف التي
حتي ��ط باملنطق ��ة �إال �أن عدن ��ان �أ�ص ّر عل ��ى عقده
واحلم ��د هلل �أن ��ه حق ��ق جناح� � ًا ،وه ��ذا م ��ا يهمنا
خ�صو�ص ًا و�أنه يهمنا �أن ن�سلط ال�ضوء على ما قامت
ب ��ه �إ�سرائيل يف عدوانها على لبنان يف العام 2006
حيث �أنه ��ا �أ�سقطت يف غ�ضون � 72ساعة  4ماليني
قنبل ��ة ان�شطارية ذهب �أثرها العديد من ال�ضحايا
الأبرياء كما نتج عنه ��ا �أي�ض ًا العديد من املعوقني.
لذل ��ك هدفن ��ا كان �أن نلفت نظر ه ��ذه الدول �إىل
اجلرائم التي قام ��ت بها �إ�سرائيل كي نلغي مفعول
هذه القناب ��ل و�أن ندعو بالت ��ايل �إىل عدم التعامل
و�إنت ��اج هذه القنابل ،وال �سيم ��ا �أن بع�ض الدول ما
تزال ت�صر على �إنتاج مثل هذه القنابل.
ويف ه ��ذا املجال ،لفت عدن ��ان �أي�ض ًا يف كلمته التي
�ألقاها يف املنا�سبة �إىل �أن هذه القنابل ال ت�ؤثر على
الب�ش ��ر فقط بل على الواق ��ع الإقت�صادي الزراعي
لأنها ت�ؤثر على �ضعف الإنتاج».
وهك ��ذا ن ��ودع ال�سي ��دة ليل ��ى الت ��ي ا�ستقبلتن ��ا يف
منزلها �أجم ��ل ا�ستقبال ،لدرجة �أننا �شعرنا وك�أننا
يف منزلن ��ا من ك�ث�رة الكرم وح�س ��ن ال�ضيافة التي
�أحاطتن ��ا بهم ��ا ،ف�أن ��ت جتل� ��س معه ��ا ت�شع ��ر �أنك
جتل�س م ��ع �إن�سان تعرف ��ه منذ �سن ��وات ولي�س منذ
�ساع ��ات مع ��دودة ،لذلك ف� ��إن �أ�س ��رة «�صيدا عرب
التاريخ» تتمنى للوزير عدنان من�صور وكل التوفيق
يف مهمت ��ه ال�صعبة و�أن يحفظ له ��ذه العائلة دوام
النجاح والتميز.

بطاقة هوية
• �إن �أردنا التعرف عليك �أكرث ،من تكون
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ليلى من�صور؟
«م ��ن مواليد ب�ي�روت �سن ��ة  1900و( ..ت�ضحك)،
كما تعلمني معظ ��م ال�سيدات ال يبح ��ن ب�أعمارهن
�إال �أن ه ��ذه امل�س�ألة تظهر بو�ضوح من خالل �أعمار
�أوالدن ��ا .وهنا �أذكر يف �إحدى املرات عندما �س�ألت
�إحدى �سفرياتن ��ا عن عمرها ف�أجاب ��ت �أن عمرها
من عم ��ر ح�ض ��ارة الفينيقيني وهك ��ذا تهربت من
الإجاب ��ة .تزوجت عدنان ع ��ام  ،1975بد�أنا رحلة
ال�سف ��ر ومتثيل لبن ��ان يف ال�سودان ث ��م اخلرطوم،
اليونان� ،أثينا بعدها �أ�سرتاليا .وطبع ًا كنا ن�أتي �إىل
لبنان ك�أي دبلوما�سي لن�ستقر يف لبنان ملدة �سنة �أو
�سنتني لن�سافر بعدها �إىل زائري ،الكونغو ،طهران،
الإ�سكندري ��ة ،وبلجيكا ول ��دى الإحت ��اد الأوروبي،
وختام ًا لوك�سمبورغ».

لكل وردة عطرها
• م���ن �ضم���ن هذه البل���دان �أيه���ا الأقرب
�إىل قلبك؟

أثبتت املرأة اللبنانية
جدارتها يف املعرتك
السياسي سواء حتت
قبة الربملان أو من
خالل عملها الوزاري
«�صدقيني �أن كل بلد زرته �أحببته ،لذلك ال �أ�ستطيع
�أن �أق ��ول �أنني فرحت يف ه ��ذا البلد �أكرث من غريه
وال �سيما �أنن ��ي �شبهت تنقلنا والبلدان التي زرناها
بباقة ال ��ورد ،وكل وردة لها رائحتها العطرة فالفل
غ�ي�ر القرنفل واليا�سمني غ�ي�ر الزنبق .احلمد هلل
�أننا �سعدنا يف خمتلف البلدان لأنه كان لدينا النية
ب� ��أن منثل لبنان خ�ي�ر متثيل وامل�ؤك ��د �أننا مل ن�شعر
يوم ًا بالغربة لأن لبنان كان دائم ًا يف قلبي ويف بيتي
�سواء يف اليون ��ان �أو الإ�سكندرية ...وداخل املنزل
كان هن ��اك دوم ًا لبنان ال�صغ�ي�ر لكن الكبري بفعله
وب�أبنائه».

جمعية لل�سيدات
• ه���ل كنت تقوم�ي�ن بن�شاطات معينة كي
تعك�سي وجه لبنان احل�ضاري؟

«�إن درا�ست ��ي ل�ل��أدب الإجنلي ��زي («ما�س�ت�ر» يف
الأدب الإجنليزي»)�س ّهل ��ت عل ��ي الكث�ي�ر ،فكن ��ت

عندم ��ا �أقاب ��ل �أ�شخا�ص� � ًا م ��ن جن�سي ��ات خمتلفة
�أ�شع ��ر �أننا كلنا مث ��ل بع�ضنا البع� ��ض ،منلك نف�س
امل�شاع ��ر و�أن الإن�سان هو نف�س ��ه �أينما كان .لذلك
كنت �أحاول يف �أي بلد �أن �أنظم اجلمعيات و�أ�شارك
به ��ا وقد �أن�ش� ��أت يف اليونان جمعي ��ة لل�سيدات لأن
لبن ��ان يف ذلك احلني كان يتخبط يف احلروب وقد
حاول ��ت قدر الإمكان �أن �أجم ��ع التربعات لن�ساعد
لبنان كذلك فعلت يف بلجيكا».

�أ�ضع �إمكانياتي خلدمة النا�س
• ه���ل هن���اك م���ن ن�شاط���ات اجتماعي���ة
معين���ة �سوف تقومني بها �إكم الإً لر�سالة
ودور الوزير من�صور؟

« يف ال�سابق كنت �أ�شارك يف منتدى ال�سفراء ملعرفة
املطال ��ب و الإحتياج ��ات واليوم �أي�ض� � ًا �أنا �أ�ضع كل
�إمكانياتي خلدمة النا� ��س وتقدمي امل�ساعدة ،وكما
كنت �شريكة عدنان منذ البداية �س�أحر�ص على �أن
�أ�ستمر و�أ�ساعده يف كل �صغرية وكبرية».

اللقاء الأول
• لنع���ود �إىل الذكري���ات اجلميل���ة ،كي���ف
التقيت بالزوج عدنان من�صور؟

التقين ��ا عن طري ��ق ال�صدف ��ة يف ال�شبانية ،لذلك
علي ج ��د ًا .وه ��ذه املنطقة كنا
ه ��ذه املنطقة تع ��ز ّ
نق�ض ��ي فيها فرتة ال�صيف مع الأه ��ل منذ ال�صغر
و�أه ��ل عدنان كذل ��ك الأمر ،فكان اللق ��اء الأول ثم
الزواج ورحل ��ة العمر التي تكلل ��ت ب�شابني و�صبية،
الدكتور ح�سني من�صور اخت�صا�صي �أطفال و�سمنة
وبدانة لدى الأطفال ،وح�سام مهند�س ات�ص الإت،
�أم ��ا ليال فهي تتخ�ص� ��ص ب الإقت�صاد النقدي يف
فرن�سا وهي يف �سنتها الأخرية».

الزوج والأب؟
• ماذا تخربينا عن الزوج والأب؟

« منذ �أن �سافرن ��ا �إىل اخلارج قررنا �أنا وعدنان �أن
ال تطغى احلي ��اة الدبلوما�سية على حياتنا العائلية،
وبالتايل ف�إن عمل عدنان وان�شغ الإته مل تبعده يوم ًا
عن عائلته ،ف ��كان دائم ًا �أيام الويك �أند �إذا مل يكن
لديه ارتباط ��ات يكر�س وقته للعائلة وال �سيما �أن �أي
دبلوما�سي هو �أي�ض ًا زوج و�أب .وكنت بدوري �أحر�ص
�أن يك�ب�روا يف بيت ال ينق�صه ��م فيه احلب واحلنان
خ�صو�ص� � ًا و�أن الوط ��ن ال�سلي ��م ي�أت ��ي م ��ن املن ��زل
ال�سليم وهنا �أ�ستذكر قول الإعالمي جورج �إبراهيم
اخل ��وري« ،اعطني بيت ًا �سعيد ًا وخ ��ذ وطن ًا �سعيد ًا»،
ف� ��إذا مل تتكام ��ل عاطف ��ة الأب والأم وق ��د حر�صنا
�أن تك ��ون معن ��ا العائلة �أينم ��ا �سافرنا لك ��ن عندما
�أ�صبح ��وا يف مرحل ��ة اجلامعة كنا ق ��د ا�ستقرينا يف
طهران فا�ضطررنا �إىل �إبقاء الأوالد يف لبنان ملتابعة
حت�صيلهم العلمي مما دعاين خللق نوع من التوازن
فكن ��ت �أتنقل ما بني بريوت وب�ي�ن طهران خللق نوع
من التوازن ما بني الزوج والأوالد.
ً
كذل ��ك الأمر يف بلجيكا لأنهم �أي�ضا مل يتمكنوا من
�أي يكون ��وا معن ��ا .ورغم تنقلنا با�ستم ��رار �إال �أنني
حر�ص ��ت �أن �أعلمه ��م اللغ ��ة العربية من ��ذ ال�صغر
ب ��كل اتقان واحلمد هلل �أنهم مل يعانوا �أية �صعوبات
لغوي ��ة لدى جميئهم �إىل لبنان وذلك كي ال ي�شعروا
بالغربة يف وطنهم».

منزلنا مفتوح لكل �إن�سان
• وراء كل رج���ل عظي���م �إم���ر�أة ،كي���ف
�سترتجم�ي�ن هذا الق���ول ،وبالت���ايل كيف
�ستدعم�ي�ن الوزي���ر من�ص���ور يف املرحل���ة
املقبلة؟

الوزير منصور مع أبنه املهندس حسام

الهوايات
• م���اذا ع���ن هواي���ات الوزي���ر عدن���ان
من�صور؟

«الهواي ��ات خمتلف ��ة �أهمها الكتابة ،كم ��ا �أنه يهتم
بالعدي ��د م ��ن الق ��راءات و�أحيان� � ًا عندم ��ا ت�سن ��ح
الفر� ��ص يح ��ب اكت�شاف البلد ال ��ذي نقيم فيه من
خالل الرحالت والقيام «بالبيك-نيك».

• وماذا عنك؟
«�أنا �أر�س ��م و�أكتب املق الإت النقدي ��ة ولكن ب�شكل
ب ّن ��اء �إ�ضاف ��ة �إىل هواي ��ة م�شرتك ��ة وه ��ي حمب ��ة
النا� ��س والتع ��رف �إىل كل �شيء جدي ��د من تقاليد
وعادات».
• كي���ف تنظري���ن �إىل عم���ل امل���ر�أة يف
املعرتك ال�سيا�سي؟
«�أثبت ��ت امل ��ر�أة اللبناني ��ة جدارته ��ا يف املعرتك
ال�سيا�سي �سواء حتت قب ��ة الربملان �أو من خالل
عمله ��ا ال ��وزاري بينم ��ا هن ��اك دول �أخ ��رى م ��ا
زالت متنع عن املر�أة �أب�س ��ط حقوقها ،لذلك �أنا
�أعت�ب�ر �أن ع ��دم �إ�شراكها يف احلكوم ��ة احلالية
كان م�س�أل ��ة غ�ي�ر مق�ص ��ودة خ�صو�ص� � ًا و�أنه قد
�سب ��ق له ��ا و�أن مت تكري�سها كوزي ��رة ،والواقع �أن
امل ��ر�أة اللبنانية تثبت جدارتها يوم ًا بعد يوم ويف
خمتلف امليادين».

تفعيل دور الهيئات الن�سائية
• م���ا ر�أي���ك يف ال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه
الهيئات الن�سائية؟

« �أمتنى من الهيئات الن�سائية �أن يكون لديها �صدى
�أك�ب�ر يف الدول العربية والعاملي ��ة ،وهنا �أنا ال �أ�ضع
املالم ��ة عليه ��ا لأن الظ ��روف هي الت ��ي تعاك�سها.
هناك مثل يقول« :فلي�شبع الإن�سان ثم يتفل�سف» �أي
�أنن ��ا نحتاج �إىل الأولويات ومن ثم ميكننا الإنتقال
للعمومي ��ات ،لذلك ن�أمل من هذه احلكومة �أن تعود
لتفعل دور هذه الهيئات».

املهم تطبيق القانون
• م�ؤخ���راً ،ا�صدر املجل����س النيابي قانون
يق�ضي مبنع التدخني يف الأماكن العامة
املغلق���ة ،فم���ا ر�أيك بهذا الق���رار وال �سيما
�أن���ك زرت العديد من البلدان التي يطبق
فيها هذا القانون؟

« �أعت�ب�ر ه ��ذا القان ��ون هام� � ًا ج ��د ًا و�أمتن ��ى على
ال�شعب اللبن ��اين �أن يتعاون على تطبيقه ملا يعك�سه
م ��ن �إيجابيات على ال�صحة العامة كونه يحمي من
الإ�صاب ��ة ب�أمرا�ض عديدة بالإ�ضافة �إىل �أنه يعك�س
�ص ��ورة ح�ضاري ��ة للبن ��ان� .أمتنى م ��ن كل قلبي �أن
ننج ��ح بتطبيقه على الأر�ض �أ�س ��وة بباقي البلدان،
فلي�س املهم �أن ن�صدر القانون لكن املهم �أن نطبقه
ونلتزم به».

« كل ما يطلبه عدنان من �أمور ت�صب يف �إطار عمله
ووزارت ��ه �أنا على �أمت الإ�ستعداد للقيام بذلك ،كما
�أن منزلن ��ا مفتوح ل ��كل �إن�س ��ان و�س�أحر�ص بنف�سي
عل ��ى ا�ستقبال اجلمي ��ع لالطالع عل ��ى �أو�ضاعهم
وم�شاكله ��م يف حال كان ��وا يعانون م ��ن �أية م�شاكل
حللها ،وذل ��ك كي �أمتم له النج ��اح يف املهمة التي
كلف بها».

لهم اختياراتهم
• ه���ل تفكري���ن يوم���اً �أن يدخ���ل الأبن���اء
للمعرتك ال�سيا�سي؟

« �أن ��ا ال �أتدخل ب�أي ��ة خيارات مهني ��ة تعلق بالأوالد
لإمي ��اين �أن الإن�س ��ان �إن مل يح ��ب مهنته لن ينجح
فيه ��ا .ح ��اول عدن ��ان �أن ي�ؤث ��ر بع�ض ال�ش ��يء على
ح�سن فدر� ��س �إىل جانب الطب العل ��وم ال�سيا�سية
لكنه �سرعان ما توقف عن درا�سة العلوم ال�سيا�سية
ليكمل طريقه يف الطب فقط لذلك نحن مل ن�ضغط
يوم ًا على �أوالدنا يف اختيار املج الإت التي يريدونها
فهذه امل�س�ألة تعود �إليهم فقط».

احلماية من اهلل
• ختام���اً ،ال�سيا�س���ي يف بلدن���ا معر����ض
با�ستم���رار للخط���ر فه���ل �شع���رت بالقل���ق
للحظات لدى تكليفه؟

« �أن ��ا ال يخطر بب ��ايل هذا الأمر نهائي� � ًا لأنني م�ؤمن
�أن هذا الأمر يتعلق ب ��رب العاملني فاحلماية من اهلل
وح ��ده ،نح ��ن مررنا بالعدي ��د من ال�صعوب ��ات �أثناء
�سفرنا �إىل اخلارج لكننا كنا دوم ًا نتخطاها بالإميان
ب ��اهلل وحده ،لذل ��ك دوم� � ًا ن�سلم �أمرن ��ا �إىل اهلل عز
وجل .ويف النهاية «لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا».
ومن قلبي �أمتنى له احلماية الدائمة من اهلل.
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لقاء

رئي�س الإحتاد العمايل العام غ�سان غ�صن لـ «�صيدا عرب التاريخ»:

 12ت�شرين الأول �شهد انطالقة تحركنا الذي �سي�ستكمل بخطوات
ت�صاعدية لحين تحقيق المطالب وت�أمين الحقوق لكل مواطن
حوار� :سمار الرتك

�إنطالق���اً م���ن الأو�ض���اع الإقت�صادية و الإجتماعي���ة التي �آلت �إليها �أو�ضاع الب�ل�اد والعباد ،قرر املجل�س التنفيذي لالحت���اد العمايل العام يف
لبن���ان يف جل�س���ة ا�ستثنائية برئا�سة رئي�س الإحتاد العمايل العام غ�سان غ�صن �إعالن الإ�ضراب العام والتظاهر على كافة الأرا�ضي اللبنانية
ودعوة الإحتادات العمالية �إىل عقد اجلمعيات العمومية لتنظيم هذا الإ�ضراب والتظاهرات ،وذلك يف  12من ت�شرين الأول .2011
جاء ذلك بعد �أن مرت مرحلة ت�أليف احلكومة دون �أي تغري يف الأو�ضاع ،مما ا�ستوجب من الإحتاد جمدداً املطالبة بوجوب ت�صحيح الأجور
ورف���ع احل���د الأدن���ى �إىل  1.250.000ل.ل ا�ستناداً �إىل املعدل الرتاكمي للت�ضخ���م الذي بلغ منذ عام  1996حتى اليوم  %120ف�ض ً
ال عن زيادة
التقدمي���ات الإجتماعي���ة وم�ضاعف���ة بدل النقل م���ن  8.000ل.ل �إىل  16.000ل.ل عن كل يوم عمل وكذلك منح التعليم �إىل مليون ل.ل عن
كل تلميذ و�إعادة ربط التعوي�ضات العائلية مبر�سوم غالء املعي�شة مبا يوازي  %75من احلد الأدنى للأجور.
ويف ه���ذا املج���ال ،ي�ؤك���د « الإحتاد» عل���ى �أن م�س�ؤولية احلكومة بالدرجة الأوىل تتطل���ب ت�أمني التوازن الإقت�ص���ادي و الإجتماعي ومكافحة
الغالء ومنع الإحتكار و�ضبط الأ�سواق وحماية القدرة ال�شرائية ،ال بل تعزيزها من خالل التقدميات الإجتماعية مبا يخف�ض من الأجور
�أعب���اء النق���ل والتعلي���م و الإ�ست�شف���اء والطبابة وال�سكن .كم���ا تتطلب �أي�ضاً الرقابة عل���ى الأق�ساط املدر�سية املتفلتة م���ن �أي �ضابط و�أ�سعار
الكتب والقرطا�سية التي ت�ضع الطالب رهائن والأهل بال حول وال قوة.
ملعرفة املزيد عن هذا التحرك وخطواته ،التقت «�صيدا عرب التاريخ» رئي�س الإحتاد العمايل العام غ�سان غ�صن يف حوار خا�ص �أكد خالله
ب�أن الإحتاد لن يقبل ب�أن تلج�أ احلكومة �إىل �أ�سلوب رخي�ص يهدف �إىل �إجها�ض مطالب حمقة ،وال �سيما مطالب ت�صحيح الأجور وت�أمني
التغطي���ة ال�صحي���ة ال�شامل���ة و�إق���رار الإ�ستثمارات العام���ة املطلوبة من �أجل ت�أمني حق���وق املواطنني بالكهرباء ومياه ال�شف���ة والنقل العام.
وفيما يلي ن�ص احلوار:
�إ�ضراب عام حلني حتقيق املطالب

رئيس اإلتحاد العمالي العام غسان غصن
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• نح���ن قادم���ون عل���ى حت���رك يف �إط���ار
تلبي���ة مطالب العمال والطبقات املحدودة
الدخ���ل ،فه���ل هن���اك م���ن برنام���ج مع�ي�ن
و�ضعتم���وه عل���ى م�ست���وى ه���ذا التح���رك
اجلديد؟
« طبع� � ًا نحن قمن ��ا بتعيني جلنة مهمته ��ا الإعداد
والتنظيم عرب جل ��ان ميدانية و�إعالمية لالت�صال
بالقطاعات ،وكل واحدة من هذه اللجان بالتعاون
مع الإحت ��ادات �ستتوا�صل م ��ع املجال�س التنفيذية
للدع ��وة �إىل جمعيات عمومية كي يب ��د�أ كل احتاد
�أو قط ��اع �سي�شه ��د بداي ��ة التحرك حي ��ث �سيكون
هن ��اك �إ�ضراب� � ًا عام� � ًا �سي�ستكم ��ل ب�إ�ضراب ��ات
قطاعية ومهنية ...وذل ��ك �إىل �أن حتقق احلكومة
مطالبنا املن�ش ��ودة .ونحن من خالل الإجتماعات
واللق ��اءات التي عقدناها مع نائب رئي�س احلكومة
�سم�ي�ر مقبل ووزير الإقت�ص ��اد نقوال نحا�س نتوقع
�أن ت�سعى احلكومة جدي ًا ملعاجلة هذه الق�ضية».

خالل لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري

مل نت�ساهل �إطالق ًا
• ي�ؤخ���ذ عليك���م �أنكم ت�ساهلت���م يف ال�سابق
م���ا �أدى �إىل تراج���ع قدرتكم عل���ى الت�أثري،
فهل تنوون التعاون مع القطاعات الأخرى
كاملوظف�ي�ن وغريه���م لتعزي���ز ت�أثريك���م،
وكيف؟
« �أو ًال نحن مل نت�ساهل يف املا�ضي ويجب �أن تكون
ه ��ذه امل�س�أل ��ة وا�ضحة ك ��ي ال نبني عل ��ى فر�ضية
غري �صحيحة ،ففي منا�سبات عديدة كانت لدينا
حت ��ركات وا�سعة جد ًا �أو�صلت ب الإحتاد �إىل حد
الإته ��ام ،وبالتايل �إذا كان ه ��ذا املو�ضوع يتناول
الإحت ��اد ف� ��إن م�س�ألة اتهامن ��ا �إىل �أنن ��ا حتركنا
ملعاجل ��ة املطال ��ب الإقت�صادي ��ة و الإجتماعي ��ة
واملعي�شية ،يوم احلكومة انزلقت و�أرادت بدورها
�أن ت�أخذ البلد ملكان �آخر كي ت�ستمر ولتهلي النا�س
ع ��ن مطالبه ��ا الإجتماعية واملعي�شي ��ة ،لت�أخذها
بقراراته ��ا ال�شه�ي�رة وال �سيم ��ا القرارين ع�شية
حت ��رك الإحت ��اد العمايل العام� ،أعتق ��د �أن هذه
تك ��ون م�س�ؤولية احلكومة التي �أرادت �أن ت�ستدرج
النا�س �إىل مكان �آخر لت�أخذهم من موقعهم.
الأم ��ر الآخر الذي ال بد م ��ن �أن ن�شري �إليه هو �أن
�سق ��ف حتركاتنا يتمث ��ل بالإ�ضرابات والتظاهر و
الإعت�ص ��ام �أي الأ�شكال التي يلج� ��أ �إليها الإحتاد
العم ��ايل ،وه ��ي تك ��ون دائم� � ًا �سلمية بعي ��دة عن
العن ��ف .وطبع ًا نحن اليوم نح ��اول �أن نقوم ب�آلية
�أخ ��رى من �آلي ��ات و�سائل ال�ضغ ��ط للقيام بعملية

ا�ستنها� ��ض �شامل ��ة وال �سيم ��ا �أن ه ��ذه املطال ��ب
تتع ��دى املطالب القطاعية واملهني ��ة كونها �شاملة
وتتعل ��ق مبو�ض ��وع الأ�سع ��ار والغ�ل�اء وال�ضرائ ��ب
والتقدمي ��ات الإجتماعية الت ��ي هي مطلب �شامل
لكل اللبنانيني.
وانطالق� � ًا م ��ن ه ��ذا الواقع ،نحف ��ز الإعالميني
و�أ�صدقائن ��ا يف و�سائل الإع�ل�ام على �أن ي�سلطوا

الربنامج املطليب
الذي قدمناه لفريق
 14آذار هو نفسه ما
نقدمه اليوم لفريق 8
مما يؤكد إستقاللية
احلركة النقابية

دون الآخ���ر ،فه���ل ه���ذا �صحي���ح؟ وبالتايل
ه���ل حتاول���ون ت�سوي���ة الأم���ور م���ع القوى
التي انتقدتكم؟
« نح ��ن لدين ��ا نف� ��س املوق ��ف م ��ن � 14آذار ومن 8
�آذار ،والدليل على ذلك �أن الربنامج املطلبي الذي
قدمناه لفريق  14هو نف�سه ما نقدمه اليوم لفريق
 8الأم ��ر الذي ي�ؤك ��د ا�ستقاللية احلرك ��ة النقابية
عن الإختالف ال�سيا�سي و�إن كان الإحتاد العمايل
الع ��ام يف ت�شكيلت ��ه وتركيبت ��ه ي�شب ��ه البل ��د ،ف�ل�ا
ت�صدقي �أح ��د ًا يقول لك �أنه غري م�س ّي�س ،علم ًا �أن
هذه امل�س�ألة لي�ست بتهمة ،وال �سيما �إذا كان هناك
م ��ن �أبعاد وطنية لها عالقة باملوقف من الإحتالل
وم ��ن املقاومة .وطبع ًا نحن نعتز بهذا املوقف وب�أن
يكون لنا هذه الوقفة امل�شرفة».

امل�س�ألة لي�ست جمرد تقليد
• ختام���اً� ،أي���ن نح���ن م���ن امل�ؤمت���رات
النقابي���ة والوطني���ة الت���ي كان���ت تعقد وما
هو م�صريها؟
«اعتمدن ��ا تغيري الآلي ��ة لأن امل�س�ألة لي�ست جمرد
ال�ض ��وء على ه ��ذا املو�ض ��وع لأنه ��م معنيني كما تقليد ب ��ل توا�صل وات�صال ،والأه ��م يف املو�ضوع
�أن تتجم ��ع النا�س �أمام حماي ��ة حقوقها وحماية
القطاعات الأخرى».
م�صاحله ��ا مع بع�ضه ��ا البع�ض لذل ��ك نرى ب�أن
احلركة النقابية م�ستقلة
خمتل ��ف القطاعات معنية كم ��ا �أن كل قطاع من
عن التجاذبات ال�سيا�سية
موقع ��ه معني ،لذل ��ك نحن �سنك ��ون دوم ًا معهم
• هن���اك جتاذبات �سيا�سية بني فريقني يف يد ًا بيد وكتف� � ًا على كتف لالحتاد دوم ًا يف �سبيل
البل���د ،وكان ي�ؤخ���ذ عليكن �أنك���م مع فريق املحافظة على م�صالح وحقوق النا�س».
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الأ�سرة اللبنانية تعاني الأم ّرين في كيفية ت�أمين ما يلزم لدخول �أبنائها المدار�س

حكاية كل عام درا�سي تتجدد والأهل ي�صرفون ما في الجيب
لي�أتي ما في الغيب ّ
عل الح�سبة ت�أت كما ت�شتهي ال�سفن
حتقيق :مريا

ها هي حكاية كل عام تتجدد ،فالعام الدرا�سي يطل بعد انق�ضاء �شهر رم�ضان املبارك وفرحة العيد ،الأمر الذي ي�ضع رب الأ�سرة يف حرية
م���ن �أم���ره  ،ال �سيم���ا بعدم���ا ا�ضط���ر «ل�ص���رف ما يف اجلي���ب على �أن ي�أتي م���ا يف الغي���ب» �إال �أن هذه «احل�سب���ة» مل «ت�أت كم���ا ا�شتهت ال�سفن»
وبالتايل ف�إن غالبية الأ�سر اللبنانية تعاين الأمرين يف كيفية ت�أمني ما يلزم لدخول �أبنائها املدار�س ،لدرجة �أن العديد منهم عمد �إىل نقل
�أوالده م���ن املدار����س اخلا�ص���ة التي ن�ش�أوا وتلقوا �أوىل علومه���م فيها �إىل مدار�س خا�صة �أخرى تكون �أق�ساطه���ا املدر�سية متما�شية �أكرث مع
قيم���ة دخله���م املادي ،بينما �س���ارع �آخرون وبخطوة واحدة لنقل �أوالدهم من املدار�س اخلا�صة �إىل املدار�س الر�سمية الأمر الذي �أثر �سلباً يف
نفو�س العديد من الأوالد الذين كانوا قد اعتادوا على م�ستوى علمي معني وبيئة اجتماعية خمتلفة .وطبعاً ،نحن هنا ل�سنا ب�صدد التقليل
من احرتامنا للمدار�س الر�سمية �إال �أننا نتحدث عن واقع يعي�شه الأهايل والأبناء.
ع���ام بع���د ع���ام الأو�ض���اع الإجتماعي���ة تتفاق���م �س���وءاً ،والأو�ض���اع الإقت�صادية ت�ستم���ر يف الرتاجع ب�ش���كل ال يطمئن على الإط�ل�اق وبالتايل
املطلوب دوماً من امل�س�ؤول عن هذه العائلة �أن يتحمل كل ما هو متوجب عليه من معي�شة وكهرباء وماء ومدار�س وما يتبعها من متطلبات
دون �أن يحرك �ساكناً �أو �أن يتلفظ بكلمة� ،أما يف حال جتر�أ و�أطلق �صرخته ب�أعلى �صوت فيبادرونه فوراً بالقول :ملاذا �أجنبت الأوالد طاملا ال
ي�سعك �أن تتحمل م�صاريفهم؟ وامل�ضحك املبكي يف �آن معاً �أنه يكون قد �أجنب ولدين فقط ال غري!
وال�س����ؤال ال���ذي يط���رح نف�س���ه هو :هل باتت م�س�ألة الإجن���اب مرهونة فقط بالأغني���اء وبالتايل هل العلم بدوره �أم�سى حك���راً على الأغنياء
�أي�ضاً؟ م�س�ألة فيها نظر.
املدار����س �شرع���ت �أبوابه���ا ال�ستقب���ال التالمي���ذ ،واملكتب���ات بد�أت بت�أم�ي�ن كل ما يلزم الطال���ب بدءاً من الكت���ب املدر�سية م���روراً بالقرطا�سية
واحلقائ���ب املدر�سي���ة ،ومنها من و�ضع �أ�سعاره «باليورو» �أو «الدوالر» وهناك من اكتفى بو�ضع ت�سعريته باللرية اللبنانية .باخت�صار م�س�ألة
الكتب و�أ�سعارها مرهونة باملدار�س التي يرتادها التالميذ �أما باقي اللوازم املدر�سية فهي مرهونة ب�ضمائر �أ�صحاب هذه املكتبات.

وبالرغ ��م مما �أوردناه من ملحة عامة عن الواقع
املر الذي يتخبط فيه الأهل كان ال بد من متابعة
م ��ا يجري عن كث ��ب لنقل هموم ه� ��ؤالء الأهايل
ومعرفة ما يعانونه ب�شكل مف�صل ودقيق.
لكن قب ��ل الدخول يف التفا�صي ��ل ،قامت «�صيدا
ع�ب�ر التاري ��خ» بجول ��ة على ع ��دد م ��ن املدار�س
اخلا�ص ��ة حيث ت�أكد لنا م ��ا �أوردناه حول م�س�ألة
انتقال عدد من التالميذ �إىل املدار�س الر�سمية
واملدار� ��س اخلا�ص ��ة الت ��ي تتما�شى م ��ع �أو�ضاع
الأهل الإقت�صادية ال�صعبة.

هذا الع ��ام �شهد تغريات جذرية من قبل الأهل،
يق ��ول « :من ��ذ � 5سنوات حتدي ��د ًا بد�أن ��ا نلم�س
معان ��اة كبرية ل ��دى الأهل يف ما يخ� ��ص م�س�ألة
دف ��ع الأق�ساط وق ��د حاولنا جاهدي ��ن �أن نخلق
حل ��و ًال بديلة فلج�أن ��ا �إىل م�س�ألة دف ��ع الأق�ساط
ب�شكل �شهري لإتاح ��ة الفر�صة �أمام الأهل لدفع
ما �أمكنهم �شرط �أن يت ��م دفع الق�سط املدر�سي
قب ��ل انته ��اء الع ��ام الدرا�س ��ي ،كم ��ا جل�أنا �إىل
�إن�شاء جلنة من الأهايل املي�سورين لدعم ه�ؤالء
الأه ��ايل �ش ��رط �أن يذه ��ب هذا الدع ��م املادي
بالدرج ��ة الأوىل للطالب املحتاج�ي�ن املتفوقني
الذي ��ن ي�ستحقون �أكرث من غريه ��م هذه املنحة
�إذا �ص ��ح التعبري ،وهنا ال �أنك ��ر �أن هذه امل�س�ألة
�ساع ��دت بع� ��ض الأه ��ايل �إال �أنا مل تك ��ن مبثابة
احلل اجل ��ذري للبع� ��ض الآخر ،خ�صو�ص� � ًا و�أن
�أعباء احلياة اليومية بات ��ت �صعبة للغاية .نحن
م ��ن جهتنا نا�س ��ف ملا �آل ��ت �إليه �أو�ض ��اع �أهايل
طالبن ��ا ،ال �سيم ��ا �أنن ��ا م�شين ��ا معه ��م م�سرية
تعليمي ��ة تعاونا خاللها دوم ًا ملا فيه خري طالبنا
الذي ��ن هم مبثابة الأبناء ،لكن يف النهاية هناك
واق ��ع ال ب ��د �أن نواجه ��ه وبالت ��ايل ال ي�سعن ��ا �أن
نطل ��ب من الأه ��ل �أكرث مما ه ��و مبقدورهم لأن
الإن�س ��ان طاق ��ة يف النهاي ��ة .كل م ��ا ي�سعن ��ا �أن
نتمن ��اه لطالبنا هو النجاح والتوفيق �أينما كانوا
عل ��ى �أم ��ل �أن تتح�س ��ن الظ ��روف الإقت�صادية
واملعي�شي ��ة ال�صعبة للحد من ه ��ذا الو�ضع الذي
بات م�أ�ساوي ًا».

تغريات جذرية

الظروف �صعبة

مدي ��ر �إح ��دى املدار� ��س اخلا�صة حت ��دث �إلينا
متمني� � ًا ع ��دم الإف�ص ��اح ع ��ن ا�سم ��ه ،ف�أكد �أن

بدوره ،مدير �إحدى املدار�س الر�سمية �أ�شار �إىل
�أن هن ��اك العدي ��د من الأهايل الذي ��ن ي�سجلون

كيف هو الواقع على الأر�ض
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�أوالده ��م يف املدار� ��س الر�سمية كونه ��ا تتما�شى
�أكرث مع الظ ��روف الإقت�صادية ال�صعبة ،يقول:
« الق�سط يبقى معق ��و ًال جد ًا و�ضمن الإمكانيات
املادي ��ة املق ��دور عليه ��ا ،وبالت ��ايل ب�إم ��كان رب
الأ�سرة �أن يتدبرها عك�س ما هو الو�ضع بالن�سبة
للمدار�س اخلا�صة� .أما يف حال عدم ا�ستطاعته
ذل ��ك ،نح ��اول �سوي ًا �إيج ��اد الطريق ��ة املنا�سبة
لكيفية الدفع ،و�صدقين ��ي �أهايل كرث ي�سارعون
�إىل ت�سجي ��ل �أوالده ��م خ�صو�ص� � ًا يف ال�صفوف
الثانوية .وعك�س ما يت�صور البع�ض ف�إن املدار�س
الر�سمي ��ة حتق ��ق نتائ ��ج متمي ��زة يف ال�شهادات
الر�سمي ��ة ،فالنج ��اح لي�س حكر ًا عل ��ى املدار�س
اخلا�ص ��ة مع احرتام ��ي ال�شديد له ��ا ،وبالنهاية
التلمي ��ذ الذي ينوي �أن ينج ��ح ب�إمكانه �أن يحقق
ذل ��ك �سواء يف املدار�س اخلا�صة �أم الر�سمية ما
ا�ستطعن ��ا لأن ه ّمه ال يقت�صر فق ��ط على ت�أمني
الدرا�سة لأوالده فمتطلبات احلياة تقت�ضي �أكرث
من ذلك».

ماذا يقول الأهل؟
ملعرف ��ة املزيد ع ��ن الأ�سباب التي دفع ��ت �أولياء
الطالب �إىل تغيري مدار�س �أوالدهم التي اعتادوا
�أن يرتادوها منذ ال�صغر ،التقينا عدد ًا منهم.

لل�ضرورة �أحكام
�سم�ي�ر ك�شل ��ي �أب لثالث ��ة �أوالد ا�ضط ��ر لنقلهم
�إىل مدر�س ��ة خا�صة تتما�شى �أك�ث�ر مع مادياته،
يق ��ول :عام بع ��د عام حاول ��ت �أن �أ�صرب لأحتمل
�أعباء الأق�س ��اط املدر�سية التي كانت «تهلكني»،
وذلك ك ��ي ال �أحرم �أوالدي م ��ن مدر�ستهم التي
اعت ��ادوا عليها وبالتايل �أ�صب ��ح لهم العديد من

الرفاق الذي ��ن �أ�صبحوا ك�أخواتهم لكن ما باليد
حيلة وال �سيما بع ��د �أن رفعت املدر�سة �أق�ساطها
املدر�سية �سن ��ة وراء �سنة حيث بات يتوجب علي
دفع ما يقارب الـ  15مليون لرية للعام الدرا�سي،
هذا عدا عن �شراء الكتب التي كنت �أدفع ثمنها
باليورو� ،أ�ضيفي ثمن القرطا�سية وم�ستلزماتها،
خ�صو�ص� � ًا و�أن ��ه كان هن ��اك ن ��وع مع�ي�ن م ��ن
القرطا�سي ��ة الت ��ي كان يتوجب علين ��ا �شراءها،
الأمر الذي كان يكلفني ما يقارب الـ  20مليون ًا،
لذل ��ك ا�ضطررت لنقله ��م �إىل مدر�س ��ة خا�صة
�أخ ��رى وحالي ًا �أن ��ا �أدفع ن�صف قيم ��ة الأق�ساط
املدر�سي ��ة الت ��ي كن ��ت �أدفعه ��ا ،واهلل يق ��درين
و�أمتك ��ن م ��ن �إكمال علمه ��م و�إي�صاله ��م لأعلى
املرات ��ب العلمية لأن هذا م ��ا يبقى لهم فهذا هو
ر�صيدهم احلقيقي ولل�ضرورة �أحكام».

لل�سوق وال�صندوق
من ��ى بدران �أم البنتني ،تعم ��ل موظفة يف �إحدى
ال�ش ��ركات اخلا�ص ��ة ،تق ��ول :ك�أي �أم متني ��ت
الأف�ضل دوم ًا البنتي لذلك اخرتت لهما مدر�سة
خا�صة تتما�شى مع متنياتي .وال �أ�ستطيع �أن �أنكر
ب�أن م�ستواهما العلمي كان جيد ًا جد ًا خ�صو�ص ًا
و�أن ه ��ذه املدر�س ��ة تعط ��ي  3لغ ��ات الفرن�سية،
الإجنليزي ��ة والإ�سبانية �أي�ض ًا ،لك ��ن مع الأ�سف
الظ ��روف مل ت�أت كما كنت �آم ��ل ،فاحلياة دوم ًا
تفاجئن ��ا وال ترتك لنا م ��ج الإً للفرح والأحالم.
ه ��ذا هو احل ��ل بعد �أن فقدت زوج ��ي هذا العام
بح ��ادث �سري وبات يتوج ��ب عل ��ي �أن �أكون الأم
والأب �أي «لل�سوق وال�صندوق» .ومبا �أن �أو�ضاعنا
كان ��ت متو�سط ��ة مادي ًا فل ��م يع ��د با�ستطاعتي
�إكم ��ال امل�ش ��وار وحدي وحتمل خمتل ��ف الأعباء
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تحقيق

عقد �إتفاق �إن�شاء فندق �صيدون يُب�صر النور في �صيدا

املادي ��ة دون �أن ا�ضط ��ر �إىل �إج ��راء تغي�ي�رات
جذري ��ة يف حياتي �أولها م ��ع الأ�سف ا�ضطراري
لنقل �أوالدي من مدر�ستهم التي �أحبوها ون�ش�أوا
فيه ��ا �إىل مدر�س ��ة خا�صة يكون مبق ��دوري دفع
ق�سطه ��ا املدر�سي الذي اتفق ��ت و�إدارة املدر�سة
على تق�سيط ��ه �شهري� � ًا .ل�ست �سعي ��دة بالت�أكيد
به ��ذا الو�ض ��ع اجلدي ��د والهموم تلفن ��ي من كل
�صوب ،لكن هذا هو احلل الأن�سب حالي ًا� ،أمتنى
�أن يتح�س ��ن دخل ��ي امل ��ادي لأعيده ��م جم ��دد ًا
ملدر�ستهم و�أ�صدقائهم».

الأعباء كثرية
طارق �ش ��رارة �أب خلم�سة �أوالد ،يعمل كموظف
يف �إح ��دى م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،يق ��ول« :بالرغم
من �أن ظرويف املادي ��ة مل تكن باملمتازة �إال �أنني
�أدخل ��ت �أوالدي �إىل �إح ��دى املدار� ��س اخلا�ص ��ة
املعقول ��ة من حي ��ث �أق�ساطه ��ا املدر�سية ،لكنني
ه ��ذا العام مل يع ��د با�ستطاعتي حتم ��ل الأعباء
املادية التي نعاي�شها يومي ًا �سواء من خالل ارتفاع
�أ�سع ��ار ال�سلع �أو دفع فواتري املاء والكهرباء التي
ن�سددها دون �أن نراه ��ا �أو ارتفاع �سعر البنزين
وغريه.
ه ��ذا الواقع دفعن ��ي �إىل ت�سجيلهم هذا العام يف
�إح ��دى املدار� ��س الر�سمية القريب ��ة من املنزل،
وهك ��ذا ا�صبحت �أوفر يف ثم ��ن اٌ�ساط املدر�سية
ومر�صوف النقليات� ،أ�ضيفي لذلك ا�سعار الكتب
املدر�سي ��ة التي ال ت�سج ��ل �إال بالل�ي�رة اللبنانية.
هذا التغيري �أزعجني دون �شك من ناحية �إال �أنه
�أراحني من ناحية ثاني ��ة لأنني �أ�صبحت �أحتكم
�أك�ث�ر يف م�صروف املن ��زل والراتب بات يكفيني
لآخر ال�شهر».
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�شو بدو يق�ضي املعا�ش ليق�ضي؟
جميلة فاعور� ،أم لثالثة �أوالد تعمل كممر�ضة يف
�إحدى امل�ست�شفيات ،تق ��ول »:منذ �سنوات ن�سيت

نغمة املدر�سة اخلا�صة� ،ش ��و بدو يق�ضي املعا�ش
ليق�ضي»؟.
دوامي عمل ،و�أن ��ا �أعمل لي ًال نهار ًا
يعمل
زوج ��ي
ّ
وبال ��كاد نتحمل م�صاري ��ف احلي ��اة و�أعباءها،
فف ��ي ه ��ذا البل ��د املعي�ش ��ة �صعب ��ة ومتطلباته ��ا
�أ�صع ��ب و�أ�صع ��ب ،فكي ��ف �إذا �أردت �أن ت�سجلي
� 3أوالد يف مدر�س ��ة خا�صة؟! �أن ��ا �أخذت امل�س�ألة
«من ق�صريها» و�سجلتهم يف املدر�سة الر�سمية،
ونتائجهم املدر�سية حت ��ى ال�ساعة جيدة «واللي
ب ��دو يتعلم بيتعل ��م» .فيما م�ضى كان ��وا يتعلمون
حت ��ت ال�سنديانة عل ��ى يد �أ�ست ��اذ واحد وتخرج
منهم كبار العظماء ،اليوم هناك �أهايل يدفعون
م ��ا يدفعونه م ��ن �أق�ساط و�أوالده ��م ال يفلحون،
لذلك �أع ��ود و�أقول «اللي ب ��دو يتعلم بيتعلم وين
ما كان».
وهك ��ذا نلح ��ظ ب�أن ت�أث�ي�ر الظ ��روف املعي�شية و
الإجتماعية التي يتخبط بها اللبنانيون بات يفوق
الإحتمال ،وال�س�ؤال �إىل �أين نحن �سائرون؟ وهل
من نهاية له ��ذا النفق املظلم ال ��ذي يقتلع �شيئ ًا
ف�شيئ ًا كل �أحالمنا ومتنياتنا.
اجل ��واب على هذا ال�س�ؤال ه ��و بيد امل�س�ؤولني يف
ه ��ذه الدولة الذي ��ن يفرت�ض �أن يكون ��وا هم �أول
من ي�سهر على راحة املواطن يف هذا البلد الذي
بدوره ال يطلب امل�ستحيل بل يطلب �أب�سط حقوقه
�أال وه ��ي ت�أمني لقمة عي�ش كرمية لأوالده ومقعد
درا�سي ميكنه احل�صول على م�ستوى علمي جيد
يخ ّول ��ه �أن يكون عن�صر ًا فاع ًال يف املجتمع ،فهل
ب ��ات يعترب ه ��ذا املطلب بامل�ستحي ��ل يف بلد كان
يفرت� ��ض �أن يبقى بلد الإ�شعاع والن ��ور؟! م�س�ألة
بحاجة لإع ��ادة النظر لإنقاذ م ��ا ميكن �إنقاذه،
فرجاء �أال ترتددوا �أيها امل�س�ؤولون.

املهندس محمد السعودي ورجل األعمال عزت قدورة

�إحتفل يف الق�صر البلدي يف مدينة
�صيدا بتوقي ��ع �إتفاقية �إن�شاء فندق
�صي ��دون يف املدين ��ة وذل ��ك خالل
م�ؤمتر �صحايف عقده رئي�س البلدية
املهند� ��س حمم ��د ال�سع ��ودي الذي
مث ��ل البلدي ��ة يف توقي ��ع الإتفاقي ��ة
كفري ��ق �أول ،فيما متثل ��ت ال�شركة
اللبناني ��ة للتطوي ��ر والإ�ستثم ��ار
الفندق ��ي بال�سي ��د ع ��زت ق ��دورة
كفريق ثاين .
وتطرق ال�سعودي خالل امل�ؤمتر ال�صحايف �إىل جملة
موا�ضيع وم�شاريع �صي ��دا احليوية اجلاري تنفيذها
وال �سيم ��ا اخلط ��وات الإوىل عل ��ى طري ��ق تخلي�ص
املدينة من كارثتها البيئية املتمثلة بجبل النفايات .
ح�ض ��ر امل�ؤمت ��ر ال�صح ��ايف �إىل املهند� ��س ال�سعودي
وال�سي ��د ق ��دورة نائ ��ب رئي�س بلدي ��ة �صي ��دا ال�سيد
�إبراهي ��م الب�س ��اط  ،وم�ست�شار املهند� ��س ال�سعودي
ال�سيد حممد الزين  ،و�أع�ضاء املجل�س البلدي ال�سيدة
عرب رع ��د كل�ش  ،وال�سادة  :مطاع جمذوب وحممد
قرب�صلي وعلي دايل بلطة وم�صطفى حجازي ونزار
احل�ل�اق وح�س ��ن ال�شما� ��س وحممد ال�سي ��د وحممد
ح�س ��ن البابا وحممد من ��ذر �أبوظهر وحممد البزري
وكامل كزب ��ر وحممود �شريتح ،وال�سيد طالل قدورة
وال�سيد عم ��ر عزت قدورة ( مدي ��ر و�صاحب �شركة
�سوليفر) وعدد من رجال الأعمال  ،ورئي�س الدائرة
الهند�سي ��ة يف بلدية �صي ��دا املهند� ��س الدكتور زياد
حكواتي وعدد من ممثلي و�سائل الإعالم .

ال�سعودي
املهند� ��س ال�سع ��ودي رحب باحل�ض ��ور وبالإعالميني
وعر�ض مل�شاري ��ع مدينة �صيدا احليوية التي هي قيد

التنفي ��ذ ويف مقدمه ��ا التخل�ص من جب ��ل النفايات
الذي مي ��ر بثالثة مراح ��ل :الإوىل  :ان�شاء احلاجز
البح ��ري والثاني ��ه ت�شغي ��ل معمل النفاي ��ات والثالثة
التعامل مع جبل النفايات وفرزه وردم البحر
وتوج ��ه املهند� ��س ال�سع ��ودي بال�شك ��ر لوزي ��ر البيئة
الإ�ستاذ ناظ ��م اخلوري الذي �أعط ��ى موافقة وزارة
البيئ ��ة لل�سماح بالبدء باملرحل ��ة الإوىل من امل�شروع
م�ش�ي�را �إىل �أن ر�سال ��ة وزارة البيئ ��ة ت�ش�ت�رط بع�ض
النقاط ،و�أن الوزارة كانت متعاونة يف هذا امللف.
واخلطوة الثانيه  :مبا�شرة العمل من جمل�س الإمناء
و الإعمار ،واملجل�س دع ��ا املقاول �شركة داين خوري
لالجتم ��اع مع ��ه ي ��وم الإثن�ي�ن الق ��ادم ليعطيه امر
املبا�شرة بالعمل.

توقيع �إتفاقية �إن�شاء فندق �صيدون
وتط ��رق ال�سعودي �إىل �إتفاقي ��ة �إن�شاء فندق �صيدون
فقال  :جنتمع اليوم لنوقع عقد ان�شاء فندق �صيدون
عل ��ى �أر�ض العق ��ار رقم  375م�ساحته ��ا  451181م
م .الت ��ي متلكها البلدية ( �شم ��ال �صيدا بالقرب من
مدين ��ة رفيق احلريري الريا�ضي ��ة) واجلميع يعرف
�أن ��ه كان يوج ��د يف �صي ��دا فندق �إ�سم ��ه « طانيو�س «

فندق صيدون

ث ��م حتول �إىل �إ�سم «�صي ��دون»  ،و�إن �شاء
اهلل مب�ساعي الأ�ست ��اذ عزت قدورة نعيد
ل�صي ��دا ه ��ذا الفن ��دق ليتمتع ب ��ه اهايل
املدينة واي زائر .
وق ��ال  :من املعيب �أن ال يكون يف �صيدا
فندق مب ��ا تعنيه هذه الكلم ��ة  ،واليوم
�سنوق ��ع عل ��ى �إن�ش ��اء فن ��دق �صي ��دون
وهذا التوقيع على الإتفاقية لن ي�صبح
�س ��اري املفع ��ول �إال بع ��د موافقة ديوان
املحا�سبة.
وتابع ال�سع ��ودي  :الفندق الذي �سيتم ت�شييده م�ؤلف
م ��ن  4طوابق عبارة عن  84غرفة ويوجد فيه مارينا
على البحر  ،ويلزمه حواجز امواج وفيه نادي يخوت
�سياح ��ي وغري ذلك من املراف ��ق ونحن ن�شكر ال�سيد
ع ��زت ق ��دورة الذي �أخ ��ذ امل�شروع عل ��ى عاتقه وبد�أ
بعمل الت�صميمات.
واخلطوة الثانيه عمل الر�سوم التف�صيلية واحل�صول
على الرخ�صة للبدء بالتنفيذ و�أعتقد �أن ذلك �سيكون
�أوائل العام القادم .
ولف ��ت ال�سع ��ودي �إىل �أنه �سيتاح لأه ��ايل �صيدا باب
الإ�ستثم ��ار يف الفندق حيث �ستك ��ون �شركة م�ساهمة
واملالك الرئي�سي هو ال�سيد عزت قدورة وح�صته 20
 ،%و � %80ستعر�ض على اهايل �صيدا للإ�ستثمار .
ودع ��ا ال�سع ��ودي الراغب�ي�ن بالإط�ل�اع عل ��ى درا�سة
اجل ��دوى يف مبن ��ى البلدي ��ة� ،أو دف ��ع ر�س ��وم لق ��اء
احل�ص ��ول على ن�سخة منها مقاب ��ل مبلغ مليون لرية
لبنانية .
ومبوجب الإتفاقية حددت م ��دة الإ�ستثمار والإنتفاع
بامل�ساحة املح ��ددة بـ  35عاما  ،على �أن تدفع اجلهة
امل�ستثمرة بدال �سنوي ��ا يرتاوح بني � 275 – 125ألف
دوالر �أمريكي طيلة فرتة الإ�ستثمار.
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حوار:ليال بديع ها�شم

خا�صة مم ّيزة �إن كان على �صعيد م�ستوى ال�شخ�ص ّية املق�صودة �إجتماع ّياً او �سيا�س ّياً � ...أم كانت هذه ال�شخ�ص ّية لها دور
خا�ص���ة نكه���ة ّ
ل���كل زي���ارة ّ
ه���ام متق���دّم يف ع���دّة م���ج الإت من خالل دورها املتقدّم و املعروف ب�سريتها الذات ّية من كل النواحي ك�س ّيدة جمتمع ...و �أم و �صديقة و رفيقة درب
زوج و عائلة.
و على هذا الأ�سا�س ميكن و�صف و تقييم ال�شخ�ص ّية امل�صقولة باملعرفة و الإدراك ...و العلم  ..و املح ّبة ..و الإن�سان ّية  ...لدرجة التفاين يف حماية
الأ�سرة و املجتمع.فال�س ّيدة “هند العبد الل” واحدة منهم فكان خيارنا �صائب يف اختيارها لتكون منوذج املر�أة العاملة ال�صابرة املكافحة على مر
ال�سنني لتكوين �أ�سرة �صاحلة مه ّذبة خمل�صة لدينها ووطنها و جمتمعها �إ�سوة ب�سائر الأ�سر ال ّلبنان ّية التي مت ّكنت بكل جدارة و ثقة من حتقيق
الذات الإجتماع ّية و الإن�سان ّية لرفع �ش�أن املجتمع ال ّلبناين �إىل �أ�سمى درجة من درجات التقدّم و الإزدهار.
ال�س ّيدة “هند “ �إىل جانب دورها ك�أم و زوجة ال�س ّيد ح�سن ّ
البطاح �إ�ستطاعت �أن جتمع ما بني دورها كر ّبة منزل و دورها ّ
كموظفة ب�صفة رئي�س
فرع خدمات ال�شركات يف �صيدا و اجلنوب (�أوجريو) بعيداً عن التق�صري يف الواجبات و الآداء ما بني الدورين ك�أم حنونة �إن�سان ّية حمافظة على
كل واجباتها الإجتماع ّية و العائل ّية و كم�س�ؤولة مبا�شرة عن توفري اخلدمات لكل النا�س مبناقب ّية مهن ّية و ثقة بالنف�س و �إن�ضباط وفق القوانني
اخلا�صة.
املرع ّية الإجراء امل ّتبعة يف امل�ؤ�س�سات الر�سم ّية و
ّ
بطاقة تعريف
•من هي ال�س ّيدة هند العبد اهلل ّ
بطاح؟
ع ّرفت ع ��ن نف�سها ب�أ ّنها من موالي ��د  1955منطقة
رياق اللبنان ّية – البقاع حيث كانت ن�ش�أتها الأوىل يف
بي ��ت ع�صامي حمافظ لأم و �أب حملوا �إرث اجلدود
يف الرتبي ��ة و ال ��دور و العم ��ل ح ّت ��ى التف ��اين لبناء
�أ�سرة يحتذى بها �أم ��ام النا�س و �أ�شارت يف حديثها
�أن والده ��ا كان رج ًال ع�سكر ّي� � ًا يف اجلي�ش ال ّلبناين
فتع ّلم ��ت من ��ه الإن�ضب ��اط و الوف ��اء و الإخال�ص يف
العمل ّثم انتقلت العائلة �إىل �صيدا و كانت يف مرحلة
الطفولة الثانية حيث ترعرعت يف البيئة ال�صيداو ّية
اخلال�ص ��ة و هي حتب �صيدا كثري ًا ب�أهلها و نا�سها و
تل ّقت كل علومها يف مدار�س املدينة.
املرحلة الأوىل مدر�سة الراهبات “�سان – جوزيف”
و انتق ّلت بعدها �إىل ثانو ّية �صيدا حيث توج ّبت كافة
مراحل تعليمها و حظت على �شهادة الفل�سفة.

ّ
السيدة هند العبد الله ّبطاح والزميلة ليال الهاشم
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و خ�ل�ال فرتة متابعة تل ّقي علومها و درا�ساتها العليا
،تز ّوج ��ت من رفيق ال ��درب و العمر ح�س ��ن ّ
البطاح
�شجعه ��ا و تواف ��ق معه ��ا يف متابع ��ة درا�ستها
ال ��ذي ّ
ّ
اجلامع ّي ��ة – عل ��وم �سيا�س ّية يف اجلامع ��ة اللبنان ّية
و مت ّكنت م ��ن احل�صول على ال�شه ��ادة بدرجة ج ّيد
جد�أ
و م�سك اخلتام� ...إنتقلت �إىل مرحلة ر ّبة منزل ك�أم
تق ��وم بواجباتها املقدّ�سة التي توج ��ب كل �أم القيام
به ��ا و تنفيذها م ��ن رعاية و عطاء ووف ��اء وحم ّبة و
�إخال� ��ص لبن ��اء الأ�س ��رة الق ّيمة لكل م ��ا للكلمة من
معنى و م�ضمون للم�ساهمة يف بناء املجتمع.
و�أ�ش ��ارت يف حديثها ب�أن بعدم ��ا رزقها اهلل �سبحانه
و تع ��اىل بخم�سة بن ��ات �إ�ستطاع ��ت بالرغم من كل
الظروف ال�صعبة التي عانى منها لبنان يف املراحل
ال�سابق ��ة �أن تبني الأ�س ��رة وفق �أمنياته ��ا و �أمنيات
زوجه ��ا بعد ما و ّفرا له ��م كل �سبل الراحة و الرعاية
الكامل ��ة م ��ن التح�صيل العلم ��ي املم ّي ��ز باملعرفة و

اخلربة و العطاء.
وم ��ن ح ��ق كل �أم �أن تفتخ ��ر و تعتّز برتب ّي ��ة �أ�سرتها
وفق الأ�ص ��ول الإجتماع ّية لأن التفاين و الإخال�ص و
العطاء مهم جد ًا و م�ستمر يف بناء الأ�سر الإجتماع ّية
حلماي ��ة م�سرية الأجيال و الأه ��ل و الأ�صدقاء حتت
عن ��وان املح ّبة و الإخال�ص للعائلة و الوطن يف �سبيل
بن ��اء جمتمع قوي فحدّثتنا عن و�ض ��ع العائلة ب�شكل
عام وفق الرتتيب التايل:
• نادين”:مهند�سة �إت�ص الإت” مت�أهلة من فاروق
عو�ض و هو �أي�ض ًا مهند�س �إت�ص الإت
• مريانا “ماج�ست�ي�ريف البزن�س”مت�أهلة من وائل
غ�ساف “مهند�س”
ّ
• مرمي “ مهند�سة ديكور” مت�أهلة من �سامر عبد
الغني “رائد يف اجلي�ش اللبناين”
• ديانا “�صيديل”
• ن ��ور “�سنة ثانية بزن�س” خمطوبة من املهند�س
حممد �أمربي�س

• كي���ف تع ّرفت عل���ى �شريك العمر و رفيق
الدرب؟
عندم ��ا كنت يف مرحلة البكالوري ��ا بال�صدفة التقيت
ب ��ه و تع ّرفنا على بع�ضنا البع� ��ض فكان اللقاء الأ ّول و
بعد م ��رور عام تقريب ًا ّ
توط ��دت العالقة و دخل قلبي
فه ��و مه ّذب و ط ّيب القل ��ب و �إن�ساين وواقعي باحلياة
فاجنذبنا �إىل بع�ضنا البع�ض و ح�صل الن�صيب و من
ث � ّ�م ال� � ّزواج و ا�ستطعنا بالتع ��اون و التفاهم و املح ّبة
بناء هذه الأ�سرة الط ّيبة التي ي�شهد لها اجلميع.
و احلمدهلل عالقاتنا مع الأهل و الأقارب و الأ�صدقاء
ج ّيدة جد ًا نابعة من احلب و الوفاء للجميع.
• معاناة الأ�سرة؟
�أكي ��د كل �أ�سرة عانت وف ��ق ظروفها اخلا�صة مبعاناة
�صعب ��ة ملتابع ��ة م�سرية احلي ��اة و خا�ص ��ة يف بدايات
العم ��ر م ��ن ت�أ�سي� ��س الأ�س ��رة يف ظل ظ ��روف لبنان
ال�سابقة من ح ��روب و تهجري حيث تع ّر�ضت م�صالح
زوج ��ي للدمار خ�ل�ال ف�ت�رة الإجتي ��اح الإ�سرائيلي و
خا�ص ��ة �أن ��ه كان تاجر �أخ�ش ��اب هذا الأم ��ر �أ ّثر فينا
ّ
كث�ي� ً
را و �أع ��اق م�س�ي�رة العائل ��ة لفرتة حم ��دودة من
الناحي ��ة املال ّي ��ة ولكن بال�ص�ب�ر و التع ��اون ا�ستطعنا
جتاوز املحنة.
• �أ�صعب حلظات العمر؟
�أ�صع ��ب حلظ ��ات العم ��ر التي م� � ّرت يف حياتي ميكن
و�صفها بلحظتني و �صدمتني
ال�صدمة الأوىل:عندما تل ّقيت خرب وفاة �أخي الوحيد
فت�أث ��رت كثري ًا ب ��كل جوارحي و من �أعم ��اق قلبي لأنّ
ل�ل��أخ مع ��اين كث�ي�رة ال تو�ص ��ف � ،إ ّن ��ه فقي ��د العائلة
�إفتقدته كجزء من كياين.
ّ
ال�صدمة الثانية :عندم ��ا تلقيت خرب جرمية �إغتيال
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
ً
بالرغم من �أ ّنني ال �أعرفه �شخ�ص ّيا  ،و لكنني عرفته
م ��ن �أعماله الإن�سان ّي ��ة و الإجتماع ّي ��ة  ،و اخلدمات ّية

لبناء الإن�سان و الب�شر و احلجر مع ًا.
لأنّ ال�شهيد هو رمز الوحدة الوطن ّية  ...و رمز العطاء
الإن�ساين لدعم الأجيال القادمة لأجل وطنه لبنان.
فكن ��ت �أقدّره كث�ي� ً
را و ما زل ��ت � ،إ ّنه �إن�س ��ان مم ّيز و
�شخ�ص ّيته مرموقة لبنان ّية  ،عرب ّية  ،دول ّية.
• ماذا عن حقوق املر�أة؟
لغاي ��ة ه ��ذه ال�ساع ��ة مل حت ��ظ امل ��ر�أة اللبنان ّي ��ة يف
جمتمعن ��ا عل ��ى ح ّقه ��ا ب�شكل كام ��ل وف ��ق الأ�صول و
القوانني املرع ّية الإجراء لإن�صافها يف املجتمع
لأنّ دوره ��ا ي ��وازي دور الرج ��ل يف العط ��اء و الوف ��اء
و الإن�سان ّي ��ة لدع ��م م�س�ي�رة احلي ��اة و بن ��اء الأ�سر و
املجتم ��ع.لأنّ يف �إعتقاده ��م وف ��ق التو�صي ��ف عن ��د
البع�ض من �أ�صحاب الهمم املعار�ضة لإن�صاف املر�أة
و ح ّقه ��ا ال�شرع ��ي يف احل�صول عل ��ى كل الإمتيازات
الت ��ي تلي ��ق بدورها ك�أم ك�س ّيدة جمتم ��ع ...و نا�شطة
يف كاف ��ة اجلمع ّي ��ات العاملة يف بن ��اء املجتمع للعمل
مع� � ًا يد ًا بيد �إىل جانب الرجل للإرتقاء باجلتمع �إىل
�أ�سم ��ى درجات الرق ��ي و التقدّم و الإزده ��ار فلماذا
الإعرتا�ض و مل�صلحة من ...فهل هو قرار �سيا�سي �أم
عقم �سيا�سي؟
لذا علينا الكفاح و الن�ضال يف �شتّى امليادين و املحافل
ال�سيا�س ّي ��ة و الإجتماع ّي ��ة و الهيئ ��ات و املنظم ��ات و
امل�ؤ�س�سات اللبنان ّية و العرب ّية و الدول ّية
لتثبت ج ��دارة و دور املر�أة اللبنان ّية من خالل تظافر
اجلهود و القوى مع� � ًا يد بيد مع كافة امل�ؤ�س�سات التي
مت ��د يد العون و توفر كل ال�سبل للح�صول على حقوق
املر�أة كحق م�شروع �إن�سان�سي ووطني.
لأنّ م�شارك ��ة امل ��ر�أة يف كاف ��ة املياي ��ن ال�سيا�س ّي ��ة و
الإجتماع ّي ��ة هام جد ًا و �ض ��روري ح�سم هذا اخليار
و النزاع.
و الدلي ��ل املم ّيز على ه ��ذا التم ّني ميكن و�صف جناح
و ف ��وز دور امل ��ر�أة العامل ��ة يف املج ��ال ال�سيا�س ��ي و
الإجتماعي يف لبنان

هن ��اك �س ّيدات جمتمع و ن ّواب ووزراء �أثبتا جدارتهنّ
ب�إمتي ��از يف �شتّى امليادين التي تبو�أهن و مثلي الأعلى
ب ��كل �إفتخ ��ار ال�س ّيدة به ّي ��ة احلريري �إم ��ر�أة مم ّيزة
جاه ��دت يف احلياة و �صربت ك�إمر�أة �سيا�س ّية ناجحة
مت ّكن ��ت من متكني ح�ضورها بكل ما للكلمة من معنى
�إىل جانب احل�ضور الرتبوي و الإجتماعي و اخلدماتي
يف �شتّى امليادين من خالل توفري كافة اخلدمات لكل
النا� ��س دون متييز بني عرق و مذهب و دين و منطقة
�إ ّنها �إمر�أة ناجحة لكل لبنان.

الهوايات
ال�سباحة � ....سماع املو�سيقى ذات الطابع الرومن�سي
لأنّ املو�سيق ��ى ج ��زء م ��ن حياتي اليوم ّي ��ة ،ف�أنا �أحب
التجدّد و التجديد و الذوق الرفيع لأنّ التجديد يعطي
للإن�سان رونق خا�ص و �آمال و �آفاق.

�آخر الكالم
• م���اذا تتم ّن���ى ال�س ّي���دة هن���د العب���د اهلل من
الفانو����س ال�سح���ري ؟ �إن حظ���ت علي���ه م���ن
حتقيق �أمنيات للفوز بكل الطموحات؟
�أنا �أطلب من ه ��ذا الفانو�س ال�سحري العجيب الغري
واقع ��ي يف املنط ��ق و لكن عل ��ى �سبيل التم ّن ��ي �أطلب
�أن ير�س ��م الأمان و الإ�ستقرار و اله ��دوء للبنان و �أن
يحب ��وا بع�ضهم البع�ض و ال �أطلب منه باملطلق املال و
ال ��رزق لأن اهلل �سبحانه و تعاىل هو الر ّزاق الكرمي و
متنيات ��ي ال�شخ�ص ّية و الواقع ّية �أنا �أحب وطني كثري ًا
و �صي ��دا ب�أهله ��ا و نا�سها و كل الأ�صدق ��اء و الأهل و
الأق ��ارب و للجي� ��ش اللبن ��اين معزّة و حم ّب ��ة خا�صة
حماه اهلل لأ ّنه حامي الوطن و �ضامن م�سرية العي�ش
امل�شرتك.
ّ
و �أمتن ��ى يف اخلت ��ام التقدّم و الإزده ��ار ملجلة �صيدا
نظ ��ر ًا لأهم ّي ��ة دورها الوطن ��ي اجلام ��ع مبوا�ضيعها
املتنوع ��ة و حتقيقاتها امله ّمة الإجتماع ّي ��ة و الوطن ّية
ال�شاملة لكل لبنان.
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يف جل�سة حماكاة للجمعية العامة للأمم املتحدة للت�صويت على طلب فل�سطني الع�ضوية
طالب مدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري يعلنون دولة فل�سطني

برعاية وح�ضور رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري
وم�شارك ��ة �سفري فل�سطني يف لبنان الدكتور عب ��د اهلل عبد اهلل ،ودعما لتوجه
القيادة الفل�سطينية للأمم املتحدة للمطالبة مبقعددولة فل�سطني يف اجلمعية
العام ��ة ،عق ��د تالمذة مدر�سة احل ��اج بهاء الدين احلري ��ري يف �صيدا جل�سة
حم ��اكاة للجمعية العامة للأمم املتحدة للت�صويت على قبول ع�ضوية فل�سطني
 ،وج�سد خاللها التالمذة ممثلي الدول الأع�ضاء يف اجلمعية العامة للمطالبة
ب�إع�ل�ان دولة فل�سط�ي�ن بناء على املادة الرابعة م ��ن الف�صل الثاين من ميثاق
الأمم املتحدة .وح�ضر اجلل�سة التي عقدت يف املعهد اجلامعي للتكنولوجيا يف
جممع احلريري الرتبوي يف �صيدا :ممثل الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة مدير مكتبه
طارق بعاي�صريي ،ممثل رئي� ��س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ع�ضو
املجل� ��س البل ��دي حممد قرب�صلي  ،وممثل من�سقية تي ��ار امل�ستقبل يف اجلنوب
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ع�ض ��و املن�سقية امني احلري ��ري ،ورئي�س جمعية جتار �صي ��دا و�ضواحيها علي
ال�شري ��ف وامينة �سر اللجن ��ة اللبنانية الفل�سطينية للح ��وار والتنمية املحامية
ماي ��ا جم ��ذوب وع ��دد م ��ن اع�ض ��اء اللجن ��ة وممثلة مدي ��ر املعه ��د اجلامعي
للتكنولوجب ��ا �سو�سن �صادق ومديرتا ثانوية رفيق احلريري رندة درزي الزين
والبهاء وداد النادري .فعلى مدى اكرث من �ساعة ون�صف ال�ساعة  ،حتول مدرج
احدى قاعات املحا�ضرات يف املعهد اجلامعي للتكنولوجيا اىل جم�سم م�صغر
للجمعي ��ة العامة للأمم املتح ��دة ،حيث اتخذ �أكرث من مائة تلميذ وتلميذة من
البه ��اء اماكنهم يف مقاع ��د اع�ضاء الهيئة العامة وامام كل منهم علم بالده ،
فتق ��دم مندوب قطر التي تر�أ�ست اجلل�سة الأع�ض ��اء احلا�ضرين  ،وكان الفتا
ع ��دم تخ�صي�ص مقعد لإ�سرائيل ت�أكيدا على حق ال�شعب الفل�سطيني يف دولته
 ،وح�ضر مندوب لبنان ومندوبة فل�سطني ومندوبي الدول الكربى .
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الذكرى التا�سعة والع�شرين النطالق جبهة املقاومة الوطنية

يف احتف ��ال جماهريي حا�شد ،وبح�ضور ق ��ادة الإحزاب الوطنية والف�صائل
الفل�سطيني ��ة ،وممثلي الهيئ ��ات الإجتماعية والنقابي ��ة والثقافية وال�شعبية
وال�شخ�صي ��ات الوطني ��ة� ،أحيا ابن ��اء �صيدا ،بدع ��وة من التنظي ��م ال�شعبي
النا�ص ��ري و اللقاء الوطني الدميقراط ��ي وجبهة املقاومة الوطنية اللبنانية،
والأح ��زاب الوطني ��ة ،الذكرى التا�سع ��ة والع�شرين النط�ل�اق جبهة املقاومة
الوطني ��ة ،يف ال�ساد�س ع�شر من �أيلول �سن ��ة  1982لتد�شن عهد ًا جديد ًا من
الكفاح �ضد الع ��دو ال�صهيوين الذي كانت جيو�شه قد اجتاحت لبنان و�صو ًال
�إىل العا�صم ��ة ب�ي�روت .و خا�ض ��ت جبه ��ة املقاوم ��ة الوطنية الكف ��اح امل�سلح
�إ�ضاف ��ة �إىل الن�ض ��ال ال�شعب ��ي �ضد جي� ��ش الإحتالل حتت �شع ��ار  »:الوطن
ب ��اق و الإحت�ل�ال �إىل زوال ...و�سننت�ص ��ر» ،و�أنزل ��ت ب ��ه �ضرب ��ات موجعة،
وقدمت على مذبح الوط ��ن ال�شهداء واجلرحى والأ�سرى.يف �ساحة ال�شهداء
رمزال�شهادة واملقاومة ،ويف ظل الأع�ل�ام واليافطات� ،أ�ضاء رئي�س التنظيم
ال�شعب ��ي النا�ص ��ري الدكت ��ور ا�سام ��ة �سع ��د �شعل ��ة الإنطالق ��ة با�سم جبهة
املقاوم ��ة الوطني ��ة اللبنانية.وقد �ألقى عريف احلف ��ل الدكتور خالد الكردي
كلم ��ة باملنا�سبة توجه فيها بالتحي ��ة �إىل �صناع التحرير� ،إىل �أبطال املقاومة
الذي ��ن قدموا النفي� ��س والغايل من �أجل حترير الوط ��ن ،ويف مقدمتهم رمز
املقاوم ��ة الوطني ��ة اللبنانية م�صطف ��ى معروف �سعد .وتوج ��ه اىل املقاومني
الأبط ��ال و�إىل اجلرحى والأ�سرى وال�شهداء بالق ��ول� :إننا على العهد باقون،
و�إننا �سنوا�صل حمل راية الكفاح دفاع ًا عن وحدة لبنان العربي الدميقراطي
وعن حريته وا�ستقالله.
و �ألق ��ى رئي� ��س التنظي ��م ال�شعب ��ي النا�صري الدكت ��ور �أ�سامة �سع ��د كلمة يف
املحت�شدين مما جاء فيها:
�إن ��ه ي ��وم جميد يف تاريخ لبنان والع ��رب� ،إنه يوم الإنت�ص ��ار ،انت�صار ارادة
الأح ��رار والث ��وار واملقاومني عل ��ى منطق الإنه ��زام و الإ�ست�س�ل�ام� ،إنه يوم
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الإنت�ص ��ار على جحاف ��ل العدوان و الإرادة الإمريكية ،عل ��ى الت�آمر الرجعي
العرب ��ي ،على اليمني الرجع ��ي اللبناين� ،إنه يوم الإنت�صار ل�شعب لبنان على
الغزو والعدوان و الظلم و الإ�ستبداد والقهر.
م�س�ي�رة طويل ��ة تعمدت بدم ��اء ع�شرات الأل ��وف من ال�شه ��داء واملخطوفني
واجلرحى والأ�سرى ،لكن هذه امل�سرية املباركة �أثمرت انت�صار ًا وعز ًا وكرامة
وعنفوان�أُ ،و �أثمرت حترير الأر�ض.
م�س�ي�رة املقاوم ��ة هذه م�س�ي�رة م�ستمرة حت ��ى الآن ،و�ست�ستم ��ر طاملا هناك
�ش�ب�ر واحد حمتل من �أر�ض لبنان وفل�سطني والعراق ،ومن كل �أر�ض عربية.
�ست�ستم ��ر حتى اجناز التحرير وا�ستعادة احلق ��وق الوطنية ل�شعب فل�سطني،
حتى هزمية امل�شروع ال�صهيوين فوق �أر�ضنا العربية،و حتى وقف التدخالت
الغربي ��ة والأطل�سية ف ��وق �أر�ضنا .هذه املقاومة �ست�ستم ��ر ،ولن يوقفها �شيء
مهم ��ا ت�آمروا عليه ��ا وتواط�أوا .ف� ��إرادة الأح ��رار والثوار يف لبن ��ان والوطن
العرب ��ي �أق ��وى .وكم ��ا انت�ص ��رت املقاوم ��ة يف حترير�أر�ض لبن ��ان ،ويف �صد
الع ��دوان� ،ستنت�صر يف كل مكان.ونح ��ن نطالب احلكومة اللبنانية بان�صاف
هذه املقاومة ،وباعالن يوم � 16أيلول من كل عام عيد ًا وطني ًا النطالقة جبهة
املقاومة الوطنية.ت�آمروا ،وال يزالوا يت�آمرون على املقاومة .فلنتذكر جيد ًا يف
عام ، 82وقبل عام ، 82كي ��ف ت�آمروا على املقاومة الفل�سطينية وعلى القوى
الوطنية اللبنانية عندما كانت تقاتل من �أجل حترير ال�شريط احلدودي .يف
ح�ي�ن كان اليمني الرجعي اللبناين يدعم قيادة �سع ��د حداد ،ويقدم له املال
ويغطيه �سيا�سي ًا ومعنوي ًا .كانت قوى املقاومة تقاتل من �أجل حترير الأر�ض،
يف ح�ي�ن �أن ه ��ذا اليم�ي�ن الرجع ��ي ،والرجعية العربي ��ة والوالي ��ات املتحدة
الإمريكي ��ة كانوا يت�آم ��رون عليها و�أعطوا ال�ضوء الأخ�ض ��ر للعدو ال�صهيوين
لك ��ي يجت ��اح لبنان يف ع ��ام ، 82وقالوا ل ��ه خ ّل�ص نف�س ��ك وخل�صنا من هذه
املقاومة .

والآن ال�سيناريو ذاته يتكرر� ،أمريكا ،وا�سرائيل ،والغرب ،والرجعية العربية،
واليمني الرجعي اللبناين ،يت�آمرون مرة �أخرى على املقاومة  .كل ذلك لعيون
الع ��دو ال�صهيوين.يقولون �إن املقاومة هي تهديد لفئات �أخرى يف لبنان .هم
�ضد املقاومة مهما كانت هوية هذه املقاومة .و�أقول لكم واهلل :لو �أن حزب اهلل
ع ��ن بكرة �أبيه قال اليوم �إنني الت ��زم املذهب ال�سني ف�إن ذلك لن ير�ضيهم،
ب ��ل �سي�ستمرون يف الت�آمر على ه ��ذه املقاومة كما ت�آمروا على املقاومة يف كل
مكان .هم �أتباع ه�ؤالء الأقزام الرجعيون ،دائم ًا تخيب �آمالهم ودائم ًا �إرادة
الأحرار والثوار واملقاومني تنت�صر ،وهي منت�صرة ب�إذن اهلل.
ونح ��ن نعتقد �أن اجناز التحرير ال ميكن �أن يكتمل الإ بتحرير الإن�سان يف
لبن ��ان ،ومهمة حترير الإن�سان ال تقل �أهمي ��ة عن حترير الإر�ض ،حتريره
م ��ن الإ�ستغالل والقه ��ر والظلم.نقول له ��م يف لبنان فق ��راء ،ويقولون لنا
انتظ ��روا ال�صدقات وعلب الكرتون .نقول له ��م ال ت�سرقوا،ال تنهبوا ،ونحن
ل�سن ��ا بحاج ��ة ل�صدقاتك ��م ،ول�سنا بحاجة لك ��م .نقول له ��م �إن ال�شباب ال
ي�ستطي ��ع �أن ي�ؤمن �سكن في�ضع ��وا ال�شروط التعجيزي ��ة ،ويقولون لل�شباب:
�إذهب ��وا اىل �أحد بنوكنا ليقر�ضكم قر�ض ًا �سكني� � ًا تدفعونه م�ضاعف ًا .نقول
له ��م �أن هن ��اك بطال ��ة ولي�س هن ��اك فر�ص عم ��ل ،يقول ��ون للمواطن جمع
عائلت ��ك و�إذه ��ب �أنت واياه ��م « لعند الربن� ��س �أو الربن�سي�س ��ا� ،أو ال�سنيور
�أو ال�سني ��ورة ،ليدب ��روك ب�ش ��ي حمل» .الرجعي ��ة والر�أ�س امل ��ال امل�ستغل يف
لبن ��ان لي�س عنده حلول مل�شاكل النا�س�.أقول للمواطن اللبناين �أن ال يراهن
عل ��ى الر�أ�سم ��ال الرجعي يف لبن ��ان يف تقدمي حلول مل�شاكلن ��ا ،فهو ال يفكر
الإ بت�أم�ي�ن م�صاحل ��ه فقط ،وي�ستغل النا�س لكي يبق ��ى يف ال�سلطة مرتبع ًا.
يقدم اخلدم ��ات مقابل الوالء ال�سيا�سي  .هذا هو اليمني الرجعي يف لبنان
الذي فرط بالكرامة الوطنية عندما قال لنا �أن ال تقاتلوا العدو ،و�أنه ميكن
�أن يبق ��ى فوق �أر�ضنا ويف �سمائنا وبحرنا .ه ��م فرطوا بالكرامة الإن�سانية
وباحلق ��وق الإ�سا�سية للنا�س فال رهان عليه ��م .وندعوا كل امل�ؤمنني بخيار
املقاوم ��ة �أن ي�ستكملوا امل�سرية ،م�سرية حترير املواطن و الإن�سان يف لبنان.
نح ��ن بانتظار �أن تن�صف احلكوم ��ة مدينة �صيدا بعد طول حرمان على كل
امل�ستوي ��ات ،يف امل�شاري ��ع الإمنائي ��ة واخلدماتية والوظائ ��ف العامة  .كان
هن ��اك حرم ��ان �شديد له ��ذه املدينة ،ونح ��ن ننتظر و�س ��وف نرى.الثورات
العربي ��ة ا�ستلهمت روح املقاومة من هن ��ا يف لبنان ،ومن فل�سطني والعراق.
ه ��ذه ال�شع ��وب قالت :اذا كانت املقاومة ت�صدت لأع ��دى اجليو�ش فكيف ال
ن�ستطي ��ع نحن �أن نت�صدى لهذه الدكتاتوري ��ات الكرتونية؟ فكانت الثورات
يف تون� ��س ويف م�صر .وابتد�أ احلراك قب ��ل �أن تدخل عيله قوى الإ�ستعمار،
ق ��وى حلف الإطل�س ��ي والواليات املتح ��دة الإمريكية والرجعي ��ات العربية

والرجعي ��ات املحلية يف كل قطر لتحرف الثورات عن م�سارها ،ولكن هناك
ا�صرار من قبل الثوار ،وق ��د �شاهدنا كيف �أن ثوار م�صر اقتحموا ال�سفارة
الإ�سرائيلي ��ة ،وط ��ردوا �سف�ي�ر الع ��دو ال�صهيوين م ��ن القاه ��رة ،وحطموا
اجلدار ،وقالوا �إنها هذه هي م�صر ،م�صر جمال عبد النا�صر� .أما بالن�سبة
ل�سوري ��ا ،قلن ��ا منذ البداية �إنن ��ا مع املطالب امل�شروع ��ة لل�شعب ال�سوري يف
احلري ��ة والدميقراطي ��ة والعدالة والتق ��دم و الإزدهار .وه ��ذا �أمر طبيعي
�أكدت ��ه القيادة ال�سورية ،واتخذت اجراءات يف هذا الإجتاه .ولكن ال�س�ؤال
الكب�ي�ر له�ؤالء الذي ��ن ينخرطون يف امل�شروع الإمريك ��ي ،امل�شروع التفتيتي
للمنطقة ،نق ��ول لهم :هل فع ًال الواليات املتحدة واحللف الأطل�سي يريدون
ا�صالح ��ات ،وتقدم وازدهار لل�شعب ال�س ��وري؟ �أم يريدون �أن تقدم �سوريا
تن ��ازالت مل�صلحة الع ��دو يف اجلوالن؟ ويريدون من �سوري ��ا �أي�ض ًا �أن توافق
عل ��ى بقاء قوات ع�سكرية �أمريكية يف الع ��راق؟ و�أن توقف دعمها للمقاومة
يف لبنان وفل�سطني؟ و�أن يفر�ضوا عليها حتالفاتها؟
وهذه الرجعية العربية التي يت�ش ��دق ملوكها بق�ضية املطالب امل�شروعة نقول
لهم :ماذا تعرفون عن احلرية والعدالة وامل�ساواة؟ ماذا تعرفون عن الكرامة
الإن�سانية واحلقوق الإن�سانية؟ ف�أنتم تفر�ضون على النا�س �أن ينحنوا �أمامكم
ويق ّبلوا �أياديكم � ،أنتم خمادعون مت�آمرون.
فامل�ش ��روع ي�ستهدف �سوريا ووحدته ��ا وا�ستقرارها ،وي�سته ��دف كل املنطقة
بالتفتيت اىل دويالت متقاتلة متحاربة لكي تبقى ا�سرائيل هي امل�سيطرة.
كلنا نريد احلري ��ة والدميقرااطية والعدالة وامل�ساواة ولكن ه�ؤالء الرجعيون
املنخرط ��ون حتت م�سميات عدي ��دة :منها علمانية،و منه ��ا دينية ،وبع�ضهم
مرتبط بامل�شروع الإمريكي.
اللي بكفروا النا�س �شم الإً وميين ًا كيف بدهن يحكونا بالدميقراطية واحلرية
والعدل وامل�ساواة؟
ويف نهاي ��ة الأمر �ستنت�صر ارادة النا� ��س ،ارادة الإحراروالثوار ،وهم �أقرب
النا� ��س للحري ��ة والعدالة وامل�س ��اواة النهم دفع ��وا �أثمان م ��ن دمائهم ،ومن
حياته ��م ،يف �سبي ��ل احلري ��ة والدميقراطي ��ة والعدالة وامل�س ��اواة و يف �سبيل
مواجه ��ة القهر و الإ�ستغالل.و�أخري ًا ،حتي ��ة ل�شعب فل�سطني ،ال�شعب املكافح
من ��ذ �أكرث من �ستة عقود ،وال يزال متم�سك ًا بق�ضيته مدافع ًا عن حقوقه وعن
مقد�سات ه ��ذه الأمة.دائم ًا الرجعي ��ون العرب يخادعون ��ه ،ويخيبون �آماله،
ويرتكون ��ه يف ن�صف الطريق� .ضغطوا عليه وقالوا ل ��ه :لتكن املفاو�صات هي
ال�سبي ��ل وترك ��وه وحيد ًا! و�س ��ار يف املفاو�ض ��ات ،ولكنه مل يتخ� � ّل عن كفاحه
امل�سلح .واليوم نحن لدينا تخوف يف مو�ضوع اعالن الدولة الفل�سطنية .
ف�ألف حتية ل�شعب فل�سطني الذي �سينت�صر �سينت�صر�،سينت�صر.
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برعاية وح�ضور عقيلة دولة رئي�س جمل�س النواب ال�سيدة رندى بري
املكتب الرتبوي حلركة �أمل � -شعبة حارة �صيدا يكرم طالبه الناجحني

ك� � ّرم املكتب الرتب ��وي حلركة �أمل� ،شعبة حارة �صي ��دا طالبه املتخرجني للعام
الدرا�سي  2011بح�ضور ال�سيدة رندى بري والتي بدورها �أ�شادت بدور القطاع
الرتبوي نظر ًا لأهميته يف متكني الطالب والطالبات يف ر�سم م�ستقبله وتن�شئته
الأجيال القادمة.
واعت�ب�رت ال�سيدة رن ��دى ب ��ري �أن النه�ضة الرتبوي ��ة والثقافي ��ة و الإجتماعية
والفكرية �أ�سا�س هام يف بناء املجتمع اللبناين و�سائر املجتمعات.
و�ش ��ددت �أي�ض� � ًا يف كلمتها خالل حفل التخ ��رج والتكرمي للط�ل�اب والطالبات
الفائزين بدرجة ممتازة جد ًا يف �شتى امليادين الرتبوية.
ً
وب�أن م�سرية الن�ض ��ال واملقاومة والكفاح طويلة جد ًا ويتطلب منا جميعا �أن نكون
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يد ًا واح ��دة للعمل على نبذ الطائفية واملذهبية التي حتيط باملنطقة لدرء و�إبعاد
اخلطر عن لبنان يد ًا بيد نبني وطننا ونحميه بال ِعلم واملحبة والثقافة والتعاون.
ويف خت ��ام احلف ��ل و ّزعت ال�شه ��ادات التقديري ��ة على كل الط�ل�اب والطالبات
الذين فازوا بامتياز بالعام الدرا�سي املن�صرم.
وقامت يف ختام احلفل بجولة على جم ّمع نبيه بري الريا�ضي يف حارة �صيدا
والتق ��ت العديد من الفعاليات وكبار م�س�ؤويل حركة �أمل يف احلارة واجلنوب
لالطالع منهم على جمريات الأمور وعلى مطالبهم لو�ضعها مو�ضع التنفيذ،
بح�ض ��ور رئي� ��س بلدية حارة �صي ��دا �سميح الزي ��ن و�أع�ضاء املجل� ��س البلدي
و�أع�ضاء نادي حارة �صيدا و�شخ�صيات ووجوه �إجتماعية.
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بهية احلريري تقيم افطارا تكرمييا على �شرف اللواء عبا�س ابراهيم
تقديرا جلهوده يف حفظ اال�ستقرار يف �صيدا ومنطقتها وتوليه مهامه اجلديدة

كرمت النائب بهية احلري ��ري املدير العام للأمن
الع ��ام اللواء عبا�س ابراهيم بحف ��ل افطار اقامته
عل ��ى �شرفه وبح�ض ��ور عائلت ��ه ،يف دارة جمدليون
تقدي ��را ل ��دوره وجه ��وده يف حف ��ظ اال�ستق ��رار يف
�صي ��دا ومنطقته ��ا خالل ف�ت�رة توليه مه ��ام نائب
مدي ��ر املخابرات يف اجلي�ش اللبناين وقبلها رئي�س
فرع خماب ��رات اجلي� ��ش يف اجلن ��وب  ،ومبنا�سبة
توليه مهامه اجلديدة .
ومتي ��ز االفطار التكرميي بح�ض ��وره املتنوع لبنانيا
وفل�سطيني ��ا  ،وكذلك على �صعي ��د فاعليات �صيدا
ومنطقته ��ا وخميماتها ،كما عل ��ى �صعيد احل�ضور
الر�سمي والأمن ��ي  ،كانت يف ا�ستقبالهم احلريري
وال�سيد م�صطفى احلريري “ابونادر” .
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وتق ��دم ح�ضور االفط ��ار  :مفتي �صي ��دا واق�ضيتها
ال�شيخ �سليم �سو�س ��ان  ،مفتي مرجعيون وحا�صبيا
ال�شيخ ح�س ��ن ديل ،مفتي �ص ��ور ومنطقتها ال�شيخ
م ��درار احلبال ،ممثل مطران �صي ��دا ودير القمر
للموارن ��ة اليا�س ن�صار املون�سنيور اليا�س الأ�سمر ،
ممثل مط ��ران �صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك
ايل ��ي ح ��داد الأب �سليم ��ان وهبي ،ممث ��ل مطران
�صور و�صي ��دا ومرجعيون للروم الأرثوذك�س اليا�س
كفوري الأر�شمندريت فادي رباط  ،ممثل الرئي�س
ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة مدير مكتب ��ه ط ��ارق بعا�صريي،
ال�سي ��د �شفيق احلريري ،ع�ض ��وا املجل�س ال�شرعي
اال�سالم ��ي الأعلى “ احلاج حمي ��ي الدين القطب
واملحامي عبد احلليم الزين” .

وح�ض ��ر م ��ن ق ��ادة الأجه ��زة الق�ضائي ��ة والأمنية
والع�سكري ��ة  :رئي� ��س دي ��وان املحا�سب ��ة القا�ض ��ي
عوين رم�ض ��ان ،الرئي�س ��ة الأوىل ملحكمة جنايات
لبن ��ان اجلنوب ��ي القا�ضي ��ة رىل جداي ��ل  ،قائ ��د
ال ��درك العمي ��د �ص�ل�اح ج�ب�ران ،قائ ��د ال�شرطة
الق�ضائية العمي ��د ناجي امل�صري ،مدير العمليات
يف الأم ��ن الع ��ام العميد مع ��روف عيت ��اين  ،قائد
منطقة اجلنوب االقليمي ��ة يف قوى الأمن الداخلي
العميد منذر االيوبي ،املدير االقليمي لأمن الدولة
يف اجلن ��وب العمي ��د يو�س ��ف ح�س�ي�ن  ،رئي�س فرع
املعلومات يف اجلنوب العقيد عبد اهلل �سليم ،مدير
مكتب خمابرات اجلي�ش اللبناين يف �صيدا العقيد
مم ��دوح �صعب ،املدي ��ر االقليمي للأم ��ن العام يف

اجلن ��وب املقدم حامت غملو�ش� ،آم ��ر ف�صيلة درك
�صيدا الرائد �سامي عثمان ،رئي�س مكتب مكافحة
املخدرات يف اجلنوب الرائد هرني من�صور ،رئي�س
مركز امن عام �صيدا املالزم اول عبدو احلاج .
وح�ض ��ر عن ال�سفارة الفل�سطينية � :سفري فل�سطني
عب ��د اهلل عب ��د اهلل  ،القائ ��م ب�أعم ��ال ال�سف ��ارة
الفل�سطيني ��ة ا�ش ��رف دبور والقن�ص ��ل يف ال�سفارة
حممود الأ�سدي .
وع ��ن الق ��وى والف�صائ ��ل الفل�سطيني ��ة  :امني �سر
قي ��ادة ال�ساح ��ة اللبنانية يف حركة فت ��ح وف�صائل
منظم ��ة التحرير الفل�سطينية فتحي ابو العردات ،
ممثل حركة حما�س يف لبنان علي بركة وم�س�ؤولها
يف �صي ��دا اب ��و احم ��د ف�ض ��ل  ،وم�س� ��ؤول حرك ��ة
اجله ��اد اال�سالم ��ي يف لبن ��ان ابو عم ��اد الرفاعي
وم�س� ��ؤول اجلبهة الدميقراطي ��ة لتحرير فل�سطني
يف لبن ��ان عل ��ي في�صل وع�ض ��و قي ��ادة اجلبهة ابو
النايف ،ع�ض ��و املكتب ال�سيا�س ��ي جلبهة التحرير
الفل�سطينية يف لبنان �صالح اليو�سف وع�ضو قيادة
اجلبه ��ة ابو وائل كليب ،وم�س� ��ؤول اجلبهة ال�شعبية
ابو علي ح�سن ،وامني ال�س ��ر العام للجان ال�شعبية
الفل�سطيني ��ة يف لبن ��ان عب ��د مق ��دح ،قائ ��د قوات
الأمن الوطني الفل�سطيني اللواء �صبحي ابو عرب

 ،القائ ��د العام للكفاح امل�سل ��ح الفل�سطيني العقيد
حممود عي�سى “ اللينو”.
وح�ض ��ر م ��ن الفاعلي ��ات  :امل�س� ��ؤول ال�سيا�س ��ي
للجماع ��ة اال�سالمي ��ة يف اجلنوب الدكت ��ور ب�سام
حمود وع�ضو قيادة اجلماعة حممد زعرتي ،ممثل
من�سقية تي ��ار امل�ستقبل يف اجلن ��وب ع�ضو جمل�س
املن�سيق ��ة املحامي حميي الدي ��ن اجلويدي ،رئي�س
بلدية �صي ��دا املهند�س حممد ال�سعودي ،وعدد من
اع�ض ��اء املجل�س البلدي وعدد م ��ن ر�ؤ�ساء بلديات
�صي ��دا والزه ��راين و�ش ��رق �صيدا ،رئي� ��س رابطة
خماتري �صي ��دا ابراهيم عن�ت�ر ،والرئي�س الأ�سبق
لبلدية �صيدا املهند�س احمد كل�ش  ،قن�صل �ساحل
الع ��اج ر�ض ��ا خليف ��ة  ،قن�ص ��ل الفلب�ي�ن علي عالء
الدين  ،ال�سفري ال�سابق عبد املوىل ال�صلح وال�سيد
احمد بك ال�صلح وال�سيد عدنان الزيباوي.
ومن الر�سميني  :املحافظ ال�سابق للجنوب العميد
مال ��ك عب ��د اخلال ��ق ،امني �س ��ر حمافظ ��ة لبنان
اجلنوب ��ي وقائم مق ��ام مرجعي ��ون بالوكالة و�سام
احلاي ��ك ،رئي�س ��ة الدائ ��رة االداري ��ة يف حمافظة
اجلن ��وب رحاب م�شورب  ،رئي�س ��ة دائرة البلديات
يف املحافظة هويدا الرتك  ،رئي�سة دائرة التنظيم
امل ��دين يف �صي ��دا �آي ��ة الزي ��ن  ،رئي� ��س م�صلح ��ة

الإقت�ص ��اد عل ��ي �شك ��رون  ،ورئي�س دائ ��رة املالية
�سم�ي�ر ح�س�ي�ن  ،ورئي�سة دائ ��رة تعاوني ��ة موظفي
الدول ��ة يف اجلن ��وب ل ��ورا ال�سن ،ورئي�س ��ة منطقة
اجلن ��وب الرتبوي ��ة �سمي ��ة حنين ��ة  ،رئي� ��س دائرة
م�ؤ�س�س ��ة كهرب ��اء لبنان يف �صي ��دا املهند�س �سامر
عب ��د اهلل ورئي�س دائرة ال�سج ��ل العديل يف �صيدا
فرا�س معطي.
وم ��ن الفاعلي ��ات االقت�صادي ��ة والنقابي ��ة  :رئي�س
جمل�س ادارة ال�س ��وق احلرة حممد زيدان  ،رئي�س
غرف ��ة التج ��ارة وال�صناع ��ة والزراع ��ة يف �صي ��دا
واجلن ��وب حممد الزع�ت�ري ونائب ��اه رئي�س جتمع
�صناعي ��ي اجلن ��وب حمم ��د ح�س ��ن �صال ��ح ومنري
الب�س ��اط ،رئي�س جمعي ��ة جتار �صي ��دا و�ضواحيها
عل ��ي ال�شريف ،امني عام نقاب ��ة املعلمني يف لبنان
ولي ��د ج ��رادي  ،رئي� ��س احت ��اد نقاب ��ات العم ��ال
وامل�ستخدم�ي�ن يف �صي ��دا اجلن ��وب عب ��د اللطيف
الرتياقي  ،وعدد من ر�ؤ�ساء وا�صحاب امل�ست�شفيات
 ،ورج ��ال الأعم ��ال  :نبي ��ل الزع�ت�ري  ،املهند� ��س
حمم ��د ال�شماع ،مرعي ابو مرع ��ي ،عماد الأ�سدي
 ،جمال رب ��اح ،احمد نحويل  ،املهند�س م�صطفى
احلريري  ،ور�ؤ�ساء وممثل ��و هيئات تربوية واهلية
وح�شد من املدعوين .
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تكرمي �سماحة مفتي �صور
ال�شيخ مدرار حبال يف مطعم العربي �صيدا

ل ّب ��ى �سماحة مفتي �صور و�أق�ضيتها ال�شيخ مدرار
حب ��ال دعوة الأ�ستاذ بدر عبيد �إىل مائدة الغداء
تكرمي ًا له وعلى �شرفه.
بح�ض ��ور� :أمني عام تيار امل�ستقب ��ل ال�سيد �أحمد
احلري ��ري ممث�ل ً�ا بال�سي ��د حمم ��ود بعا�ص�ي�ري
رئي�س بلدي ��ة يارين غ�سان مطل ��ق ورئي�س بلدية
مروح�ي�ن حممد عبيد ومن�سق تي ��ار امل�ستقبل يف
�صيدا �أمني احلري ��ري و�أمني �سر من�سقية �صيدا
كرم �س ��كايف ونائب رئي�س بلدي ��ة يارين الربدان
ومدير مكتب �سماحة املفتي يف �صور علي الفران
والدكت ��ور رم ��زي مرج ��ان ومن�س ��ق امل�ستقبل يف
اجلنوب حممد الداوود و�أ�سعد ا�سماعيل وح�سني
الوجه و�أمني �سر نقابة ال�صيادلة علي عبيد.
ومن وح ��ي املنا�سبة �ألقيت الكلم ��ات التي ت�شيد
ب ��دور �سماحته يف �إدارة �ش� ��ؤون امل�سلمني يف دار
الفت ��وى �صور �إىل جان ��ب امل�ساعدات واخلدمات
الإجتماعي ��ة و الإ�ست�شفائية واملالية التي يقدمها
للمواطنني دون ا�ستثناء.
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مناسبات

جمعية الحركة ال�شّ بابية للتنمية وال�سالم

موظفو املحافظة

محمد سرور ،املهندس محمد دنش ،رئيس ّ
رئيس ّ
محمد السعودي ،مدير مكتب الرئيس نبيه ّبري العميد ّ
بلدية صيدا"املهندس ّ
بلدية
حارة صيدا سميح الزين ،املحافظ نقوال بو ضاهر ومعالي الوزير ميشال موسى

للجمع ّي ��ات الإجتماعي ��ة اخلدماتي ��ة دور و�أدوار
ها ّم ��ة �أ�سا�س ّية ومتعددة يف تنمية املجتمع اللبناين
للم�ساعدة وامل�ساهمة يف �شتّى امليادين الإجتماع ّية
وال�صح ّي ��ة والإ�ست�شفائي ��ة واخلدماتية والإن�سانية
والبيئي ��ة �إىل جانب دعم خيارات التنمية الب�شرية
ال�صعاب
امل�ستدامة مل�ساعدة املجتمع يف جتاوز كل ّ
واملح ��ن وامل�آ�سي والهموم الت ��ي يواجهها يف طبيعة
احلال كل املجتمع.
�إنّ ه ��ذه ّ
ال�شخ�ص ّي ��ات الإجتماع ّي ��ة املرموق ��ة
التي تتب� � ّو�أ �سدّة امله ّم ��ات واملنا�ص ��ب املتقدّمة يف
كاف ��ة اجلمع ّي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات املدن ّي ��ة والر�سم ّية
ّ
واملنظمات العرب ّية والعامل ّية.
ت�سع ��ى جاه ��د ًة بقل ��وب عام ��رة بالف ��رح والعطاء
والوف ��اء الإن�ساين ب ��كل فخر و�إعت ��زاز للإنخراط
يف ه ��ذا العمل ال ��د�ؤوب الإجتماع ��ي واخلدماتي،
�صحته ��ا ووقته ��ا
م�ساهم ��ة منه ��ا وعل ��ى ح�س ��اب ّ
للم�ساع ��دة يف بل�سمة جراح ال ّنا� ��س يف �سبيل بناء
جمتمع قوي.
لذا من ح ��ق ك ّل ال ّنا�س �أن تك ّرم هذه ال�شخ�ص ّيات
الب ��ارزة املهت ّم ��ة ّ
ال�صعي ��د
بال�ش� ��أن الع ��ام عل ��ى ّ
الإجتماع ��ي واخلدمات ��ي والبيئ ��ي والرتبوي ومن
واجبهم منحهم ك ّل ّ
ال�شهادات والتّقدير والإحرتام
وفاء لأدواره ��م وعطاءاتهم و�أدواره ��م الإن�سانية
امل�ستم ّرة.
وبدورنا ك�أ�سرة “جمل ��ة �صيدا” نلقي ّ
ال�ضوء على
جمعي ��ة احلركة ّ
وال�سالم ودورها
ال�شباب ّية للتنمية ّ
الهام املتقدّم.
تقدي ��ر ًا م ّنا �أ�س ��وة بتقدي ��ر ك ّل ال ّنا�س ل ��دور هذه
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اجلمع ّية الفت ّية ال ّنا�شطة التي تقوم ب�أدوار متقدّمة
يف �شتّى امليادين الإجتماع ّية واخلدمات ّية والتّوعية
وال�سالم.
والتّنمية الب�شر ّية ّ

بطاقة تعريف
ت� ّأ�س�س ��ت ه ��ذه اجلمع ّي ��ة الفت ّية ع ��ام 2008والتي
ت�ضم �سبعة �أع�ضاء �أ�سا�سيني:
ّ
 -1رئي�سة اجلمعية
الدكتورة رحاب م�شورب “رئي�سة الدّائرة الإدار ّية
يف حمافظة لبنان اجلنوبي”
 -2نائب الرئي�س
فهد مريي “�أ�ستاذ جامعي”
� -3أمني �ش�ؤون التنم ّية و التطوير
الدكتورة هويدا الرتك“�أ�ستاذ جامعي”
� -4أمني �صندوق
قائم مقام مرجعيون الأ�ستاذ و�سام حايك “رئي�س
دائرة ال ّنفو�س يف حمافظة لبنان اجلنوبي”
� -5أم�ي�ن ال�ش�ؤون ال�صح ّي ��ة و التوعية و اخلدمات
الإجتماع ّية
الدكتور كاظم نور الدين “�أ�ستاذ جامعي”
� -6أمني ال�ش�ؤون البيئ ّية و الإجتماع ّية
�سيمون ّ
خمول رئي�س بلد ّية الهالل ّية
ال�سر
� -7أمني ّ
“نق ��وال معماري”مهند� ��س منطق ��ة يف التنظيم
املدين

�أبرز ن�شاطات اجلمعية لهذا العام
 ّخط ��ة مكافحة احلرائق التي ّمت تب ّنيها من قبل

طاولة الصحافة :الزمالء غالب بعاصيري ،محمد قبرصلي وعقيلته مريانا ،والزميل محمد دهشة،
والزميل جمال الغربي

رئيسة الجمعية الدكتورة رحاب مشورب

جمل�س الوزراء اللبناين
 دورات تدريبية تنموية دائمة يف البلديات. �إقام ��ة معر� ��ض اجلن ��وب ( )2009للح ��رفوال ��ذي عر�ض ن�شاطاته يف جمي ��ع البلديات �ضمن
حمافظة لبنان اجلنوبي.
 دورات تدريبي ��ة مك ّثف ��ة يف منطقة �ص ��ور والتي�إ�ستم ّرت ملدّة �ستة �أ�شهر يف مو�ضوع (القيادة 000
حل ال ّنزاعات 000واجلنوب)000
ّ
 وخ�ل�ال هذا العام م ��ن �ضم ��ن الن�شاطات التيقام ��ت بها اجلمعية حفل �سح ��ور يف �شهر رم�ضان
تكرمي� � ًا ل ��كل ّ
ال�شخ�ص ّي ��ات الت ��ي �ساهم ��ت معنا
ً
ودعمن ��ا معنو ّي ًا وماد ّيا يف مطع ��م ذوات �صيدا -
�إقامة معر�ض بيئي يف الق�صر-البلدي � -صيدا.
�أ ّما بالن�سبة للن�شط ��ات املرتقب تنفيذها ب�إهتمام
من قبل اجلمعية
 املنا�سب ��ة الوطني ��ة الها ّم ��ة “عي ��د الإ�ستقالل”من خالل مارات ��ون خا�ص من وحي املنا�سبة ويليه
توزيع اجلوائز على الفائزين.
 حملة ملكافحة �آ ّفة املخدّرات التي ت�سعى اجلمع ّيةملكافحتها ب ��كل ق ّوة حلماية املجتم ��ع اللبناين من
خالل البلديات.
كم ��ا �أقامت اجلمعية حف ��ل تكرمي يف مطعم ذوات
– �صي ��دا على �شرف ال�شخ�ص ّي ��ات ال�سيا�س ّية و
الأمن ّية و الع�سكر ّية و الق�ضائ ّية و ر�ؤ�ساء البلديات
و فعالي ��ات �إجتماع ّي ��ة و نقاب ّي ��ة �إىل جان ��ب ح�شد
كبري من الهيئات الإجتماع ّية و اجلمع ّيات بح�ضور
ال�سادة الوزراء و الن ّواب و مم ّثل دولة الرئي�س نبيه
ّ
ب ّري "العميد ال ّركن حممد �سرور".

محمد سمير ّ
غدار ،سعادة املحافظ السابق مالك عبد الخالق

الدكتورة هويدا الترك ،ووالدتها ملكة الترك

ماجدة عبد الخالق ،فاطمة ّ
غدار

ديانا عرابي نسرين خليفة

ياسمني بعاصيري ،نقوال معماري ،وعقيلته ماري

ملكة بديع محمد املجذوب وعقيلته حنان
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�أعلنت عن دورة ح�سام الدين احلريري العربية الـ 21بكرة ال�سلة

النائب بهية الحريري� :أردناها دورة تليق
بال�شّ باب العربي وربيعهم في القرن الواحد والع�شرين

عق ��دت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائب بهية احلريري وب�صفتها رئي�سة للجنة العليا
املنظمة لدورة ح�سام الدين احلريري العربية بكرة
ال�سل ��ة م�ؤمترا �صحفيا يف جمدليون �أعلنت فيه عن
تنظي ��م البطول ��ة احلادية والع�شرين لل ��دورة والتي
�ستق ��ام خالل الفرتة م ��ن  13اىل  20اجلاري وهي
فرق « :الريا�ضي واملتح ��د واالنرتانيك» من لبنان،
« الأهل ��ي وال�سبورتينغ» من م�صر « ،امللعب النابلي»
م ��ن تون�س « ،داهوك» من الع ��راق «  ،املحرق « من
البحرين و»جامعة العلوم التطبيقية» من الأردن.
وتق ��ام ال ��دورة الت ��ي تنظمه ��ا م�ؤ�س�س ��ة احلريري
بالتع ��اون مع نادي الف ��داء الريا�ضي –�صيدا حتت
ا�شراف االحت ��اد اللبناين لكرة ال�سل ��ة وتفتتح عند
ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف من م�س ��اء اخلمي�س
املقب ��ل يف قاعة احل�سام الريا�ضي ��ة يف ثانوية رفيق
احلري ��ري يف �صي ��دا بع ��د اع ��ادة ت�أهي ��ل القاع ��ة
مبب ��ادرة م ��ن عائل ��ة احلري ��ري وبتمويل م ��ن بنك
البحر املتو�سط.
�ش ��ارك يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي اىل جان ��ب النائ ��ب
احلري ��ري  ،رئي� ��س االحت ��اد اللبناين لك ��رة ال�سلة
ج ��ورج ب ��ركات ورئي� ��س الن ��ادي الريا�ضي-بريوت
ه�ش ��ام جارودي وممثل بن ��ك البحر املتو�سط مدير
الف ��روع يف لبنان ف ��ادي فليحان  ،وح�ض ��ره من�سق
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ع ��ام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف اجلن ��وب الدكت ��ور نا�صر
حم ��ود ،من�سق قطاع الريا�ض ��ة يف تيار امل�ستقبل يف
لبن ��ان ح�سام الدين زبيب ��و  ،وممثلون عن عدد من
االحتادات والأندية الريا�ضية .

احلريري
ث ��م حتدثت النائ ��ب احلري ��ري فقال ��ت :ت�أتي هذه
الدورة متزامن ًة مع الربيع العربي الذي يعبرّ خالله
ّ
ال�شباب عن عزمهم وت�صميمهم يف بناء م�ستقبلهم
الآمن وامل�ستق ��ر واملزدهر  ..والتّعبري عن طاقاتهم
وطموحاته ��م و�أحالمه ��م و�إبداعاتهم الت ��ي �أ ّكدوا
عنه ��ا يف �أكرث من جم ��ال  ..ويريدون الآن �أن ترقى
�اف عاملية يف العلوم
دوله ��م وجمتمعاتهم �إىل م�ص � ٍ
والفن ��ون والريا�ض ��ة  ..لي�ساهموا م ��ع �أقرانهم من
�أبن ��اء الع ��امل يف ت�أكي ��د مهاراته ��م وجناحاتهم ..
�إنطالق ًا من ثقتهم ب�أنف�سهم وب�أوطانهم وب�أ ّمتهم ..
ولقد �أردنا لهذه الدورة �أن ت�أتي يف موعدها لتواكب
ذل ��ك امل�سار الكب�ي�ر  ..ولتك ��ون دورة ح�سام الدين
احلريري احلادية والع�شرين  ..دورة تليق ّ
بال�شباب
العرب ��ي يف القرن الواح ��د والع�شري ��ن  ..على �أمل
�أن تك ��ون ه ��ذه ال ��دورة ومثيالتها �سبي�ل ً�ا ليتع ّرف
ال�شب ��اب العرب ��ي بع�ضهم على بع� ��ض  ..وليناف�سوا
نح ��و الأف�ض ��ل يف ك ّل جمال  ..لينه�ض ��وا ب�أوطانهم

و�أ ّمته ��م �إىل م�ست ��وى املناف�سة العاملي ��ة التي نتط ّلع
�إليه ��ا يف ال ّريا�ضة وال ّثقافة والعلوم والفنون ويف ك ّل
جمال ..
و�أ�ضاف ��ت :ولق ��د حر�صن ��ا ه ��ذا العام عل ��ى تطوير
املن�ش� ��آت الريا�ضي ��ة لإ�ست�ضاف ��ة هذه ال ��دورة التي
تنظم م ��ن قبل م�ؤ�س�سة احلري ��ري ونادي الفداء –
�صي ��دا  ..وب�إ�شراف الإحت ��اد اللبناين لك ��رة ال�سلة
 ..وه ��ي على �أبواب الدوري اللبن ��اين لكرة ال�سلة ..
وال ��دورات العربية لكرة ال�سلة  ..عل ��ى �أمل �أن نبلغ
تلك الدورات وقد ح ّقق ال�شباب العربي ك ّل ما يحلم
به من حرية وا�ستقرار وازدهار  ..و�إ ّننا منذ اللحظة
الأوىل لإنطالق ��ة ه ��ذه ال ��دورة �أطلقن ��ا عليها ا�سم
ح�سام الدين احلريري ت�أكيد ًا لطموح ال�شباب..
نرح ��ب بكم
وخل�ص ��ت احلري ��ري للق ��ول � :إ ّنن ��ا �إذ ّ
جم� �دّد ًا  ..ونرح ��ب مب�شارك ��ة الع ��راق ال�شقي ��ق ،
ف�إ ّننا نن ّوه باجلهود املم ّي ��زة للإحتاد اللبناين لكرة
ال�سل ��ة ولنادي الفداء – �صيدا من �أجل �إجناح هذه
ال ��دورة و�إ�ستدامتها على �أكمل وج ��ه  ..و�إ ّننا نهدي
ي�ضحون
ه ��ذه الدورة ل�شباب الربي ��ع العربي الذين ّ
ب�أنف�سه ��م من �أجل نه�ضة �أوطانه ��م و�أ ّمتهم ..على
�أم ��ل �أن تكون الدورة الثاني ��ة والع�شرون م�ست�ضيفة
ل� �ـ 22دول ��ة ..عا�ش �شب ��اب لبنان ..عا� ��ش ال�شباب
العربي ..

مفتي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان يخطب فيه اجلمعة
الأوىل� :إفتتاح م�سجدالر�ؤوف يف بلدة عرب اجلل  -ق�ضاء �صيد ا

�أق ��ام ،اجلمعة يف  30م ��ن �أيلول � ،2011س ��كان بلدة عرب اجل ��ل� ،صالة اجلمعة
الأوىل يف م�سج ��د الر�ؤوف .فربعاية �سماحة مفت ��ي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم
�سو�سان مت �إفتت ��اح م�سجد الر�ؤوف الذي نفذته الهيئة الإ�سالمية للرعاية يف بلدة
ع ��رب اجلل -ق�ضاء �صي ��دا مب�ساهمة كرمية م ��ن املح�سن عبد ال ��ر�ؤوف دربا�س
وعائلت ��ه ،وبح�ضور دولة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ممث�ل ً�ا بال�سيد طارق بعا�صريي،
املح�سن الكرمي ال�سيد عبد الر�ؤوف دربا�س ،النائب بهية احلريري ممثلة بال�سيد
�أبو حممود احلريري ،رئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ممث ًال بال�سيد
حممد هالل قرب�صلي ،امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمية يف �صيدا واجلنوب
الدكت ��ور ب�سام حمود ،رئي� ��س بلدية عنقون الدكتور ح�سني فرح ��ات ،رئي�س بلدية
درب ال�سيم مارون جحا ،خمتار بلدة عرب اجلل ال�سيد حممد هالل ،خمتار بلدة
طباي ��ا ال�سيد �إبراهي ��م حمود ،رئي�س منتدى رجال الأعم ��ال الفل�سطيني اللبناين
ال�سيد طارق عكاوي ،نائب رئي�س جمل�س �أمناء الهيئة الإ�سالمية للرعاية الأ�ستاذ
عب ��د الكرمي كزبر و�أع�ضاء جمل�س �أمنائه ��ا ،بالإ�ضافة حل�شود وفعاليات �سيا�سية
ودينية و�إجتماعية و�شعبية من �صيدا وبلدتا عرب اجلل وطبايا والقرى املجاورة.
خطي ��ب اجلمع ��ة الأوىل يف ه ��ذا امل�سجد ال�شي ��خ �سلي ��م �سو�سان  ،مفت ��ي �صيدا
و�أق�ضيته ��ا  ،ه ّن� ��أ �أهايل البل ��دة بهذا ال�ص ��رح الإ�سالمي الكب�ي�ر ،م�ؤ ّكد ًا خالل
خطبت ��ه عل ��ى �أهمي ��ة فعل اخل�ي�ر وامل�سارع ��ة يف اخل�ي�رات وم�ست�شه ��د ًا بالآيات
والأحادي ��ث النبوية ال�شريفة .و�أ�شار �سو�سان �إىل �أهمية دور امل�ساجد يف الإ�سالم
كمركز �إ�شعاع فكري وح�ضاري �إىل جانب دورها الديني والفقهي يف تعليم النا�س
�أ�ص ��ول العبادات واملعام�ل�ات و�أثرها التثقيف ��ي والتوعوي �إزاء خمتل ��ف ال�ش�ؤون
والق�ضاي ��ا التي يتعر�ض لها املجتم ��ع وبناء جيل م�ؤمن بربه .م�شري ًا لدور امل�سجد
حي ��ث �إنن ��ا يف �ضياف ��ة اهلل ،كلنا �سوا�سي ��ة الفرق بني غني وال فق�ي�ر ،بني قوي �أو
�ضعي ��ف ،فامل�ساجد للتوحد ولي� ��س للتفرق ،للتجمع ولي�س للت�شت ��ت� .إن للم�ساجد

مكان ��ة عظيمة يف نفو�س امل�سلمني وهي بيوت اهلل بل و�أحب الأماكن �إليه كما قال
علي ��ه ال�صالة وال�سالم “�أحب البالد �إىل اهلل م�ساجدها و�أبغ�ض البالد �إىل اهلل
�أ�سواقه ��ا” .ولذلك كان �أول عمل ق ��ام به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
ق ��دم للمدينة �أن بن ��ى امل�سجد ليجتمع في ��ه امل�سلمون وتتوح ��د �صفوفهم وجتتمع
كلمتهم وتت�آلف قلوبهم.
و�شكر ال�شيخ �سو�سان املح�سن الكرمي ال�سيد عبد الر�ؤوف دربا�س الذي �ساهم يف
بناء امل�سجد متوجه ًا له وللجميع �أنه “مل يبني م�سجد ًا يف الدنيا فقط بل بنى بيت ًا
يف اجلن ��ة” ،و�أو�ضح �سو�سان الثواب العظيم الذي �سيناله ك ّل فاعل خ ٍري وك ّل من
كان له �سه ٌم يف فعل اخلري وبناء امل�ساجد و�إعمار الأر�ض مبراكز الإميان والتقوى.
كما �شكر �سو�سان اجلهة املنفذة للم�شروع املتمثلة بالهيئة الإ�سالمية للرعاية التي
والكالم ل�سو�سان لها ب�صمة وا�ضحة بكل الأعمال اخلريية والإجتماعية والتنموية
يف �صيدا و�أق�ضيتها وخميماتها ويف اجلنوب املحرر.
وثم ��ن �سو�س ��ان الدور الكبري الذي قام به ال�شيخ ب�س ��ام �ضاهر ،الذي تابع البناء
والتنفي ��ذ من بداي ��ة امل�شروع حتى �إنتهائ ��ه ،فطبع ب�صمات ��ه الوا�ضحة يف �أرجاء
امل�سجد.
�سو�س ��ان ويف حديثه عن الو�ضع الداخلي قال ،نحن نرف�ض الفتنة من �أينما �أتت،
نح ��ن نريد العي�ش امل�شرتك والوف ��اق وال�سلم الأهلي يف بالدنا ،ونع ّول على الوعي
الع ��ام املوجود ،الذي �س ّلم لبنان و�أخرجه من �أزماته .و�شدّد يف كلمته على وحدة
ال�ص ��ف والكلمة بني جميع اللبناني�ي�ن ملواجهة الإخطار املحدق ��ة بلبنان راف�ض ًا
الفتنة الطائفية واملذهبية بني جميع اللبنانيني.
يف اخلت ��ام �أ ّم �سو�س ��ان امل�صلني ،وبعد الإنتهاء من ال�ص�ل�اة متت �إزاحة ال�ستارة
عن اللوحة التذكارية مل�سجد الر�ؤوف .ثم �أومل املتربع دربا�س على �شرف احل�ضور
وليمة الغداء.
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زفاف مائة عرو�س وعري�س من �صيدا ومنطقتها وخميماتها

يف ليلة ا�شبه بليايل الف ليلة  ،ز ّفت عا�صمة اجلنوب �صيدا
مائ ��ة عرو�س وعري�س من �صي ��دا ومنطقتها وخميماتها ،
يف اط ��ار العر�س اجلماعي ال ��ذي نظمته اللجنة اللبنانية
الفل�سطيني ��ة للح ��وار والتنمية للعام الراب ��ع على التوايل
برعاي ��ة النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري وبال�شراكة م ��ع بلدية
�صيدا  ،وبهدف م�ساع ��دة ال�شباب اللبناين والفل�سطيني
يف املنطقة عل ��ى ت�أ�سي�س �أ�سرة عرب حتمل اعباء الزفاف
ومتطلبات ��ه وبدء حياته ��م الزوجي ��ة دون �صعوبات و�شق
طريقهم يف احلياة بثقة وثب ��ات .العر�س اجلماعي الذي
اقي ��م يف الباح ��ة الغربية ملدين ��ة الرئي� ��س ال�شهيد رفيق
احلريري الريا�ضية – ملعب �صيدا البلدي ،ح�ضره �آالف
املدعوي ��ن من اه ��ايل العرائ�س والعر�س ��ان متيز بطابعه
الرتاثي الذي ي�ستعيد وقائ ��ع الأعرا�س العربية التقليدية
القدمي ��ة  ،حي ��ث دخل ��ت بع� ��ض العرائ�س وه ��ن ميتطني
اجلمال ويحملن باقات الورود احلمراء  ،ويت�ألقن باثواب
الزف ��اف البي�ض ��اء املر�صعة فظهرن ب�أبه ��ة حلة  ،جمعت
ب�ي�ن الزين ��ة احلديث ��ة للعرو� ��س وب�ي�ن الزين ��ة التقليدية
القدمية الت ��ي ت�ستخدم فيها احلناء فيما امتطى الأزواج
الأح�صن ��ة وا�صطف وراءهم ع�ش ��رات الأزواج امل�شاركني
وه ��م يلوح ��ون ب�أيديهم حتية للح�ضور وق ��د نرثت فوقهم
الورود وحبات الأرز ،وتقدمت موكب العرائ�س والعر�سان
فرقة زف ��ة تراثية قدم ��ت لوحات فولكلوري ��ة تنوعت بني
العزف عل ��ى الآالت املو�سيقية البدائية واملبارزة بال�سيف
والرت�س والدبكة الرتاثية اللبناينة والفل�سطينية على وقع
الزغاريد و الإغاين ال�شعبية اخلا�صة بالأفراح .
وا�ستعر�ض ��ت احل�ش ��ود الت ��ي ح�ض ��رت العر� ��س الأزواج
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املائ ��ة يتقدمه ��م ممث ��ل النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري رئي�س
جمعي ��ة جتار �صي ��دا و�ضواحيه ��ا علي ال�شري ��ف ورئي�س
بلدي ��ة املدين ��ة املهند�س حمم ��د ال�سع ��ودي وممثل �سفري
فل�سط�ي�ن يف لبن ��ان عب ��د اهلل عبد اهلل القائ ��م بالأعمال
يف ال�سف ��ارة ا�شرف دبور وامني �س ��ر حركة فتح وف�صائل
منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان فتحي ابو العردات
وم�س�ؤول اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني يف لبنان
علي في�صل  ،وممثال مطراين �صيدا للموارنة املون�سنيور
اليا� ��س الإ�سمر ولل ��روم الكاثولي ��ك الأب �سليمان وهبي
ورئي�سة احتاد امل ��ر�أة الفل�سطينية يف لبنان �آمنة جربيل،
وام�ي�ن �س ��ر اللجان ال�شعبي ��ة الفل�سطيني ��ة يف لبنان عبد
مق ��دح  ،وع�ض ��و قي ��ادة جبه ��ة التحري ��ر الفل�سطينية يف
لبن ��ان اب ��و ال�سعي ��د اليو�س ��ف, ،م�س� ��ؤول حرك ��ة فتح يف
منطقة �صيدا حممود العجوري  ،وم�س�ؤول جبهة الن�ضال
اب ��و ح�سن كردي ��ة  ،ورئي�س رابطة اطب ��اء �صيدا الدكتور
نزي ��ه نور الدين البزري ،وعدد م ��ن ر�ؤ�ساء بلديات �شرق
�صي ��دا ومن اع�ضاء املجل�س البلدي ملدينة �صيدا ،ورئي�س
رابطة �آل رباح جمال رباح  ،وح�شد من املدعوين وكان يف
ا�ستقباله ��م م�س�ؤولة جلنة الن�شاطات يف اللجنة اللبنانية
الفل�سطينية للح ��وار والتنمية عرب كل�ش واع�ضاء اللجنة
 .وا�ستقبل ��وا معا موكب العرائ� ��س والعر�سان  ،و�شاركهم
بع� ��ض الفاعليات فرحته ��م بالإن�ضم ��ام اىل فرقة الزفة
والدبك ��ة الرتاثية كم ��ا فعل رئي�س بلدي ��ة �صيدا املهند�س
حممد ال�سع ��ودي  .ثم توجه العرائ�س والعر�سان لي�أخذوا
اماكنه ��م يف “ الكو�شة “ اجلماعية التي امتدت لع�شرات
الأمت ��ار على طول الواجهة الغربية ملدينة رفيق احلريري

الريا�ضي ��ة تتو�سطه ��ا من�صة كبرية �شغلته ��ا فرقتا فرقتا
عماد الرفاعي الرتاثية والكوفية الفل�سطينية اللتان احيتا
العر�س وقدمتا بع�ض الأغاين اخلا�صة بالأفراح  ،قدميها
وحديثه ��ا  .وحت ��ت ا�ضواء املفرقع ��ات والأ�سه ��م النارية
املبهج ��ة وانوار امل�شاعل التي توهج ��ت فوق املكان ،وعلى
وقع �أغاين الأفراح الكال�سيكية تبادل الأزواج امل�شاركون
“ املحاب�س” يف داللة رمزية على الرباط املقد�س الذي
ب ��ات يجمع ب�ي�ن كل زوجني منهم  .وبع ��د التقاط ال�صور
التذكارية مب�شاركة ابرز ال�شخ�صيات احلا�ضرة  ،حتولت
�ساحة العر�س اىل ما ي�شبه حديقة فرا�شات حيث متايلت
العرائ� ��س مع عر�سانهن يف رق�ص ��ة م�شرتكة تفاعل معها
احلا�ض ��رون غناء وتلويحا بالأي ��دي وت�سابق بع�ضهم اىل
التق ��اط ال�صور لهذا اللوح ��ة الفنية اجلميل ��ة بهواتفهم
اخللوية .وتوجت العرو�ض التي قدمت بعر�ض للخيالة .
وا�ستم ��ر عر� ��س �صيدا نحو ث�ل�اث �ساعات ي�ض ��يء ليلها
بالبهج ��ة وين�ش ��ر الف ��رح يف اجوائه ��ا ويعك�سه ��ا ا�ضواءا
ملونة وزينة تلألأت على �صفحات مياه بحرها ،فبدا الرب
والبحر يتقا�سمان املكان وروعة املنا�سبة .
ث ��م ق ��ام الأزواج امل�شارك ��ون مب�شارك ��ة ممث ��ل النائ ��ب
احلريري ال�شري ��ف وال�سعودي بقطع قوالب احللوى التي
توهجت ب�ش ��ل الإت ال�ضوء قبل �أن يطوف ��وا على طاوالت
احل�ض ��ور لتحيته ��م وم�صافحتهم  ،ومن ث ��م م�شاركتهم
الرق� ��ص  ،حيث ُحم ��ل بع� ��ض العرائ� ��س والعر�سان على
الأكت ��اف وعق ��دت حلقات الدبك ��ة امل�شرتك ��ة التي كانت
مزيجا من الرتاث ال�شعبي اللبناين والفل�سطيني ..

ر�أفت نعيم  /ت�صوير :وليد عنرت

اخ�سري من وزنك...دون حرمان
كلنا نريد ان نخ�سر الكليوغرامات و لكن دون حرمان ،دون التزام بنظام غذائي
�صارم ،ودون جمهود ،لكن ما هو احلل؟!
الي ��ك عزيزتي هذه الن�صائح الت ��ي �ست�ساعدك على التحك ��م ب�شهيتك ,تقلي�ص
ال�سع ��رات احلراري ��ة من طعام ��ك ,وزيادة ق ��درة ج�سدك على احل ��رق والأي�ض
وبالتايل خ�سارة الوزن الزائد والو�صول اىل الوزن املثايل:
احر�ص ��ي على �ش ��رب لرت ون�صف م ��ن املاء يومي ��ا ،و ُيف�ضل ان تب ��د�أي كل وجبة
ب�شرب كوب من املاء
وزع ��ي طعامك على ثالث وجب ��ات �أ�سا�سية ووجبتني �سن ��اك عبارة عن ح�صتني
فاكهة
وزع ��ي وجبات ��ك عل ��ى الطريقة التالي ��ة:ال ت�أخري فط ��ورك اكرث م ��ن �ساعة بعد
ا�ستيقاظك من نومك,واف�صل ��ي كل وجبة �أ�سا�سية عن الأخرى بخم�س �ساعات.
�أما ح�ص�ص الفاكهة فتناوليها بعد �ساعتني من الوجبة الإ�سا�سية
التزم ��ي مبمار�سة الن�شاط الريا�ض ��ي وخا�صة ريا�ضة امل�شي مدة  40دقيقة ثالث
مرات ا�سبوعيا ,او ن�صف �ساعة يوميا .و ُيف�ضل ممار�سة الريا�ضة قبل الفطور او
بعد ثالث �ساعات من تناول الطعام
اكرثي من تن ��اول اخل�ضار على كافة انواعها,مع وجباتك �أو بينها .وابد�أي وجبة
غذائك بتناول ال�سلطة اخل�ضراء املح�ضرة بقليل من زيت الزيتون
احر�ص ��ي عل ��ى ان يك ��ون طعامك غن ��ي بالألياف :تن ��اويل اخلب ��ز الأ�سمر,خبز
ال�شوفان,حبوب الفط ��ور ذات القمحة الكاملة,اخل�ضار ,الفاكهة بق�شرتها,والب
قوليات(فول,حم�ص,عد�س,فا�صوليا,بازيال)...
احر�صي على ان تاخذي ق�سطا كافيا من النوم(� 8ساعات) .وحاويل اخللود اىل
النوم باكرا و الإ�ستيقاظ باكرا
تناويل احلليب وم�شتقات احلليب اخلالية من الد�سم ,اما اجلبنة فدائما اختاري
البي�ض ��اء منها(احللوم,البلدي,العكاوي,املجدولة,دوبل كرمي,بلغاري) وابتعدي
ع ��ن اجلبنة ال�صفراء وتل ��ك الغني ��ة بالد�سم(ق�شقوان,فيتا�,سميد�س  ،راميك ,
غرويار  ،روكفور  ،كامبري)
احر�ص ��ي على تناول اللحم القليل الدهن(حلم العجل,حلم البقر) وابتعدي عن
حلم الغنم,اللحوم الع�ضوية الغنية بالدهن امل�شبع(ال�سودا,ال�سمرا,الطحال,ال�س
جق,الب�سرتما,الكوارع,املقانق).
اختاري �صدر الدجاج املنزوع اجللد,وابتعدي عن تناول الفخد,الرقبة واجلوانح

وخا�ص ��ة جل ��د
الدج ��اج الغن ��ي
بالدهون.
ملحب ��ي املرتدي�ل�ا:
تناول ��وا مرتدي�ل�ا
احلب�ش غري ّ
املدخن
عو�ض ��ا ع ��ن مرتديال
اللحم والدجاج
عن ��د الطبخ:ا�ستخدمي
ال�ش ��وي وال�سل ��ق ب ��دال
م ��ن القل ��ي ال ��ذي يغن ��ي
الطعام بالدهون املح ّولة,
وال تعر�ض ��ي الزيت لدرجة
حرارة عالية عند الطهي
عند زيارة املطاع ��م :اطلبي
اللحم,الدج ��اج,او ال�سم ��ك
امل�ش ��وي ولي� ��س املقل ��ي .ام ��ا
البطاط ��ا املقلي ��ة فا�ستبدليه ��ا
فاخت ��اري اخل�ضراء
بامل�شوية او البوريه .اما ال�سلطة
بدال من الكال�سلو
عند زيارة املقاهي�:أطلبي الع�صري الطبيعي %100
(فريز,انانا�س,برتقال,جزر),م�شروبغازيدايت(بيب�سي�,سيفناب,مريندا,بي
ريري),قهوة,ن�سكافيه�,شاي,زهورات
ا�ستدبلي امل�شروبات الغازية العادية بالدايت .وال تتناويل اكرث من كوب يوميا
ا�ستبديل ال�سكر الأبي�ض والأ�سمر بال�سكر ال�صناعي
ملحب ��ي احللوي ��اتّ :
ح�ض ��ري احللوي ��ات(رز بحليب,مهلبية,كا�سرتد�,سميدي ��ة)
باحللي ��ب املن ��زوع الد�س ��م وال�سك ��ر ال�صناع ��ي .اما حمب ��ي ال�شوك ��وال ,اختاروا
ال�شوك ��وال اخلفيفة الوزن و تل ��ك املح�شية بالب�سكويت والزبي ��ب وحبوب الفطور,
ودائما تناولوا ن�صف لوح ال�شوكوال .و ُيف�ضل تناول ال�شوكوال الداكنة بدال من تلك
البنية والبي�ضاء
عن ��د ال�شعور باملل ��ل او ع�صبية يف املزاج ,ال تقبعي باملن ��زل الن هذا يزيد فر�صة
الته ��ام امل�أك ��والت خا�صة تلك الغني ��ة بال�سكر ,لذلك اذهبي لزي ��ارة �صديقة ,او
اخرجي يف نزهة او حتى قومي بالتم�شي حول املنزل
اذا فقدتي ال�سيطرة على �شهيتك وقمتي بالتهام كميات كبرية من الطعام خا�صة
ذلك الغني بالده ��ون وال�سكريات ,قومي مبمار�سة الن�شاط الريا�ضي بعد ن�صف
�ساع ��ة �أو ال تتن ��اويل وجب ��ة الع�ش ��اء ,بهذه الطريق ��ة تكوين ع ّو�ضت ��ي اىل حد ما
ال�سعرات احلرارية الزائدة التي دخلت ج�سدك
واخ�ي�را ولي�س اخرا ,تذكري ان املهم لي�س فقط نوعي ��ة الطعام بل ك ّميته ,لذلك
ح ��ددي دائما كميات الطعام الت ��ي تتناوليها .ون�صيحتي لك ان ال ت�أكلي وجباتك
لت�صل ��ي اىل �شعور التخمة ,بل توقف ��ي عن الطعام دائما قبل الو�صول اىل مرحلة
ال�شبع التام.
دمتم ب�صحة ور�شاقة ...
�أخ�صــائيةالتغذيـة
حنني العينني
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�آل الم�صري  -و�آل البعا�صيري في قاعة �صوفيا  -باال�س الرميلة

أفراح

أفراح

ألف مبروك

احتف ��ل ال�ش ��اب املهند� ��س �إيه ��اب امل�ص ��ري بزفاف ��ه
عل ��ى الآن�س ��ة اجلميلة �سامية بعا�ص�ي�ري يف حفل جمع
�شخ�صيات �سيا�سية واقت�صادية بح�ضور �أمني عام تيار
امل�ستقب ��ل �أحم ��د احلريري �إىل جان ��ب ح�شد كبري من
الأه ��ل والأقارب والأ�صدق ��اء ومتنى اجلميع للعرو�سني
ال�سعادة واحلياة الرغيدة  -بالرفاه والبنني.

أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري متوسطًا أهل العريس

أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري متوسطًا أهل العروس
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�آل �سمحان -و �آل كرد ّية في مطعم �شم�س الأ�صيل -زفتا

أفراح

�إحتفل املهند� ��س ال�شاب منري عبد اهلل
�سمح ��ان بزفاف ��ه على الآن�س ��ة اجلميلة
ليال ح�سني ف�ؤاد كرد ّية و �أقيم باملنا�سبة
حفل ع�شاء فاخر ح�ضره ح�شد كبري من
الفعال ّي ��ات و ال�شخ�ص ّي ��ات الإجتماع ّية
�إىل جان ��ب الأهل و الأقارب و الأ�صدقاء
تخلل احلفل برنام ��ج ف ّني �ساهر �إ�ستم ّر
حتّى ال�صباح.

�آل البزري – و�آل الزين في حارة �صيدا

أفراح

احتف ��ل ال�ش ��اب ن ��ادر الب ��زري بعق ��د قران ��ه عل ��ى الآن�س ��ة
اجلميل ��ة زين ��ب الزي ��ن .يف حف ��ل جم ��ع الأه ��ل والأ�صدقاء
و�أبرزهم:الدكت ��ور عب ��د الرحم ��ن البزري و�سماح ��ة ال�شيخ
ح�س�ي�ن �سرور والأخ ب�س ��اك كجك ونائب رئي� ��س بلدية حارة
�صي ��دا ح�س ��ن ف�ضل �صالح وه�ش ��ام م�شمو�ش ��ي وال�سيد علي
�صفي الدين وال�سيد حممد امل�صري.
ومتنى اجلميع للعرو�سني التوفيق ويف لرفاه والبنني

ألف مبروك
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�آل عز ال ّدين – �آل فرحات

مجتمع
�إحتفل ال�شاب �أحمد عز الدّين بزفافه
عل ��ى الآن�سة نور فرحات  ،و �أقيم بهذه
املنا�سب ��ة حف ��ل ع�ش ��اء فاخ ��ر ح�ضره
ح�ش ��د كب�ي�ر م ��ن الأه ��ل و الأق ��ارب
والأ�صدقاء.

أ
ل
ف
م
بروك

تهنئة
لكرمة خليل الزين

نغم ده�شة ت�ضيء
�شمعة ميالدها العا�شرة

ح ��ازت الطالب ��ة لكرم ��ة الزي ��ن
على �شهادة تقدي ��ر بدرجة ج ّيد
ج ��دا  ،من معه ��د "دار العناية"
املهن ��ي �صي ��دا بكالوري ��ا فن ّي ��ة
"ف ��رع بيع و عالق ��ات جتار ّية"
للع ��ام الدرا�س ��ي 2011 -2010
وباملنا�سب ��ة �إحتفلت الطالبة بعد
�أن حظ ��ت بهذا التقدّم و النجاح
بحفل تكرمي خا� ��ص جمع الأهل
والأقارب و الأ�صدقاء والزمالء.
�ألف مربوك

�أ�ض ��اءت الطفلة نغم حمم ��د ده�شة
�شمع ��ة ميالده ��ا العا�ش ��رة بعدم ��ا
�أطف� ��أت التا�سع ��ة متمني ��ة ان حتقق
اح�ل�ام حياته ��ا وهي ت�ش ��ق طريقها
بجدارة وعلى الئحة ال�شرف طالبة يف
مدر�سة «البهاء» يف �صيدا ،فاحتفلت
مع �شقيقاتها واترابها بعيد ميالدها
وقطع ��ت قالبا من احلل ��وى ،قبل ان
ت�ض ��يء �شمع ��ة ميالده ��ا العا�ش ��رة
وتتقبل التهاين م ��ن والديها الزميل
حمم ��د ده�ش ��ة وعقيلت ��ه عائ ��دة..
مربوك وعقبال املئة عام.

�صالة َ�صح ِ�ضح في �صيدا ت�ست�ضيف عيد ميالد �آل كرنيب

مجتمع

احتفلت عائلة �آل كرنيب بعيد ميالد الطفل عبا�س كرنيب و�أخته زهراء التو�أمان يف حفل جمع الأهل والأ�صدقاء والأقارب ملنا�سبتني كرميتني  ،املنا�سبة الأوىل
مبنا�سب ��ة عي ��د ميالدهما والثانية جناحهما يف العام الدرا�سي وا�ستمر احلفل على وقع �أنغ ��ام املو�سيقى �إىل جانب توزيع الهدايا واحللويات ومتنى لهم اجلميع
طول العمر والفوز الدائم.

يا�سمين عمر العرقوب
تحتفل بعيد ميالدها ال�سابع
�أطف�أت الطفلة يا�سم�ي�ن العرقوب �شمعة ميالدها
ال�سابع ��ة يف �إحتفال �أقام ��ه والداها عمر العرقوب
وجنوى عد�س يف «�سبني�س» يف �صيدا بح�ضور عدد
من االهل واالقارب واال�صدقاء اىل جانب اترابها
الذي ��ن متنوا لها العمر املديد ،قب ��ل ان ي�شاركوها
يف اطف ��اء ال�شموع ال�سبعة ويقدم ��وا لها الهدايا..
عقبال املئة عام يا يا�سمني.
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أبـــــــراج

احلمل

� 21آذار  20 -ني�سان

اجلوزاء

� 21أيار  20 -حزيران

ال�سرطان:

 21حزيران  22 -متوز:

الإ�سد:

 23متوز � 22 -آب:

العذراء:

� 23آب � 22 -أيلول:

�صيدا
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ت�ست���درك �أخ�ي�راً بع����ض الأم���ور
وت�صل���ح م���ا يج���ب �إ�صالح���ه يف
حميط���ك العمل���ي .زي���ارة متوقع���ة
م���ن �أح���د الأ�صدق���اء تفت���ح �صفحة
جديدة م���ن املودة والإخال�ص .رقم
احلظ 13

امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

�ص���راع �صع���ب مع �سوء احل���ظ ،لكنّ
الآم���ال ب���د�أت تل���وح يف الأف���ق ،ف�ل�ا
ت�ت�رك الي�أ�س ي�سيط���ر عليك .جتد
نف�سك و�س���ط دوامة من الت�سا�ؤالت
املحيرّ ة ،فال ت�ست�سلم

العقرب:

م�ش���روع �سف���ر عل���ى الأب���واب،
وعرو�ض���ات كثرية يف العمل جتعلك
يف ح�ي�رة من �أم���رك .خالف ب�سيط
م���ع احلبي���ب وال�سب���ب ه���و الغرور.
رقم احلظ 4

القو�س:

تعال���ج م�شاكل���ك ب�صم���ت ،وت�ض���ع
النق���اط على احل���روف يف كل �شاردة
�أو واردة تتعل���ق ب���ك .حتل���م كث�ي�راً،
و�أحالم���ك غالب���اً تتحق���ق رغ���م
تدخالت القدر

اجلدي:

تراع���ي م�شاع���ر املقرب�ي�ن من���ك،
وتفتح �صفحة جديدة مع �شركائك،
التو�ص���ل
والق�ص���د ك ّل الق�ص���د
ّ
�إىل فر����ض �شروط���ك عل���ى طاول���ة
املفاو�ضات .رقم احلظ 36

الدلو:

تفاه���م عمي���ق م���ع احلبي���ب و�شعور
بالر�ضى .بع����ض امل�شاكل ال�سطحية
جت���د طريقه���ا اىل احل��� ّل .ال ت�ص���غ
�إىل الأ�ص���وات الت���ي ت�شذ عن �أ�صول
الكالم

احلوت:

 24ت 21 - 1ت:2

 22ت 20 - 2ك:1

 21ك 19 - 1ك:2

 20ك� 18 - 2شباط:

� 19شباط � 20 -آذار:

تع�ش���ق احلي���اة وتتلم����س طري���ق
النج���اح ب���كل ثق���ة بالنف����س .حتاول
فر����ض احلل���ول املر�ضي���ة لكاف���ة
العوائ���ق ،وتنج���ح يف الت�أث�ي�ر عل���ى
جمريات الأمور.
رقم احلظ 19
ا�ص���رف م���ا يف اجلي���ب ،ي�أتيك ما يف
الغي���ب� ،شع���ار تتم�س���ك ب���ه بع���د �أن
زادت م�صاريفك عن حدّها ،والفلك
ين�صح���ك بع�ص���ر النفق���ات يف ه���ذا
الزمن الرديء
تبح���ث ع���ن كل جدي���د يف ع���امل
املو�ض���ة ،و ُتدخل التج���ارة اىل عاملك
اخلا�ص .الأزياء ت�سرتعي �إنتباهك،
واحلظ ي�ضحك لك عند كل خطوة
ُتقدم عليها.
رقم احلظ 8
حيات���ك العملي���ة مليئ���ة باملفاج�آت،
والعاطفي���ة تت�س���م باله���دوء
وال�سكين���ة .الته���اين م���ن الفل���ك
تن�ص���ب عليك ،لكن املهم �أن حتافظ
على توا�ضعك يف املجتمع
م���ا ت�شه���ده �أيام���ك ه���ذه الف�ت�رة
م���ردّه اىل ق���وة �إميان���ك مب���ا تفعل.
حان وق���ت القط���اف ،والزمن الذي
تعي�ش���ه يع���دك بالأرب���اح الوف�ي�رة
والغد امل�شرق.
رقم احلظ 40
�أ�سا�س���ك مت�ي�ن �أيه���ا احل���وت،
و�شخ�صيتك بلورها الزمن و�صقلها
بقال���ب متكام���ل .ف���رح منتظ���ر يف
حميط���ك العمل���ي ،واحلبيب يجدد
وعده لك بالإخال�ص

