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�صيدا "املدينة" عا�صمة اجلنوب املقاوم
"�صيدا املدينة" مدينة ال�سالم
والعي�ش امل�شرتك الإ�سالمي ..امل�سيحي
٭� ..صي����دا "املدين����ة" العريق����ة بح�ضارته����ا و�أ�صالته����ا وتراثه����ا وتاريخه����ا ..ومكانته����ا الهام����ة
االجتماعي����ة املرموق����ة �إ�سوة ب�سائر م����دن حو�ض البحر الأبي�ض املتو�س����ط التاريخية التي واكبت
حركة الزمان والن�ضال ..والتاريخ ك�أمواج البحر ال�سبع التي تالم�س �شاطئها حلظ ًة بلحظة من
كل يوم مع كل "بزوغ فجر" "وغروب �شم�س" �سجل حافل بيومياتها وم�سرية حياة �أبنائها الذين
�سطروا ب�أحرف من ذهب يف �أمانة �سجل تاريخها كمدينة �أنبل و�أ�شرف املواقف الوطنية ال�صادقة
والت�ضحي����ات اجل�س����ام يف �سبيل الدفاع عن مواقفها ..وكرامتها ..وحقوقها امل�شروعة التي جت�سد
روح مكانته����ا "كمدينة فا�ضل����ة" لل�سالم للعي�ش امل�شرتك وللعي�ش الدائ����م "الإ�سالمي امل�سيحي"
ه����ذا النم����وذج احل�ض����اري املتق����دم والذي يع رّ��ّب�ر يف نف�س الوقت ع����ن النموذج اللبن����اين احل�ضاري
العري����ق للعي�����ش امل�ش��ت�رك "الإ�سالمي امل�سيح����ي" لكل لبنان ال����ذي نعي�ش فيه حت����ت �سقفٍ واحدٍ
لعبادة "�إله" واحد يف وطن واحد.
٭ لأن �صي����دا "املدين����ة" العريق����ة برتاثه����ا و�أ�صالته����ا و�أهله����ا ونا�سه����ا ..و�إرثها احل�ض����اري ت�شكل
عن����وان الوح����دة الوطني����ة اللبنانية ورمزاً مرموق����اً متقدماً للعي�ش امل�ش��ت�رك والعنفوان القومي
العرب����ي الأ�صي����ل اجلام����ع مبواقف����ه املتح����دة ملواجه����ة ع����دواً واح����داً �أال وه����و الع����دو الإ�سرائيل����ي
املغت�ص����ب "لعا�صم����ة" الأديان ال�سماوية "الثالث" القد�س ال�شري����ف بالقوة وبالرتهيب والإكراه
خمالف����اً بذل����ك �أعراف "ال�سم����اء والأر�ض" وكل القوان��ي�ن وال�شرعية الدولي����ة والإن�سانية املحقة
م����ن خالل �سطوته "باحلدي����د والنار" "للقد�س ال�شريف" "وكني�س����ة القيامة" "املهد" العا�صمة
املوح����دة لكلم����ة اهلل التي تدعو �إىل املحبة وال�س��ل�ام واحرتام الإن�سان لأخيه الإن�سان وفق الأديان
ال�سماوية الثالث.
٭ �إذاً ه����ذه املدين����ة العريق����ة "�صي����دا" الت����ي جت�س����د جم����د كل القي����م والأخ��ل�اق و�أجم����ل الكلمات
واملع����اين ال�صادق����ة لتطبيق ال�شرائع ال�سماوية من خالل العي�ش امل�شرتك �إمياناً منها ب�أن الدين
هلل والوطن للجميع.
٭ و�صي���دا "املدين���ة" ب�أهله���ا ونا�سه���ا وكباره���ا و�صغارها ،الذين ورث���وا عن الآباء ه���ذا الإرث العظيم
الوج���داين الإن�س���اين الأخالقي العريق الراقي ي�شرف املدينة و�أبناءه���ا .لأن "�صيدا مدينة" للحياة
والعي����ش امل�ش�ت�رك "الإ�سالمي امل�سيح���ي" الذي ميثل جوهر روح املدينة الطيب���ة "ل�ؤل�ؤة" اال�ستقرار
واحلركة اليومية بني �أبناء الوطن حتت عنوان "حمبة ،ت�سامح� ،سالم" هذا يعني الأمان ..اال�ستقرار..
الإمناء ..التطور ..والإزدهار حلماية الهوية اللبنانية �إنطالقاً من �صيدا �إىل كل لبنان.
٭ لأن اللبن����اين ال�ص����ادق الوطن����ي املح����ب لدين����ه ووطن����ه يحمل نف�����س الإميان وال�شع����ور حلماية
الإرث والعن����وان املوح����د وم�ضم����ون ال��ت�راث العريق الذي يحم����ي لبنان من غدر الزم����ان وت�سلل
العدوان والفتنة �إىل اجل�سم الوطني الواحد.
�آخر الكالم
ً
ً
ً
ً
�إنن����ي م�ؤم����ن �إميانا مطلق باهلل والوطن وب�����أن ال�شعب اللبناين م�ؤمن �أي�ضا �إميانا مطلقا بوطنه
ومتم�س����ك بق����وة ب�أر�ضه وتراث����ه و�أ�صالته وح�ضارته حلماي����ة الهوية اللبناني����ة والعي�ش امل�شرتك
الإ�سالم����ي امل�سيح����ي ال����ذي يج�س����د روح �إرث اجلدود ب�أ�صالت����ه وتراثه ون�ضال����ه وكفاحه يف �سبيل
حماي����ة ه����ذا النم����وذج املتن����وع الثقايف احل�ض����اري الديني حت����ت �سق����ف ال�شرعية اللبناني����ة ب�سائر
م�ؤ�س�ساته����ا ال�شرعي����ة الر�سمي����ة واجلي�ش اللبناين ال�شرعي عنوان ال�صم����ود والوفاء حلماية هذا
النموذج احل�ضاري دفاعاً عن لبنان وكرامة �شعبه و�سالمة �أرا�ضيه.
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كلمة الرئي�س �سليمان في الم�ؤتمر ال�صحفي الم�شترك
مع الرئي�س النم�ساوي

�س ��ررت با�ستقب ��ال الرئي� ��س هاينز في�ش ��ر ،الرئي� ��س الفيدي ��رايل جلمهور ّية
النم�س ��ا ،الذي يقوم بزيارة ر�سم ّية للبنان ،تلبي ًة للدعوة التي �سبق �أن وجهتها
�إلي ��ه يف خالل لقائن ��ا الأخري يف نيوي ��ورك ملنا�سبة انعقاد ال ��دورة ال�ساد�سة
وال�ستني للجمع ّية العامة للأمم املتحدة.
و�أجري ��ت م ��ع فخامت ��ه جولة حمادث ��ات مفيدة ومع ّمق ��ة تناولت �سب ��ل تعزيز
عالق ��ات ال�صداق ��ة والتعاون القائمة ب�ي�ن بلدينا ،و�أب ��رز املوا�ضيع املطروحة
على ال�ساحتني الإقليم ّية والدول ّية.
�شك ��رت للرئي�س في�شر ت�أييد النم�سا الدائ ��م للبنان وللقرار 1701؛ وقد جت ّلى
ب�شكل خا�ص يف القرار الأخري الذي اتخذته النم�سا بامل�شاركة يف
هذا الت�أييد ٍ
ق ّوة الأمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان.
ا�ستعر�ضن ��ا م�سار الأح ��داث والتح ّوالت اجلارية يف عدد م ��ن الدول العرب ّية،
و�أعربن ��ا ع ��ن الأمل يف �أن تتم ّك ��ن هذه الدول م ��ن االنتق ��ال �إىل حالة ت�سمح
بتحقيق املطالب امل�شروعة ل�شعوبها ب�صورة �سلم ّية.
ب�شكل خا�ص �أهم ّي ��ة ت�ضافر اجلهود من �أجل تغليب احللول ال�سيا�س ّية
و�أكدن ��ا ٍ
يف �سوري ��ا ،و�إجن ��اح مهمة ال�س ّيد ك ��ويف �أنان ،مبا يكفل ع ��ودة اال�ستقرار �إىل
ه ��ذه الدول ��ة ال�شقيق ��ة ،وحتقيق ما يري ��ده ال�سوري ��ون لأنف�سهم م ��ن �إ�صالح
ودميوقراط ّية.
توافقن ��ا عل ��ى �ضرورة ا�ستم ��رار ال�سعي لإيج ��اد ح ّل عادل و�شام ��ل لكل �أوجه
ال�ص ��راع العرب ��ي – الإ�سرائيل ��ي ،عل ��ى قاع ��دة ق ��رارات ال�شرع ّي ��ة الدول ّية
ومرجع ّية م�ؤمتر مدريد واملبادرة العرب ّية لل�سالم.
ّمت الرتكيز على �ضرورة موا�صلة تقدمي الدعم املادي واملعنوي لوكالة الأونروا
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لتمكينها من اال�ستمرار يف اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها وتوفري املقت�ضيات احليات ّية
لالجئ�ي�ن الفل�سطينيني .و ّمت الإعراب عن التقدير للنم�سا ال�ست�ضافتها م�ؤمتر
�إعمار خميم نهر البارد يف العام  2008واهتمامها امل�ستم ّر بهذا املو�ضوع.
و�أكد لبنان رف�ضه ايّ �شكل من �أ�شكال توطني الالجئني الفل�سطينيني على �أرا�ضيه،
انطالق ًا من حقّ ه�ؤالء يف العودة �إىل �أر�ضهم وديارهم ،ومن حقّ لبنان ال�س ّيد يف
املحافظة على م�صاحله الوطن ّية العليا وعلى م�ستلزمات وفاقه الوطني.
ّمت الت�أكي ��د على اخلط ��ورة التي ما زال ��ت ت�ش ّكلها ظاهرة الإره ��اب و�ضرورة
توثيق التعاون القائم على ال�صعيدين الثنائي والدويل.
كذل ��ك ّمت التوافق عل ��ى تعزيز وترية الزي ��ارات على م�ستوى كب ��ار امل�س�ؤولني
وغ ��رف التج ��ارة وال�صناعة وقطاع ��ات املجتمع امل ��دين للعمل عل ��ى ت�شجيع
اال�ستثمارات املتبادلة وحمايتها وتو�سيع �آفاق التعاون بني البلدين يف امليادين
االقت�صاد ّي ��ة والتجار ّية والثقاف ّية والعلم ّية؛ واال�ستفادة من خربات النم�سا يف
جماالت ال�سياحة وال�سدود والبيئة والطاقة البديلة والأبحاث والعلوم.
�أكدن ��ا ب�صورة خا�صة على الأهم ّية التي نوليها حل ��وار احل�ضارات والديانات
والثقاف ��ات ول�ض ��رورة ال�سعي لبن ��اء عالقات دول ّي ��ة �أكرث �إن�سان ّي ��ة والت�صاق ًا
بالقي ��م بغي ��ة ت�سهيل التفاه ��م واالحرتام والثق ��ة املتبادلة ب�ي�ن ال�شعوب وح ّل
امل�شكالت العالقة �أو الطارئة بينها ب�صورة �سلم ّية وعادلة.
ك ّررت للرئي� ��س في�شر يف هذه املنا�سبة رغبة لبنان يف �أن ي�صبح مركز ًا دولياً
ملثل هذا احلوار ،يف �ضوء جتربته الفريدة وواقع العي�ش امل�شرتك الذي مي ّيزه؛
وتوافقن ��ا عل ��ى التعاون لتحقيق ه ��ذا الهدف يف �ضوء اخل�ب�رة التي اكت�سبتها
النم�سا يف هذا املجال.

كلمة الرئي�س �سليمان في حفل ع�شاء
على �شرف الرئي�س النم�ساوي في ق�صر بعبدا

فخامة الرئي�س،
ت�أتون من بلد يحمل راي ��ة احلياد وال�سالم ،ويويل �أهم ّية
خا�ص ��ة لنظاف ��ة البيئ ��ة والتنمي ��ة الب�شر ّي ��ة امل�ستدامة،
وكذل ��ك للثقافة والأبحاث والعلوم ،ويك ّر�س جهد ًا لتعزيز
حوار احل�ضارات والثقاف ��ات والأديان على نحو ما ي�ؤمن
به لبن ��ان ويدعو �إلي ��ه ويختربه ،من خ�ل�ال �صيغة عي�شه
امل�شرتك.
نرحب بك ��م ،وبال�س ّي ��دة عقيلتكم
يغمرن ��ا الأم ��ل ،ونحن ّ
وب�صحبكم الكرمي ،يف ان ت�ساهم هذه الزيارة الر�سم ّية
التي تقوم ��ون بها للبنان وه ��ي الأوىل لرئي�س للجمهور ّية
النم�سوي ��ة ،بتعزيز عالقات ال�صداق ��ة والتعاون القائمة
ب�ي�ن بلدينا و�شعبين ��ا يف �شتى امليادين ،تكري�س� � ًا ملا �سبق
�أن عقدن ��ا الع ��زم عليه يف خالل حمادثاتن ��ا يف نيويورك
نهاي ��ة العام املن�صرم ،يف الفرتة الت ��ي كنا نت�شارك فيها
الع�ضو ّية غري الدائمة يف جمل�س الأمن.
ن�شكرك ��م بداي� � ًة عل ��ى ت�أيي ��د النم�س ��ا الدائ ��م ل�سي ��ادة
لبن ��ان وا�ستقالل ��ه ووحدت ��ه و�سالمة �أرا�ضي ��ه ،ودعمكم
الثاب ��ت للق ��رار 1701؛ وهو ما جت ّلى يف خ�ل�ال زيارتكم
الأوىل للبن ��ان كرئي�س للمجل� ��س النيابي يف العام ،2001
وبق ��رار بالدكم الأخري بامل�شاركة يف قوات الأمم املتحدة
العاملة يف جنوب لبن ��ان� ،إىل جانب م�شاركتكم يف قوات
الف�ص ��ل يف اجلوالن ( )UNDOFوهيئة مراقبة الهدنة
(.)UNTSO
و�إذ ت�سع ��ى الدول ��ة اللبنان ّي ��ة لن�شر �سيادته ��ا على كامل
�أرا�ضيها ،فه ��ي ت�ضع ن�صب �أعينه ��ا احلاجة اىل حتقيق
اال�ستق ��رار والإمن ��اء املت ��وازن ،وتعزي ��ز نه ��ج االعتدال
واحلوار؛ وقد التزمنا منذ اال�ستقالل نظام ًا دميوقراطي ًا
توافقي� � ًا ي�سم ��ح بالت ��داول ال ��دوري لل�سلط ��ة ،وي�ضم ��ن
احلر ّي ��ات الأ�سا�س ّي ��ة ،ويك ّر� ��س �صيغة العي� ��ش مع ًا ،على
قاع ��دة امل�شاركة املتكافئة يف احلياة ال�سيا�س ّية ويف �إدارة
ال�ش�أن العام.
�أم ��ا على ال�صعيد اخلارج ��ي ،فقد قام ��ت �سيا�سة لبنان
�شكل من �أ�شكال احلي ��اد الإيجابي ،من حيث رف�ض
عل ��ى ٍ
والتم�س ��ك
االنخ ��راط يف املح ��اور الإقليم ّي ��ة والدول ّي ��ة،
ّ
ب�سيا�س ��ة ع ��دم االنحي ��از ،يف م ��ا ع ��دا واج ��ب االلتزام
بالق�ض ّي ��ة الفل�سطين ّي ��ة وبالق�ضاي ��ا العرب ّي ��ة املح ّق ��ة
وبقرارات ال�شرع ّية الدول ّية.
وبالرغ ��م م ��ن فائ ��دة احلر�ص عل ��ى تف ��ادي التداعيات
ال�سلب ّي ��ة للأحداث اجلارية يف عدد من ال ��دول العرب ّية،
ف� ��إنّ ما نتط ّل ��ع �إليه يف الواق ��ع ،ك�شبكة �أم ��ان فعل ّية ،هو
جن ��اح م�ش ��روع الإ�ص�ل�اح والدميوقراط ّي ��ة يف حميطن ��ا
العرب ��ي ،بعي ��د ًا م ��ن خماط ��ر العن ��ف �أو الت�ش ��رذم �أو

الأحاد ّي ��ة ،ب�صورة ت�ضمن اال�ستقرار والتنمية واحلر ّيات
العام ��ة وحقوق الإن�سان ،على قاع ��دة املواطنة وامل�شاركة
وامل�ساواة .وين�سحب ه ��ذا التم ّني على �سوريا ،التي ي�ؤمل
يف �أن تنج ��ح فيها امل�ساعي القائم ��ة ،وخ�صو�ص ًا من قبل
ال�س ّي ��د ك ��ويف �أنان ،يف �إيج ��اد ح ّل �سيا�س ��ي متوافق عليه
للأزم ��ة التي تواجهها ه ��ذه الدولة ال�شقيق ��ة منذ �شهور
عدي ��دة ،ي�سم ��ح بع ��ودة اال�ستق ��رار وحتقي ��ق م ��ا يريده
ال�سوريون لأنف�سهم من �إ�صالح ودميوقراط ّية وعزّة.
�إال �أنن ��ا نعل ��م يف الوق ��ت نف�س ��ه �أنّ الدميوقراط ّية لي�ست
مكت�سب ًا نهائي ًا ،و�أ ّنها تتع ّر�ض دوم ًا للمخاطر والتحديات
حي ��ث ينت�ش ��ر واقع الظل ��م والتط ّرف والبطال ��ة والف�ساد
والركود.
ل ��ذا يبقى البحث اجلدّي عن ال�سالم القائم على العدالة
وامل�شاركة ،مدخ ًال لال�ستقرار الدائم وللتنمية امل�ستدامة
وللحوار بني احل�ضارات والأديان والثقافات.
وقد ي�صعب التقدّم يف هذا احلوار ،متام ًا كما تعثرّ م�سار
بر�شلون ��ة الواعد يف العام � ،1995إذا م ��ا بقيت �إ�سرائيل
فعلي
على تع ّنتها و�إذا مل يتبلور لدى املجتمع الدويل عزم ّ
على توف�ي�ر ال�شروط ال�ضاغطة الالزم ��ة ،لإجناح عمل ّية
ال�س�ل�ام ال�شام ��ل والع ��ادل يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،بعدما
�أقدم ��ت الدول العرب ّية ب�إجماع قادتها يف بريوت يف العام
 ،2002على �إقرار املب ��ادرة العرب ّية لل�سالم ،امل�ستندة يف
جوهرها �إىل قرارات ال�شرع ّية الدول ّية ذات ال�صلة و�إىل
مرجع ّية م�ؤمتر مدريد.
وهذا ما ميكن النم�سا بالت�أكيد� ،أن تعمل من �أجله ،بفعل
انتمائها �إىل االحتاد الأوروبي واملكانة املعنو ّية التي تتمتّع
به ��ا عل ��ى ال�صعيد ال ��دويل ،والتزامه ��ا املعه ��ود بق�ض ّية
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.
فخامة الرئي�س،
ي�ش ��ارك لبن ��ان يف اجلهد ال ��دويل اله ��ادف اىل حماربة
الإرهاب الذي �أم�سى ظاهرة تتهدّد جمتمعاتنا الب�شر ّية،

وقد ت�صدّينا له يف حمطات خمتلفة من تاريخنا وانت�صرنا
علي ��ه يف خميم نهر الب ��ارد عندما اعت ��دى بوح�ش ّية على
�أبناء م�ؤ�س�ستنا الع�سكر ّية وعلى �أمننا الوطني.
و�إذ يت � ّ�م العم ��ل اليوم ،بدع ��م م�شكور م ��ن النم�سا ،على
�إع ��ادة �إعمار ه ��ذا املخيم املنكوب عل ��ى قواعد جديدة،
بالتن�سي ��ق م ��ع الأون ��روا ،ف�إننا نك� � ّرر الدع ��وة اىل دعم
ميزان ّية هذه الوكالة لتمكينها من اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها
يف جمال تلبي ��ة االحتياجات احليات ّية الأ�سا�س ّية لالجئني
الفل�سطينيني ،يف انتظار �إيجاد ح ّل �سيا�سي نهائي وعادل
لق�ضيته ��م ،عل ��ى قاعدة ح ّقه ��م يف العودة بعي ��د ًا من �أيّ
�شكل من �أ�شكال التوطني.
فخامة الرئي�س،
ً
�ست�شارك ��ون غ ��دا يف املنت ��دى االقت�ص ��ادي اللبن ��اين –
النم�س ��وي ،قب ��ل توجهك ��م �إىل اجلن ��وب لزي ��ارة كتيب ��ة
بالدك ��م التي التحقت يف ت�شرين الثاين من العام 2011
بقوات اليونيفيل ،وهذا دليل اىل رغبتنا امل�شرتكة يف رفع
من�س ��وب التع ��اون االقت�صادي والتجاري ب�ي�ن بلدينا �إىل
م�ست ��وى التعاون القائم بيننا عل ��ى ال�صعيدين ال�سيا�سي
والإن�س ��اين .والواقع �أنّ خربة �شعبينا يف جماالت عديدة،
ومنه ��ا حرك ��ة اال�ستثم ��ار والن�شاط امل�ص ��ريف ،تف�سح يف
املج ��ال لتو�سي ��ع �آف ��اق ه ��ذا التع ��اون؛ كما ميك ��ن لبنان
اال�ستف ��ادة حتديد ًا من خربة النم�س ��ا املم ّيزة يف ميادين
خمتلف ��ة ومنها م ��ا يتع ّل ��ق بال�سياح ��ة وال�س ��دود والبيئة
النظيفة والطاقة البديلة والأبحاث والعلوم.
عل ��ى هذا الأم ��ل ،ومن �أج ��ل تعزيز ع ��رى ال�صداقة بني
ال�صحة والهناء،
بلدينا و�شعبينا ،وكي ميدّكم اهلل بدوام ّ
ي�س� � ّرين �أن �أرفع ك�أ�سي لأ�شرب نخبك ��م فخامة الرئي�س،
و�صحتها وهنائها؛
ونخب ال�س ّيدة في�شر ّ
و�أ�ش ��رب كذل ��ك نخ ��ب جمهور ّي ��ة النم�س ��ا وا�ستقرارها
وتقدّمها وعزّة �شعبها ال�صديق.
عا�ش لبنان ،عا�شت النم�سا.
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شب�عية ،ت�شدر م�ؤقت ًا �شهري ًا
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�شاهد على
التاريخ
الإ�شرائيلي
الأ�شود

ان
عقاد م�ؤمتر اإعادة التاأ�شي�س
للتنظيم ال�شعبي النا�شري

كوالي�س

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

لبن

انية ،عربية ،جامعة

الرئي�س نبية بري يرعى
حفل افتتاح كلية اللغات

�لعدد � - 123أيار

1

2012

ف�شل رجل �أعمال ثري جداً يف احل�صول على قطعة �أر�ض لإقامة م�شروع كبري يف و�سط املدينة "مدينة
�ساحلي���ة يف حمافظ���ة جب���ل لبنان" وبالرغم م���ن توفر املال وكاف���ة ال�شروط والدرا�س���ات وفق القوانني
املرعية الإجراء مل يعرف ال�سبب احلقيقي لغاية هذه ال�ساعة� .أم هناك قطبة خمفية؟

م�ؤ

�ش�شة احلريري ومبادراتها
االإن�شانية وال�طنية

2

اأ
حمد احلريري ي�شارك يف
اإف
تتاح م�شجد عبد اهلل رباح

�سري للغاية

مل يعد �سر ًا
واجه���ت �شرك���ة هام���ة م�ش���اكل �أ�سا�سية �إداري���ة ومالي���ة يف �إدارة م�شروعه���ا اجلديد ب�سب���ب نق�ص حاد يف
اخلربة والأداء والعمل والتنفيذ مل�شاريع هامة .وال�سبب يعود لتبو�أ �إداريني ال يتمتعون بالكفاءة املهنية
والإدارية مما �أدّى الأمر �إىل طلب النجدة من �شركة �أخرى للقيام بتنفيذ كافة امل�شاريع والعقود املربمة
مع ال�شركة الأم املتعرثة .

ا
جلي�س اللبناين :درع ال�طن
وع
ن�ان ال�حدة واال�شتقرار

3

من هي؟
هج���رت وهاج���رت �إم���ر�أة زوجها �إىل بالد الإغ�ت�راب عند �أخيها ب�سبب املعامل���ة ال�سيئة اليومية من قبل
زوجه���ا مم���ا �إ�ستدع���ى الأم���ر تدخ���ل جهة ناف���ذة بهدف عق���د امل�صاحلة و�إع���ادة الزوجة م���ن اخلارج �إىل
زوجها يف لبنان.

8

ال�ستاذ نبية برّي يرعى حفل
رئي�س جمل�س النواب ا يف جامعة القدي�س يو�سف
افتتاح كلية اللغات

11

16

حدة واال�ستقرار درع الوطن
لو
اجلي�ش :عنوان ا لعني ال�ساهرة على احلدود
يف اجلنوب ..وا

مبادراتها الإن�سانية والوطنية

م�ؤ�س�سة احلريري و
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بري يرعى حفل
رئي�س مجل�س النواب اال�ستاذ نبية ّ
افتتاح كلية اللغات في جامعة القدي�س يو�سف
رعى رئي�س جمل�س النواب اال�ستاذ نبية بري حفل
افتت ��اح كلية اللغات يف جامع ��ة القدي�س يو�سف يف
قاعة بيار ابو خاطر-حرم العلوم االن�سانية بح�ضور
وزي ��ر الثقاف ��ة غابي لي ��ون والن ��واب ال�سادة:عبد
اللطيف الزين� ,سيمون اب ��ي رميا ,مروان فار�س,
�شان ��ت جنجني ��ان ,وممث ��ل البطري ��رك املاروين
النائب البطريركي املطران كميل زيادة  ,وال�سفري
اال�سباين يف لبن ��ان خوان كارلو� ��س غافو ,و�سفري
روماني ��ا يف لبنان دانيال تانا�س وعدد من ممثلي
الهيئ ��ات الرتبوي ��ة والثقافية وح�شد م ��ن ا�ساتذة
اجلامعة وطالبها وطالباتها.
بداي ��ة اللن�شي ��د الوطني اللبناين ,ث ��م كلمة رئي�س
جامع ��ة القدي� ��س يو�س ��ف الربوفي�س ��ور ريني ��ة
�شامو�س ��ي اليا�سوع ��ي ال ��ذي حت ��دث ع ��ن تتطور
اجلامع ��ة وع ��ن التح ��اور ال ��ذي ي�سكنه ��ا مبواكبة
العوملة.
ثم حت ��دث عن م�شكلة اللغات و�أهمي ��ة �إن�شاء كلية
تعن ��ى باللغات,وق ��ال اذا كان احلوار ه ��و ال�سبيل
اىل ال�س�ل�ام فانن ��ا ال ميكن �أن ن�شكك يف حما�سن
احلوار بالن�سبة الإن�سانية.
والقى م�ساعد الأمني العام ل�ش�ؤون اجلمعية العامة
وامل�ؤمت ��رات يف االمم املتح ��دة فران�س بومان كلمة
حت ��دث فيها عن اللغات يف الأمم املتحدة واثرها
على �أدائه ��ا وعملها م�شريا اىل �أنها بد�أت بخم�سة
لغ ��ات �أ�سا�سي ��ة ثم �أ�صبح ��ت �ست لغ ��ات �أ�سا�سية
بزيادة اللغة العربية وقال �أن ميثاق الأمم املتحدة
�أعتم ��د يف �ست ن�س ��خ �أ�صلي ��ة للغات ال�س ��ت لكنه
�أعت�ب�ر �أن اقت�صار �إعتماد �س ��ت لغات يتعار�ض مع
مبادى الأمم املتحدة وامل�ساوات م�شريا اىل �أهمية
�إعتماد لغ ��ات اخرى و�إىل �سيطرة اللغة الإنكليزية
بن�سب ��ة  95يف املئ ��ة يف ن�صو� ��ص الأمم املتحدة يف
نيويورك وجينيف.

كلمة الرئي�س بــّري
ثم القى الرئي�س بري الكلمة التالية:
�سيادة الربوف�سور االب رينيه �شامو�سي الي�سوعي
رئي�س جامعة القدي�س يو�سف
�سع ��ادة ال�سيد فرانز بوم ��ان م�ساعد االمني العام
ل�ش�ؤون اجلمعية العامة وامل�ؤمترات
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احل�ضور الكرمي
ث ��م ه ��ا نح ��ن كن ��ا نك�ب�ر ب�ي�ن �صوت�ي�ن� ،صرختنا
عند ال ��والدة و�صرختن ��ا عند النهاية وم ��ا بينهما
م ��ن همهمة وح�شرج ��ة و�ضجيج و�صم ��ت �إىل حد
اخلر�س.
ث ��م �أننا دخلنا يف �أبجدية الأل ��وان ،ف�أخذنا نر�سم
عل ��ى دفاتر اجل ��دران ما نري ��د �إىل �أن كانت اللغة
غرمية الالوا
فف ��ي ذات زم ��ان وم ��كان عن ��د ح ��دود ال�شاطىء
اللبناين بني �صور وبيبلو�س ،كان بحار فالح مقيم
يفكر يف �سياق الزمن ،فولدت االحرف الأوىل بني
يدي ��ه من رح ��م الفك ��رة ،وتفتحت ف ��وق اخ�ضرار
الربيع زهرة زهرة.
ثم كانت �صرخة يوحنا يف برية اهلل ب�شارة باالتي،
فتجمعت احلروف على نف�سها كلمة يف البدء:
اهلل
ث ��م اردنا احلب و�أن نقول ،اردن ��ا �أن نفهم زمزمة
امل ��اء وزقزق ��ة اله ��واء وه ��و ي�شتكين ��ا اىل ام�س ��ه
العاري.
�أردنا ان ترى ال�شم� ��س ظلنا مثل فرا�شة حتلق بني

�سجادة القمح يف احلواكري وارتعا�ش ال�صيف.
�أردنا ان نت ��م �أحالمنا و�أن ن�أخذ �أ�شرعتنا وهي
حتم ��ل لغتن ��ا الأوىل �إىل املوان ��ىء القليلة حيث
مل يك ��ن العامل متوح�ش ��ا" وحمت�شدا" على هذا
النح ��و وطبع ��ا كان خاليا" من �أ�سلح ��ة الدمار
ال�شامل.
وارحتلنا منذ ذلك الزمن ونحن نحمل " �ألف باءنا
" ،ودعنا ال�صمت الذي كان على و�شك الإنفجار

إن إطالق هذه الكلية
سيسهم دون شك يف
تعزيز فرص االبتكار
العلمي وتقديم البحث
ً
ً
وبصريا
مسعيا
والتأمل
وهي بالتأكيد ستسهم
يف تعزيز فرص العمل

باللغ ��ة الأوىل و�إقتحمن ��ا املي ��اه لي� ��س معن ��ا �سوى
بو�صل ��ة القل ��ب والأر� ��ض التي نق�صده ��ا لنغزوها
باحلرف ونفاحتها باحلب.
وه ��ا نحن يف هذا املو�سم نفتتح هذه الكلية بعد �أن
ت�أكدن ��ا ان اللغة هي الذهاب �إىل احلياة وهي ر�ؤية
امل�ستقبل ،و�أن اللغ ��ة ج�سر العبور اىل النا�س و�إىل
كل اجلهات.
وانه ��ا – اللغ ��ة  -هي احل�ض ��ور الإ�ستثنائي يف كل
احتفال للفرح ،وهي تعب�ي�ر املوا�ساة وهي احلركة
الت ��ي ت�أخ ��ذ بيدن ��ا اىل حري ��ة التعب�ي�ر وحري ��ة
االنتماء.
احل�ضور الكرمي
ب ��كل �إعت ��زاز وفخر ي�سرين الي ��وم �أن ا�شارك هذه
اجلامع ��ة العريق ��ة جامع ��ة القدي� ��س يو�س ��ف يف
ه ��ذه املنا�سب ��ة للإعالن عن �إنط�ل�اق كلية اللغات
امل�ستحدثة.
�إننا ونحن ن�ؤكد عل ��ى �أهمية �إفتتاح هذه الكلية وعلى
تعليم اللغات امل�ستحدثة ال يفوتنا الرتكيز على الدور
الالم ��ع له ��ذه اجلامع ��ة يف حرك ��ة النق ��ل والرتجمة
احلديث ��ة انطالقا" من �أن الرتجم ��ة نقال" وتعريبا"
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الجي�ش :عنوان الوحدة واال�ستقرار
درع الوطن في الجنوب ..والعين ال�ساهرة على الحدود

هي ج�سر للتالق ��ي و�إزالة احلواجز بني ال�شعوب وهو
ما ي�ؤ�س�س جلع ��ل لبنان كما نح ��ب امنوذجا" للقرية
الكوني ��ة يف تفاهم وتعاي� ��ش احل�ض ��ارات والثقافات
والأديان.
�إنني هنا انوه بدور اجلامعة و�أ�ساتذة اللغات والرتجمة
الذي ��ن يتميزون مبوقف العامل املدقق احلري�ص على
قد�سي ��ة اللغ ��ة العربية وكرام ��ة لغة الق ��ر�آن و�إبتكار
م�صطلحات جدي ��دة ووزنها بدقة الكيمائي وجمالية
ال�صائغ احلري�ص على نفع لغتنا واغنائها بالإعتماد
عل ��ى �أ�ساليب التعري ��ب والإ�شتق ��اق والنحت واملجاز
و�إدخال العربية لغة الع�صرنة اجلديدة.
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�إن ��ه ال يفوتن ��ي هن ��ا �أن �أن ��وه بال�ض ��وء ،واملحبة التي
ت�ش ��ع م ��ن �أمكن ��ة الأب ��اء الي�سوعيني م ��ن مدار�سهم
ومعاهده ��م وجامعاته ��م الت ��ي كان له ��ا دوره ��ا يف
�صناع ��ة النه�ضة الفكرية العربي ��ة ومواكبة احلداثة
والتط ��ور الدائم ،وجتددها يف ت�أ�صي ��ل املعارف وفن
ا�ستثماره ��ا وتقنية �إدارتها الت ��ي تزاوج وتقيم �أف�ضل
العالقات بني الإن�سان والتكنولوجيا.
لقد اين ��ع البذار الطيب للكلي ��ات املتنوعة يف الأر�ض
الطيبة مبباركة كرمية من الفاتيكان قبل مئة و�سبعة
وثالث�ي�ن عاما" عندما ب ��ارك ه ��ذة اجلامعة ،ولعل
�أك�ث�ر ما مي ��ز ه ��ذه اجلامعة من ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا التنوع

الثقايف واللغوي والعمل لتنمي ��ة ال�شخ�صية الثقافية
للمجتم ��ع وتزويد طالبها بالعلوم واملهارات ،وا�ضافة
م�س�أل ��ة هام ��ة ه ��ي زي ��ادة احل� ��س النق ��دي وتعزيز
مب ��ادىء احلري ��ة واح�ت�رام االن�سان وتنمي ��ة احلوار
وه ��و الأم ��ر الذي عرب عن ��ه �إن�شاء معه ��د الدرا�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية و�إنت�شار اجلامعة نحو اجلنوب
والبقاع وباقي مناطق لبنان.
والي ��وم يف هذه اللحظة ال�ضاغطة ب ��الآالم التي يعلق
فيه ��ا ال�ش ��رق الأو�سط على ال�صلي ��ب وحيث ال ي�سلم
لبن ��ان من بع�ض احلراب ،تربز ه ��ذه اجلامعة لتمثل
ف�سح ��ة �أمل ولتق ��دم هدية للوطن ه ��ي  :كلية اللغات
امل�ستحدثة.
يف اللغ ��ات ال ب ��د ان ادخ ��ل البيوت من ب ��اب �أبوابها
واق�ص ��د اللغ ��ة العربي ��ة حي ��ث �شه ��دت ب�ي�روت قبل
ما يزي ��د عن �شهري ��ن امل�ؤمتر الدويل ال�سن ��وي للغـة
العربية وال ��ذي �إنعقد حتـت عنوان  :اللغة العربية يف
خطر و �إن اجلميع �شركاء يف حمايتها.
اب ��د�أ من جامعة القدي�س يو�س ��ف لدعوتكم ملنع موت
لغتن ��ا الأم ،والت�ص ��دي لكارث ��ة لغوي ��ة ته ��دد �سيادة
و�إ�ستق�ل�ال �أقطارن ��ا وهويتن ��ا الثقافي ��ة والوطني ��ة
وال�شخ�صية.
كم ��ا �أنن ��ي ادع ��و الدول ��ة ب ��كل م�ؤ�س�ساته ��ا وكذل ��ك
اجلامع ��ات ومعاه ��د التعليم الع ��ايل �إىل تبني وثيقة
بريوت ال�صادرة عن ذلك امل�ؤمتر.

ملاذا اجلي�ش اللبناين؟
ب ��كل ب�ساطة لأنها امل�ؤ�س�سة اجلامعة التي �أثبتت يف
كل الأوق ��ات والظروف ال�صعب ��ة �أنها رمز الوحدة
الوطني ��ة ،وعنوان ال�سي ��ادة واال�ستق�ل�ال ،وباعثة
الأمن واال�ستقرار.
فه ��ي على م�ساف ��ة واحدة من اجلمي ��ع رغم بع�ض
امل�شكك�ي�ن ،وه ��ي �ساع ��د الدولة الق ��وي يف عملية
النهو� ��ض كما عبرّ قائد اجلي� ��ش يف غري منا�سبة،
وه ��ي �أو ًال و�أخري ًا �سياج الوطن وحامية احلدود يف
وجه العدو الإ�سرائيلي ..ويكفي الإ�شارة �إىل موقعة
العدي�سة ومواجهة الو ّزاين.
يدرك اللبنانيون بكل فئاتهم وميولهم ال�سيا�سية
�أن الظ ��روف الت ��ي مبر به ��ا لبنان ه ��ي ظروف
�صعبة وخطرية يف ظل هذا الغليان الذي ت�شهده
املنطق ��ة العربي ��ة وم ��ا ميكن �أن ينج ��م عنه من

بقلم :حممد بلوط
نتائج وتطورات.
من هنا ف�إن اال�ستق ��رار الداخلي ،وحت�صني البلد
من عوا�صف اخلارج هم ��ا الهدفان الرئي�سيان يف
جدول �أولويات اجلميع.
وال ي�ش ��ك �أح ��د �أن اجلي� ��ش اللبناين يق ��وم بدوره
الوطن ��ي الكام ��ل يف ت�أم�ي�ن الأم ��ن واال�ستق ��رار
الداخل ��ي بالتعاون مع القوى الأمني ��ة ،ويف حماية
ال�سل ��م الأهلي ،ويف حت�ص�ي�ن الوطن من تداعيات
م ��ا يج ��ري يف املنطق ��ة وخ�صو�ص� � ًا يف �سوري ��ا،
وبطبيعة احل ��ال يف حماية احلدود مبواجهة العدو
الإ�سرائيلي الذي مل تتوق ��ف اعتداءاته وخروقاته
اجلوية والبحرية والربية.

يوم ًا بعد يوم تزداد الأعباء على اجلي�ش اللبناين،
ال ��ذي �أثبت رغم الإمكاني ��ات الع�سكرية املحدودة
الت ��ي ميلكه ��ا �أنه عل ��ى ق ��در امل�س�ؤولي ��ة يف القيام
بواجبه الوطني يف اجلنوب حلماية حدوده من �أي
عدوان �إ�سرائيلي �إىل جانب املقاومة وال�شعب ،و�أنه
قادر على حماربة الإرهاب والتطرف من �أي جهة
ويف �أي مكان ،وعازم على و�أد الفتنة يف مهدها.
يق ��ول مرجع ب ��ارز �أن امله ��ام املتزاي ��د على كاهل
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة تفر� ��ض من ��ا جميع� � ًا العمل
ب ��كل جهد لتوف�ي�ر الإمكانيات الع�سكري ��ة واملادية
للجي� ��ش ،وه ��ذا ي�ستل ��زم من احلكوم ��ة بذل جهد
�إ�ض ��ايف لتوف�ي�ر الدعم الع�سكري ل ��ه ومتابعة هذا
الأم ��ر مع البل ��دان التي �أب ��دت ا�ستعدادها لتزويد
لبنان بالأ�سلحة ،مت�سائ�ل ً�ا عن م�صري االتفاق مع
رو�سي ��ا حول التز ّود بطائ ��رات مروحية حربية� ،أو
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التحدي ��ات الت ��ي تتعر�ض له ��ا البلد مب ��ا يف ذلك
حت�ص�ي�ن ال�ساحة الداخلية م ��ن انعكا�س الأزمات
التي تع�صف مبنطقتنا العربية ،وعدم جعل الوطن
ممر ًا ال�ستهداف �أمن �أي بلد �شقيق ..و�أن ت�ضربوا
بيد من حديد ر�أ�س الفتنة يف مهدها ،وكل متطاول
على م�س�ي�رة ال�سلم الأهلي م ��ن �إرهابيني وعمالء
وعابثني بالأمن �إىل �أي جهة انتموا".

املحادثات التي جرت مع غري دولة.
وي ��رى املرج ��ع �أن تعزي ��ز اجلي�ش بالعت ��اد الالزم
يفرت� ��ض �أن يكون يف �أولوي ��ات احلكومة خ�صو�ص ًا
تو�سع نط ��اق مهامه ،واحلاج ��ة �إىل زيادة
يف ظ ��ل ّ
وتطوير �إمكانياته الع�سكرية.

مهام اجلي�ش
وللجي�ش اللبناين مه ��ام عديدة تخت�صر ح�سب ما
ورد يف �إعالم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مبا يلي:
 مواجه ��ة االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي واعتداءات ��هاملتكررة على اجلنوب والبقاع الغربي ودعم �صمود
املواطن�ي�ن اللبناني�ي�ن ،والت�أكي ��د عل ��ى االن�سحاب
الكامل للق ��وات الإ�سرائيلية حتى احلدود املعرتف
بها دولي ًا.
 الدفاع عن الوطن وال�شعب �ضد كل االعتداءات مواجهة كل التهديدات التي من �ش�أنها �أن تعر�ضم�صالح البلد احليوية للخطر
 التن�سي ��ق م ��ع اجليو� ��ش العربي ��ة وذل ��ك وفق� � ًاللمعاهدات واالتفاقات املعقودة.
 احلفاظ على الأمن الداخلي واال�ستقرار امل�شارك ��ة يف ن�شاط ��ات اجتماعي ��ة وتنموي ��ةو�إمنائية.
 القي ��ام بتقدمي امل�ساعدات وذل ��ك بالتن�سيق معامل�ؤ�س�سات العامة والإن�سانية الأخرى.

� ..إىل اجلنوب
ت�أت ��ي يف �أول جدول عمل ومه ��ام اجلي�ش اللبناين
مهم ��ة حماية احلدود اجلنوبي ��ة يف مواجهة العدو
الإ�سرائيل ��ي ،وتنت�ش ��ر وحداته عل ��ى طول احلدود
وجنوب ��ي نهر الليطاين من ��ذ � 17آب  2006تنفيذ ًا
لق ��رار احلكوم ��ة �آن ��ذاك وتطبيق ًا للق ��رار الدويل
.1701
وكما هو معلوم ف�إن هذا االنت�شار �شمل القطاعات
اجلنوبي ��ة الثالثة :الغرب ��ي والأو�س ��ط وال�شرقي.
وكما قال �أحد كبار ال�ضباط الذين كانوا على ر�أ�س
القوات التي انتقلت �إىل اجلنوب �آنذاك �أن يوم 17
�آب م ��ن الع ��ام  2006ه ��و يوم تاريخي ب ��كل معني
الكلم ��ة .فق ��د بد�أ يف ذل ��ك اليوم انت�ش ��ار � 15ألف
�ضاب ��ط وجندي تنفيذ ًا لق ��رار جمل�س الوزراء ،ثم
انت�شر اجلي�ش على طول اخل ��ط الأزرق ،وا�ستقبل
م ��ن املواطنني ا�ستقبا ًال ح ��ار ًا خالل هذا االنت�شار
الذي مت بعد حوايل ثالثة عقود.
ويف "�أم ��ر الي ��وم" وكل كلمة حر� ��ص قائد اجلي�ش
العم ��اد قهوج ��ي عل ��ى �أن يف ��رد مله ��ام امل�ؤ�س�س ��ة
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الع�سكري ��ة ودوره ��ا يف اجلن ��وب ج ��زء ًا �أ�سا�سي ًا،
فيق ��ول للع�سكري�ي�ن يف الذكرى الثامن ��ة وال�ستني
لعي ��د اال�ستق�ل�ال� " :إن الواج ��ب الوطن ��ي يح ّت ��م
عليك ��م �أكرث م ��ن �أي وق ��ت م�ضى ،احلف ��اظ على
اجلهوزي ��ة الكامل ��ة بالت�ضافر م ��ع �شعبكم املقاوم
وبالتع ��اون الوثي ��ق مع الق ��وات الدولي ��ة ،ملواجهة
خمطط ��ات الع ��دو الإ�سرائيل ��ي ال ��ذي م ��ا انف ��ك
يتمادى يف خ ��رق �سيادة الأرا�ضي اللبنانية ،ويعلن
جه ��ر ًا ع ��ن �أطماعه برثواتن ��ا الطبيعي ��ة ،وي�سعى
عرب عمالئ ��ه �إىل بثّ �سموم ��ه يف ن�سيج جمتمعنا
الواحد ،ولق ��د كانت وقفتك ��م ال�شجاعة يف موقعة
العدي�س ��ة ومواجه ��ة الوزاين �أبلغ تعب�ي�ر عن �إرادة
الت�صدي لهذا العدو الغادر".
ويف لقائ ��ه مع نقابة املحرري ��ن يف �آب  2010يقول
العم ��اد قهوج ��ي� " :إن اجلي� ��ش ينت�شر يف اجلنوب
ويقوم مبهمة الدفاع عن تراب الوطن ،وهو ملتزم
تطبي ��ق الق ��رار  1701بالتع ��اون مع ق ��وات الأمم
املتح ��دة امل�ؤقت ��ة يف لبن ��ان ،وما ح�ص ��ل �أخري ًا يف
العدي�س ��ة ،وما قام به اجلي� ��ش اللبناين مل يكن �إال
دفاع ًا عن �أر�ضه ومواقعه".
هك ��ذا ت ��ويل القي ��ادة الأولوي ��ة ملهم ��ة وواج ��ب
اجلي� ��ش على احلدود اجلنوبي ��ة يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي ،وهك ��ذا ا�ستطاع اجلي�ش منذ انت�شاره
يف العام � 2006أن يثبت جدارته يف القيام بواجبه
الوطن ��ي ،ويف تنفي ��ذ الق ��رار  ،1701ويف بع ��ث
االطمئنان يف نفو�س املواطنني.
وي�شه ��د عل ��ى ذلك قائد ق ��وات اليونيفي ��ل ال�سابق

اجلرنال �أ�سارتا يف كلمة خالل تكرمي اجلي�ش للقوات
الدولية مبنا�سبة عيد اال�ستقالل العام املا�ضي على
دور اجلي�ش فيقول� ":إن التعاون بيننا وبني اجلي�ش
اللبن ��اين حج ��ر الزاوي ��ة يف تطبيق امله ��ام املوكلة
�إلين ��ا مبوجب الق ��رار  ."1701وي�ضي ��ف "�أن اجلو
الأمن ��ي يف جنوب لبنان الي ��وم يختلف ا�سرتاتيجي ًا
ع ّما كان علي ��ه حتى العام  2006والف�ضل يعود �إىل
جهود اليونيفيل امل�شرتكة مع اجلي�ش اللبناين� ..إن
اليونيفيل �ستوا�صل يف الفرتة املقبلة تعزيز التعاون
والأن�شط ��ة التي تتم بالتن�سي ��ق مع اجلي�ش اللبناين
و�أن احلوار اال�سرتاتيجي القائم بني القوتني �سوف
ي�ؤدي �إىل ت�سليم امل�س�ؤولي ��ات الأمنية تدريجي ًا �إىل
ليتم الهدف
اجلي�ش اللبناين تطبيق ًا للقرار ّ 1701
النهائ ��ي� ،أي �إر�س ��اء ال�سالم امل�ست ��دام �إىل �شعب
جنوب لبنان".

احلفاظ على اال�ستقرار وال�سلم الأهلي
وت�أت ��ي مهم ��ة احلف ��اظ عل ��ى اال�ستق ��رار وال�سلم
الأهل ��ي �أي�ض� � ًا يف �أولويات مهام وواج ��ب امل�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة بالتع ��اون م ��ع القوى الأمني ��ة ،ومما ال
�شك فيه �أن ح ��رب خميم نهر البارد التي خا�ضها
اجلي� ��ش اللبناين �ضد الإرهاب ودف ��ع ثمن ًا باهظ ًا
فيه ��ا تعترب �أح ��د �أب ��رز عناوي ��ن دوره يف مواجهة
التط ��رف والإره ��اب عندم ��ا ق�ض ��ى وب�إمكاني ��ات
حم ��دودة عل ��ى جمموع ��ات "فتح الإ�س�ل�ام" التي
تتو�س ��ع يف عملها
اختطف ��ت ه ��ذا املخي ��م وب ��د�أت ّ
الإرهابي �إىل مناطق �أخرى.

ويومها قبل اجلي�ش التحدي وخا�ض معركة قا�سية
ا�ستط ��اع فيها الق�ضاء على ه ��ذه املجموعات التي
كانت تهدد اال�ستق ��رار والأمن لي�س يف ال�شمال بل
يف كل لبنان.
و�إىل جان ��ب ذلك مت ّكن اجلي�ش من خالل �أجهزته
ومديري ��ة املخابرات من �ضب ��ط وتوقيف ع�شرات
املجموع ��ات وال�شبكات التج�س�سي ��ة ل�صالح العدو
الإ�سرائيل ��ي ،وا�ستط ��اع �أن يثب ��ت م ��رة �أخرى �أنه
العني ال�ساهرة حلماية �أمن الوطن ،و�أنه لن يرتك
ال�ساح ��ة اللبناني ��ة م�سرح� � ًا لهذه ال�شب ��كات التي
حاول العدو الإ�سرائيل ��ي زرعها من �أجل انك�شاف
لبنان واللبنانيني وحتويلهم �أهداف ًا �سهلة له.
ويدرك اجلميع كي ��ف �أن اجلي�ش اللبناين ا�ستطاع
�أن يعالج الأح ��داث الأمنية الداخلية التي ح�صلت
وحت�ص ��ل هنا وهناك ،والتي ته ��دد ال�سلم الأهلي،
وت�ش ّكل خطر ًا حقيقي ًا لتعميم الفتنة يف لبنان.
وال�شواهد على ذلك كثرية منها� :أحداث اجلامعة
العربي ��ة يف بريوت ،التوترات بني باب التبانة وبعل
حم�س ��ن يف طرابل� ��س� ،أح ��داث البق ��اع الأو�س ��ط
(�سعدنايل وتعلبايا واملناطق املجاورة) وغريها.
كم ��ا ا�ستطاع اجلي�ش اللبن ��اين �أن يالحق وي�ضبط
ويوقف ع�ش ��رات ال�شبكات الإجرامية واملجموعات
الت ��ي مار�ست التهري ��ب واخلط ��ف يف العديد من
املناطق.
م ��ع تطور الأح ��داث يف �سوريا ق ��ام ويقوم اجلي�ش
اللبن ��اين مبهمة �صعبة حلماية احل ��دود ال�شمالية
وال�شرقي ��ة ،و�ضبطه ��ا لقم ��ع كل حماول ��ة تهريب

كلمة العماد قهوجي
الدائمة للعسكريني:
اجلهوزية الدائمة
ملواجهة العدو
اإلسرائيلي واضربوا
بيد من حديد رأس
الفتنة
�سالح من و�إىل �سوري ��ا ،وملالحقة العنا�صر املخ ّلة
بالأم ��ن بهدف �إ�شاعة اال�ستق ��رار واملحافظة على
�أم ��ن لي� ��س تلك املناط ��ق ف�سب بل الأم ��ن الوطني
العام.
ولق ��د كان لقائ ��د اجلي� ��ش يف �أك�ث�ر م ��ن منا�سبة
مواق ��ف وا�ضح ��ة م ��ن كل م ��ا ّمي� ��س اال�ستق ��رار
الداخل ��ي وما يتعل ��ق بتطورات احل ��دود .فقد دعا
يف ذك ��رى اال�ستقالل الع ��ام املا�ض ��ي الع�سكريني
�إىل "الت�ش ��دد يف حماية م�سرية الأمن واال�ستقرار
من خالل متابعة ر�صد �شبكات الإرهاب والق�ضاء
عليها يف مهدها ،و�ضبط احلدود الربية والبحرية،
والتعامل بح ��زم مع م�ستغ ّلي الظ ��روف اخلارجية
والتناق�ض ��ات املحلية للعبث ب�أمن املواطن وحريته
وكرامته".
و�ش� �دّد يف منا�سبة �أخرى عل ��ى "ال�صمود يف وجه

يبق ��ى �إىل جان ��ب املهام الت ��ي تقوم به ��ا امل�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة على م�ساحة الوطن� ،أنها حتمل عقيدة
وطنية ثابتة هي عقيدة الوحدة التي جتعل اجلي�ش
م�ؤ�س�سة جامعة عل ��ى م�سافة من اجلميع وفوق كل
احل�سا�سي ��ات وكل مواق ��ف الت�شكي ��ك التي ت�صدر
عن البع�ض.
فاجلي�ش �أثب ��ت �أنه غري منحاز لفئ ��ة على ح�ساب
فئ ��ة ،و�أنه بعيد ع ��ن التجاذب ��ات ال�سيا�سية يف كل
املراح ��ل ال�صعب ��ة ،وهو يثب ��ت اليوم م ��رة �أخرى
ذل ��ك ،و�سيبقى امل�ؤ�س�س ��ة احليادية الت ��ي ال تغلب
م�صلحة فئة على �أخرى بل ت�سعى دائم ًا للم�صلحة
العليا.
وقد �أ�صدرت مديرية التوجي ��ه م�ؤخر ًا بيان ًا �أكدت
فيه " �أن اجلي� ��ش يطمئن جميع اللبنانيني ب�أنه لن
يحي ��د قيد �أمنلة عن دوره الوطني اجلامع وم�ساره
الثابت يف التعاطي مع خمتلف الأطراف على قدم
امل�س ��اواة ،و�سيبقى �ضمانة وح ��دة الوطن و�ص ّمام
�أمن ��ه وا�ستقراره مهم ��ا ا�شت ��دت امل�صاعب وغلت
الت�ضحيات".
وي�ش� �دّد العماد قهوجي يف هذا املج ��ال �أي�ض ًا على
"�أن اجلي�ش تن�صهر فيه الوطنية ج�سم ًا وروح ًا".
داعي� � ًا الع�سكري�ي�ن "�إىل التم�س ��ك مبناقبيتك ��م
املعه ��ودة يف الإبق ��اء ع ��ن التجاذب ��ات والفئوي ��ة،
والبق ��اء على م�سافة واحدة م ��ن اجلميع ،والتزام
القوانني والأنظم ��ة التي ت�ش ��كل مظلتكم وم�صدر
قوتكم ومناعتكم".
ويف تعمي ��م قي ��ادة اجلي�ش عل ��ى الع�سكري�ي�ن �أول
العام احل ��ايل جاء �أنه "�أمام الأخطار والتحديات
يعاه ��د اجلي�ش �أبن ��اء الوطن �أنه ل ��ن يرتاجع قيد
�أمنل ��ة ع ��ن م�سلمات ��ه الوطني ��ة ودوره اجلام ��ع،
و�سي�ضرب بيد م ��ن حديد �أي حماولة الخرتاقه �أو
للنيل م ��ن متا�سك جنوده ووالئهم ،و�سيتابع بحزم
وق ��وة مالحق ��ة العابث�ي�ن بالأمن وب�صيغ ��ة العي�ش
امل�ش�ت�رك بني اللبناني�ي�ن� ،أينما وج ��دوا ،و�إىل �أي
جهة انتموا".
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" "16ني�سان

ذكرى العدوان الإ�سرائيلي الغا�شم والم�ش�ؤوم على لبنان
لقد م ّرت �سن ��وات طويلة على العدوان الإ�سرائيلي
الغا�شم عل ��ى لبنان وك�أنها بالأم� ��س كلمح الب�صر
كانت هذه الذكرى الب�شعة.
 ..ذك ��رى "اجلرمية النك ��راء" ،الكارث ��ة الكربى
عل ��ى بلدة "قانا" اجلليل الت ��ي ا�ستهدفتها القوات
الإ�سرائيلي ��ة حتت عنوان "عناقيد الغ�ضب" والتي
�أ�سفرت عن ا�ست�شه ��اد (� )106شهيد ًا وعدد كبري
م ��ن اجلرحى م ��ن �أهلن ��ا ال�صامدي ��ن اللبنانيني
امل�سامل�ي�ن الالجئ�ي�ن ب�إمي ��ان للإحتم ��اء بقط ��اع
القوات الدولية.
ً
� ..إال �أن الع ��دو الإ�سرائيل ��ي امل�ستكرب دائما يعتقد
ب ��ذات نف�س ��ه ب�أنه �سلط ��ان الك ��ون "احلاكم" فهو
�صاحب الأمر الناهي الأول ..والأخري ..ال خطوط
حمراء عنده.
ف�أق ��دم عل ��ى تنفي ��ذ جرميت ��ه ...فوقع ��ت الكارثة
الك�ب�رى امل�آ�س ��اة الغ�ي�ر منتظ ��رة ،حق� � ًا �إن ه ��ذه
املج ��زرة الب�شع ��ة والأليم ��ة كان له ��ا الأث ��ر امل�ؤثر
العظيم يف نفو�س كل النا�س التي هزت �ضمائر كل
ال�شعوب والأمم.
نظ ��ر ًا لب�شاع ��ة امل�شه ��د واحلدث املرع ��ب والأليم
الذي ال ميكن و�صفه بالتقدير باخل�سائر اجل�سدية
والأرواح فح�سب بل وال ميكن لعقل ب�شري �أن يتقبله
ب ��دء ًا من "هيئة الأمم" املتح ��دة ،وجمل�س الأمن،
و�سائ ��ر املنظم ��ات الإن�سانية يف الع ��امل العربي..
والإ�سالمي ..والدويل..
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بقلم :غالب بعا�صريي
 ..وبالرغ ��م م ��ن هول حج ��م الكارث ��ة واخل�سائر
الب�شري ��ة وتداعيات اجلرمية النك ��راء على �أهلنا
ال�صامدي ��ن يف بل ��دة "قان ��ا" ويف �سائ ��ر املناطق
اللبناني ��ة �إىل جانب الإ�ستن ��كار الكبري ال�سيا�سي،
والإعالمي ،والدبلوما�س ��ي ،العربي والدويل لهذه
"اجلرمية" النك ��راء ،تابعت القوات الإ�سرائيلية
عملياته ��ا الع�سكري ��ة واعتداءاتها ب ��ر ًا ..وبحر ًا..
وجو ًا "م�ستخدمة" �آل ��ة القتل والت�شريد والتهجري
لأهلنا يف اجلنوب ،بهدف �إفراغ اجلنوب من �أهله
ونا�س ��ه وتدم�ي�ر البن ��ى التحتية للدول ��ة اللبنانية،
من "م�ؤ�س�سات �شرعي ��ة" ،مدنية ..وع�سكرية �إىل
جان ��ب الدم ��ار الهائ ��ل ال ��ذي حلق بكاف ��ة القرى
والبل ��دات اللبناني ��ة ،حي ��ث �أن الغاي ��ة م ��ن ه ��ذا
العدوان �إعادة لبنان خم�سون عام ًا �إىل الوراء بعد
�ضرب ��ه وتدمريه وم�سحه عن اخلارط ��ة ال�سيا�سية
واملالية ،واالقت�صادية ،وال�سياحية.
واعتق ��د الع ��دو الإ�سرائيل ��ي �أي�ض� � ًا ب� ��أن �صم ��ود
الأه ��ايل واملقاوم�ي�ن يف الق ��رى والبل ��دات �سوف
ينهار من جراء هول الكوارث ،واخلراب ،والدمار
ال�شام ��ل ،ال ��ذي حل ��ق بالبل ��دات والق ��رى� ،إال �أن
خطط وم�شاريع و�أهداف العدو الإ�سرائيلي ،باءت
بالف�ش ��ل الذريع من ج ��راء تغري "قواع ��د اللعبة"

الغ�ي�ر منتظرة م ��ن قبل العدو ،من خ�ل�ال �صمود
الأهايل ،واجلي� ��ش اللبناين ..واملقاومة ،جنب ًا �إىل
جنب ،ويد ًا ..بيد ،مت�ضامنني متحدين يف ال�صمود
والكفاح واملواجهة ال�شر�سة الوطنية �ضد االعتداء
الإ�سرائيل ��ي الغا�ش ��م عل ��ى �أبناء الوط ��ن وترابه،
وانت�صر احلق ال�شرعي ،وزهق الباطل.
و�إىل جانب هذا ال�صمود املقاوم امل�شرف الع�سكري
والب�شري امل�ؤمن بدينه ووطنه.
كانت هن ��اك �أي�ض ًا مقاومة م�شرفة �سيا�سية قامت
بالواج ��ب "املقد�س" وبدورها بامتي ��از على �أكمل
وج ��ه ع�ب�ر �صم ��ود وت�ضام ��ن الرئا�س ��ات الثالث
ممثلة:
 بفخام ��ة الرئي� ��س الراح ��ل اليا� ��س اله ��راوي،والرئي� ��س املنا�ض ��ل احلي دولة الرئي� ��س نبيه بري
�أطال اهلل بعمره.
 ودول ��ة الرئي� ��س ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري بطل"تفاهم ني�سان" وت�شريع "املقاومة" عرب املحافل
الدولية .
�إذ ًا هذا الت�ضامن الرئا�سي �شكل قوة للبنان ،و�شكلّ
�أي�ض ًا خلية نحل و�صوالت ،وجوالت مكوكية �سيا�سية،
ودبلوما�سي ��ة  ..عربي ��ة و�إ�سالمي ��ة ودولية ،بهدف
�إدان ��ة �إ�سرائي ��ل ،واعتداءاتها وجرائمه ��ا املتكررة
على �سيادة لبنان ،وكرامته ،وكرامة �شعبه.
 ..وبعد �أيها ال�سادة
ماذا؟ نقول!

 ..التاري ��خ �إن حك ��ى ..مبج ��ده ..وتراث ��ه و�أ�صالت ��ه
وحقائ ��ق ظروف كل وقائع ��ه ،وا�ستع ��ادت النا�س كل
الذكري ��ات الأليم ��ة ،واجلميل ��ة منها قب ��ل التو�صيف
والتقدير.
ال ميكن لأي �إن�سان ن�سيان م�سرية عطاء كل ان�سان
بالقيمة والوهب وعطاء اخلري يف �سبيل الوطن.
وللحقيق ��ة ..واحل ��ق م�س�ي�رة طويل ��ة م ��ع التاريخ
مل�ساع ��دة الإن�سان يف �شتّى امليادين واملجاالت التي
قدمتها �سائ ��ر امل�ؤ�س�سات الإن�ساني ��ة واالجتماعية
واخلدماتية واخلريي ��ة ،والتي قدمت �أي�ض ًا الغايل
والنفي�س ومد يد الع ��ون لتعزيز �أوا�صر املحبة بني
النا� ��س من خ�ل�ال الدع ��م الكام ��ل يف اخلدمات
وعملي ��ات الإنقاذ للجرح ��ى وامل�صابني �إىل جانب
توف�ي�ر املواد الغذائية به ��دف دعم �صمود الأهايل
واملحافظ ��ة عليه ��م وللعم ��ل عل ��ى تثبيته ��م ب ��كل
�إمي ��ان وج ��دارة يف قراهم ..وبلداته ��م ويف �سائر
امل ��دن اللبنانية حي ��ث كان لهذه الأعم ��ال اجلليلة
واخلدمات ال�صدى الطيب يف نفو�س كل النا�س.
 ..وكان ��ت العالم ��ة الفارق ��ة املمي ��زة "ب�إمتي ��از"

الوا�ضح ��ة للعيان مب ��ادرات "م�ؤ�س�س ��ة احلريري"
وخدماتها وتقدمياتها الهامة يف كل امليادين و�شتى
املجاالت حتت رعاية و�إ�شراف نائب �صيدا واجلنوب
ال�سي ��دة بهية احلري ��ري ،وكان لها ع ��دة مبادرات
هام ��ة ،حي ��ث واكبت احل ��دث الألي ��م وامل�ؤثر جد ًا
على نفو� ��س كل النا�س الناجم عن املجزرة الب�شعة
النكراء التي ارتكبتها �إ�سرائيل �ضد �أهلنا ال�شرفاء
ال�صامدي ��ن يف بل ��دة "قان ��ا" -و"املن�ص ��وري"،
و�سائ ��ر بل ��دات اجلنوب ،الت ��ي تعر�ض ��ت �أي�ض ًا يف
نف� ��س الوق ��ت للق�صف والدم ��ار ال�شديد واخلراب
مما �أ�سفر عن �سقوط العديد من ال�شهداء الأبرار
واجلرحى ،وقامت ال�سي ��دة بهية احلريري بزيارة
مفاجئة وخطوة �شجاعة مقدرة �إىل موقع اجلرمية
الب�شعة والنكراء لبلدة "قانا" اجلليل ك�أول م�س�ؤول
ومرج ��ع ه ��ام �سيا�س ��ي لبن ��اين لتفق ��د اجلرح ��ى
وامل�صاب�ي�ن وتقدمي يد الع ��ون وكل ما يلزم لتخطي
خطورة الو�ضع واملرحلة من خالل توفري اخلدمات
املبا�ش ��رة اال�ست�شفائية وال�صحي ��ة ب�أق�صى �سرعة
ممكن ��ة به ��دف بل�سم ��ة ج ��راح النا� ��س و�إنقاذ كل

امل�صاب�ي�ن واجلرحى ،حيث قام ��ت يف نف�س الوقت
بتق ��دمي واجب الع ��زاء لعائالت ال�شه ��داء الأبرار،
فكان لهذه الزيارة �صدىً طيب ًا يف نفو�س كل النا�س
ومل تتفاج ��ئ ال�سيدة بهية احلري ��ري �أ�ص ًال بوجود
النا� ��س يف قراه ��ا ،لأنه ��ا تع ��رف حق املعرف ��ة �أن
�صمود �أبن ��اء اجلنوب دائم ًا ق ��وي ونابع من القلب
وال�شجاعة والإميان باهلل والوطن
� ..صمود و�إميان �أبناء اجلنوب.
م ّكنهم من دحر العدو الإ�سرائيلي،
� ..صمود �أبن ��اء اجلنوب و�شجاعته ��م ،و�أ�صالتهم
العربي ��ة ..وتراثهم احلاف ��ل بالن�ض ��ال وال�شهادة
والت�ضحية والوفاء العري ��ق الوطني عنوانه املحبة
وال�س�ل�ام وال�صم ��ود �أي�ض� � ًا وعدم االن�سح ��اب �أو
الفرار �أمام جحافل العدو الإ�سرائيلي ،بل العك�س
هو ال�صحيح دائم ًا هم يف �صدارة عنوان املواجهة
والقت ��ال والكفاح والن�ض ��ال وال�صمود بوجه العدو
الإ�سرائيلي ،دفاع ًا عن لبنان ،و�سيادته ..وكرامته
�إىل جانب اجلي� ��ش اللبناين ،واملقاومة الع�سكرية،
واملقاومة ال�سيا�سية.
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م�ؤ�س�سة الحريري..

ومبادراتها الإن�سانية والوطنية في �سبيل لبنان

عل ��ى �أثر العدوان الإ�سرائيلي على لبنان يف ني�سان
م ��ن الع ��ام  1996وجم ��زرة قان ��ا �أ�س� ��س الرئي�س
ال�شهي ��د رفيق احلريري �آنذاك هيئ ��ة تعنى ب�أبناء
ال�شه ��داء و�أن ��اط به ��ا مهم ��ة رعايته ��م اجتماعي ًا
و�صحي� � ًا وتربوي� � ًا ونف�سي ًا ،و�أودعه ��ا خم�ص�صات
مالية ت�سلم �إليه ��م تباع ًا عند بلوغ كل منهم ال�سن
القانوني ��ة لي�ش ��ق طريقه يف احلياة نح ��و م�ستقبل
�آمن ل ��ه ولأ�سرته ،وحدد ه ��ذه املخ�ص�صات بـ 50
�ألف دوالر لكل من فق ��د الأب والأم مع ًا ،و� 25ألف
دوالر ملن فقد �أحدهما.
ّ
والي ��وم يبلغ ع ��دد �أبن ��اء ال�شهداء الذي ��ن ت�سلموا
خم�ص�صاته ��م حت ��ى الآن � 56شاب� � ًا وفت ��اة فقدوا
الأب �أو الأم �أو كليهم ��ا ..وذل ��ك م ��ن �أ�ص ��ل 93
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م�شمولني برعاية الهيئة.
وعلى الرغم من مرور � 16سنة على عدوان عناقيد
الغ�ض ��ب الذي �شنته �إ�سرائيل على لبنان يف ني�سان
م ��ن الع ��ام  1996وارتكب ��ت خالل ��ه جم ��زرة قانا
والعدي ��د من املج ��ازر ،ال تزال �آثار ه ��ذا العدوان
ماثل ��ة يف ع�ش ��رات العائالت التي فق ��دت الأب �أو
الأم �أو االثنني مع ًا �إىل جانب بع�ض �أفرادها.
وط ��وال ال�سن ��وات الت ��ي انق�ض ��ت عل ��ى الع ��دوان
احتُ�ضن ��ت ه ��ذه العائالت وال تزال م ��ن قبل هيئة
رعاي ��ة �أبن ��اء �شهداء ني�س ��ان  1996الت ��ي �أطلقها
الرئي� ��س رفيق احلريري �إثر الع ��دوان الإ�سرائيلي
و�أناط بها مهمة رعاية �أبناء وعوائل ال�شهداء حيث
تولت الهيئة رعاية نح ��و  93طف ًال و�شاب ًا من �أبناء

ال�شه ��داء ومتابعته ��م يف خمتلف جوان ��ب الرعاية
االجتماعي ��ةن والرتبوي ��ة وال�صحي ��ة والنف�سي ��ة،
وت�سليم م ��ن يبلغ منهم ال�س ��ن القانونية ما ميكنه
م ��ن �شق طريقه يف احلياة وت�أم�ي�ن م�ستقبله ،هذا
�إىل جان ��ب متابعة ال�شق القان ��وين والق�ضائي من
هذه الق�ضي ��ة حيث متكنت م�ؤ�س�س ��ة احلريري يف
العام  2002ومبلف �أع ّدت ��ه النائب بهية احلريري
من انتزاع �إدانة دولي ��ة لإ�سرائيل من جلنة حقوق
الطف ��ل الدولي ��ة يف جني ��ف عل ��ى انتهاكه ��ا البند
ال�ساد�س من اتفاقية حقوق الطفل مبا ارتكبته من
جمازر بحق �أطفال لبنان ومطالبتها بالتعوي�ضات
الالزمة.
وكلم ��ا بلغ �أحد �أو بع�ض �أبن ��اء ال�شهداء امل�شمولني

برعاي ��ة الهيئ ��ة ال�س ��ن القانونية ت�سلمه ��م رئي�سة
الهيئ ��ة النائب بهية احلري ��ري خم�ص�صاتهم من
هيئة الرعاية.
وتقول احلري ��ري :ن�ستعيد من خالل تلك املنا�سبة
ذك ��رى الوح ��دة الوطني ��ة التي جت ّل ��ت يف مواجهة
ع ��دوان ني�س ��ان  ..1996وكي ��ف �سق ��ط الره ��ان
الإ�سرائيل ��ي على خ ��رق الوح ��دة الوطنية ..وكيف
�أن اللبنانيني من خالل وحدتهم ا�ستطاعوا انتزاع
قوننة حقه ��م يف مقاومتهم لتحري ��ر �أر�ضهم عرب
تفاهم ني�س ��ان ..ومن ثم حتريرها واحت�ضان ا�سر
ال�شهداء ورعايتهم ..وكذلك مالحقة �إ�سرائيل يف
كل املحافل الدولي ��ة ..وانتزاع �أول �إدانة لإ�سرائيل
على جمازرها من الهيئة الدولية حلقوق الطفل يف
جنيف بدعوى تقدمت بها م�ؤ�س�سة احلريري..
وت�ضي ��ف :نح ��ن نفتخ ��ر بالعالق ��ة الإن�ساني ��ة مع
عوائ ��ل و�أبن ��اء ال�شه ��داء والتي ب ��د�أت منذ وقعت

املج ��زرة التي ال ميكن لأح ��د �أن ين�ساها يف لبنان.
ونح ��ن نعترب �أن كل �شهيد �سقط على �أر�ض الوطن
ه ��و �شهيد كل بيت ولي�س فق ��ط �شهيد العائلة التي
ينتمي �إليها .لكن مع الوقت نعرف �أن اجلرح يبقى
�ضمن العائلة ال�صغرية والكبرية .ونحن نعترب �أننا
كلن ��ا عائلة واحدة .وم ��ا قمنا به ه ��و واجب علينا
وهك ��ذا كان دول ��ة الرئي� ��س ال�شهيد عندم ��ا ك ّلف
امل�ؤ�س�س ��ة بهذه املهمة ،ق ��ال �أن هذه واجباتنا ،هم
دفع ��وا دمهم حلري ��ة ولتحرير هذا البل ��د ،ونحن
علين ��ا �أن نحف ��ظ له ��م كرامته ��م ونق ��وم بواجبنا
جتاههم.
وتقول امل�شرفة امليدانية على �أبناء وعوائل ال�شهداء
م ��ن قبل هيئ ��ة الرعاية غ ��زوة نعمة :ه ��ذه الهيئة
ت�أ�س�س ��ت يف حلظ ��ة انته ��اء ح ��رب  1996لرعاية
الأيت ��ام الذي ��ن م ��ن ج ��راء الع ��دوان الإ�سرائيلي
ومتابعته ��م بع ��د ذلك على كاف ��ة ال�صعد الرتبوية

وال�صحي ��ة واالجتماعي ��ة وم ��ن خ�ل�ال الزي ��ارات
امليدانية لهم ومتابعته ��م ب�شكل يومي وبا�ستمرار.
وت�سليمه ��م خم�ص�صاته ��م ال يعن ��ي ذل ��ك انتهاء
عالقتن ��ا بهم فنح ��ن نتوا�صل معهم حت ��ى بعد �أن
تنتهي فرتة الرعاي ��ة ونتوا�صل معهم دائم ًا ت�ستمر
حت ��ى بعد انته ��اء املدة املحددة للرعاي ��ة .ما �أريد
قول ��ه �أن كل �شخ� ��ص يت�سل ��م املبل ��غ املخ�ص�ص له
يتاب ��ع به حياته ويطور م�ستقبله ونحن ن�شارك معه
يف التوجيه والأفكار يف �أي مهنة �أو عمل.
بالن�سب ��ة للذين بد�أوا حياتهم :امل�شاريع التي بد�أوا
فيها هن ��اك البع�ض لديهم م�صلح ��ة مث ًال �صالون
حالق ��ة قام بتطويره ،وهن ��اك م�شروع مكتبة نحن
تابعنا مع ��ه وطور عمله .هذا املبل ��غ ي�ساعد ليقف
وي�ستم ��ر بحيات ��ه ،ومنهم تزوج ��وا وفتح ��وا بيوت ًا
و�أ�س�سوا م�صلحة لهم ،يعني بالفعل املبلغ �ساعدهم
على �أن ي�ستمروا بحياتهم وت�أمني م�ستقبلهم.
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بني ربيع ني�سان اجلنوبي ...و"الربيع العربي" الغارق يف الن�سيان

مجزرة قانا� :شاهد على التاريخ الإ�سرائيلي الأ�سود
وعالمة فارقة في انحياز المجتمع الدولي

�سمار الرتك:

تاري���خ الع���دو الإ�سرائيل���ي حافل باملجازر والإجرام من���ذ �أن اغت�صب فل�سطني �إىل يومنا هذا ..ويكفي ذكر بع�ض "م�آثره" يف هذا املجال بدءاً
من جمزرة "دير يا�سني" مروراً مبجزرة "بحر البقر" يف م�صر ،وانتهاء مبجزرة قانا الأوىل والثانية ،تلك املجزرة التي ت�شكل لطخة �سوداء
لي�س يف تاريخ �إ�سرائيل بل على جبني املجتمع الدويل والأمم املتحدة واملنظمات والهيئات الدولية.

غري ��ب عجيب ه ��ذا الزمن العربي ال ��رديء الذي
تغيب فيه �صورة ه ��ذه املجزرة يف ع�صر "الربيع"
على �شا�شات الف�ضائيات العربية وحتى اللبنانية.
م ّرت ذكرى جمزرة قانا هذا العام بخجل وبزحمة
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ال�صخ ��ب احلا�ص ��ل ح ��ول م ��ا يج ��ري يف الوط ��ن
العربي من �أح ��داث وتطورات ،وزحم ��ة االنق�سام
والتج ��اذب الداخلي امل�ستمر على وقع مناخ الفتنة
التي ترتب�ص باللبنانيني جميع ًا.

الثاني ��ة ع�شرة ظهر ًا  16ني�سان عام � 1996أطلقت
القوات الإ�سرائيلي ��ة نريانها وحممها على ال�شيوخ
والن�ساء والأطفال ال ��ذي احتموا يف مركز القوات
الفيجي ��ة العامل ��ة يف �إط ��ار ق ��وات "اليونيفي ��ل"

الدولي ��ة يف بلدة قان ��ا اجلنوبية ..وج ّه ��ت قنابلها
احلارقة والقاتل ��ة �إىل �أج�ساد اجلنوبيني الهاربني
م ��ن ن ��ار "عناقيد الغ�ض ��ب" ا�سم الع ��دوان الذي
�شنته �إ�سرائيل على اجلنوب يف ذلك العام بني 11
و  27من ني�سان.
ارتك ��ب الع ��دو الإ�سرائيلي يف تل ��ك املجزرة حتت
ب�ص ��ر ويف بي ��ت الق ��وات الدولي ��ة م ��ا �أ ّدى �إىل
ا�ست�شه ��اد ما يزي ��د عل ��ى  106لبنانيني معظمهم
م ��ن الأطف ��ال والن�س ��اء وال�شي ��وخ ..قتله ��م بعقل
جم ��رم وبيد ب ��اردة وبقلب �أ�س ��ود� ..أم ��ا املجتمع
الدويل ف ��كان من خالل قوات "اليونيفيل" جمرد
�شاهد عل ��ى جرمية الع�صر ،ال ب ��ل جمرد متفرج
عليها بينم ��ا كان يفرت�ض �أن يكون حامي ًا للجنوب
واجلنوبيني.
 106لبنانيني ا�ست�شهدوا و�أ�صيب الع�شرات بجراح
يف تلك املجزرة التي ارتكبها الإ�سرائيليون ب�سالح
�أمريكي ،وحتت حماية الفيتو الأمريكي الذي حال
دون �أن ي�صدر جمل�س الأمن الدويل قرار ًا ب�سيط ًا
يدين �إ�سرائيل.
بع ��د  16عام� � ًا على هذه املج ��زرة الرهيب ��ة علينا
جميع� � ًا �أن نتذك ��ر �أن وا�شنط ��ن ق ��د �أجه�ض ��ت
"بالفيت ��و" ول ��و �إع�ل�ان �إدان ��ة �إ�سرائي ��ل على ما
ارتكبته بح ��ق الأطف ��ال وال�شيوخ والن�س ��اء ..لكن
بع ��د  16عام ًا يبدو �أن ذاكرة الكثري من اللبنانيني
والع ��رب ق ��د �أ�سقطت العقول تل ��ك املجزرة وذاك
"الفيتو" ،و�صار الكثري منهم ي�صوب النظر �إىل
حدث �آخر و�إىل م�شهد �آخر.
�صحي ��ح �أن ذك ��رى جم ��زرة قانا م ّرت ه ��ذا العام

"م ��رور الك ��رام" � ..إال �أنه ��ا تبق ��ى يف ذاك ��رة
اللبناني�ي�ن الذي ��ن ذاقوا طعم مثل ه ��ذه اجلرائم
واملج ��ازر من قب ��ل الع ��دو الإ�سرائيل ��ي ..و�ستبقى
�أي�ض ًا يف ذاك ��رة الفل�سطينيني الذين خربوا جيد ًا
تاريخ ال�صهاينة الإجرامي ،كما �ستبقى يف ذاكرة
ال�شع ��ب العربي الذي ال ب ��د �أن ي�ستيقظ على حقه
يف �سيادت ��ه احلقيقي ��ة وكرامت ��ه ،ويف �أر�ض ��ه ،وي
فل�سطني املغت�صب ��ة ال�ضائعة حتى الآن بني �سطور
القرارات الدولية.
ً
يتذك ��ر اجلنوبيون جيدا كيف جل� ��أ مئات املدنيني
معظمه ��م م ��ن ال�شي ��وخ والأطف ��ال والن�س ��اء �إىل
مقر الق ��وات الفيجي ��ة العاملة يف قان ��ا لالحتماء
م ��ن نريان العدو الإ�سرائيل ��ي ..وت�ؤكد التحقيقات
الدولية التي جرت بعد املجزرة �أن القوات الدولية
�أجرت غ�ي�ر ات�ص ��ال باجلي� ��ش الإ�سرائيلي لوقف
ق�ص ��ف املقر املذكور ،لكن ��ه بد ًال من ذلك رفع من
وترية الق�صف مالحق� � ًا املواطنني الهاربني يف كل
م ��كان ..وخملف ًا م�شهد ًا رهيب ًا �أ�شالء يف كل مكان
وبح ��ر الدم ��اء يغطي م�س ��رح اجلرمي ��ة ،ورائحة
امل ��وت والبارود حتجب رائح ��ة زهر الربيع يف تلك
املنطقة املقد�سة.
يف الذكرى ال�سنوي ��ة الأوىل للمجزرة قال الرئي�س
نبيه بري" :ليوم قانا الذي يرتفع الآن �شهيد ًا فوق
احل ��زن وجر�س القيامة .لأطفالها الذين �أغم�ضوا
�أعينه ��م على حائ ��ط املليحة ،فاغتال ��ت القذائف
رفاق �أعمارهم يف املخابئ الدولية العارية ،وبقيت
�ضحكتهم عالقة يف رنني جر�س املدر�سة".
�أ�ضاف ":لقانا التي متطر يف عيونكم دمع ًا يطفئ

جم ��ر القل ��ب ،لآخ ��ر الأطفال يف قانا خ ��وف الدم
املتفحم املفتون ما تبقى من جواب :وماذا بعد؟"
ّ
وق ��ال الرئي� ��س ب ��ري يف الذك ��رى الثالث ��ة ع�شرة
للمجزرة :يف كل عام ،و�أمام ما ي�ستجد من جمازر
ن�س�أل هل �سي�سدل ال�ستار على هذا الدم ويبد�أ عهد
دويل جديد يت�سم بال�سالم واال�ستقرار واالزدهار.
ولك ��ن اجل ��واب �سرع ��ان م ��ا يحمل �إلين ��ا جمزرة
�إ�سرائيلي ��ة جديدة ...اال�سرتاتيجي ��ة الإ�سرائيلية
الثابتة ل ��كل حكومات �إ�سرائيل وحت ��ى �إ�شعار �آخر
هو تهجري فل�سطينيي الـ � 48إىل لبنان والأردن"
ويف الذكرى  16ملجزرة قانا ،يبقى ال�س�ؤال الأكرب،
�إىل متى �ستوا�ص ��ل �إ�سرائيل جرائمها دون ح�سيب
�أو رقي ��ب؟ و�إىل مت ��ى �ستبق ��ى الوالي ��ات املتح ��دة
الداع ��م الأول لها ولعدوانها على �شعبنا العربي يف
كل دولة و�أر�ض؟
كيف لن ��ا �أن ن�صدق �أن من ن�ص ��ر وين�صر املجرم
الإ�سرائيلي الرتكاب جمازره بحق �شعبنا ،يحر�ص
الي ��وم على حري ��ة ال�شعب العرب ��ي وحقوقه ويقف
�إىل جان ��ب "ربيع ��ه"  ..يف ربي ��ع  1996امتدت يد
الإج ��رام والعق ��د الإ�سرائيلية على قري ��ة جنوبية
�آمن ��ة حتت ب�صر الأمم املتحدة لتقتل �أطفال قانا،
ف�أين كان ��ت الإدارة الأمريكية من حقوق الإن�سان،
و�أي ��ن كانت م ��ن حري ��ة الإن�سان ،و�أي ��ن كانت من
الدم ��اء العربي ��ة الت ��ي �سالت هناك عل ��ى تلة قانا
قرب �ص ��ور .وم ��ا زال ��ت ت�ست�ص ��رخ كل ال�ضمائر
العربي ��ة ع ّلها ت�ستيقظ ،وتث�أر له ��ذه احلقيقة التي
ال ميكن �أن ميحوها قطار الن�سيان� ،أو �أن متوت يف
�أدراج الأمم املتحدة.
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�شعبان �شهيد ال�صحافة والإعالم
ان�ضم ال�شهيد علي �شعبان م�صور تلفزيون "اجلديد" �إىل
قافلة �شه ��داء ال�صحافة والإعالم� ،شه ��داء مهمة البحث
عن املتاعب والر�سالة التي تتجاوز حدود املهنة.
علي �شعبان �إبن اجلنوب ،الذي عا�ش الق�ضية الأم وانت�صر
دائم� � ًا للبنان العربي املق ��اوم يف وجه الع ��دو الإ�سرائيلي،
�سق ��ط �شهيد ًا يف �أقا�صي ال�شمال خالل �أدائه ر�سالته بحث ًا
غ�صة لأن العدو
ع ��ن اخلرب وعن احلقيقة .رح ��ل ويف قلبه ّ
م ��ا زال يرتب�ص بنا جنوب ًا ،ولأن الع ��رب ما زالوا رغم كل
الف�صول يدورون يف حلقة مفرغة.
�أ�س ��رة "�صي ��دا ع�ب�ر التاريخ" تتق ��دم من عائل ��ة ال�شهيد
�شعب ��ان ومن �إدارة و�أ�سرة تلفزيون اجلديد ب�أحر التعازي،
م�ؤك ��دة عل ��ى �أن تبقى ال�صحاف ��ة والإع�ل�ام ر�سالة احلق
واحلقيقة.
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الحريري وحمود عزيا في جباع
بالم�صور ال�شهيد علي �شعبان
زارت النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري بلدة جب ��اع يف اقلي ��م التفاح يرافقه ��ا من�سق
عام تي ��ار امل�ستقبل يف اجلنوب الدكتور نا�صر حم ��ود حيث قدما التعازي اىل

عائل ��ة امل�صور ال�شهيد علي �شعبان و�أ�س ��رة تلفزيون اجلديد ،وح�ضرا املجل�س
احل�سيني الذي اقيم عن روحه يف ح�سينية البلدة.
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العمل بات �ضرورة ل�شباب اليوم نتيجة الأو�ضاع الإقت�صادية ال�صعبة

والهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأهل
وك�سب الإ�ستقاللية و�إثبات الذات

حتقيق � :سمار الرتك

الظ���روف الإقت�صادي���ة ال�صعب���ة الت���ي نعي�شه���ا يوميا دفعت بالعديد م���ن ال�شبان وال�شاب���ات �إىل خو�ض غمار العمل كون ه���ذه امل�س�ألة تف�سح
املجال �أمام معظم طالب املدار�س واجلامعات من التعرف �إىل احلياة العملية ب�شكل دقيق وملمو�س ،وبالتايل وهو الأمر الأهم من حتمل
نفقات التعليم التي باتت تق�ض م�ضاجع الأهايل والأبناء يف �آن معا.
وه���ذه التجرب���ة املتع���ارف عليه���ا من���ذ زم���ن يف بالد الغرب ب���د�أت تلقى جتاوب���ا كبريا لدى ال�شب���اب اللبناين ال���ذي بات يخو�ضه���ا بحما�س،
وال�سب���ب الأ�سا�س���ي كم���ا �سب���ق �أن ذكرنا يعود يف ذل���ك �إىل الظروف الإجتماعي���ة والإقت�صادية ال�صعبة ،علما �أن البع����ض منهم يخو�ض هذه
التجربة ليتمتع ب�شعور الإ�ستقاللية و�إثبات الذات .
ه���م ط�ل�اب يندفع���ون �إىل �س���وق العمل للح�صول عل���ى راتب معني لإدخ���اره وت�سديد الق�سط اجلامع���ي خالل املو�س���م الدرا�سي،ومنهم من
يدخره يف ح�ساب م�صريف خا�ص ل�شراء �سيارة مبجرد التخرج ،ومنهم �أي�ضا من يعمل مل�ساعدة الأهل وتخفيف الأعباء الإقت�صادية ومنهم
من يعمل ليتمتع بالعطلة ال�صيفية لي�صرف ما يف اجليب لي�أتيه ما يف الغيب.
ال�شباب و�سوق العمل؟
ملعرف���ة كي���ف يفك���ر ه�ؤالء ال�شباب وكيف يقيمون واقع العمل بع���د التجربة،التقت "�صيدا عرب التاريخ" عددا منهم خالل جولة قامت بها،
فكانت اللقاءات التالية:

ليل��ى من�صور تعمل كنادلة يف �إحدى املطاعم وهي تدر�س العلوم الإجتماعية
(�سنة ثانية) ،تقول" :د�أت العمل ما �أن �أنهيت املرحلة الثانوية ،وذلك كي �أمل�س
ال�شع ��ور بالإ�ستقاللي ��ة و�إح�سا�س �أن تك�سبي مالك بع ��رق جبينك دون الإتكال
على الأهل .و�صدقيني �أن هذه التجربة �أ�ضافت يل الكثري لأنها علمتني �أهمية

العم ��ل وبالت ��ايل قيمة املال،ف�أنا الي ��وم �أخرج مع الرف ��اق و�أ�شرتي ما يلزمني
ولكن بح�ساب ،بينما قبل �أن �أعمل كنت �أ�صرف دون �س�ؤال لأن امل�صروف كان
ي�أتي ب�سهولة من قبل الأهل.
ونظرا لأهمية ما �شعرت به خالل جتربتي هذه� ،أ�صبحت �أعمل يف ف�صل ال�شتاء
يف نف� ��س املطعم بدوام جزئي خ�صو�ص ��ا و�أن �إخت�صا�ص العلوم الإجتماعية ال
يتطل ��ب احل�ض ��ور الدائ ��م يف اجلامعة ،فهن ��اك حما�ض ��رات با�ستطاعتي �أن

يعمل ليال وينصرف صباحا للدراسة

التواصل اإلجتماعي جزء من العمل

ك�سب املال بعرق اجلبني

الهدف تأمني القسط الجامعي

شباب طموح يعمل دون كلل

�آخذها من �أ�صدقائي".

�شاب بكل معنى الكلمة
حمم��د الدن��ف �شاب مل ينته بعد م ��ن درا�سة املرحلة الثانوي ��ة �إال �أنه كلما
�سنح ��ت له الفر�صة للعم ��ل يهرع خلو�ض جتربة عمل جدي ��دة ،يقول ":العام
الفائ ��ت عملت لدى مزي ��ن للرجال وكن ��ت �أقب�ض فوق راتب ��ي راتب �آخر من
الزبائ ��ن الذي ��ن كان ��وا يقدم ��ون يل الإكرامي ��ات ب�سخاء رمب ��ا لأنني �صغري
ال�س ��ن( 16عام ��ا) ومل �أنته بعد من املرحل ��ة املدر�سية �.أما ه ��ذه ال�سنة ف�أنا
اعم ��ل "فاليه باركينغ"لإح ��دى املطاعم و�أنا �سعيد بعمل ��ي �أكرث لأنه يتيح يل
ممار�س ��ة هوايتي املف�ضل ��ة �أال وهي قي ��ادة ال�سيارات ،و�صدقين ��ي كل �سيارة
�أقوده ��ا �أحلى م ��ن الثانية .طبعا�،ألأه ��ل يعار�ضون �أن �أعم ��ل ،وال �سيما �أنني
�ش ��اب وحي ��د واحلم ��د ل اهلل �أن �أحوالنا املادي ��ة جيدة لكنن ��ي كل عام �أقيم
الدني ��ا و�أقعدها ك ��ي �أعمل،وهكذا يف �أيام العطلة �أ�ش�ت�ري ما �أريده وال �سيما
الثي ��اب والعطور .وهن ��ا ال بد �أن �ألفت نظ ��رك �أن الإكراميات يف هذا املجال
�أي�ض ��ا ال ت�شكو م ��ن �شيء .كذلك �أنا �سعيد بهذا العم ��ل لأنه يخولني �أن �أقدم
لأهل ��ي ول ��و جزءا ب�سيطا مما يقدمون ��ه يل ف�أحيانا �أ�شرتي هدي ��ة للوالدة �أو
�أدع ��و �أختي للخ ��روج ،كما �أنني �أحيانا �أدخل بقالب م ��ن احللوى �إىل املنزل.

باخت�صار،هذه التجربة �أتاحت يل الفر�صة �أن ال �أ�شعر ب�أنني �شاب مدلل كما
هو حال العديد من ال�شبان الذين يكونون وحيدين لدى �أهلهم،فالعمل �سمح
يل �أن �أكون �شابا بكل ما للكلمة من معنى".

�إتكال على الذات
�صباح حنني تدر�س ال�صيدلة وهي تعمل يف �إحدى املطاعم يف و�سط العا�صمة
ب�ي�روت ،تقول" :عندما اخرتت �أن �أعمل مل يك ��ن لدي �أي خيار،ف�أنا م�ضطرة
للعمل لـت�أمني الق�س ��ط اجلامعي لأن الأهل ال ي�ستطيعون حتمل كامل الق�سط.
لذلك اعتدت �أن �أعمل بدوام جزئي يف ال�شتاء وبدوام كامل يف ف�صل ال�صيف
دون �أن �أمتت ��ع ب ��ه ك�سائ ��ر �أ�صدقائي الذي ��ن يق�ضون �أيامهم عل ��ى البحر ويف
اجلب ��ال ،ومع ذلك �أنا ل�ست منزعج ��ة لأنني عندما �أنتهي من درا�ستي و�أعمل
�سيكون �أمامي امل�ستقبل كله لأعي�شه بالطول والعر�ض .وانا من خالل جتربتي
�أ�شج ��ع كل �صبية على العم ��ل ملا ي�ؤمنه من قوة �شخ�صي ��ة و�إتكال على الذات،
ففي هذه الدنيا علينا �أن نتكل على �أنف�سنا لنعي�ش ونكون �أقوياء ون�ستمر".

م�شاركة الأهل امل�صاريف
�إيل��ي مبارك يدر�س الطب وهو يعمل يف �إحدى مكاتب ت�أجري ال�سيارات التي

تحرص على العمل لكسب لقمة العيش
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�صيدا  -لبنان

�أن �أق ��وم مبا هو �أهم ،وبالتايل م ��ا يك�سبني خربة
اعتاد عليها واعتادت عليه ،يقول" :منذ �أن دخلت
املعادلة يف هذا
علي بالدعم املادي مما يخفف عني العبء
كلية الط ��ب و�أنا �أعمل لأ�ش ��ارك الأهل امل�صاريف
ويع ��ود ّ
�أثن ��اء العام الدرا�س ��ي وميكنني من دف ��ع الق�سط
اجلامعي ��ة ،وال �سيما �أننا كلنا نعل ��م الكلفة املادية
الوطن باتت صعبة
اجلامع ��ي بارتي ��اح .كذل ��ك ف� ��إن جترب ��ة العم ��ل
العالي ��ة التي ترتتب على درا�سة هكذا �إخت�صا�ص.
مضطرون
وأصبحنا
تخولني لقاء العديد م ��ن الأمناط الإن�سانية الأمر
ومب ��ا �أن جمال العم ��ل هذا نلتقي خالل ��ه ب�أمناط
ملواجهة كافة الصعاب
الذي يفيدين يف جمال تخ�ص�صي كوين �أدر�س علم
وجن�سيات خمتلفة م ��ن النا�س من ال�ضروري على
النف� ��س .فيما م�ضى كنا ن�ستغرب كيف �أن ال�شباب
م ��ن يعمل في ��ه �أن يك ��ون يتق ��ن اللغات.لذلك ف�إن
وإن مبرحلة مبكرة
يف الغ ��رب يعملون لدف ��ع �أق�ساطهم اجلامعية لكن
مكتب ت�أجري ال�سيارات الذي �أعمل به متم�سك بي
الي ��وم امل�س�ألة بات ��ت عندنا �أي�ض ��ا طبيعية ومقولة
متاما نظرا لأنني ال�ش ��اب الوحيد الذي يتكلم لغة
مم ��ا ي�سهل له ��م عملهم ودائما عندم ��ا يكون هناك وفد �أجنب ��ي �أو �شخ�صية �أن العم ��ل يف املقاهي �أو املحال التجاري ��ة معيب اختفت لغري رجعة خ�صو�صا
رفيع ��ة امل�ستوى يطلبون مني مرافقته .وبالت�أكيد �أن ��ا �أفرح بذلك لأنني �أتنزه و�أنن ��ا نعي�ش يف زم ��ن �صعب ومتطلبات �أقل ما يقال فيه ��ا �أنها �ضاغطة لذلك
و�أتقا�ض ��ى عدا عن الراتب �إكرامية "حرزانة" ،ويف هذا املجال �أذكر �أنني يف �أن ��ا �أ�شجع كل ال�شباب خلو� ��ض التجربة و�إدخار ما ميكن �إدخاره لأن "القر�ش
�إحدى املرات قب�ضت ك�إكرامية من �أحد ال�سياح العرب مبلغ  2000دوالرا قبل الأبي�ض ال بد و�أن ينفع يف اليوم الأ�سود".
وختام��ا ال بد من �أن نحيي ه�ؤالء ال�شباب خلو�ضهم �سوق العمل باكرا نتيجة
�سفره ملجرد علمه �أنني �أدر�س الطب و �أعمل لدفع ق�سط اجلامعة".
م ��ا يواجهون من ظ ��روف �إقت�صادية واجتماعية �صعب ��ة ومرتدية �إميانا منهم
القر�ش الأبي�ض لليوم الأ�سود
ب�ض ��رورة ت�أم�ي�ن احتياجاته ��م الأكادميي ��ة واحلياتية ،وذلك به ��دف تخفيف
زين��ة بي�ضون تدر�س علم النف�س لكنها كغريها من ال�شباب وال�صبايا تعمل العبءعن كاهل الأهل.
�أي�ضا يف ف�صل ال�صيف يف �إحدى املقاهي لك�سب ما ميكنها و�إدخاره للمو�سم املعادلة يف هذا الوطن باتت �صعبة و�أ�صبحنا م�ضطرون ملواجهة كافة ال�صعاب
الدرا�س ��ي ،تق ��ول ":بالرغم من �أنني �أتع ��ب خالل املو�سم الدرا�س ��ي �إال �أنني و�إن مبرحل ��ة مبك ��رة ،ف�ألف حتية له� ��ؤالء ال�شباب الذي ��ن بف�ضلهم ميكننا �أن
�أف�ض ��ل العمل لأنن ��ي بطبعي �أكره الروتني وكرثة النزه ��ات والزيارات و�أف�ضل نتفاءل مب�ستقبل لبنان الغد.
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حلويات عربية وافرنجية
بيتي فور � -شوكوال  -كاتو
بوظة عربية وافرنجية
وجبات طعام يومية �إيطالية
و�صالة خا�صة للعائالت مبردة
جميع �أنواع الع�صير الطازج
�شاي  -قهوة
ن�سكافيه  -كابوت�شينو
زهورات  -نرجيلة

�صيدا بناية عزام  -بجانب منزل الوزير الراحل نزيه البزري
تلفون 03/913081

مناسبات
لقاء

مناسبات
لقاء

اقامت لقاء عائليا حتت �شعار "كي تبقى �صيدا مدينة للحياة  ..لنن�سى  13ني�سان"

النائب بهية الحريري:لبنان ال يقوم
على الغلبة والإ�ستقواء وال على العزل والإق�صاء

اكدت رئي�سة جلنة الرتبي ��ة والثقافة النيابية النائب
بهية احلريري �إنّ لبنان ال يقوم على الغلبة والإ�ستقواء
وال على العزل والإق�صاء وال قيمة لل�شطارة واملهارة �إن
مل تظ ّلل بامل�صداقي ��ة الوطنية العالية ،وان والوطنية
ال تك ��ون ب�أن نر�ضي بع�ضنا على ح�ساب بع�ضنا الآخر
وال �أن ن�ستخدم الدولة تقا�سم ًا وحما�ص�صة  ..وال ب�أن
نحافظ على الغلبة بالقوة ..
وقال ��ت احلري ��ري  :ان اللبناني�ي�ن الذي ��ن �صنع ��وا
معج ��زة م�سرية البن ��اء والتّحرير ..ق ��ادرون على �أن
ي�صنعوا دول ��ة املواطن العادل ��ة واحلا�ضنة والقادرة
عل ��ى حماي ��ة مواطنيه ��ا واح�ت�رام ح ّقه ��م يف الر�أي
والتّعب�ي�ر والإعتقاد  ..ور�أت �أنّ م ��ن يقود لبنان الآن
نحو بر الأمان  ..ه ��و �شعب لبنان ،هذا ال�شعب الذي
ي�ستح ��ق �أن مي ّثل مبا يليق به من �أهل الر�أي والكفاءة
يف الإدارة العامة واحلكومة والربملان ..
كالم احلريري جاء خالل حفل الغداء العائلي الذي
اقامت ��ه يف جمدليون لفاعليات �صيدا واجلوار وحتت
�شعار "ك ��ي تبقى �صيدا مدينة للحي ��اة  ..لنن�سى 13
ني�س ��ان" وارادته احلري ��ري غداة الذك ��رى ال�سابعة
والثالث�ي�ن لإن ��دالع �شرارة احل ��رب اللبناني ��ة " لقا ًء
عائلي� � ًا وطني ًا ،فوق ال�سيا�سة ب ��ك ّل �أبعادها و�أ�شكالها
تو�صيفات ال قيمة
الإنتخابي ��ة واحلزبية وغريها م ��ن
ٍ
له ��ا ما مل تكن ته ��دف �إىل �سالمة الوط ��ن واملواطن
و�أمن ��ه ورفعته وا�ستقراره وال� � ّذود عن حدوده وحت ّمل
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القيام مب�س�ؤولياته" ،معتربة �أن" ك ّل تلك ال�سيا�سات
التي هي دون �سالمة الوط ��ن واملواطن هي �سيا�سات
�شكل من
الفرق ��ة والتّباع ��د والتّناحر وال ت�شبه ب� ��أي ٍ
وال�سعي ال ّد�ؤوب
الأ�شكال �سيا�سة الإختالف بال ��ر�أي ّ
نح ��و الأف�ض ��ل "..وقال ��ت :التقين ��ا الي ��وم يف الرابع
ع�شر م ��ن ني�سان لنقول �أ ّننا جتاوزن ��ا وك ّل اللبنانيني
 13ني�س ��ان و�أيامها ال�سوداء و�إ ّنن ��ا م�ستمرون و�إ ّياكم
باح�ت�رام ك ّل اللبناني�ي�ن واحرتام �آرائه ��م ومواقفهم
مي�س
فليع�ّب�رّ ك ٌّل ع ��ن موقف ��ه وع ��ن ر�أي ��ه  ..مب ��ا ال ّ
ب�سالمة اجلميع و�أمنهم وا�ستقرارهم ..
واعت�ب�رت احلريري �أنّ حلم رفيق احلريري يف لبنان
ال�سي ��د احل ��ر امل�ستقل يجب �أن يبقى ح ّي� � ًا  ..لأنّ فيه
خال� ��ص لبن ��ان و�سالمت ��ه وازده ��اره  ..وقالت :لقد
جت ّرعن ��ا مرار ًا وم ��رار ًا  ...مرارة التّعطي ��ل والإقالة
والعزل والإق�صاء  ..وبقينا نقول "لبنان �أو ًال"  ..و�إنّ
لبنان ال ميكن �أن تكون �سالمته وا�ستقراره رهن ًا ملئتي
وظيف ��ة ال �أكرث وال �أق ��ل  ..و 128نائب� � ًا  ..و 30وزير ًا
 ..و 30مدي ��ر ًا عام� � ًا � ..إنّ اللبناني�ي�ن �أرب ��اب العلم
والعمل والت�ضحية والفداء هم الذين �صنعوا لبنان ..
ونه�ضوا به وحرروه بنجاحاتهم وتف ّوقهم وب�صربهم
وت�ضحياتهم ..

احل�ضور
تقدم ح�ضور احلفل  :الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة وعقيلته

ال�سيدة هدى ،راعي ابر�شية �صيدا ودير القمر للروم
الكاثولي ��ك املط ��راين ايل ��ي حداد ،مفت ��ي مرجعيون
وحا�صبي ��ا ال�شيخ ح�سن ديل ،ممث ��ل املطران اليا�س
ن�ص ��ار املون�سنيور اليا� ��س الأ�سمر ،اع�ض ��اء املجل�س
ال�شرع ��ي اال�سالم ��ي الأعلى " حمي ��ي الدين القطب
وعبد احلليم الزين وحممد راجي الب�ساط " ،ال�شيخ
الدكت ��ور �صالح معتوق ،النائ ��ب ال�سابق جورج جنم،
حمافظ اجلنوب نق ��وال بو�ضاهر ،رئي�س بلدية �صيدا
املهند� ��س حمم ��د ال�سع ��ودي ،قائد منطق ��ة اجلنوب
االقليمي ��ة يف ق ��وى الأم ��ن الداخل ��ي العمي ��د دي ��ب
الطبيل ��ي ورئي� ��س فرع خماب ��رات اجلي� ��ش اللبناين
يف اجلن ��وب العميد عل ��ي �شحرور ،قا�ض ��ي التحقيق
الأول يف اجلن ��وب مني ��ف ب ��ركات ،القا�ض ��ي عل ��ي
ب ��راج ،العمي ��د يو�سف ح�سني ،رئي�س ف ��رع املعلومات
يف اجلن ��وب العقيد عب ��د اهلل �سليم ،قائد فوج القوى
ال�سي ��ارة يف اجلن ��وب العقي ��د ح�س�ي�ن خ�شفة ،ممثل
املديرية االقليمية للأمن العام املقدم فوزي �شمعون،
مدي ��ر اجلم ��ارك اللبناني ��ة يف �صيدا املق ��دم قا�سم
عوي ��دات ،امر �سرية درك �صيدا الرائد عمران �شبو،
ىمر مف ��رزة �سري اجلن ��وب الرائد حمم ��د احللبي،
امل�س� ��ؤول ال�سيا�سي للجماع ��ة اال�سالمية يف اجلنوب
الدكتور ب�س ��ام حمود وع�ضو قي ��ادة اجلماعة حممد
زع�ت�ري ،واع�ضاء مكت ��ب من�سقية تي ��ار امل�ستقبل يف
�صي ��دا واجلنوب " املحامي حمي ��ي الدين اجلويدي،

�أم�ي�ن احلري ��ري ،رم ��زي مرج ��ان وكرم �س ��كايف "،
ال�شي ��خ وليد مزهر ،م�س� ��ؤول اجلبه ��ة الدميقراطية
لتحري ��ر فل�سط�ي�ن يف لبن ��ان علي في�ص ��ل ،وممثلون
عن ف�صائ ��ل منظمة التحري ��ر الفل�سطينية وحتالف
الق ��وى الفل�سطيني ��ة واللج ��ان ال�شعبي ��ة يف منطق ��ة
�صي ��دا ،رئي�س غرف ��ة التجارة وال�صناع ��ة والزراعة
يف �صي ��دا واجلنوب حمم ��د ح�سن �صال ��ح ،والرئي�س
ال�ساب ��ق للغرف ��ة حمم ��د الزع�ت�ري ،رئي� ��س جمعي ��ة
جت ��ار �صيدا و�ضواحيها عل ��ي ال�شريف ،رئي�س احتاد
نقابات العمال وامل�ستخدمني يف �صيدا واجلنوب عبد
اللطيف الرتياقي ،رئي�س رابطة اطباء �صيدا الدكتور
نزي ��ه البزري ،رئي�س رابطة خمات�ي�ر �صيدا ابراهيم
عن�ت�ر ،رئي�س ��ة دائ ��رة االمتحان ��ات يف لبن ��ان جمال
بغ ��دادي ،ام�ي�ن ع ��ام نقاب ��ة املعلمني يف لبن ��ان وليد
ج ��رادي ،مدير ع ��ام م�ؤ�س�سة رفي ��ق احلريري �سلوى
بعا�صريي ال�سنيورة ،رئي�س منطقة اجلنوب الرتبوية
با�س ��م عبا�س ،من�سق عام ال�شبك ��ة املدر�سية ل�صيدا
واجل ��وار نبي ��ل بواب ،املدي ��ر ال�سابق لكلي ��ة الإعالم
الدكتور م�صطفى متب ��ويل ،ورئي�س م�صلحة كهرباء
اجلن ��وب �شوقي ف ��واز ،رئي�س حلق ��ة التنمية واحلوار

اميل ا�سكن ��در ،رئي�سة دائرة البلدي ��ات يف حمافظة
اجلنوب هويدا الرتك ،رئي�سة دائرة تعاونية موظفي
الدول ��ة يف �صي ��دا ل ��ورا ال�س ��ن ،وح�ش ��د م ��ن ر�ؤ�ساء
بلدي ��ات وخماتري احتاد بلدي ��ات �صيدا – الزهراين
وعدد م ��ن بلدات وقرى �شرق �صيدا وجزين ،ال�سفري
عب ��د املوىل ال�صلح ،ال�سيد احمد بك ال�صلح ،ال�سيد
عدن ��ان الزيب ��اوي ،رج ��ل الأعم ��ال عم ��اد الأ�سدي،
رئي�س جمعي ��ة املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا
املهند�س هالل قرب�صلي ورئي�س جمعية جامع البحر
حمم ��د طه القط ��ب ورئي�س ��ة جمعي ��ة امل�ؤا�ساة عرب
كل� ��ش ،ورئي� ��س جمعي ��ة ال�صداقة اللبناني ��ة الرتكية
املحام ��ي حمم ��د عل ��ي اجلوه ��ري ،الفن ��ان غ ��ازي
قهوجي ،ور�ؤ�س ��اء وممثلو روابط عائلي ��ة ووفاعليات
وهيئات اهلية واجتماعية و�شبابية وريا�ضية .

احلريري
وجاء يف كلمة النائب احلريري خالل احلفل:
�أردن ��اه لق ��ا ًء عائلي� � ًا وطني� � ًا  ..ف ��وق ال�سيا�سة بكلّ
�أبعادها و�أ�شكالها الإنتخابية  ..واحلزبية  ..وغريها
�ات ال قيم ��ة لها ما مل تك ��ن تهدف �إىل
م ��ن تو�صيف � ٍ

�سالمة الوطن واملواطن و�أمنه ورفعته  ..وا�ستقراره
 ..وال ّذود عن حدوده ..وحت ّم ��ل القيام مب�س�ؤولياته
 ..الإداري ��ة والأمنية  ..الإقت�صادية والإجتماعية ..
فك ّل تل ��ك ال�سيا�سات التي ه ��ي دون �سالمة الوطن
واملواطن هي �سيا�سات الفرقة والتّباعد والتّناحر ..
�كل من الأ�شكال �سيا�سة الإختالف
وال ت�شبه ب�أي �ش � ٍ
وال�سعي ال� � ّد�ؤوب نحو الأف�ض ��ل ..دعوتكم
بال ��ر�أي ّ
�إىل ه ��ذا اللق ��اء العائل ��ي ل�صيدا واجل ��وار  ..لهذا
ال ّن�سيج الذي ي ��زداد يوم ًا بعد يوم  ..قو ًة ومناع ًة..
وعي�ش ًا كرمي ًا  ..ولقا ًء على اخلري واملحبة  ..والعمل
يوم تكرب ه ��ذه العائلة  ..عم ًال
والإزده ��ار  ..يف ك ّل ٍ
وعمران� � ًا وتعليم� � ًا  ..وت ��كاد تكون حا�ض ��ر ًة مم ّيزة
و�إ�ستثنائي ��ة  ..يطي ��ب يل �أن �أق ��ول ب�أ ّنه ��ا �إح ��دى
�أرف ��ع جتارب لبن ��ان ..م ��ا بع ��د الف ��راق والتّباعد
والتّناح ��ر والإقتتال وال ّدم ��ار � ..إ ّنها م�سرية ال�سلم
الأهل ��ي و�إعادة بناء الوطن التي انطلقت من �صيدا
لتعم ك ّل لبنان  ..بنا ًء وحترير ًا ..مت�س ّلح ًة
وجوارها ّ
أحالم كب�ي�رة  ..وه ّم ٍم
ب�إمي � ٍ
�ان �صادقٍ عمي ��ق  ..وب� ٍ
و�إرادة عالية  ..و�أي � ٍ�د ممدودة لك ّل من يريد اخلري
لأهله ولوطنه احلبيب لبنان ..
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جمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا كرمتها لنيلها الو�سام الفرن�سي

بهية الحريري :لن ّتقي اهلل في �أهلنا ووطننا
ونرحم بع�ضنا بع�ض ًا مما ال طائل منه

كرم ��ت جمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريي ��ة اال�سالمية يف
�صي ��دا النائب بهية احلريري ملنا�سب ��ة نيلها و�سام
جوقة ال�شرف الفرن�سي برتبة فار�س من اجلمهورية
الفرن�سية وتقديرا من مقا�صد �صيدا لنائب املدينة،
وذلك يف حفل غ ��داء اقامته اجلمعية باملنا�سبة يف
ا�سرتاحة �صيدا ال�سياحية وتقدم ح�ضوره  :الرئي�س
ف�ؤاد ال�سني ��ورة ،مفتي �صيدا والزهراين اجلعفري
ال�شيخ حمم ��د ع�سريان ،مرتوبولي ��ت �صيدا و�صور
ومرجعي ��ون لل ��روم االرثوذك� ��س املط ��ران اليا� ��س
كف ��وري ،حمافظ اجلن ��وب نقوال ب ��و �ضاهر ،قائد
منطق ��ة اجلنوب االقليمي ��ة لقوى االم ��ن الداخلي
العميد دي ��ب طبيلي ،رئي�س بلدي ��ة �صيدا املهند�س
حمم ��د ال�سع ��ودي ،من�سق ع ��ام تي ��ار امل�ستقبل يف
اجلن ��وب الدكت ��ور نا�صر حم ��ود ،وم�س� ��ؤول دائرة
�صيدا يف التيار �أمني احلريري ،امل�س�ؤول ال�سيا�سي
للجماع ��ة اال�سالمي ��ة يف اجلن ��وب الدكت ��ور ب�سام
حم ��ود ،ممث ��ل املط ��ران ايل ��ي ح ��داد الأب جهاد
فرن�سي� ��س ،ال�سي ��د �شفيق احلري ��ري ،رئي�س غرفة
التج ��ارة وال�صناعة والزراع ��ة يف �صيدا واجلنوب
حمم ��د ح�س ��ن �صالح ورئي� ��س جمعية جت ��ار �صيدا
و�ضواحيها علي ال�شريف� ،أمني �سر نقابة املحامني
يف اجلن ��وب املحامي حممد �شه ��اب ،ال�سفري عبد
امل ��وىل ال�صلح ،رئي�س املنطقة الرتبوية يف اجلنوب
با�س ��م عبا�س ،وم ��دراء مدار�س ال�شبك ��ة املدر�سية
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ل�صيدا واجل ��وار والأ�سرتان الرتبوي ��ة واملقا�صدية
وح�شد من املدعوين.

قرب�صلي
ا�سته ��ل احلف ��ل بالن�شيدي ��ن الوطن ��ي اللبن ��اين
واملقا�صدي فدقيقة �صم ��ت لروح الرئي�س الفخري
للمقا�صد الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،ثم كانت
كلمة ترحيب من ع�ضو املجل�س االداري يف اجلمعية
املهند� ��س �سم�ي�ر الب�س ��اط  ..حت ��دث بع ��ده رئي�س
اجلمعية املهند� ��س هالل قرب�صلي الذي ا�ستعر�ض
مل�سرية املقا�صد مع ال احلريري والتي انطلقت مع
الرئي�س الفخ ��ري للجمعية الرئي� ��س ال�شهيد رفيق
احلريري وت�ستمر م ��ع العائلة ،فقال :بني املقا�صد
و�آل احلري ��ري تع ��اون واح�ت�رام متبادل�ي�ن ،ثب ��ت
دعامتها الرئي�س الفخري للجمعية الرئي�س ال�شهيد
رفي ��ق احلري ��ري ،الذي كان يق ��ول دوم ��ا لر�ؤ�ساء
املقا�ص ��د " �أن ��ا م�ستعد لت�سدي ��د العجز يف كل مرة
حتتاجون للم�ساعدة ول ��ن �أ�سمح للمقا�صد �أن تبيع
م�ت�را مربعا من �أمالكها ما دم ��ت موجودا " ،هذا
منوذج م ��ن ع�شق الرئي�س ال�شهيد ملقا�صد والأمثلة
كث�ي�رة ،من التربع بالأر�ض التي بنيت فوقها ثانوية
ح�س ��ام الدي ��ن احلريري ومن بعده ��ا بكلفة البناء
والتجهي ��ز ،وقبلها التربع ببن ��اء مدر�سة عائ�شة �أم
امل�ؤمن�ي�ن وغريها وغريها ،حت ��ى اذا ما امتدت يد

الغدر وخطفت منا الأمل ،خطفت الرئي�س ال�شهيد
يف الرابع ع�شر م ��ن �شباط امل�ش�ؤوم عام  ،2005مل
تتوقف م�سرية العطاء احلريرية للمقا�صد ،فتابعت
�شقيق ��ة الرئي� ��س ال�شهي ��د النائ ��ب ال�سي ��دة بهي ��ة
احلريري امل�سرية ومل تبخل على املقا�صد بالعطاء
امل ��ادي والفكري ،فتطوير م�ؤ�س�سات اجلمعية ورفع
م�ست ��وى التعليم فيها ،كان وال يزال ال�شغل ال�شاغل
لل�سيدة بهية احلريري ،وهو ما ت�شهد عليه خمتلف
املجال�س االدارية ال�سابقة التي توالت على املقا�صد
و�ص ��وال اىل املجل�س احلايل الذي ات�شرف برئا�سته
 .وب�إ�سمه اتقدم م ��ن معايل ال�سيدة احلريري بكل
ال�شك ��ر والتقدير وبالتهاين احل ��ارة بالو�سام الذي
ا�ستحقت ��ه وهو �أعلى و�سام رتبة يف فرن�سا وهي كما
يعم ��ل اجلمي ��ع ال ينق�صها ال الأو�سم ��ة وال التكرمي
بعد �أن حازت على حمبة واحرتام اجلميع .

احلريري
ث ��م قدم القرب�صل ��ي با�سم اجلمعي ��ة درع املقا�صد
التكرميي للنائب احلريري التي القت كلمة فقالت:
�صي ��دا املقا�صد  ..عل ��ى م ّر تاريخه ��ا الطويل منذ
م ��ا يزيد عن ق ��رن وربع قرن  ..ي ��وم اجتمع �أولئك
ال� � ّرواد من �أهل اخلري والعل ��م والتّن ّور والإنفتاح ..
لي�صنعوا مقا�صد ّ
ال�شريعة غاي ًة نبيلة يعملون حتت
قد�س ّيته ��ا  ..ويعمل ��ون من �أجل حتقي ��ق غاياتها ..

وكان ��وا قد تع ّمق ��وا يف فهم ال ّدي ��ن احلنيف  ..وما
قرون طويلة
ا�شتغل عليه �أهل العلم والفقه على م ّر ٍ
 ..م ��ن �أجل مقا�ص ��د ّ
ال�شريعة ملا ينف ��ع الإن�سان ..
وو�ضع ��وا مقا�ص ��د ًا خم�سة له ��ذه ال ّر�سالة الكرمية
 ..فكان ��ت مقا�صد حقّ ال ّنف� ��س � ..أي حقّ الإن�سان
يف احلي ��اة  ..ومقا�صد العقل � ..أي حقّ الإن�سان يف
ّب�صر يف احلياة
التّفكري والإبت ��كار والإخ�ت�راع والت ّ
و�أ�سراره ��ا  ..واحرتام العل ��م واملعرفة ملا فيه خري
الب�شري ��ة جمع ��اء  ..وح ��قّ ال ّدي ��ن � ..أي م ��ن حقّ
الإن�س ��ان �أن يعتق ��د ب ��اهلل ع ّز وج ��ل  ..و�أن ميار�س
ال�سمحاء ..
ال�سماوي ��ة ّ
طقو�س ��ه يف �إطار الأدي ��ان ّ
وح ��قّ ال ّن�س ��ل� ..أي �أن يك ��ون للإن�سان �أ�س ��رة �آمنة
 ..و�أن يعي� ��ش وعائلته يف كرامة و�أمن وا�ستقرار ..
وح ��قّ التمل ��ك � ..أي �أن ت�صان حقوقه يف عمله ويف
م�سكن ��ه ويف �أر�ضه ويف ملك ّيته� ..إنّ هذا الإخت�صار
العظي ��م الذي يحيط الإن�سان يف نف�سه  ..ويف عقله
 ..ويف ن�سل ��ه  ..ويف دين ��ه  ..ويف ملكيته� ..إنمّ ا هو
غاية الغايات التي مل ت�ستطع �شرعة  ..قدمية كانت
�أم حديثة � ..أن تخرج عن �إطارها  ..فهذه املقا�صد
العظيم ��ة ّ
ني
لل�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة �إمن ��ا ه ��ي قوان ٌ
للحي ��اة الكرمي ��ة ..
وللعالق ��ات ب�ي�ن
الأفراد واملجموعات
 ..وحت�ت�رم حري ��ة
ال ��ر�أي والإعتقاد ..
لعي�ش كرمي
وت� ّؤ�س�س ٍ
 ..فكان ��ت �صي ��دا
املقا�صد هي مقا�صد
�صيدا ور ّوادها جي ًال
بع ��د جي ��ل  ..و�إ ّن ��ه
لي�ش ّرفن ��ي �أن ننتمي
�إىل مدر�س ��ة القي ��م

املقا�صدي ��ة ال�صيداوية  ..و�أن نعم ��ل على �أ�سا�سها
يف ك ّل �أم � ٍ�ر ..كب�ي�ر ًا كان �أم �صغ�ي�ر ًا  ..ويف ك ّل
ّ
الظ ��روف � ..صعبة كان ��ت �أم ب�سيطة ..لأ ّننا ال نرى
�أنف�سن ��ا فوق ّ
ال�شريعة وفوق حقّ الإن�سان يف احلياة
الكرمية..
وا�ضافت� :إنّ هذا الإ�ستح�ضار للأ�س�س املقا�صدية
� ..إمن ��ا ه ��و ت�أكي ٌد عل ��ى �صوابية ه ��ذا النهج الذي
ال�سيا�سة  ..ويف التّعليم
يجب �أن يحك ��م �سلوكنا يف ّ
وال�صحة  ..والعمل  ..ويف ك ّل جمال ..و�إنّ ما مي ّر
ّ ..
نمّ
به لبنان الي ��وم � ..إ ا هو بحاجة �إىل هذه املبادئ
املقا�صدي ��ة  ..لن ّتق ��ي اهلل يف �أهلن ��ا ووطننا  ..و�أن
نرحم بع�ضنا بع�ض ًا مما ال طائل منه  ..فال الإلغاء
ي�ؤ ّكد الوجود  ..وال قت ��ل الآخر يعطي احلياة  ..وال
تعمي ��م اجلهل يعط ��ي املعرف ��ة  ..وال الإعتداء على
�أم�ل�اك الآخرين ي�ضاعف املل ��ك  ..وعدم �إحرتام
الأدي ��ان ال يلغ ��ي الأدي ��ان  ..وال �ش ��يء ممك ��ن �أن
يف ��وق خمافة اهلل وقيل فيه ��ا ر�أ�س احلكمة خمافة
اهلل  ..و�إ ّنن ��ي �إذ �أعبرّ ع ��ن �إح�سا�سي العميق لهذه
اللحظة الأ�سرية العظيمة التي حتيطني بها العائلة
املقا�صدي ��ة ال ي�سعني �إ ّال �أن �أ�شكرهم  ..و�أ�ؤ ّكد لهم

ب�أ ّننا �سنبقى نخاف اهلل ..و�أن تبقى مقا�صد �صيدا
هي �صيدا املقا�صد  ..واح� � ًة ل�صيدا واجلوار ولك ّل
اجلن ��وب  ..كم ��ا كانت على م� � ّر تاريخه ��ا القدمي
واحلدي ��ث  ..مدينة املحب ��ة  ..والأيدي املمدودة ..
ّ
وال�شراكة الط ّيبة التي تق ��وم على ال ّثقة بال ّنف�س ..
وال ّثق ��ة باجل ��وار  ..فال �شراك ��ة يف الأ�سرة � ..أو يف
العم ��ل � ..أو يف املدين ��ة � ..أو يف الوط ��ن � ..إ ّال على
�أ�سا� ��س ال ّثق ��ة  ..وعندما ُتفقد هذه ال ّثق ��ة �أو تهت ّز
تت�صدّع ّ
ال�شراك ��ة يف ك ّل �أ�شكالها وجت ّلياتها  ..فال
�أحد ير�سل �أبناءه �إىل مدر�س ٍة ال يثق بها  ..وال �أحد
طبيب ليعاجله �إ ّال �إذا كان يثق به  ..وال
يذه ��ب �إىل ٍ
�أح ��د يعمل �إ ّال على �أ�سا�س ال ّثقة  ..الثقة هي جوهر
ّ
ال�شراكة  ..وهي جوهر الأمان  ..وهي وحدها التي
ّ
ت�ستطي ��ع �أن تقتلع القلق م ��ن النفو�س ومن العقول
 ..وذل ��ك القل ��ق ال ��ذي يه� �دّد امل�ص�ي�ر  ..م�ص�ي�ر
الأف ��راد واجلماع ��ات وامل ��دن والأوط ��ان  ..وك ّلن ��ا
ع�شن ��ا واختربنا تلك الأي ��ام ّ
الطويلة التي انعدمت
وانف�ض ��ت فيه ��ا ّ
فيه ��ا ال ّثق ��ة ّ ..
ال�شراك ��ة  ..وك ّلنا
يعل ��م �إىل �أين و�صلت الأمور  ..و�إنّ رفيق احلريري
ال ��ذي انطلق م ��ن �صي ��دا  ..بقيمه ��ا املقا�صدية ..
باتجّ ��اه ك ّل لبنان من �أج ��ل الدّفاع عن
ال ّنف� ��س الب�شرية التي ح� � ّرم اهلل قتلها
 ..ورف ��ع م ��ن �أي ��دي �أطفالن ��ا و�شبابنا
�سالح املوت وال ّدم ��ار  ..ليحملوا كتاب
العق ��ل والعل ��م والبق ��اء  ..واح�ت�رم
املك ّونات الوطني ��ة اللبنانية  ..م�سلمني
وم�سيحي�ي�ن  ..وجع ��ل من لبن ��ان �أ�سر ًة
واحدة  ..ترتاح ��م وتتعاطف  ..ونه�ض
ب�أر� ��ض لبن ��ان  ..ومبالكيه ��ا  ..عمران ًا
وازدهار ًا � ..إنّ هذه ال ّر�سالة هي ر�سالة
مقا�صدية بامتياز  ..يوم قال  :م�ستقبل
لبنان  ..الإ�ستثمار يف الإن�سان ..
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تفقد برفقة رئي�س البلدية م�شاريع �صيدا البيئية واملرف�أ والق�شلة واطلع على �سري العمل

الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة :الحكومة لم ت�ستطع حتى االن
ان تثبت مدى جديتها وهي تتلهى بخالفات بين �أع�ضائها
اعت�ب�ر رئي�س كتلة امل�ستقب ��ل النيابية الرئي�س ف�ؤاد
ال�سني ��ورة �أن هن ��اك من يح ��اول ان يفتعل م�شكلة
ويطلب من رئي�س اجلمهورية ان يجد حال جمتزء ًا
مل�شكل ��ة ع ��دم اق ��رار املجل� ��س النياب ��ي موازنات
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ويتع�سف يف تطبي ��ق الد�ستور،
وبالت ��ايل ي�ستعم ��ل ه ��ذا الأمر "قمي� ��ص عثمان"
و جرح� � ًا نازف� � ًا م ��ن اجل توجي ��ه االته ��ام لفريق
م ��ن اللبنانيني،وق ��ال  :هذه االم ��ور ال تنطلي على
احد ومل يع ��د جائزا ان ي�ص ��ار اىل ت�ضييع الوقت
وحماولة خل ��ق مزيد من الت�شن ��ج ومن املواجهات
بني اللبنانيني بال طائل وبال نتيجة كل هذا ت�ضييع
للوقت.
وق ��ال ال�سنيورة :ان احلكومة تود
ان ترفع �سقف االنفاق امل�سموح به
للع ��ام  2011اىل مبلغ  6مليارات
دوالر وت�ستثن ��ي م ��ا ج ��رى خالل
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة الت ��ي �شارك
وزراء ح ��زب اهلل وام ��ل والتي ��ار
الوطني احل ��ر فيها مت�سائال" ما
هي احلكمة من ه ��ذا العمل غري
الكي ��د وحماول ��ة توجي ��ه ا�صابع
الإتهام لأطراف هم ابرياء منها
"؟ .معت�ب�ر ًا ان ه ��ذه احلكوم ��ة
ف�شلت يف اع ��داد موازنة العامني
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 2011و  2012وه ��ي حت ��اول ان تغط ��ي ف�شله ��ا
باخ�ت�راع ق�ضاي ��ا جانبي ��ة وه ��ي م�س�ألةال� �ـ 8900
مليار ..وبدال من ان تقر حال �شامال لهذه امل�شكلة
حت ��اول ان جتتزىء ه ��ذا احلل  ..وق ��ال  :ان هذه
احلكوم ��ة مل ت�ستطع حت ��ى الآن ان تثبت للبنانيني
م ��رة واحدة مدى جديتها ال بل اكرث من ذلك ،هي
تتلهى بخالفات بني اع�ضائها.
ودعا الرئي�س ال�سنيورة وزير املال حممد ال�صفدي
اىل اجن ��از م�ش ��روع موازن ��ة الع ��ام  2012لأنه ��ا
م�س�ؤوليته بدال من ا�ضاعة وقته ووقت النا�س حتى
تقوم احلكومة بال�سري على الطريق ال�صحيح ..

كالم الرئي� ��س ال�سنيورة جاء خ�ل�ال تفقده برفقة
رئي� ��س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي �سري
العم ��ل يف م�شاري ��ع �صي ��دا البيئي ��ة عن ��د ال�ساحل
اجلنوب ��ي للمدينة ،وه ��ي م�شروع اقام ��ة احلاجز
املائ ��ي ،وم�ش ��روع معاجلة جبل النفاي ��ات ،ومعمل
معاجل ��ة النفاي ��ات يف �سيني ��ق ،حي ��ث اطل ��ع من
ال�سع ��ودي عل ��ى املراح ��ل الت ��ي قطعه ��ا العمل يف
امل�شروع�ي�ن الأول�ي�ن ،ويف مو�ضوع ت�شغي ��ل املعمل،
كم ��ا ا�ستم ��ع اىل �شرح حول ما اجن ��ز يف احلاجز
املائي من مدير امل�ش ��روع ب�سام كجك ،واىل بع�ض
ال�شرح ح ��ول �آلية عمل معم ��ل النفايات من مدير
امل�شروع املهند�س �سامي بي�ضاوي.
كما تفق ��د الرئي�س ال�سنيورة وال�سعودي
�س�ي�ر العم ��ل يف م�ش ��روع مين ��اء �صيدا
اجلديد واطلعا على اخلطوات واملراحل
التي �سيقطعها امل�ش ��روع .وزار الرئي�س
ال�سني ��ورة برفقة ال�سعودي خان الق�شلة
يف �صيدا القدمية والذي �سيعاد ترميمه
بهبة ايطالية.

م�شاريع �صيدا
بداي ��ة تط ��رق ال�سني ��ورة اىل مو�ض ��وع
جولت ��ه عل ��ى �شاط ��ىء �صي ��دا لتفق ��د
بع� ��ض م�شاري ��ع املدينة فق ��ال :اجلولة

الي ��وم عل ��ى موقع مك ��ب النفاي ��ات واي�ض ��ا على
جان ��ب املعمل ال ��ذي نرتقب ان ي�ص ��ار اىل البدء
بت�شغيل ��ه عما قريب ملعاجل ��ة م�شكلة النفايات يف
مدينة �ضيدا واجلوار وهذه الزيارة هي لالطالع
على التقدم اجل ��اري بالن�سبة للعمل لعملية و�ضع
احلاج ��ز البحري الذي �سين�ش� ��أ بنتيجته م�ساحة
تق ��ارب ح ��وايل ال� �ـ 600الف م�ت�ر مرب ��ع ا�ضايف
للمدين ��ة وتك ��ون مبلكية الدول ��ة اللبناني ��ة وهذه
امل�ساحة �سي�صار اىل ردمه ��ا با�ستعمال جزء من
الردمي ��ات والرمل الذي تك ��ون على مدى �سنوات
طويل ��ة من جراء وجود املكب التي املرحلة الثانية
�سي�صار اىل فرزه وبالتايل ا�ستعمال املواد الرمل
وال ��ردم املنطقة امل�ستحدثة وي�ص ��ار اىل معاجلة
امل ��واد الع�ضوية واملواد الغ�ي�ر القابلة لال�ستعمال
يف عملي ��ة ال ��ردم ،ال �ش ��ك ان اجله ��د الذي بذل
حتى االن جهدا كب�ي�را ومقدر ملتعهد الذي يتوىل
ه ��ذه العملي ��ة ول ��و كان الطق� ��س كان اف�ضل مما
جرى ل ��كان التقدم على ما يبدو كان اكرب بكثري،
اعتق ��د ان هذه االعمال الت ��ي جتري االن هي من
�ضم ��ن التوج ��ه الذي نق ��وم به ان ��ا وال�سيدة بهية

السنيورة :البعض
حياول افتعال مشكلة
بطلبه من رئيس
اجلمهورية اجياد حل
جمتزأ للموازنات املاضية
واي�ضا مبعاونة وجهد كبري من رئي�س بلدية �صيدا
واي�ض ��ا اع�ض ��اء البلدي ��ة وكل املهتم�ي�ن بال�ش ��ان
الع ��ام يف �صي ��دا له ��م دور هام ومق ��در يف عملية
متابع ��ة والدعم من اجل ت�سي�ي�ر االعمال التي مت
التواف ��ق على القي ��ام بها وهناك ع ��دد كبري من
امل�شاريع التي تن�ضوي حت ��ت �شعار ا�سا�سي واحد
وه ��ي مدينة �صيدا مدينة للحي ��اة ومدينة جاذبة
لالن�شطة االقت�صادي ��ة واحل�ضارية والثقافية ها
اجلهد الذي نق ��وم به �سيكون وا�ضحا اكرث فاكرث
مع م ��رور االي ��ام و�سيلم�س اهل املدين ��ة وكل من
يزوره ��ا التح�سن اجلاري والتقدم على �صعيد كل

م�شروع م ��ن هذه امل�شروعات الت ��ي ي�صل عددها
اىل قراب ��ة اخلم�س�ي�ن م�شروع ��ا منه ��ا م ��ا قد مت
اجنازه واخر كثري هو على م�سار االجناز .

ال�سعودي
من جهته حتدث رئي�س البلدية املهند�س ال�سعودي
ع ��ن م�شاريع املدينة فقال :ان ��ا اعترب اننا يف اهم
موق ��ع يف �صيدا وميكن يف لبن ��ان نحنا يف اال�سا�س
قلن ��ا ان لدين ��ا  50م�شروع واق ��ول ان هناك ثالثة
م�شاري ��ع م ��ن اهم امل�شاري ��ع للمدينة ه ��ي م�شروع
التخل�ص من جبل النفايات ،نحن نعمل على ثالث
مراح ��ل املرحل ��ة االوىل عم ��ل احلاج ��ز البح ��ري
املرحل ��ة الثاني ��ة ت�شغيل معم ��ل النفاي ��ات وقريبا
�سنزف ب�شرى افتتااح ت�شغيل املعمل واملناق�صة هي
ملعاجلة جبل النفايات تقدم للمناق�صة � 9شركات
ت�أهل منها ثالث فقط ح�سب الكفاءة و�سيتناف�سون
وفق �أف�ض ��ل ال�شروط ،نحن نتفق ��د �سري العمل يف
م�شروع احلاجز البح ��ري و�سنقوم با�ستمرار دولة
الرئي�س وانا �سناتي با�ستمرار لرنى �سري العمل كل
مدة.
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جمعية املقا�صد ورابطة �آل املجذوب اقامتا حفال ت�أبينيا للمربية الراحلة

نازك المجذوب تجمع العائلة
ال�صيداوية والمقا�صدية في رحاب دوحتها

كم ��ا كان ��ت يف حياته ��ا وم�سريته ��ا الرتبوي ��ة
واملقا�صدي ��ة ،جمع ��ت املربي ��ة الراحل ��ة املرحومة
ن ��ازك املج ��ذوب يف ح�ض ��رة غيابه ��ا ،العائل ��ة
ال�صيداوي ��ة ب ��كل اطيافه ��ا والأ�س ��رة الرتبوية يف
عا�صم ��ة اجلنوب بكل مكوناته ��ا ،ف�شكلت ذكراها
دوح ��ة وارفة تظل ��ل اجلميع كما كان ��ت دوحتها –
مدر�س ��ة الدوحة طيلة ت�أديته ��ا لر�سالتها الرتبوية
والإن�سانية والوطنية فيها.
فبدع ��وة من جمعية املقا�ص ��د اخلريية اال�سالمية
يف �صي ��دا ورابطة �آل املج ��ذوب االجتماعية ،اقيم
حف ��ل ت�أب�ي�ن للراحل ��ة املج ��ذوب يف قاع ��ة ثانوية
املقا�صد اال�سالمية للبنات والدوحة تقدم ح�ضوره
 :رئي�س ��ة جلنة الرتبي ��ة والثقافة النيابي ��ة النائب
بهي ��ة احلريري ،ممث ��ل الرئي� ��س ف� ��ؤاد ال�سنيورة
ط ��ارق بعا�ص�ي�ري ،رئي� ��س التنظي ��م ال�شعب ��ي
النا�ص ��ري النائ ��ب ال�سابق الدكت ��ور �أ�سامة �سعد،
امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف اجلنوب
الدكتور ب�سام حمود ،الرئي�س ال�سابق لبلدية �صيدا
الدكتور عبد الرحمن البزري ،رئي�س جمل�س امناء
جتم ��ع العلم ��اء امل�سلم�ي�ن القا�ضي ال�شي ��خ �أحمد
الزي ��ن ،ممث ��ل املط ��ران ايل ��ي ح ��داد الأب جهاد
فرن�سي� ��س ،ممث ��ل رئي�س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س
حممد ال�سعودي ع�ضو املجل�س البلدي عرب كل�ش،
مدير دار العناية الأب نقوال �صغبيني ،رئي�سة بنك
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العي ��ون ال�سيدة جن�ل�اء �سعد ،نائ ��ب رئي�س غرفة
التجارة وال�صناعة والزراع ��ة يف �صيدا واجلنوب
عم ��ر دند�شلي ،والرئي� ��س ال�ساب ��ق للغرفة حممد
الزع�ت�ري ،رئي�س جمعية جتار �صي ��دا و�ضواحيها
علي ال�شريف ،الدكتور علي ال�شيخ عمار ،القا�ضي
ب�ش�ي�ر املجذوب ،نائب رئي� ��س جمل�س �أمناء الهيئة
اال�سالمي ��ة للرعاي ��ة عب ��د الك ��رمي كزب ��ر ،رئي�س
جمعي ��ة املقا�ص ��د اال�سالمي ��ة يف �صي ��دا املهند�س
هالل قرب�صلي وعدد من اع�ضاء مكتب اجلمعية،
ورئي�س رابطة �آل املجذوب العميد الركن م�صطفى
املج ��ذوب واع�ضاء الرابطة وح�ش ��د من الرتبويني
واملقا�صديني .

وليد جرادي
بع ��د تالوة قر�آنية ع ��ن روح املربية املجذوب رتلها
�أحمد ب ��ركات ،ثم الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد
املقا�صد ،حتدث �أمني عام نقابة املعلمني يف لبنان
وليد جرادي فقال :ان الراحلة املجذوب ،علم من
�أع�ل�ام املقا�صد ورائدة من رواد الرتبية والتعليم،
�آمنت باملقا�صد ف�أفن ��ت عمرها يف خدمتها وحمل
لوائه ��ا والإرتق ��اء به ��ا اىل �أعلى امل�ستوي ��ات ،كما
�آمن ��ت ب�أن الرتبي ��ة والتعليم هم ��ا ال�سبيل الوحيد
للتق ��دم والنج ��اح ،و�أيقن ��ت �أن املقا�صدي ��ة والء
وانتماء ف ��كان ال ��والء املطلق واالنتم ��اء ال�صحيح

�سمة املقا�صدي�ي�ن احلقيقيني  ..وكم نحن بحاجة
اىل �أمثال ��ك املخل�ص�ي�ن يف ه ��ذه الأي ��ام لي� ��س يف
املقا�ص ��د فح�س ��ب وال يف جم ��ال الرتبي ��ة والتعليم
فق ��ط بل يف جميع امليادين  .ومن ال�صعب جدا �أن
يذكر تاريخ املقا�صد دون �أن تذكر املرحومة نازك
املجذوب ،فلقد تركت ب�صمات عظيمة ال متحى يف
جمال الرتبية والتعليم .

هالل قرب�صلي
ثم �ألقى كلمة جمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية
يف �صيدا رئي�سها املهند� ��س هالل قرب�صلي فقال:
اقف امامك ��م اليوم لأكرم ب�إ�سم ��ي وب�إ�سم جمعية
املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا هذه الطاقة
اخلالقة التي مرت يف �سماء املقا�صد� ،أخت ًا عزيزة
علينا جميع ��ا هي املربية الكب�ي�رة الأ�ستاذة نازك
املج ��ذوب التي �أحببناه ��ا وقدرناها كامل التقدير
عل ��ى م ��دى الزم ��ن الطويل ال ��ذي ع�شن ��اه معا يف
رح ��اب املقا�ص ��د وكنفها  ..يوم كان ��ت ت�شكل ركن ًا
�أ�سا�سي� � ًا م ��ن الأركان التي تقوم عليه ��ا م�ؤ�س�سات
املقا�ص ��د الرتبوي ��ة .وا�ستطاع ��ت �أن تكون عالمة
فراق ��ة يف مي ��دان الرتبي ��ة والإدارة فتفتحت على
يديه ��ا براعم ن�شرت يف ما بعد �شذاها العطر على
ا�س ��م املقا�صد وعلى هدى منارتها .زرعت يف ثرى
دوح ��ة املقا�ص ��د وكانت خري الزارع�ي�ن وح�صدت

فكان دائما احل�صاد املبارك الذي ينب�ض بالعطاء
الثمني� ،أح�سن ��ت العمل وتطويره ومل تبخل بزهرة
عمره ��ا الذي ق�ضته يف الدوحة على مدى � 35سنة
لت�صبح كم ��ا �أرادتها منارة علم م�شعة حازت على
ثقة �أولي ��اء الأمور وطالبي العلم يف �صيدا واجلوار
ت�أكي ��دا ملا �أح�سن ��ت تنفيذه وكان النج ��اح حليفها
الدائ ��م تتويج ًا للجه ��ود الكبرية الت ��ي بذلتها بكل
�صدق واخال�ص.

العميد م�صطفى املجذوب
وحت ��دث رئي�س رابطة �آل املج ��ذوب العميد الركن
م�صطف ��ى املجذوب فق ��ال :نلتقي الي ��وم يف حفل
ت�أب�ي�ن ذك ��رى املرحوم ��ة احلاجة ن ��ازك املجذوب
وف ��ا ًء للإن�ساني ��ة الطيب ��ة الت ��ي متي ��زت بخلقه ��ا
وبن�ضاله ��ا م ��دة تزيد ع ��ن اربعني عام� � ًا من �أجل
رقي الإن�سان واملجتمع الذي تنتمي اليه .ن�ش�أت يف
جو عائلة �أحبت العلم والوطن حيث توجه �أبنا�ؤها
نحو العل ��م واملعرفة يف حقول الق�ض ��اء والهند�سة
واالجتماع وخدموا وطنهم لبنان و�أ�سهموا يف بناء
م�ؤ�س�ساته الرتبوية واالجتماعي ��ة املختلفة و�شكلوا
ق�سم ًا من نخب ��ة املجتمع ال�صيداوي
 ..متي ��زت املرحوم ��ة احلاجة نازك
املج ��ذوب ب�أفكاره ��ا املتح ��ررة
وبانفتاحه ��ا االجتماع ��ي مدافع ��ة
عن حق ��وق امل ��ر�أة و�سع ��ت يف نهاية
اخلم�سيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي
م ��ع جمموع ��ة م ��ن �سي ��دات �صيدا
اىل تعدي ��ل نظ ��ام جمعي ��ة خريجي
املقا�ص ��د لي�شم ��ل اجلن�س�ي�ن م ��ن
اخلريج�ي�ن واخلريج ��ات .و�شاركت
وبق ��وة يف العدي ��د م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات
الأهلي ��ة واالجتماعي ��ة عني ��ت به ��ا

جمعي ��ة امل�ؤا�س ��اة واخلدم ��ات االجتماعية ورو�ضة
ال�شهي ��د مع ��روف �سع ��د وجلن ��ة ا�سع ��اد الطفولة
واملركز الوطن ��ي للعيون ،و�شاركت بفكرها وعملها
ال ��د�ؤوب مم ��ا �أدى اىل تقدمه ��ا وجناحها وتوجت
هذه اجله ��ود مبنحها و�س ��ام املعارف م ��ن الدولة
�سنة . 1987

رندة درزي الزين
وكان ��ت �شهادت ��ان يف الراحلة� ،أولهم ��ا من مديرة
ثانوي ��ة رفي ��ق احلري ��ري يف �صي ��دا رن ��دة درزي
الزي ��ن التي قالت :ال ب�أ�س �أن ن�أتي اىل ت�أبني نازك
املج ��ذوب بباقة من ذكريات الفرح التي رعت بثها
يف نفو�سنا ،ال ب�أ�س �أن جنتمع لن�ستح�ضر ذكريات
�سعي ��دة متاهت م ��ع الرتبي ��ة والتعليم حت ��ى لك�أن
الرتبية والتعليم والفرح مرتادفات تعرب عن معنى
واح ��د .جنتمع اليوم لنخط �سطر ًا يف �سجل الوفاء
للراحل ��ة الفا�ضل ��ة ال�سي ��دة نازك املج ��ذوب التي
ي�شهد اجلميع على ما قدمته ل�صيدا والوطن كله،
من خالل توليها من�ص ��ب الإدارة لثانوية املقا�صد
للبن ��ات والدوحة ورعايتها اجي ��اال من اخلريجني

واخلريج ��ات الذي ��ن غ ��دوا يف مواق ��ع الإدارة
والقي ��ادة والبناء واالنتاج والعم ��ل من اجل �صيدا
ومن اج ��ل لبنان .جنتمع الي ��وم مدركني متام ًا �أن
وفاءنا لنازك املجذوب امنا هو وفاء لهذه امل�ؤ�س�سة
العريقة التي كان لها الف�ضل يف بناء اجيال واجيال
من ابناء �صيدا ولبنان ممن ا�سهموا وي�سهمون يف
�صنع تاريخ لبنان ،عنيت جمعية املقا�صد اخلريية
اال�سالمي ��ة يف �صيدا .ات�سم زم ��ن نازك املجذوب
بهوي ��ة مقا�صدي ��ة ا�سالمية عربي ��ة وطنية زرعها
القيمون عل ��ى املقا�صد يف �أبناء وبن ��ات املقا�صد،
هوية متوازنة وواقعية متطلعة اىل م�ستقبل �أف�ضل،
�ساعي ��ة اىل التط ��ور ومتم�سك ��ة بالأ�صالة وعا�شقة
ل�صيدا بال حدود.

حميي الدين املجذوب
كلم ��ة عائلة الفقيدة القاها �شقيقها املهند�س حميي
الدين املجذوب فقال :وفاء لذكرى �شقيقتي املرحومة
احلاج ��ة نازك ،جنتم ��ع اليوم يف الدوح ��ة املدر�سة
العريق ��ة وامليدان الأول للفقي ��دة يف خدمة الأجيال
ال�صاع ��دة فقيدتنا التي كر�ست حياتها وو�ضعت كل
طاقتها ون�شاطه ��ا يف املجال الرتبوي
واخلدم ��ات االجتماعي ��ة واالن�سانية،
انتقل ��ت م ��ن مقا�ص ��د �صي ��دا اىل
مدار�س �صي ��دون ومدر�سة الـ ICيف
الغازية وكانت ع�ض ��وا م�ؤ�س�سا فاعال
ونا�شط ��ا يف عدة جمعيات وم�ؤ�س�سات
 ...ب�إ�سم ��ي وا�سم اهل الفقيدة ا�شكر
جمعي ��ة املقا�ص ��د ورابط ��ة املجذوب
الإجتماعي ��ة عل ��ى مبادرتهما املعربة
يف اقامة هذا احلفل وا�شكر اخلطباء
الذين عربوا ب�ص ��دق عن م�شاعرهم
الطيبة نحو فقيدتنا الغالية .
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اللجنة التكريمية الريا�ضية و�شبكة الأمان للأندية
تكرمان العميد الركن علي �شحرور

كرمت اللجن ��ة التكرميي ��ة الريا�ضية يف �صيدا
واجلنوب و�شبكة الأم ��ان للأندية الريا�ضية يف
�صيدا رئي� ��س فرع خماب ��رات اجلي�ش اللبناين
يف اجلنوب العميد عل ��ي �شحرور تقديرا للدور
ال ��ذي تقوم به امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية يف احلفاظ
عل ��ى الأم ��ن والإ�ستق ��رار يف مدين ��ة �صي ��دا
ومنطقتها.
وقام وفد م�شرتك من اللجنة التكرميية و�شبكة
الأمان الريا�ضية برئا�سة البطل الأوملبي احمد
امل�صري بزي ��ارة للعميد �شح ��رور يف مكتبه يف
ثكن ��ة زغي ��ب يف �صيدا وقدم له درع ��ا تكرميي ًا
مثمنني ت�ضحيات اجلي�ش من اجل �صون الوطن
وا�ستقراره.
و�ضم الوفد �أع�ض ��اء اللجنة "احلاج م�صطفى
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حبلي ،خالد بديع� ،أبو وائل كليب ،حميي الدين
جم ��ال ،حممد احلن�ش ،عل ��ي طحيب�ش ،حميي
الدي ��ن البخ ��ور ،م�صعب ارن ��ا�ؤوط ،م�صطفى
ح�سن حبلي ،وح�سام ك�شتبان".
والق ��ى امل�ص ��ري كلم ��ة باملنا�سب ��ة ق ��ال فيها :

ان مؤسسة اجليش
اللبناني بقيادة العماد
جان قهوجي ضحت
وقدمت الكثري وال تزال
يف سبيل تعزيز األمن

اذا �أردت �أن تع ��رف بل ��د ًا فا�س�أل عن رجاالته،
و�أنتم يا �سيادة العميد من خرية ه�ؤالء الرجال
كونكم من هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية اجلامعة لكل
اللبناني�ي�ن ،وان اللجن ��ة التكرميي ��ة الريا�ضية
تفتخ ��ر وتعت ��ز بتكرميكم الذي اردن ��اه تكرميا
اي�ضا جلي�ش الوطن.
وا�ض ��اف :ان م�ؤ�س�سة اجلي� ��ش اللبناين بقيادة
العماد جان قهوج ��ي �ضحت وقدمت الكثري وال
تزال يف �سبيل تعزيز الأمن واال�ستقرار يف هذا
البلد احلبيب لبن ��ان  .ونحن ن�شد على ايديكم
يف ما تبذلونه من جهود و�سهر على امن �صيدا
مدينة احلب والوفاء والتقدير لرجاالت الوطن،
لأن امنه ��ا من امن لبنان وا�ستقرارها �ضروري
يف هذه الظروف ال�صعبة التي مير بها لبنان.
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حوارمفتوح ..مع "خالد عبد الغني كنعان" في �صيدا
حوار:غالب بعا�صريي

لإرث اجل���دود يف م�س�ي�رة احلي���اة �أل���ف حكاي���ة و حكاي���ة م���ع الزم���ان وامل���كان لأ ّن الإرث املوروث ع���ن الأج���داد و الآباء جمد غن���ي بالقيم
والأخالق احلميدة و الرتاث و الأ�صالة العريقة العرب ّية.
و مب���ا �أ ّن �إرث الأج���داد و الآب���اء الغن���ي بالقيم و الأخ�ل�اق و التقليد وال�شعائر ومقالي���د ُحكم يتوارثه الأبناء �شرع���اً بالدين و بال�سيا�سة
ممهوراً بال�سمعة الط ّيبة يف بيئته و جمتمعه و ع�شريته و بني �أهله و نا�سه و مدينته ووطنه.
ويحكم الزمان على كل فرد م ّنا �أو �أي �إن�سان �إ�ستناداً لأخالقه احلميدة و دوره و �سلوكه و �سريته احل�سنة و معاملته الط ّيبة بني النا�س
املبنيّ���ة عل���ى املحبّ���ة و الت�سامح و �إحقاق احلق يف تعامله اليومي مع �أهل���ه و جمتمعه فرداً فرداً،فيبنى على ال�شيء مقت�ضاه قبل ت�صنيف
النا�س لإختيار الأف�ضل فيمنح الإن�سان هو ّيته ال�شخ�ص ّية بحق وفق �أعماله من النا�س الطيبني ال�صادقني �أمثاله.
أحب
ف���كان املرح���وم "عب���د الغني كنع���ان" م�ؤ�سّ �س حلويات كنعان واحداً منه���م كامل�ص ّنفني �أي�ضاً يف م�سرية حيات���ه الإجتماع ّية و املهن ّية ف� ّ
النا�س من كل قلبه و �أح ّبته النا�س بكل �صدق من كل قلبها.
ف���كان "احل���اج عب���د الغني" وف ّيا ل�ت�راث �أ ّمه و �أبيه الغني بالأخالق احلميدة و ال�سرية احل�سنة لأنّ���ه م�ؤمن ك�صيداوي بدينه و جمتمعه
ال�صالح ووطنه.
ه���ذا امل�س���ار االجتماع���ي الغني بالقيم والأخالق احلميدة مك ّنه من ت�أ�سي�س حلويات كنعان و يف نف�س الوقت عائلة ط ّيبة و مت�آلفة حم ّبة
مت�ضامن���ة م���ع نف�سه���ا و مع جمتمعها .من خالل ال�ص���دق باملعاملة بني جميع ال ّنا�س الأمر الذي منح���ه الثقة من �إقامة ن�سيج هام من
كنعان"حلم يف
ال�صداق���ات و العالق���ات الإجتماعيّ���ة مكنته هذه العالقات ال�صادقة من حتقيق ُحلمه املهني يف �إطالق م�شروعه"حلويات
ُ
ال�صغ���ر ح ّقق���ه بالك�ب�ر م���ن خالل ثقت���ه بالنا�س و ثقة النا�س ب���ه �إ�ستطاع بزمن قيا�سي ق�ص�ي�ر من حتقيق حلم���ه و م�ستقبله و م�ستقبل
�أوالده.
الذي بد�أه عام  1954ح ّتى وافته املن ّية عام  1998فكان موعد القدر �أن ينتقل هذا الإرث العريق برتاثه و �أ�صالته و تقاليده �إىل عائلته و
�أوالده الذين كانوا على قدر كبري من حت ّمل امل�س�ؤول ّية والأخالق ّية حلماية هذا الإرث العريق و متابعة امل�سرية من بعده.
بالت�ضامن و التكافل و الرتابط املتني للعائلة بني الأم القديرة
"نعمت بي�ضون" وبني �أبنائها الثالث "حم ّمد ،خالد ،مروان و�إبنتها الوحيدة �أويا"
بكلم���ة واح���دة نابع���ة من قلب الأم الط ّيبة " ماما ي���ا �أوالدي يا �أحبابي ،اهلل ير�ضى عليكم و خليكم مع بع�ضكم البع�ض م ّتحدين م ّتكلني
على اهلل �سبحانه و تعاىل لتتو ّفقوا و التدعوا الغريب يدخل بينكم "
به���ذا الدع���اء العظي���م �إنتقل���ت العائل���ة �إىل تبوء املنا�ص���ب و الأدوار لتطوي���ر م�ؤ�سّ �سة حلويات كنع���ان من ح�سن �إىل �أح�س���ن  .مت�سّ لحني
بالإميان باهلل و الإرث االجتماعي الغني بالقيم و الأخالق احلميدة نحو الف�ضاء الوا�سع لتطوير امل�ؤ�سّ �سة يف �ش ّتى املجاالت �إ�سوة ب�سائر
امل�ؤ�سّ �سات و ال�شّ ركات املتقدّمة و املزدهرة.
من هذا املنطلق و املنطق �إرت�أت جم ّلة �صيدا �أن تغو�ص يف غمار هذه املهنة بحثاً عن حقيقة جذورها و �أ�صالتها ال�صيداو ّية لأ ّنه كما هو
مع���روف ب�أ ّنه���ا مدين���ة م�شهورة باحللويات الط ّيبة املذاق و الت�صنيف والتو�صي���ف مب�صاحلها امل�صنفة بالدرجة الأوىل يف لبنان و العامل
العربي
وه���ي مق�ص���د كل ال ّلبناني�ي�ن ل�شراء هذا ال�صنف م���ن احللويات املم ّيزة باملذاق و النكهة الأ�صل ّية يف كل ف�ص���ول العام �إىل جانب املنا�سبات
الدين ّية الإ�سالم ّية و امل�سيح ّية و الأعياد.
ال�صيداوي ج ّيداً
فكان لنا هذا احلوار املفتوح مع �أحد �أبناء احلاج املرحوم "عبد الغني كنعان" ال�س ّيد "خالد كنعان" املعروف يف الو�سط ّ
ب�أخالقه احلميدة و ال�سرية احل�سنة �صورة طبق الأ�صل عن والده املرحوم �صاحب ال�سرية احل�سنة كباقي �إخواته " حم ّمد و مروان "
للتع ّرف �إليه عن كثب بالرغم من معرفتنا به ك�صديق خمل�ص ويف ملدينته و دينه ووطنه.
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خالد عبد الغني كنعان

بطاقة تعريف
• من هو خالد كنعان؟
ع� � ّرف عن نف�سه ب�أ ّنه �أحد �أبن ��اء "املرحوم احلاج
عب ��د الغن ��ي كنعان"مت�أهّ ��ل م ��ن ال�س ّيدة"هب ��ة
اخلطيب"و لديه خم�سة �أبناء:
 عبد الغني مواليد  1993طالب مدر�سة �أحمد مواليد  2001طالب مدر�سة كرمي مواليد  2002طالب مدر�سة نعيم مواليد  2004طالب مدر�سةخال ��د كنعان تل ّق ��ى علومه منذ نعوم ��ة �أظافره يف
مدر�س ��ة "املقا�ص ��د الإ�سالم ّي ��ة"و تن ّق ��ل م ��ا بني
املقا�ص ��د و الفرير �إىل �أن نال �شه ��ادة الريا�ضات

و م ��ن ث � ّ�م �شه ��ادة ثاني ��ة يف عل ��وم احل�ساب ��ات
الإلكرتون ّية
"ماج�ستري"و حظي على �شهادة تقدير يف "�إدارة
الأعمال"م ��ن �إحدى اجلامع ��ات الأمريك ّية �إىل �أن
ع ��اد �إىل لبن ��ان و تبو�أ مرك ��ز احل�سابات ب� ��إدارة
كنعان ن ��زو ًال عند رغبة والده على قاعدة �إ�ستثمار
العلم واملعرفة لل�شهادات التي حاز عليها.
بهدف تنظيم احل�سابات و كا ّفة الفروع للعمل على
تطوي ��ر و حتديث ه ��ذه امل� ّؤ�س�س ��ة �إىل م�ستوى ج ّيد
جد ًا.
ف�أ ّك ��د ال�س ّيد خالد كنعان ب�أ ّن ��ه و احلمدهلل كان
عل ��ى قدر كب�ي�ر من حتم ��ل امل�س�ؤول ّي ��ة التي منحه
�إياها والده رحمه اهلل.

ف�ش ّكل خل ّي ��ة نحل مع �إخوت ��ه �إىل جانب والدهم و
ما زالت هذه العزمية ت�ش ��د �أزر العائلة و امل� ّؤ�س�سة
بالت�ضامن و التكافل يف كل �شاردة وواردة.
ويف �سي��اق حديثه �أعادنا بالذاك ��رة �إىل الوراء
بحدي ��ث خمت�صر عن هذه امل� ّؤ�س�س ��ة منذ �سريتها
الأوىل على قاعدة �أنّ املرحوم والده كافح كثري ًا يف
حيات ��ه لبناء هذه امل� ّؤ�س�سة العريقة كجزء هام من
تراث املدين ��ة "ل�صناع ��ة احللويات"بفن و مهارة
و نكه ��ة و ذوق �إ�س ��وة ب�سائ ��ر م�صان ��ع احللوي ��ات
ال�شرق ّي ��ة يف �صي ��دا.و علينا �أن نحاف ��ظ على هذا
الإرث من كل النواحي "ال�سمعة احل�سنة و املعاملة
اجل ّي ��دة و الأ�صن ��اف املمتازة"م�ستخدم�ي�ن املواد
الأول ّية املمتازة من "البن ��دق ،و اللوز ،و الف�ستق و
ال�سمنة الأ�صل ّية " ،للمحافظة على هذه املهنة
و�سمعته ��ا الط ّيب ��ة الت ��ي م ��ا زالت تلق ��ى ال�صدى
خا�صة بعد �أن دخل �إىل
الط ّي ��ب يف نفو�س النا�س و ّ
هذا القط ��اع املهني العريق بع�ض املتطفلني الذين
ي�ص ّنفون �أنف�سهم ب�أ�صحاب مهنة و مهارة يف �صنع
احللويات .
لأنّ ل�صيدا �سمعة ط ّيبة يف �سرية و م�سرية �أ�صحاب
ه ��ذه املهنة و �أ�سماء م�شه ��ورة و معروفة منذ زمن
بعيد كجزء ال يتج� � ّز�أ من تراث املدينة و على هذا
الأ�سا� ��س كانت ....و ما زال ��ت ...و �ستبقى �صيدا
مق�ص ��د �صي ��دا و �أهله ��ا و نا�سه ��ا و كل ال ّلبنانيني
حلماية هذا الرتاث .
و ي�ضيف ال�س ّيد خالد يف حديثه:
�أنّ اله ��دف م ��ن �إقام ��ة م�ش ��روع جدي ��د متط ّور و
اخلا�صة بهذه
حديث يف البناء واملن�ش�آت و املعدّات
ّ
املهنة على مدخل �صيدا ال�شمايل"ج�سر الأ ّويل".
الغاية من ��ه امل�ساهمة يف ت�سهيل و�صول كل الزبائن
املحب�ي�ن ملنتجاتنا الط ّيبة املمت ��ازة و �أهل املدينة و
خا�صة بعد �أن �إزداد عدد �س ّكان املدينة
الأ�صدق ��اء ّ
و تط� � ّور البناء العمراين و�ش ��ق الطرقات اجلديدة
وامل�شاري ��ع واجل�سور الأمر الذي يعيق حركة ال�سري
و �إزدحام مرور ال�س ّيارات �إىل داخل املدينة "�ساحة
النجمة"املكان املق�صد الأ�سا�س حللويات كنعان.
و �أ�شار �أي�ض ًا:
�أنّ هذا البناء اجلديد �أ�سهم يف �إن�شاء واحة �سالم
و فرح و مرح للأطفال من خالل توفري كل الألعاب
للأطف ��ال لتوفري الراحة �أي�ض� � ًا لأهلهم من خالل
ال�ص ��االت الوا�سع ��ة الكب�ي�رة الت ��ي ّمت بنا�ؤه ��ا يف
املج ّمع اجلديد للراحة والإ�ستجمام للعائالت على
�شاطئ �صيدا الهادئ.
و كان له ��ذه اخلطوة اجلدي ��دة ال�صدى الط ّيب يف
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الغ�ي�ر م�ص ّنف وال ندخ ��ل �ش ��روط مناق�صات لها
عالق ��ة باملنا�سبات يح ��ددون الأ�سعار وفق ر�ؤيتهم
�سلف ًا البعيدة كل البعد عن املنطق املهني و�شروطه
ل ��ذا ال ميكن التوفيق م ��ا بني اجل ��ودة والنكهة يف
ال�صناع ��ة و م ��ا بني الأ�سع ��ار املفرو�ض ��ة على كل
منا�سب.
و �ش� �دّد يف حديثه �أنّ كلفة الإنت ��اج عالية جد ًا لأنّ
الأمان ��ة املهن ّية عنوانه ��ا �أ�صالة املا�ض ��ي و عراقة
احلا�ض ��ر و حداثة امل�ستقبل و ه ��ذا يعني ال�ضمري
احل ��ي يف التعام ��ل م ��ع الذات وم ��ع الآخري ��ن �أي
مبعن ��ى �أ�صح بالرغم من غالء الب�ضائع والأ�سعار
و كلف ��ة الإنت ��اج و غي ��اب الكهرب ��اء و امل�صاري ��ف
ال�صحة
الكث�ي�رة �إىل جانب تطبيق �ش ��روط وزارة
ّ
العا ّم ��ة من �إ�ستخدام كل مواد التنظيف وال�شروط
ال�صح ّي ��ة و ال ّلبا�س اخلا�ص للع ّم ��ال واملهنيني �إىل
جانب املعدّات حلفظ امل ��واد الأ ّول ّية قبل الت�صنيع
خا�صة وفق
و بعد الت�صنيع التي حتفظ يف ب ّرادات ّ
القوانني املرع ّية الإجراء.

الحاج املرحوم عبد الغني كنعان

نفو� ��س الزبائ ��ن و الزائرين و ل ��كل �سائح و قا�صد
ه ��ذه املدين ��ة ال�سياح ّي ��ة التاريخ ّي ��ة العريقة على
ال�ساحل اللبناين.
• كي���ف حتاف���ظ م�ؤ�سّ �س���ة كنع���ان للحلويات
عل���ى مكانته���ا املرموق���ة يف ظ���ل الغ�ل�اء
الفاح�ش لأ�سعار املواد الأول ّية؟
�أ ّكد ال�س ّيد خالد �أ ّنه و بعون اهلل تعاىل �إ�ستطاعت
م� ّؤ�س�ستنا العريقة يف متابعة امل�سرية بالرغم من كل
ال�صعوبات الت ��ي تواجه امل� ّؤ�س�سة و كا ّفة امل� ّؤ�س�سات
يف لبنان من ج� � ّراء غالء امل ��واد الأ�سا�س ّية الأول ّية
والبنزي ��ن واملحروقات و ال�ضرائب و �إنقطاع الت ّيار
الكهربائي ال ��ذي ّ
يعطل دور امل� ّؤ�س�س ��ات يف ت�شغيل
العجلة الإقت�صاد ّية متك ّن ��ا من جتاوز هذه امل�شكلة
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ب�صعوب ��ة من خ�ل�ال احلكمة و درا�س ��ة كل تف�صيل
و �سع ��ر للب�ضائع امل�ص ّنفة درج ��ة �أوىل�،أن ن ّوفق ما
ب�ي�ن الزبون ال ��ذي يرغب دائم ًا يف �ش ��راء حلويات
�أ�صل ّية عالي ��ة اجلودة بالطعم ��ة و النكهة و التذ ّوق
الط ّي ��ب م ��ن خالل و�ض ��ع �أ�سع ��ار مدرو�س ��ة مت ّكن
املواط ��ن م ��ن �ش ��راء كل متط ّلباته و متك ّن ��ا بنف�س
الوقت م ��ن املحافظةعلى ه ��ذه امل� ّؤ�س�س ��ة بالرغم
م ��ن تدنيّ الأرباح �إىل �أدن ��ى م�ستوى يف تاريخ هذه
املهنة م ��ع الأخذ بعني الإعتب ��ار املناف�سة ال�شديدة
بالب�ضائ ��ع امل�ستوردة التي تغ ��رق الأ�سواق ال ّلبنان ّية
ناهيك عن وجود بائعي احللوى امل�ص ّنفني بال�صف
الث ��اين الدخالء على ه ��ذه املهنة العريق ��ة ب�سبب
�إ�ستخدامهم مواد �أقل جودة وب�أ�سعار زهيدة جد ًا.
فنحن ال ن�ستطي ��ع �أن نتالعب ونتما�شى مع ال�سوق

• م���اذا ع���ن �ش����ؤون ّ
املوظف�ي�ن و حقوقه���م و
الرعاية ال�صح ّية؟
بالن�سبة ّ
للموظف�ي�ن نعاملهم معاملة ح�سنة ك�أ�سرة
واحدة و نو ّفر لهم كل املتط ّلبات املال ّية و الإجتماع ّية
و ال�صح ّية من خالل دفع الرواتب و توفري الرعاية
ال�صح ّية من خ�ل�ال ال�ضم ��ان الإجتماعي حلماية
�أ�سرهم كواجب مق ّد� ��س �إن�ساين �إخالقي مفرو�ض
علين ��ا دين ّي ًا ووطن ّي ًا �إىل جانب �أ ّنه نظام م� ّؤ�س�ساتي
وف ��ق القان ��ون حلماي ��ة ّ
املوظف�ي�ن و امل�ستخدمني و
الع ّمال يف لبنان.

لقاء رمضاني جامع للموظفني

�صاحب م� ّؤ�س�سة لدرج ��ة ميكن و�صف هذه احلالة
ب�أنّ �صاحب امل� ّؤ�س�سة �أ�صبح ّ
موظف ًا ّ
ينظم مدخوله
امل ��ايل والتوفي ��ق ما بني دف ��ع ال�ضرائ ��ب ورواتب
ّ
املوظف�ي�ن و امل�صاري ��ف الإ�ضاف ّي ��ة الطارئة و ثمن
الب�ضائع الغالية بهدف املحافظة على لقمة عي�شه
وعي�ش �أبنائه بكرامة.
• �آخر الكالم...

هوايات��ك ّ
املف�ضلة :ال�سباح ��ة ،ريا�ضة امل�شي،
مطالع ��ة الكت ��ب الثقاف ّي ��ة والق�ص� ��ص الغن ّي ��ة
باحلقائق
�أف�ضل مط ��رب� :صباح فخري ،ومطرب ��ة :ال�س ّيدة
فريوز و�أم كلثوم.
ال�صح ��ة والعافي ��ة
يف اخلت ��ام مت ّن ��ى للعائل ��ة
ّ
وامل�ستقب ��ل الواع ��د لأوالده ولإخوات ��ه ال�ش ��ركاء
ال�صحة والعافية ولأ ّمه احلنونة العمر
وعائالته ��م
ّ

املدي ��د
وال�صحة و العافية و�أ ّكد �أ ّنه على العهد باقٍ
ّ
عه ��د والده حلماي ��ة هذه امل�س�ي�رة املهن ّية العريقة
خلدمة الزبائن من خالل الكلمة الط ّيبة واملعاملة
احل�سنة.
و�شك ��ر �أ�س ��رة جم ّلة �صي ��دا ع�ب�ر التاريخ على
هذه املقابلة الت ��ي م ّكنته من التعبري بكل �صدق
ع ��ن مكنوناته من خ�ل�ال �صراحته يف احلديث
املط ّول مع املج ّلة ومتنّى التوفيق لهذه املج ّلة.

• ما هي مطالبكم من الدولة ال ّلبنان ّية؟
نطال ��ب الدول ��ة اللبنان ّية الكرمي ��ة بت�أمني الطاقة
الكهربائ ّية  24/24الت ��ي ت�سهم م�ساهمة مبا�شرة
يف �إمن ��اء و تطوي ��ر ال�صناع ��ة يف كا ّف ��ة امليادي ��ن
�إىل جان ��ب توفري املال الإ�ض ��ايف املدفوع رغم ًا عن
�أن ��ف املواط ��ن و بالإكراه من ج� � ّراء �إنقطاع الت ّيار
الكهربائي الذي يعيق العجلة الإقت�صاد ّية.
و باملنا�سب ��ة �أ ّك ��د �أ ّن ��ه يطال ��ب الدول ��ة للعمل على
تخفي�ض ال�ضرائب من خالل جلنة تن�سيق لدرا�سة
كا ّف ��ة امل�شاري ��ع الت ��ي ت�س ّه ��ل عم ��ل امل� ّؤ�س�س ��ات و
تنظيمها للتوفيق ما بني �إرتفاع الأ�سعارامل�ستخدمة
يف الت�صني ��ع و ما بني �أ�سعار املبي ��ع املتدن ّية والتي
بات ��ت ت�ش ّكل ه ّم ًا على �أ�صح ��اب امل� ّؤ�س�سات بعد �أن
تد ّن ��ت الأرباح �إىل �أدنى م�ستوى ،زالتي �أ�صابت كل
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لل�س ّيدة ميرفت الجبيلي بطّ اح في �صيدا

حوار:ليال بديع ها�شم

خا�صة مب�ضمونها املعن���وي الإجتماعي ال�شامل ،كمحطّ���ة �أ�سا�س ّية ها ّمة ،من
�إطالل���ة جدي���دة تطلقه���ا �أ�سرة �صي���دا – املج ّلة ،حتمل �صفة زي���ارة ّ
املحطات املرموقة الإجتماع ّية الهادفة باملعنى وامل�ضمون التي ترغب �أ�سرة املج ّلة يف �إعتمادها ك�إطاللة من كل �شهر.
به���دف الغو����ص �أك�ث�ر يف غم���ار البحث و التدقيق ملعرفة كا ّفة الق�ضايا الها ّمة عن كثب التي ته���م �ش�ؤون كل النا�س ،و البحث عن حلول للم�شاكل
العالقة الإجتماع ّية التي ت�ش ّكل هاج�س خوف عند كل النا�س
و للإقرتاب �أكرث...ف�أكرث من الواقع...و املرجتى.
ال�صحي و الأ�سري،الأم���ر الذي قد ي�سهم
و
���وي،
ب
الرت
و
إ�ست�شفائي
ل
ا
و
���ي،
ع
إجتما
ل
ا
الواقع
���ى
...مب���ادرة ح�سن���ة �أي�ض���اً لإلق���اء ال�ضوء جمدداً عل
ّ
مما يع ّزز دور الأ�سر ال ّلبنان ّية يف �ش ّتى امليادين و املجالت ب�شكل عام
م�ساهمة فاعلة و ف ّعالة يف ت�صويب كا ّفة الأمور نحو الأف�ضل ّ
يف �سبيل بناء جمتمع قوي يف لبنان
....م���ن ه���ذا املنطل���ق ...و املنطق يق���وم فريق عملنا باحلوارات وب�إختي���ار �شخ�ص ّية ما �إجتماعيّ���ة� ،أو لقاء مع �أي �أ�س���رة متوا�ضعة لإجراء احلوار
ّ
اخلا�صة ال�شهر ّية وفق املعنى ...و امل�ضمون.
كمحطة من حمطات الزيارة
ّ
بطاح" ربّ���ة منزل زوجة ال�سيّ���د "عبد ال�سّ�ل�ام ّ
ف���كان لن���ا ه���ذا ا ّللق���اء م���ع ال�سيّ���دة املختارة "مريف���ت ّ
بطاح " للإطّ�ل�اع منها عن كث���ب حول كافةّ
�أو�ضاعها الأ�سر ّية� ،إجتماع ّياً �إ�سوة ب�سائر الأ�سر ال ّلبنان ّية التي تعاين من �صعوبات يف م�سرية حياتها اليوم ّية.
بطاقة تعريف
• من هي ال�س ّيدة مريفت ّ
بطاح؟
ع ّرف ��ت عن نف�سه ��ا ب�أ ّنها �إم ��ر�أة متوا�ضع ��ة �إ�سوة
ب�سائ ��ر الن�ساء كر ّب ��ة منزل ترعى و تهت ��م ب�ش�ؤون
الأ�س ��رة م ��ن منطلق �إميانه ��ا ب�أنّ للأ�س ��رة مكانة
خا�صة متداخلة
خا�صة �إجتماع ّية و عناية و رعاية ّ
ّ
بني الدين و املجتمع و الوطن.
�أي مبعنى �أو�ضح �أن حتافظ كل" �أم "كر ّبة منزل على
التقاليد و الرتاث و البيئة الإجتماع ّية املوروثة عن
الآباء و الأجداد� ،إن لناحية املحافظة على الدين و
الأخالق من خ�ل�ال الأداء والت�ص ّرفات ال�صحيحة
مع النا� ��س و املجتمع.مبعنى �أ�ص ��ح القا�سم القوي
امل�شرتك الإجتماعي الأخالق ��ي املبني على املح ّبة
والت�سام ��ح و الأخالق و الف�ضيل ��ة �إن لناحية �أ�صول
الرتبي ��ة و الت�ص ّرفات و ال�سلوك و الرتابط الأ�سري
و املحافظ ��ة على التقالي ��د الإجتماع ّية ال�صارمة و
خا�ص ��ة �أنّ املجتمع ال ّلبناين غني
الإنفت ��اح يف �آن و ّ
بالتن ��وع احل�ض ��اري املح ��ب املت�سامح ،حت ��ت لواء
العي� ��ش امل�ش�ت�رك ب�ي�ن جمي ��ع العائ�ل�ات الروح ّية
الإ�سالم ّية – امل�سيح ّية يف لبنان.

ّ
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• وت�ضيف ال�س ّيدة ّ
بطاح..
ب�أ ّنه ��ا �إم ��ر�أة متوا�ضع ��ة حت ��ب �أهله ��ا و �أ�سرته ��ا
كث�ي�ر ًا ،و كل النا� ��س املح ّبني امل�ؤمن�ي�ن بالعالقات

الإجتماع ّية و ال ّذين ي�ستحقون يف نف�س الوقت بكل
جدارة �صفة الأح ّبة و الأ�صدقاء اخل ّل�ص.
...و يف �سي ��اق حديثه ��ا قالت...ب�أ ّنها كانت ترغب
يف متابع ��ة حت�صيلها العلم ��ي �إىل �أعلى درجة من
درجات العل ��م و املعرفة ،بدل من �أن تغادر املالك
الرتبوي يف املرحل ��ة التكميلية " الربوفيه"و لك ّنها
مب�شيئ ��ة اهلل دخل ��ت "القف� ��ص الذهب ��ي" يف �سن
مبكر  ...و مل تندم بعد �أن ت�أهّ لت من" ال�س ّيد عبد
ال�سالم ّ
بطاح" و رزقت منه ب�أربعة �أوالد ط ّيبني .
ّ
الأب احلن ��ون الط ّي ��ب ال ��ذي منحه ��ا كل الثق ��ة و
التقدير والإحرتام و املح ّبة لتكوين �أ�سرة �صاحلة،
وكان ��ت عل ��ى ق ��در كب�ي�ر م ��ن حت ّم ��ل امل�س�ؤول ّية و
الإهتمام والرعاية و الأمومة.
• العائلة..
 "ماي ��ا" طالب ��ة ح ��ازت بج ��دارة عل ��ى "�شهادةت�سويق من اجلامعة الكند ّية"
 "حبي ��ب" احلائ ��ز عل ��ى" �شه ��ادة كمبيوتر منجامعة "LIU
 "الرا" رابع �سنة "هند�سة معمار ّية يف اجلامعةالعرب ّية"
 "حم ّم ��د "�آخ ��ر �سن ��ة يدر�س جت ��ارة يف مدر�سة"الأمريكان �صيدا"
• �أكدت �أي�ضاً ال�س ّيدة مريفت ّ
البطاح..
�أن دور "الأم" ه ��ام �أ�سا�س ��ي يف بناء املجتمع ،و�أن
"الأم" مدر�س ��ة �أ�سا�سية يف بناء الأ�سرة و تربية
الأطف ��ال من خالل التوجي ��ه الأ�سري القيم الغني
باملحب ��ة والتفاه ��م وامل ��داراة احل�سن ��ة ب�ي�ن الأب
والأم ملعرفة ال�صواب من اخلط�أ لرعاية وح�ضانة
الأطف ��ال خالل ف�ت�رة كل مراح ��ل الطفولة و�صو ًال
ملرحلة البلوغ ،هذا الأمر الأ�سا�سي يف وحدة م�سرية
بناء اال�سرة و منه تنطلق الأ�سرة �إىل التوا�صل بكل
ثق ��ة مع املجتم ��ع ال�صالح يف اخلي ��ارات و املبادئ
و �أ�سل ��وب التعامل مع الآخري ��ن بحكمة من خالل
تعارف الآخر مع الآخر.
�س ��واء كان ه ��ذا اخلي ��ار يف الداخ ��ل �أو اخل ��ارج
م�ؤك ��د ًة �أ ّنها ترعرعت يف بيئ ��ة �صاحلة و حمافظة
ت�شد �أزرها مع نف�سه ��ا �أو ًال و بكل حب مع جريانها
ومن ّثم مع املجتمع ال ّلبناين عامة .هكذا كل عائلة
ت�سهم وفق الأ�صول يف بناء الوطن.
وت�ضي ��ف ال�س ّي ��دة بط ��اح ب�أ ّنها حت ��ب العمل اخلريي
الإجتماع ��ي كثري ًا من كل قلبها لوجه اهلل ،للعمل قدر
امل�ستطاع على بل�سمة جراح النا�س و التخفيف عنهم،

عبد السالم ّبطاح وعقيلته ميرفت

م ��ن خ�ل�ال دور اجلمعي ��ات اخلريي ��ة الإجتماعية يف
�صي ��دا -و يف الكثري الأحيان تق ��وم بتقدمي اخلدمات
من تلق ��اء نف�سها و مبب ��ادرات �شخ�صي ��ة ،لأنّ العمل
الإن�س ��اين واج ��ب مقد�س دين ��ي و وطن ��ي و م�س�ؤولية
�إجتماعي ��ة هام ��ة للغاي ��ة للإرتقاء به ��ذا املجتمع �إىل
�أ�سمى درجة من درجات ال ّرقي و ال ّتقدم و الإزدهار.
• هل فكرت ال�س ّيدة بطاح يوماً يف البحث
ع����ن عمل �أو وظيف����ة �أو �أي نوع من العمل
احلر لتوفري الدعم املايل للعائلة؟
ّ
بالطب ��ع كل �إم ��ر�أة بكل حب و �إخال� ��ص ت�سعى من
كل قلبها مل�ساعدة عائلتها من خالل �إيجاد فر�صة
عمل حمرتمة تليق بالأّم و دورها يف هذه احلياة.
و �إن مل ت�ستط ��ع الأم �إيج ��اد فر�صة عمل حمرتمة
فلديه ��ا خيار واحد احلر�ص عل ��ى امل�صروف و فق
ق ��درة زوجها املال ّية بطريقة ال ت�ضر و التنق�ص يف
توف�ي�ر و ت�أم�ي�ن كل م�ستلزمات و حاج ��ات الأ�سرة
خا�ص ��ة و �أنّ متط ّلب ��ات احلي ��اة كث�ي�رة
اليوم ّي ��ة و ّ
ناهيكم عن فو�ضى الأ�سعار و غالء املعي�شة.
خا�صة ،حتديداً
للحقيقة كانت يل مبادرات جتار ّية ّ
يف جمال جتارة �ألب�سة الريا�ضة ،البيجامات ،بعد
�أن و ّف ��ر يل زوج ��ي امل ��ال ال�ّل�ااّ زم لإفتت ��اح حمل،

ملزاول ��ة هذه املهنة و لك ّنني �أقر و �أعرتف ب�أ ّنني مل
�أ�ستطع املحافظة على الإلتزام بدوام ّ
منظم يومي
يف املحل وفق �أ�صول العمل التجاري ملتابعة التعامل
مم ��ا �أدّى الأمر �صراحة
مع الزبائ ��ن ب�شكل يومي ّ
لإغ�ل�اق املح ��ل وتابع ��ت ه ��ذه التج ��ارة يف املنزل
ب�صراح ��ة �أحب العمل بنمط مري ��ح على طريقتي
اخلا�ص ��ة ،بدون الإلتزام بدوام مع�ّي نّ و�إ�ستم ّريت
ّ
عل ��ى هذا احلال ل�سن ��وات ،لأنّ العمل احلر جميل
و بالت ��ايل ف�أنا �أحب روتني حيات ��ي على طريقتي و
اخلا�صة.
راحتي
ّ

الهوايات
�أ�ش ��ارت يف حديثه ��ا �إلين ��ا ب�أ ّنه ��ا حت ��ب هواي ��ة
ممار�سة ريا�ض ��ة "امل�شي اليوم ّية" مع كل �صباح
�صحي و �ض ��روري يف يوم ّيات حياتي
ه ��ذا الأمر ّ
�إىل جانب ح ّب ��ي و غرامي للإلتق ��اء ب�أ�صدقائي
الأح ّب ��اء املخل�ص�ي�ن يوم ّي� � ًا "�صبح ّي ��ة" ن�ش ��رب
القه ��وة ،نتبادل الأحاديث الإجتماع ّية �إ�سوة ب�أي
�إم ��ر�أة بهذا املجتم ��ع و�أعود �إىل من ��زيل للقيام
بواجبات ��ي بع ��د الإطمئنان ع ��ن كل الأ�صحاب و
الأ�صدقاء لأ ّنهم يبادلونني بنف�س ال�شعور والر ّقة
واملح ّبة والإخال�ص.
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السيدة ّ
العائلة مع ّ
بهية الحريري

• ه����ل كانت لديك جترب����ة الغربة؟ و �إىل
�أي بلد؟
للحقيق ��ة مل تك ��ن لدي جتربة الغرب ��ة و احلمدهلل
الب�سبب الهجرة الطويل ��ة �أو تعبري ًا عن ي�أ�س ما �أو
عجز ما بتوفري املال اللاّ زم "لـت�أمني م�ستلزمات و
حاجات العائلة "
و ال�سب ��ب يعود يف ذل ��ك لت�ضامن زوجي معي و مع
�أ�سرت ��ه من خالل ت�ضحيات ��ه املهن ّية و عرب جتارته
اخلا�صة .
ّ
و يو ّف ��ر زوجي �أي�ض ًا احلب و احلن ��ان لأ�سرته هذا
الأمر مينع الإن�سان من ال�سفر �إىل اخلارج بداعي
الهجرة لت�أمني م�ستقبل عائلته .
ولك ��ن كان ��ت جترب ��ة ال�سف ��ر �إىل اخل ��ارج بداعي
ال�سياحة و الإ�ستجمام و النقاهة.
فكان ��ت لن ��ا زي ��ارات �سياح ّي ��ة �إىل دول ��ة "قط ��ر،
الكوي ��ت� ،إ�سبانيا ،ترك ّيا ،م�ص ��ر ،بلغاريا " وعدّة
جوالت �سياح ّية ممتعة،حق ًا �أ ّنها كانت رحلة العمر
وكان ��ت جتربة ها ّمة للتع ّرف عل ��ى كل هذه البالد
اجلميل ��ة والت ��ي م ��ا زال ��ت حمفوظ ��ة يف ذاكرتنا
وحياتنا.
• كي����ف ت�ؤم����ن وتوف����ر ال�سّ ي����دة مرف����ت
الرعاية ال�صحية للأ�سرة؟
�أك ��دت �أن الرعاي ��ة ال�صحي ��ة م�ؤمنة عل ��ى نفقت
زوجها اخلا�صة.
و خالل فرتة التعليم كان الأبناء منت�سبون كطالب
�إىل ال�ضمان ال�صح ��ي الإجتماعي عرب اجلامعات
وفق القوانني املرعية الإجراء لوزارة الرتبية.
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و يف الوقت احلا�ضر� ،إبنتي "مايا" متزوجة و �إبني
الث ��اين م�سافر للعمل بدول ��ة الكويت .و حتمد اهلل
كثري ًا لأن عائلتها ال تع ��اين من �أمرا�ض وجميعهم
بخري وب�صحة جيدة ،و يتابعون حت�صيلهم العلمي
لت�أم�ي�ن م�ستقبله ��م مب ��ا يليق به ��ذا املجتم ��ع لأن
كل �آم ��ال النا� ��س معق ��ودة على الأبن ��اء من خالل
حيازته ��م عل ��ى ال�شه ��ادات العلي ��ا قب ��ل الإرتباط
بالزواج لتكوين �أ�سرة.
• ماهي هواياتك املف�ضلة؟
كما �أ�شرت يف بداي ��ة حديثي �أحب ممار�سة امل�شي
كريا�ضة يومية.
�أحب اي�ض� � ًا الذهاب �إىل الأ�س ��واق بهدف الت�سوق
�إىل جانب ذهابي �إىل املعار�ض خالل فرتة املوا�سم
ال�سياحية ال ّلبنانية.

• هل املر�أة بنظرك حا�صلة على حقوقها
كامل َة؟
ً
ب ��ر�أي امل ��ر�أة يف لبن ��ان حا�صل ��ة حقا عل ��ى كامل
حقوقه ��ا م ��ن كل النواح ��ي الإجتماعي ��ة ،عك� ��س
املراح ��ل ال�سابق ��ة التي كان ��ت تعاين فيه ��ا املر�أة
ومقي ��دة كث�ي�ر ًا وممن ��وع عليه ��ا مزاول ��ة االعمال
احل ��رة �أو احل�صول عل ��ى و ظيفة يف عدة ميادين.
ب�إ�ستثن ��اء بع� ��ض الوظائ ��ف املمنوحة للم ��ر�أة مثل
قطاع الرتبية و التعليم اخلا�ص و الر�سمي.
و ُت�ضيف �أي�ض ًا �أمر غياب عقدة حرية التعبري وحرية
قي ��ادة ال�سيارة وعدة �أدوار هامة جد ًا وا�سا�سية يف
اجلمعيات اجلتماعية ورعاية االمومة والطفولة.
و قد اثبتت املر�أة جدارتها يف �شتى املجاالت وكافة
امليادي ��ن لدرج ��ة تب�ؤ اه ��م املنا�ص ��ب يف الإدارات
الر�سمية و�صو ًال للمجل�س النواب و الوزارة.

خالل اللقاء مع الزميلة ليال هاشم

يوم زفافها

فبنظري ال ميك ��ن للمر�أة �أن تت�س ��اوى بالرجل لأنّ
خا�صة املهن
دور ال ّرجل خمتلف يف �شتّى امليادين و ّ
احل� � ّرة القا�سية يف االداء والعمل و بالطبع تت�ساوى
معه بالوظائف الها ّمة والدرا�سات العليا �إلخ...
و يف نف� ��س الوق ��ت ال ميك ��ن لرجل �أن يق ��وم بدور
امل ��ر�أة و خدماته ��ا و رعايتها للأطف ��ال و الإعتناء
بالأ�سرة.
و �أ�ش ��ارت يف �سي ��اق حديثها ،حول م ��ا يخ�ص حق
امل ��ر�أة باجلن�س ّية لرعاية الطفل وح�ضانته من قبل
الأم ال ّلبنان ّي ��ة لأطفالها واجب مقدّ�س على الدولة
�إ�ص ��دار قان ��ون خا� ��ص يح ��ق اجلن�س ّي ��ة للأ ّمهات
لت�أم�ي�ن و توف�ي�ر ال ّرعاي ��ة الكاملة للطف ��ل املولود
"الأم" ال ّلبنان ّية.
و ال تريد ال�س ّيدة مريفت يف نف�س الوقت �أن ي�ستغل
البع� ��ض من ال ّرجال هذه ال ّنقطة الها ّمة للح�صول

على اجلن�س ّية ال ّلبنان ّية من خالل زواج امل�صلحة.
...و ت�ؤ ّكد �أي�ض ًا �أنّ امل ��ر�أة عندما ت�ستقل ماد ّي ًا قد
ت�صبح �أقوى من ال ّرجل و تخطئ يف بع�ض الأحيان
م ��ن خالل بع� ��ض ت�ص ّرفاته ��ا اليوم ّية م ��ع زوجها
الأم ��ر الذي ي�سهم يف ت�سهي ��ل عمل ّية الطالق فيما
اخلا�صة
بينه ��م الع�شوائ ّية. .و لكل ط�ل�اق ظروفه
ّ
م ��ن ج� � ّراء العن ��ف املن ��زيل و ال�ض ��رب و الإهانة
والظلم املتعمد بح ّقها.
هن ��ا ميكن التو ّقف عند هكذا ح ��االت �إ�ستثنائ ّية و
ي�صبح ّ
الطالق �ضروري.
ً
و �شدّدت ب�أ ّنها �أي�ضا مع حقوق املر�أة باملطلق �شرط
�أن ال تلغي دور ال ّرجل.

مع العائلة

• كيف تق ّيمني دور اجلمع ّيات الإجتماع ّية
يف �صيدا ؟

�أ�شارت من امل�ؤ ّكد يجب الإعرتاف بحق بالإجنازات
اجل ّب ��ارة للجمع ّي ��ات الإجتماع ّي ��ة و اخلدمات ّي ��ة
واخلري ّي ��ة يف �صي ��دا ،نظ ��ر ًا لأهم ّي ��ة �أدوارهم يف
�شتّى امليادي ��ن و املجاالت مل�ساعدة النا�س و تقدمي
كا ّفة اخلدمات و ال ّرعاي ��ة ال�صح ّية و الإجتماع ّية
مبا يلي ��ق بهذه املدين ��ة الط ّيبة ،عل ��ى �سبيل املثال
" البن ��ك الوطني للعي ��ون " و �سائر " م� ّؤ�س�سات
احلري ��ري" ،و "امل�ؤا�س ��اة " و جمع ّي ��ة "�أهلن ��ا " و
ال�سالم " الت ��ي تعنى و تهتم
جمع ّي ��ة "البح ��ر دار ّ
بكبار ال�سن و �سائر اجلمع ّيات ب�شكل عام.
لأنّ اجلمع ّي ��ات تلع ��ب دور ًا ممي ��ز ًا ومه ّم� � ُا يف
جمتمعن ��ا ال�صيداوي –ال ّلبناين يف �شتّى املجاالت
و امليادين الإجتماع ّية و الإن�سان ّية و اخلدمات ّية�،إىل
جانب توفري فر� ��ص عمل لل�شابات و ال�شباب ،و يف
نف� ��س الوقت يق ّدم ��ون اخلربات املهن ّي ��ة و العلم ّية
لتعزيز دور الإن�سان العلمي للإرتقاء بهذا املجتمع
�إىل �أ�سم ��ى درجة م ��ن درجات التق� �دّم و الرقي و
الإزدهار.
و يف اخلتام:
توجهت بال�شكر �إىل كل ر�ؤ�ساء و �أع�ضاء اجلمع ّيات
ّ
الفاعلة و الف ّعالة يف املجتمع و كل احلب و التقدير
ل ��دور الأ ّمهات و �أخ�ص بال�شك ��ر لل�س ّيدة " جنالء
�سعد " و ال�س ّيدة"به ّية احلريري".
و�شكر خا�ص ملج ّلة �صي ��دا ولدورها الق ّيم الفاعل
م ��ن خالل �إجراء احل ��وارات و ال ّلق ��اءات ،ولدور
ه ��ذه املج ّل ��ة يف �إلق ��اء ال�ض ��وء دائم� � ًا عل ��ى كل
الن�شاط ��ات الهامة الإجتماع ّي ��ة يف �صيدا خا�ص ًة
ولبنان عا ّم ًة.
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تحقيق

طفلك العنيد!
�إعداد :ليال بديع ها�شم

· هل يقوم بت�ص ّرفات غري مرغوب بها؟
· ماذا تفعل عندما يقوم ب�أ�شياء ت�ضايقك؟
· ما هو الأ�سلوب الذي ت ّتبعه عندما يقوم بعمل خاطئ؟
يتغي �سلوكه من بعد القيام بتوبيخه؟
· هل رّ
· ما هي اخلطوة التي يجب عليك القيام بها جلعله ي�ستمع لكالمك و يلتزم به؟

�إنّ الأطف ��ال م ��ن خالل عناده ��م ي�شع ��رن ب�أ ّنهم
ي�سيطرون على الو�ضع.
العن ��اد لي�س له عمر معينّ فيمك ��ن �أن يكون �سلوك
متّبع من قبل طفل �أومراهق �أو من قبل را�شد.
فف ��ي الكث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان يلج� ��أ الأه ��ل لأ�سلوب
ال�ض ��رب و ال�صراخ،ولكن هل ه ��ذا هو احلل؟ هل
الأ�سلوب املتّبع �صحيح؟
ف� ��إذا كن ��ت تعان�ي�ن يف �صعوب ��ة بالتعام ��ل م ��ع
طفلك�،إلي ��ك بع� ��ض الن�صائ ��ح و احلل ��ول لتعديل
�سلوك طفلك.

حتدث و�أ�ستمع لطفلك
ّ
�إنّ ال�سم ��ات العقل ّية تولد مع كل طفل و هي نف�سها
التي يتم ّت ��ع بها البالغني،ولكن البالغني ي�ستطيعون
الت�ص ّرف و القيادة و حت ّمل امل�س�ؤول ّية.
ال�صعب ��ة التي نعي�شه ��ا و ان�شغال الأم
فف ��ي الأ ّيام ّ
ّ
ّ
و الأب و ع ��دم توفر الوقت ال�ل�ازم الذي يجب �أن
يق�ضي ��ه الأهل مع طفلهم،فهذا ي� ��ؤدّي �إىل �إنعدام
احلوار و ال�سماع �إىل الطفل.
ً
احلل:ح ��اول ق�ضاء بع�ض الوقت يوم ّي� �ا يف التحدّث مع
طفلك،فاحل ��وار مع ��ه ق ��د يو ّلد لدي ��ه الثق ��ة بالنف�س و
يجعلكم مق ّربني من بع�ض �أكرث ف�أكرث.

ا�ستبدل عبارة ال تفعل
بعبارة �إفعل
م ��ا دام طفل ��ك عنيد ًا،ف�ل�ا
جدوى من حتذيره
فمث ًال�:إ�ستب ��دل عب ��ارة ال تكتب عل ��ى اجلدران
بعبارة هذه ورقة �إ�ستخدمها للر�سم.
قومي با�ستخدام املناف�سة
الطفل العنيد من الأ�شخا�ص املحبني جد ًا للمناف�سة
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فحاول �أن جتعل كل �شيء من حوله لعبة.
�شيء تريده بدون عوائق .
وهكذا ت�ستطيع فعل كل ْ
فاملناف�سة تعطيه دوافع لها عالقة بالثقة بالنف�س و
تعزّز عنده فكرة املقدرة التي كان �إ�صرارك يفقده
�إ ّياها.

�سلوك الطفل
�سل ��وك العن ��اد موجود عن ��د جمي ��ع الأطفال،لكن
ت�ص ّرف الوالدين ه ��و الذي يزيد الأمر �سوء ًا ففي
الكثري م ��ن الأحيان يقوم الأهل ب�ض ��رب الطفل و
�شتمه �أمام الآخرين.
فاحلل:ينبغي التح ّل ��ي بال�صرب و حماولة التحدّث
م ��ع طفلك فاحلوار ه ��و �أف�ض ��ل و�سيلة،فمثال هنا
ن�ستطيع معرفة �سبب العن ��اد ويف حال مل ي�ستجب
له ��ذا الأ�سل ��وب ميكن ��ك معاقبت ��ه بع� �دّة �أ�ساليب
�أخرى.

فالعق ��اب ميكن �أن يكون حرمانه من الأ�شياء التي
يح ّبها .
وعدم تلبية مطالبه ،ومنعه من اخلروج.

كن املثل االعلى له

حلويات الأرنا�ؤوط
الحاج محمود الأرنا�ؤوط و�أوالده
الحنون ابو م�صعب

�إن الطف ��ل يق ��وم بتقلي ��د كل م ��ا يراك تق ��وم به،
فالأ�شي ��اء التي متنع طفلك بالقيام بها يجب �أن ال
تق ��وم بها �أنت .و الطفل يت�أث ��ر كثري ًا مبناخ املنزل
ال ��ذي يعي�ش فيه ،ف�إذا كانت العالقة بني الوالدين
هادئة و ي�سيطر عليها التفاهم فهذا ينعك�س ب�شكل
�إيجابي على الطفل .ب ��ل �إذا كانت العالقة بينهما
متوت ��رة ف�إنه ��ا تنعك�س �سلب ًا عل ��ى الطفل و ي�صبح
�شر�س ًا و عدواين و يق ��وم ب�ضرب زمالئه و كل من
يحيط به .فاحلل هو �أن تكون قدوة ح�سنة لطفلك
و ح ��اول �ضبط �أع�صابك و �أن تزن كل ت�صرف تود
فعل ��ه و كل كلمة تريد التفوه بها ،مثال :قم برتتيب
ثيابك و قل ل ��ه �إن هذا عمل جيد فهو �سيكرره من
ورائك.

التعاون (الأخذ والعطاء
عل ��ى الأه ��ل �أن يعلم ��وا طفله ��م �أ�سل ��وب االخذ و
العط ��اء .فم�شاركة الطفل يف اللعب مع �أ�صدقائه و
م�ساعدة �أم ��ه ،يبعد الطفل عن الأنان ّية .ففي هذه
الطريقة يعي الطفل �أنه كما هو بطلب �أ�شياء عليه
ت�أدية بع�ض الأ�شياء.
مث ًال� :إذا قمت بتو�ضيب �ألعابك عن االر�ض �سوف
�أ�شرتي لك اللعبة التي طلبتها.

الإحرتام
ال تف ّك ��ر يوم� � ًا �أنّ الطف ��ل ال ي�ستح ��ق الإحرتام بل
ه ��و ك�سائ ��ر الأ�شخا�ص الأك�ب�ر �س ّن ًا،ف� ��إذا عاملته
به ��ذه الطريقة �سين�ش�أ و هو متمتّع
إحرتام،مما جتعله عادة
بال
ّ
مزروع ��ة يف �شخ�صيت ��ه
و معتم ��دة يف تعامل ��ه مع
الآخرين.
مث ًال:عندم ��ا تطل ��ب من ��ه القي ��ام
ب� ��أي عمل،قل ل ��ه لو �سمحت ق ��م بتو�ضيب
�ألعابك.
ختام� � ًا ميكنك جعل طفلك قدوة للآخرين،و جعله
مميز ًا ،ولكن يجب عليك التح ّلي بال�صرب و الوعي
يف كيف ّية التعامل معه.

بندقية-ف�ستقية�-سم�سية-جزرية-بندق ب�شوكوال
تمر هندي-توت �شامي-جالب-ماء ورد-ماء زهر
فرع �أول�:صيدا القديمة-قرب جامع باب ال�سراي-تلفون03/681021 07/726733:

فرع ثاني�:صيدا-قرب م�سجد ال�صديق-مقابل دار الأوقاف الأ�سالمية
بناية لين �سنتر-تلفون03/681021 07/726733 :

مناسبات

مناسبات

كرمت املربي م�صطفى الزعرتي تقديرا مل�سريته الرتبوية واالن�سانية
بهية احلريري:جنح يف ان يكون �صانعاً لل ّتاريخ ولي�س قارئاً له
كرمت رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب
بهي ��ة احلريري املربي الأ�ست ��اذ م�صطفى الزعرتي
املدير العام ال�سابق مل�ؤ�س�سة رفيق احلريري والرئي�س
ال�ساب ��ق جلمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريي ��ة اال�سالمية يف
�صي ��دا تقديرا مل�سريته الرتبوي ��ة واالن�سانية  ،وذلك
يف حفل غ ��داء اقامته على �شرفه يف دارة العائلة يف
جمدليون  ،و�أك ��دت احلريري يف كلمة لها باملنا�سبة
�أنن ��ا اليوم �أمام حت ّد واح ��د  ..وامتحان كبري ..وهو
ه ّل تع ّلمنا م ��ن درو�س خيباتنا وكبواتن ��ا وانق�سامنا
وتف ّرقن ��ا ؟! وهل �أيق ّنا �س� � ّر ق ّوتنا و�إجناز وحدتنا يف
�إعادة البناء والتّحري ��ر وا�ستعادة دورة احلياة ؟! ..
وقال ��ت� :إ ّنن ��ا جميع ًا الآن يف الع ��راء  ..ولن ي�ستطيع
�أح� � ٌد �أن يت�شاط ��ر �أو يتذاك ��ى �أو يغ� � ّرر بال ّنا� ��س ..
ف� ��إنّ الأجيال ال�صاع ��دة بعقولها ال ّن�ّيةرّ ة  ..هي من
�سيكتب تاري ��خ لبنان ..وهي من �سي�ش�ي�ر بالبنان ..
وب ��ك ّل و�ضوح اىل ك ّل من يعبث بت�ضحيات اللبنانيني
و�إجنازاته ��م  ..و�أحالمه ��م الكبرية ب�إقام ��ة الدّولة
الق ��ادرة واحلا�ضن ��ة والعادل ��ة ينع ��م فيه ��ا ك ّل فرد
بالأمن والإ�ستقرار ..
تق ��دم ح�ض ��ور احلف ��ل التكرمي ��ي  :الرئي� ��س ف� ��ؤاد
ال�سني ��ورة  ،مفت ��ي �صي ��دا واق�ضيتها ال�شي ��خ �سليم
�سو�س ��ان  ،الوزي ��ر ال�سابق حممد يو�س ��ف بي�ضون ،
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية القا�ضي الدكتور خالد
قب ��اين  ،رئي� ��س هيئ ��ة التفتي�ش الق�ضائي ��ة القا�ضي
اك ��رم بعا�ص�ي�ري ،حمافظ اجلنوب نق ��وال بو�ضاهر
 ،ممث ��ل املطران ايلي ح ��داد الأب جهاد فرن�سي�س ،
ممثل املطران اليا� ��س كفوري الأب جوزيف خوري ،
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رئي� ��س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي  ،امني
عام تيار امل�ستقبل احمد احلريري ومن�سق عام التيار
يف اجلن ��وب الدكت ��ور نا�ص ��ر حمود وم�س� ��ؤول دائرة
�صي ��دا يف التيار ام�ي�ن احلريري  ،ال�سي ��د وامل�س�ؤول
ال�سيا�س ��ي للجماعة اال�سالمي ��ة يف اجلنوب الدكتور
ب�سام حم ��ود  ،اع�ضاء املجل� ��س ال�شرعي اال�سالمي
الأعل ��ى " حميي الدين القط ��ب وعبد احلليم الزين
وحممد راج ��ي الب�ساط "  ،مدير عام م�ؤ�س�سة رفيق
احلريري �سلوى بعا�صريي ال�سنيورة .
كم ��ا ح�ض ��ر  :ال�سي ��د �شفي ��ق احلري ��ري ،الرئي� ��س
ال�ساب ��ق لغرف ��ة التج ��ارة وال�صناع ��ة والزراعة يف
�صي ��دا واجلنوب حمم ��د الزع�ت�ري  ،رئي�س جمعية
جتار �صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف  ،رئي�س جمعية
جت ��ار جزي ��ن ط ��وين رزق  ،رئي� ��س احت ��اد نقابات
العم ��ال وامل�ستخدم�ي�ن يف اجلن ��وب عب ��د اللطي ��ف
الرتياق ��ي  ،رئي�س رابطة اطباء �صيدا الدكتور نزيه
البزري  ،رئي�س رابطة خماتري �صيدا ابراهيم عنرت
 ،رئي�سة دائرة التنظيم املدين يف اجلنوب �آية الزين
 ،من�سق عام ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار نبيل
ب ��واب � ،أم�ي�ن ع ��ام نقابة املعلم�ي�ن يف لبن ��ان وليد
ج ��رادي  ،رئي�س املنطقة الرتبوية يف اجلنوب با�سم
عبا�س  ،ال�سف�ي�ر عبد املوىل ال�صلح  ،رئي�س جمعية
املقا�ص ��د اخلريي ��ة اال�سالمي ��ة يف �صي ��دا املهند�س
هالل قرب�صلي  ،وعدد من ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري
وفاعلي ��ات املنطق ��ة ور�ؤ�س ��اء جمعي ��ات وا�صح ��اب
م�ست�شفي ��ات ورج ��ال اعم ��ال  ،وم ��دراء مدار� ��س
ال�شبك ��ة املدر�سي ��ة الر�سمية واخلا�ص ��ة وح�شد من

ال�شخ�صيات واملدعوين واركان م�ؤ�س�سة احلريري .

احلريري
بع ��د الن�شي ��د الوطن ��ي اللبن ��اين حتدث ��ت النائ ��ب
احلري ��ري فقالت:لقد تع ّلم التّاريخ وع ّلمه  ..وعرف
�أ ّن ��ه �شتان بني من يقر�أ التّاريخ ومن ي�صنعه  ..ولقد
�أراد املربي الكبري الأ�ستاذ م�صطفى الزّعرتي طيلة
حيات ��ه �أن يكون �صانع ًا للتّاري ��خ ولي�س قارئ ًا له � ..إنّ
�أه � ّ�م ما ُيت ��اح لنا يف هذه احلياة ه ��و �أن ن�ستطيع �أن
نع� � ّرف ب�أنف�سنا كما نحن وكم ��ا نريد  ..ال كما يرانا
الآخرون و ُيراد لنا  ..لقد �إ�ستطاع الأ�ستاذ م�صطفى
ال ّزع�ت�ري  ..وب ��ك ّل ج ��دارة � ..أن ي�صي ��غ �سريت ��ه
وجناحات ��ه مبا يلي ��ق بعلمه  ..وطموح ��ه  ..وقيمه ..
ور�سالت ��ه  ..ومبادئه  ..فكان من ر ّواد نه�ضة التّعليم
الثان ��وي يف لبنان  ..تلك احلقب ��ة امل�ضيئة من تاريخ
التّعلي ��م يف لبن ��ان  ..ي ��وم كان التّعلي ��م ال ّر�سمي يف
مرحلته الثانوية  ..ه ��و التّعليم الأميز والأف�ضل بني
ك ّل م�ؤ�س�سات التّعلي ��م يف لبنان  ..وا�ستطاعت عربه
املدر�س ��ة ال ّر�سمية �أن تتقدّم عل ��ى ك ّل زميالتها من
املدار� ��س الأهلية والإر�ساليات يف القطاع اخلا�ص ..
نواح
ففت ��ح �أبواب التّعليم العايل لك ّل �أبناء لبنان يف ٍ
خمتلفة عرب اجلامعة اللبنانية  ..يف ك ّلياتها املم ّيزة
 ..العلمية والرتبوية والقانونية ..و�أ�صبحت اجلامعة
اللبنانية �إمتداد ًا لنجاحات التّعليم الثانوي يف لبنان
� ..إنّ الأخ ال�صديق الأ�ستاذ م�صطفى الزّعرتي كان
�أح ��د �صانعي ه ��ذا التّاريخ املجي ��د للتّعليم الر�سمي
يف لبن ��ان  ..تارك ًا ب�صماته عل ��ى هذه امل�سرية معلم ًا

 ..ومدي ��ر ًا  ..ومربي� � ًا  ..وباحث� � ًا  ..و�صاحب ر�أي ..
و�صاحب ق�ضية ..
وا�ضاف ��ت� :إنّ الأخ ال�صدي ��ق الأ�ست ��اذ م�صطف ��ى
ال ّزع�ت�ري ت� ��ألمّ كثري ًا مل ��ا �شه ��ده التّعلي ��م يف لبنان
�أ ّيام املحنة الطويل ��ة والأيام ال�سوداء � ..أيام الفرقة
والإقتتال والإنهي ��ار والدّمار  ..يوم �سقطت قيمنا ..
و�سقطت بيوتنا  ..ومدار�سنا  ..وم� ّؤ�س�سات دولتنا ..
ّ
وتقطع ��ت �أو�صالنا  ..وكان ��ت ّ
ال�ضحية الكربى لتلك
ال�سوداء  ..هي العملي ��ة الرتبوية يف لبنان ..
الأي ��ام ّ
و�ضاع ��ت �أجي ��ا ٌل و�أجيال يف �أيام هج ��رة الكفاءات
الترّ بوي ��ة  ..وانهي ��ار ال ّنظ ��ام التعليم ��ي  ..و�س ��وء
انتظامه ��ا تدري�س� � ًا وامتحانات  ..فع ّم ��ت الإفادات
 ..ومل يع ��د هن ��اك ف ��رق ب�ي�ن مدر�س ��ة ومدر�سة ..
وطالب وطالب � ..أو معل ��م ومع ّلم  ..فكانت ال ّنتيجة
واح ��دة  ..فلم يعد هناك معل ٌم ماه ��ر �أو �إدارة نيرّ ة
 ..ومع ّل ��م متوا�ضع الكفاءة و�إدارة �س ّيئة  ..وال طالب
جمته ��د وال طالب ك�سول  ..لقد ت� ��ألمّ كثري ًا �أ�ستاذنا
الكب�ي�ر لكن ��ه مل يي�أ� ��س  ..ومل ي�ست�سل ��م  ..فان�ب�رى
جماه ��د ًا جم� �دّد ًا لر�سالت ��ه  ..عاقد الع ��زم واله ّمة
من �أج ��ل ال ّنهو� ��ض بالتّعليم  ..ف ��كان رفيق درب ..
و�صان ��ع تاري ��خ  ..مب�شاركت ��ه الفاعلة
والإ�ستثنائي ��ة م ��ع ال ّرئي� ��س ّ
ال�شهي ��د
هم التّعليم
رفيق احلري ��ري  ..ليحمل ّ
يف م�ؤ�س�س ��ة احلريري  ..التي انطلقت
من �صيدا لتحم ��ل راية العلم واملعرفة
 ..والتّ�سامح  ..و�إعادة الإعتبار للقيم
 ..وللأخ� � ّوة  ..وحل�س ��ن اجل ��وار ..
و�سالم ��ة الوط ��ن  ..ك ّل الوطن ..دون
متييز �أو �إق�صاء  ..ولقد �إ�ستطاع م ّرة
�أخ ��رى �أن يكون �صانع� � ًا للتّاريخ ولي�س
متف ّرج� � ًا علي ��ه � ..إ ّنن ��ا الي ��وم جنتمع
ك�أ�س ��ر ٍة واح ��دة لنك� � ّرم ه ��ذا ال ّرم ��ز
الترّ بوي الكبري  ..الذي �أعطى مدينته

ووطن ��ه خري ما حتتاجه الأوط ��ان  ..العلم والأخالق
 ..فلق ��د كان �صاحب ر�سال ��ة وق�ضي ��ة  ..و�إ ّننا و�إ ّياه
الي ��وم نتط ّل ��ع �إىل خربت ��ه العميق ��ة  ..و�إجنازات ��ه
الكب�ي�رة لنكون مع� � ًا ن�صنع كيف نحم ��ي الإجنازات
الوطني ��ة م ��ن التّداع ��ي والإنهي ��ار  ..وكي ��ف نحمي
ال�سكين ��ة والأمان يف نفو�س �أبن ��اء �صيدا واجلوار ..
ّ
و�أبن ��اء اجلنوب  ..وك ّل لبنان � ..إ ّننا جميع ًا ر�ؤ�ساء..
ووزراء  ..ون ��واب  ..وعلم ��اء ..ورج ��ال �أعم ��ال ..
وم�ؤ�س�سات �أهلية و�أفرادا  ..جميعنا �أمام حت ّد واحد
 ..وامتح ��ان كب�ي�ر ..وهو ه ّل �أ ّنن ��ا تع ّلمنا من درو�س
خيباتن ��ا وكبواتنا وانق�سامنا وتف ّرقن ��ا ؟! وهل �أيق ّنا
�س� � ّر ق ّوتنا و�إجناز وحدتنا يف �إعادة البناء والتّحرير
وا�ستع ��ادة دورة احلي ��اة ؟! � ..إ ّنن ��ا جميع� � ًا الآن يف
الع ��راء  ..ولن ي�ستطيع �أح� � ٌد �أن يت�شاطر �أو يتذاكى
�أو يغ� � ّرر بال ّنا� ��س � ..إنّ الأجيال ال�صاع ��دة بعقولها
ال ّن�ّي�رّ ة  ..و�سعة ّ
اطالعها  ..وعلمه ��ا  ..ومعرفتها..
و�أدوات توا�صله ��ا  ..هي من �سيكت ��ب تاريخ لبنان..
وه ��ي من �سي�ش�ي�ر بالبن ��ان  ..وبك ّل و�ض ��وح  ..على
ك ّل من يعب ��ث بت�ضحيات اللبناني�ي�ن و�إجنازاتهم ..
واحرتامه ��م لأنف�سهم ..و�أحالمه ��م الكبرية ب�إقامة

الدّول ��ة القادرة واحلا�ضن ��ة والعادل ��ة  ..ينعم فيها
ك ّل ف ��رد بالأم ��ن والإ�ستقرار  ..حت ّي ��ة لل ّرمز الكبري
الأ�ست ��اذ م�صطفى الزّعرتي � ..أح ��د �ص ّناع التّاريخ
يف لبنان  ..ولعائلت ��ه الكرمية  ..وملدينته احلبيبة ..
ولوطنه العزيز لبنان ..
ورحب ��ت احلري ��ري بال�سي ��دة �سل ��وى بعا�ص�ي�ري
ال�سنيورة التي �ستكمل امل�سرية وقالت  :هذه امل�سرية
املتج ��ذرة يف كل لبن ��ان واملنفتحة عل ��ى العامل  ،وان
�ش ��اء اهلل ي ��ا ا�ستاذ م�صطف ��ى امل�سرية ب�أي ��د امينة
وطبعا بتوجيهات ال�سيدة ن ��ازك احلريري وتعرفون
ان امل�ؤ�س�سة ا�صبح ا�سمها م�ؤ�س�سة رفيق احلريري.

الزعرتي
وحت ��دث املحتفى ب ��ه الزعرتي فقال :لق ��د �شرفتني
ال�سيدة �أم نادر بهذا اللقاء البهيج معكم وما زاد يف
اهميته �أن باركته ال�سيدة نازك احلريري برتحيبها
ب ��ه وبت�أكيدها ب� ��أن م�ؤ�س�س ��ة احلريري ه ��ي واحدة
تعم ��ل للأهداف الت ��ي ر�سمها لها الرئي� ��س ال�شهيد
رفيق احلريري  .لق ��د تكونت لدي من خالل حياتي
العائلي ��ة واملدر�سي ��ة يف املقا�ص ��د ويف اجلامع ��ة ويف
مكت ��ب اليون�سك ��و االقليم ��ي جمموعة
م ��ن القناع ��ات رافقتن ��ي يف جمي ��ع
مراح ��ل حيات ��ي املهني ��ة كان �أبرزها
 :ال�ص ��دق يف العم ��ل وت�أدي ��ة الواجب
واعط ��اء كل مرحل ��ة حقها من اجلهد
 ،الثق ��ة بالنف� ��س وبالآخري ��ن اىل �أن
�أتب�ي�ن العك�س  ،البعد ع ��ن التملق لأي
كان رئي�س ��ا �أو �سيا�سي ��ا ،البع ��د ع ��ن
العم ��ل ال�سيا�س ��ي لإمياين ب� ��أن العمل
الرتب ��وي ال ��ذي اخرتت ��ه يتطلب مني
ذلك  ،فالرتبية هي حق جلميع النا�س
بغ�ض النظر ع ��ن اعتقاداتهم الدينية
او املذهبية �أو املناطقية.
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مناسبات

مناسبات

�شارك يف �إفتتاح م�سجد املرحوم احلاج عبد اهلل رباح يف خميم عني احللوة
�أحمد احلريري :الربيع العربي لن يكتمل �إال بربيع فل�سطني
وعودتها �إىل اخلارطة العربية والدولية

اعت�ب�ر �أمني ع ��ام تي ��ار امل�ستقبل يف لبن ��ان �أحمد
احلري ��ري �أن الربيع العربي الذي نعي�شه منذ مدة
لن يكتمل اال بربيع فل�سطني اي بالإ�ستقالل ودولته
وبع ��ودة فل�سط�ي�ن اىل اخلارطة العربي ��ة والدولية
وق ��ال  :يق ��دم الربيع العرب ��ي الدع ��م لفل�سطني،
احلري ��ة والكرامة والدميقراطي ��ة  ،عناوين ت�أخر
حتققه ��ا فظلمت فل�سطني مرتني مرة باالغت�صاب
ال�صهيوين وم ��رة يف حتويل الأنظمة لها اىل مربر
لال�ستبداد والديكتاتوري ��ة ،وان ا�ستعادة فل�سطني
�ستكون بالطريق العربية اىل الدميقراطية.
واك ��د احلري ��ري �أن تي ��ار امل�ستقب ��ل كم ��ا علمن ��ا
الرئي� ��س ال�شهيد رفيق احلريري وبرئا�سة الرئي�س
�سع ��د اللحري ��ري يعت�ب�ر �أن الق�ضي ��ة الفل�سطينية
ق�ضي ��ة عربي ��ة مركزي ��ة .واننا مع اخوتن ��ا العرب
ندعم خي ��ارات ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي ونرف�ض كل
التدخالت يف ال�ش�ؤون الفل�سطينية.
كالم احلري ��ري جاء خ�ل�ال حفل افتت ��اح م�سجد
املرح ��وم احل ��اج عب ��د اهلل رب ��اح يف خمي ��م عني
احلل ��وة يف �صي ��دا برعاي ��ة وح�ضور مفت ��ي �صيدا
واق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان وبدعوة من رئي�س
رابطة �آل رباح جمال رباح الذي �شيد هذا امل�سجد
عن روح والده وه ��و ي�ضم اىل جانب قاعة امل�سجد
قاعة للأن�شطة والتعازي ورو�ضة اطفال.
و�ش ��ارك يف افتت ��اح امل�سج ��د ال ��ذي جم ��ع �أل ��وان
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الطي ��ف الفل�سطين ��ي واللبن ��اين عل ��ى اختالف ��ه:
�سفري فل�سطني يف لبنان ا�شرف دبور والقن�صل يف
ال�سف ��ارة حممود اال�سدي� ،أمني �سر حركة فتح يف
لبنان فتحي ابو الع ��ردات  ،ع�ضو املجل�س الوطني
الفل�سطين ��ي �ص�ل�اح اليو�سف وممثل ��ون عن كافة
ف�صائ ��ل منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة وحتالف
الق ��وى الفل�سطينية والق ��وى اال�سالمي ��ة واللجان
ال�شعبي ��ة  ،و�شارك فيه اي�ض ��ا ممثلون عن �أحزاب
وقوى �سيا�سية لبنانية وح�شد من �أبناء املخيم.

�سو�سان
بداي ��ة ق�ص املفت ��ي �سو�س ��ان مب�شارك ��ة احل�ضور
�شريط افتتاح امل�سجد و�أم امل�صلني ل�صالة اجلمعة
في ��ه والقى خطب ��ة اجلمعة التي اك ��د فيها ان امن
وا�ستق ��رار خميم عني احللوة من ام ��ن وا�ستقرار
مدينة �صي ��دا داعيا اىل اعادة اعم ��ار خميم نهر
الب ��ارد ولي�س االعتداء على خمي ��م عني احللوة ..
وقال :يف خميم الرجول ��ة والبطولة يف خميم عني
احللوة  ..اقول لقد تربينا تربية وطنية قومية وكان
املو�ض ��وع يف اوله ويف اخره ه ��و ق�ضية فل�سطني وال
بد من ن�ش ��ر هذه الثقافة بني ال�شباب بني االجيال
ب�ي�ن االطف ��ال ،ال ب ��د م ��ن ن�ش ��ر ثقاف ��ة ال�صراع
العربي اال�سرائيلي كلمة وموقفا و�شهادة ومقاومة
وانت�صارا  .واوقل للأخوة الفل�سطينيني :ان قوتكم

يف وحدتك ��م ،ال ب ��د م ��ن وح ��دة ال�ص ��ف واملوقف
الفل�سطيني  ..وحدة املوقف هو القوة ونحن معهم
 ..ه ��ذا موقف ثابت لل�صيداوي�ي�ن ولكل رموزهم،
التم�س ��ك باحلق ��وق الفل�سطيني ��ة االن�ساني ��ة ،حق
التعليم والعم ��ل والتملك  ،حقهم يف ال�صحة وبعد
ذل ��ك احلق ��وق الوطني ��ة لل�شع ��ب الفل�سطيني ويف
مقدمته ��ا حق العودة بدون تهجري وبدون توطني..
ثم بعد ذلك وان ��ا مفتي ملدينة �صيدا اقول ان امن
هذا املخيم من امن مدينتنا وان امن مدينتنا من
امن ه ��ذا املخيم  ،م ��ا ي�ؤذيه ي�ؤذين ��ا  ،وما ي�سيء
الي ��ه ي�سيء الينا  ،ما ي�ض ��ره ي�ضرنا � ،سواء اكانت
كلم ��ة او موقف ،فلنكن �سوي ًا بوج ��ه كل التحديات
ويف وج ��ه كل الإ�ستحقاق ��ات ،ويف وج ��ه كل الفنت
املذهبية او الطائفية او غريها ونقول ونطالب من
هن ��ا ومن �صي ��دا ال بد من اعادة بن ��اء خميم نهر
البارد ولي�س االعتداء على هذا املخيم .

رباح
وبع ��د ال�صالة جرت ازاح ��ة ال�ستارة ع ��ن اللوحة
التذكاري ��ة للم�سجد  ،واقيم احتف ��ال باملنا�سبة يف
قاع ��ة امل�سج ��د  ،ا�ستهل بت�ل�اوة قر�آني ��ة افتتاحا ،
فكلم ��ة ترحيب م ��ن عريف االحتف ��ال �سعد رباح ،
حت ��دث بعده �صاحب الدعوة رئي�س رابطة �آل رباح
جم ��ال رباح فق ��ال :نحتفل الي ��وم به ��ذه املنا�سبة

الف�ضيل ��ة اال وه ��ي اجلامع  ،جامع ل ��كل امل�سلمني
وامل�ؤمن�ي�ن  ،جام ��ع ل ��كل التناق�ض ��ات ال�سيا�سية ،
جامع لكل الأخوة وكل الأحبة لبنانيا وفل�سطيني ًا..
وا�سمحوا يل �أن اتقدم بالأ�صالة عن نف�سي بالإنابة
ع ��ن اخوتي وان اقول لوالدن ��ا املرحوم احلاج عبد
اهلل رباح" لقد وعدناك ي ��ا والدي و�صدقنا الوعد
باذن اهلل ..واليوم نفتتح هذا امل�سجد الذي يحمل
ا�سمك ون�س� ��أل اهلل ان تكون قد ت�سلمت مفاتيحك
يف ق�صر يف اجلنة "  ،لأنه اذا مات ابن �آدم ينقطع
عمله اال من ثالث  :ولد �صالح يدعو له وهو ما �شاء
اهلل عن ��ده ثمانون والكل يدعو ل ��ه � ،صدقة جارية
ون�س� ��أل اهلل �أن يك ��ون هذا امل�سج ��د �صدقة جارية
ويف ميزان ح�سناتك  ..وعلم ينتفع به  ،ون�س�أل اهلل
ان تك ��ون رو�ضة الأطفال هذه الت ��ي تخرج بحدود
مائتني وخم�سني طفال من ابناء املخيمات ينتفعوا
م ��ن ها العلم ويكون هذا العلم يف ميزان ح�سناتك
يا والدي .
ويف ال�ش� ��أن الفل�سطيني قال رباح  :الكل ينظر اىل
خميماتن ��ا ب�أنها ب�ؤر امني ��ة وارهابية  ،ونحن نقول
لهم  :ال  ،نحن ح�ضاريون  ،نحن �شعب ثوري يطالب
بحقوقه  .فعلى �سبيل املثال خميم عني احللوة فيه
� 80أل ��ف ن�سم ��ة يف رقعة جغرافي ��ة ال تتعدى ثالثة
ارب ��اع كلم مرب ��ع  ،اي ان هناك ما يقارب  20الف
عائل ��ة  ،وح�سب االح�صائيات  ،يوجد هناك يف كل
ا�سرة فل�سطيني ��ة على الأقل دكت ��ور �أو مهند�س او
مثق ��ف ,..هن ��اك  15اىل  20ال ��ف جامعي  ..فهل
هن ��اك يف العامل كل ��ه  20الف جامع ��ي يف رقعة ال
جت ��اوز كلم مربع  .واقول لكم ان عني احللوة لي�س
ب� ��ؤرة امني ��ة وامنا ه ��و عا�صم ��ة الثقاف ��ة العربية
والعاملية بامتياز .هذه هي خميماتنا فلماذا ينظر
الينا نظ ��رة االرهاب ونحن منبع احل�ضارة  ،منبع
احل�ضارة من القد�س ومن �صيدا ..

احلريري
ث ��م حتدث امني عام تيار امل�ستقبل يف لبنان احمد
احلري ��ري فقال :جنتم ��ع الي ��وم يف �إفتتاح م�سجد
املرح ��وم احل ��اج عب ��د اهلل علي رب ��اح هنا يف عني
احلل ��وة  ،لن�شه ��د والدة بيت جديد م ��ن بيوت اهلل
�سبحانه وتعاىل  ،يلتئم فيه امل�ؤمنون باهلل عز وجل
وبالإ�س�ل�ام ر�سالة هدى و�س�ل�ام وبالر�سول حممد
�ص ّل ��ى اهلل عليه و�س ّلم�.إ ّنني هنا بينكم با�سم "ت ّيار
امل�ستقب ��ل" لأ�شاركك ��م بهجة هذا الإجن ��از الذي
يتح ّقق يف زمن �أ�ش ّد ما نحن فيه بحاجة �إىل �صوت
الإلفة والت�آلف والوحدة � ،صوت الإنفتاح والإعتدال
والعي�ش الآمن الواح ��د مع ًا�.إ ّنني هنا بينكم با�سم
"ت ّي ��ار امل�ستقبل" لأ�ؤ ّكد لك ��م �أنّ �إمياننا بالأخ ّوة
اللبنان ّية – الفل�سطيني ��ة هو �إميان باال�ستقرار يف
لبن ��ان ال �س ّيما بني املخ ّيمات وجوارها  ،لك ّنه جزء
رئي�سي م ��ن عروبتنا ملا تعنيه الق�ض ّية الفل�سطين ّية
ّ
مركزي.
بالن�سبة الينا كعنوان
ّ
وا�ض ��اف :ن�ؤمن بالأخ ّوة ال ّلبنان ّي ��ة – الفل�سطين ّية
وم ��ن منطلقها ننا�ضل من �أج ��ل تر�سيخ العالقات
ب�ي�ن ال�شعبني وم�ستقب ًال ب�ي�ن الدولتني على �أ�سا�س
م ��ن املتان ��ة يف القناع ��ة ب� ��أن لبن ��ان بل ��د م�ستقل
ودول ��ة م�ستقل ��ة من جان ��ب �إخوتن ��ا الفل�سطينيني
وب� ��أن فل�سطني دول ��ة م�ستقلة وعا�صمته ��ا القد�س
م ��ن جانبنا كلبنانيني.ن�ؤمن ب� ��أنّ العالقة بني عني
احلل ��وة و�صي ��دا  ،بني �سائر املخ ّيم ��ات وجوارها ،
ال ب� � ّد �أن تك ��ون عالقة �س�ل�ام و�إ�ستق ��رار  ،ولذا ال
ن ّدخ ��ر جهد ًا م ��ن �أج ��ل مواجهة � ّأي خل ��ل يف هذا
املج ��ال�.إنّ �إخوتن ��ا الفل�سطيني�ي�ن يف لبن ��ان ويف
املخ ّيم ��ات � ،ضي ��وف فر� ��ض الع ��دوان واالحتالل
اال�سرائيلي ��ان وجوده ��م عندن ��ا .لك ��ن ينبغ ��ي �أن
يكونوا �ضيوف ًا �أعزّاء و�أن يتمتّعوا بالكرامة والعي�ش

الالئ ��ق.يف ه ��ذا الإجت ��اه  ،ننا�ض ��ل مع ًا م ��ن �أجل
احلق ��وق الإن�سان ّي ��ة والإجتماع ّي ��ة واملدن ّية لل�شعب
الفل�سطين ��ي يف لبن ��ان .حقوق العي� ��ش بكرامة يف
�ذري له ��ذا املو�ض ��وع يكتمل
بلدن ��ا�.إن احل� � ّل اجل � ّ
بقيام ��ة دول ��ة اال�ستق�ل�ال الوطن ��ي الفل�سطين ��ي،
فيغ ��دو �إخوتن ��ا الالجئ ��ون مواطنني رعاي ��ا لدولة
�شقيقة تق ��وم بينها وبني الدول ��ة اللبنانية العالقة
الالئق ��ة ب�ي�ن دولت�ي�ن م�ستقلتني .ح�سب ��ي �أن �أ�ؤكد
�أن "ت ّي ��ار امل�ستقبل"  ،كما ع ّلمن ��ا الرئي�س ال�شهيد
رفي ��ق احلريري وبرئا�سة الرئي�س �سعد احلريري،
يعت�ب�ر �أن الق�ض ّي ��ة الفل�سطين ّي ��ة ق�ضي ��ة وطن ّي ��ة
لل�شع ��ب الفل�سطين ��ي وق�ض ّي ��ة عربي ��ة مركز ّية يف
�آن .نح ��ن مع اخلي ��ار الوطن ��ي الفل�سطيني  .نحن
م ��ع ال�شرع ّي ��ة الوطن ّي ��ة الفل�سطين ّي ��ة  .ونحن مع
�إخوتنا الع ��رب جميع ًا ندعم ال�شع ��ب الفل�سطيني
وخيارات ��ه .ونرف� ��ض ك ّل التدخ�ل�ات يف ال�ش� ��ؤون
الفل�سطيني ��ة.و�إذ �أرحب مبا مت قطعه من خطوات
باجتاه توحي ��د البيت الفل�سطين ��ي ،خطوات ن�أمل
با�ستكمالها كي تغدو معطي ��ات ناجزة ،و�إذ �أ�شدّد
عل ��ى الوح ��دة الوطني ��ة الفل�سطيني ��ة � ،أ�ؤك ��د �أن
الربي ��ع العربي الذي نعي�شه من ��ذ مدة  ،لن يكتمل
�إال بربيع فل�سط�ي�ن� ،أي باال�ستقالل ودولته وبعودة
فل�سط�ي�ن �إىل اخلارط ��ة العرب ّي ��ة والدول ّية.يق� �دّم
الربيع العربي الدعم لفل�سطني .احلر ّية والكرامة
والدميوقراط ّي ��ة ،عناوي ��ن ت� ّأخ ��ر حتققها فظلمت
فل�سط�ي�ن م ّرتني :م ��رة باالغت�ص ��اب ال�صهيوين،
ربر للإ�ستبداد
ومرة يف حتويل االنظم ��ة لها اىل م ّ
والديكتاتور ّية� .إ�ستعادة فل�سطني �ستكون بالطريق
العربي ��ة �إىل الدميوقراطي ��ة ،تل ��ك الطري ��ق التي
ي�سق ��ط عليه ��ا �آالف ال�شهداء.نح ��ن و�إ ّياكم مع ًا.
وا�ستق�ل�االن تو�أمان  .وتاريخن ��ا امل�شرتك ال ب ّد �أن
يت ّوج بعد كفاح مديد منذ عقود.
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انعقاد م�ؤمتر �إعادة الت�أ�سي�س للتنظيم ال�شعبي النا�صري
بح�ضور مندوبني عن وحدات التنظيم وهيئاته وقطاعاته ومناطقه

انعق ��د م�ؤمتر �إعادة الت�أ�سي�س للتنظيم ال�شعبي
النا�صري يف جل�ست ��ه الأوىل ،بح�ضور مندوبني
ع ��ن وح ��دات التنظي ��م وهيئات ��ه وقطاعات ��ه
ومناطقه.
وقد افتتحت اجلل�سة بالن�شيد الوطني اللبناين
ون�شي ��د اهلل �أكرب ،وبالوقوف دقيقة �صمت على
�أرواح �شهداء املقاومة يف لبنان والوطن العربي،
و�شه ��داء التنظي ��م ال�شعبي النا�ص ��ري وجي�ش
التحري ��ر ال�شعب ��ي وال�شرطة الأمني ��ة ،والقائد
جمال عب ��د النا�صر ،وال�شهيد مع ��روف �سعد،
ورم ��ز املقاوم ��ة الوطني ��ة اللبناني ��ة م�صطفى
معروف �سعد.
ثم ج ��رى الإعالن عن �أعداد احل�ضور والغياب
واالعتذارات.
وجرى ت�شكيل هيئ ��ة رئا�سة امل�ؤمتر من خم�سة
�أع�ض ��اء رئ�سه ��ا نائ ��ب رئي� ��س التنظي ��م خليل
اخلليل ال ��ذي �ألقى كلمة �ش ��دد فيها على اتباع
مب ��ادىء العم ��ل اجلماع ��ي الدميقراط ��ي يف
جل�سات امل�ؤمتر.
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ث ��م �أق ��ر امل�ؤمتر ج ��دول �أعماله بن ��اء ًا لتو�صية
جلنة الإجراءات.
ث ��م جرى االنتق ��ال �إىل مناق�شة الب ��اب الثامن
م ��ن النظ ��ام الداخل ��ي (الأح ��كام االنتقالية)
فتم �إق ��راره بعد اال�ستم ��اع �إىل تو�صيات جلنة
الإجراءات و�إدخال بع�ض التعديالت.
بعد ذل ��ك مت بالإجماع اختي ��ار الدكتور �أ�سامة
�سعد �أمين ًا عام ًا جديد ًا للتنظيم.
ثم �ألقى الدكت ��ور �أ�سامة �سع ��د ب�صفته الأمني
الع ��ام اجلدي ��د كلم ��ة رك ��ز فيه ��ا عل ��ى �أهمية
انعقاد امل�ؤمتر يف ه ��ذا الظرف بالذات ،وحول
الأه ��داف الت ��ي يتوق ��ع �أن ي�ص ��ل �إليه ��ا .كم ��ا
�شدد على �ض ��رورة الت�أ�سي�س النطالقة جديدة
للتنظي ��م ا�ستناد ًا �إىل اجليل ال�شاب .كما �شدد
عل ��ى �أهمي ��ة اعتماد الدميقراطي ��ة يف خمتلف
جوان ��ب العم ��ل .واعت�ب�ر �أن الع�ب�رة م ��ن هذا
امل�ؤمت ��ر تكون يف اتخاذ توجهات لتعزيز او�ضاع
التنظيم يف جميع املج ��االت ،و�أي�ض ًا يف تطبيق
التوجهات التي �سيقره ��ا امل�ؤمتر خالل الفرتة

القادمة.
ثم انتقل امل�ؤمتر �إىل تناول تقرير جلنة النظام
الداخلي  ،وجرى نقا�ش حول التقرير ومواد هذا
النظام .ومت �إقرار النظام الداخلي معد ًال.
�أم ��ا البن ��د الأخ�ي�ر يف اجلل�س ��ة ف ��كان تقري ��ر
جلنة الئح ��ة االن�ضباط ،وتقرير اللجنة املكلفة
بدرا�سة الالئح ��ة .فجرى �إق ��رار الالئحة بعد
�إدخال بع�ض التعديالت عليها.
ي�شار �إىل �أن خم�س جلان فرعية تابعة للم�ؤمتر
كانت ق ��د عقدت اجتماعات لها خالل الأ�سبوع
املا�ضي ملناق�شة الأوراق املطروحة على امل�ؤمتر
وتقدمي تو�صياتها ب�ش�أنها.
وه ��ذه اللجان هي :جلنة الربنام ��ج ال�سيا�سي،
وجلن ��ة النظ ��ام الداخل ��ي ،وجلن ��ة الأح ��كام
امل�ؤقت ��ة ،وجلنة الإج ��راءات اخلا�صة بامل�ؤمتر،
واللجنة املالية.
وقد تق ��رر �أن يعقد امل�ؤمتر جل�س ��ة ثانية خالل
الأي ��ام القادم ��ة ال�ستكم ��ال ج ��دول الأعم ��ال،
واختيار الهيئات القيادية.

حتدث يف ندوة يف كلية الآداب يف اجلامعة اللبنانية � -صيدا
ال�سفري الإيراين :الأغلبية ال�شعبية يف �سوريا تريد الإ�صالحات يف �إطار نظام الرئي�س الأ�سد
اعترب �سفري اجلمهورية اال�سالمية االيرانية
يف لبن���ان غ�ضنف���ر ركن اب���ادي �أن الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة والغرب اتخ���ذوا القرار
بتغي�ي�ر النظ���ام يف �سوري���ا لأن �سوريا �شعبا
وحكوم���ة وقي���ادة تعت�ب�ر ركن���ا م���ن الأركان
الأ�سا�سية يف منظومة املقاومة  ،وان الأغلبية
ال�شعبي���ة يف �سوري���ا تري���د اال�صالح���ات يف
اط���ار النظام احلايل بقي���ادة الرئي�س ب�شار
الأ�سد وم���ن الطبيعي �أن تدع���م اجلمهورية
اال�سالمية مطال���ب الأغلبية لل�شعب ال�سوري
.
كالم ابادي جاء خالل ندوة اقامتها التعبئة
الرتبوي���ة يف ح���زب اهلل يف كلي���ة الآداب
والعل���وم االن�ساني���ة يف اجلامع���ة اللبنانية-
الفرع اخلام�س يف �صيدا حتت عنوان ":كيف
ميكن ان تتالقى الثورات العربية مع م�شروع
املقاومة".
واعت�ب�ر ابادي انه بعد �سق���وط نظام ح�سني
مبارك يف م�صر اتخذ الغ���رب قرارا بتغيري
النظ���ام يف �سوريا الن �سوري���ا �شعبا وحكومة
و قي���ادة تعترب ركن من االركان اال�سا�سية يف
منظومة املقاومة.
وتابع ابادي بالقول� :سمعنا الكثري ان ايران ال
تدعم ال�شعب ال�سوري ونحن وح�سب الد�ستور
نلتزم باملبادىء وهذا املبدء هو ال�شعار الثورة
اال�سالمية يف ايران وه���و حتقيق العدالة يف
كل الع���امل والوقوف اىل جان���ب كل ال�شعوب
املحرومة.فالبن�سب���ة ل�سوري���ا ف���ان االغلبية
ال�شعبي���ة يف �سوري���ا يري���دون اال�صالح���ات
يف اطار ه���ذا النظام بقي���ادة الرئي�س ب�شار
اال�س���د ونح���ن م���ن الطبيع���ي ان ندعم هذه
املطالب االغلبية لل�شعب ال�سوري.
واعت�ب�ر اب���ادي ان ال�صح���وة اال�سالمي���ة
لل�شع���وب العربية اليوم ال تعرف �شيعة و �سنّة
و ال تع���رف ع���رب و فر����س وقومي���ات اخرى
ولدينا �شع���ور ب�أن عمال ما يق���ام به ل�صالح
ا�سرائي���ل وداعميها وعلين���ا ان نكون يقظني
ك���ي ال يب���ث الع���دو التفرقة بينن���ا وان نفكر
بطريقة واحدة وه���ي ان �سبيل عزتنا وقوتنا

وكرامتنا وحريتنا هي بانتهاج طريق الوحدة
و املقاوم���ة الت���ي ال �سبي���ل غريه���ا ال�ستعادة
فل�سطني و القد�س و كل املقد�سات.
وختم ابادي:ان الغرب ي�سعى بعد عجزه عن
قمع ال�شعوب و ال�سيطرة عليها اىل ال�سيطرة
على غرفة قيادة الثورات واخرتاق االحزاب

الفاعلة وحفظ ما امك���ن من هيكل االنظمة
الفا�سدة ال�ساقط���ة و االكتفاء باال�صالحات
ال�سطحية و امل�سرحية متوقعا ان يلج�أ الغرب
اىل تنفي���ذ اغتي���االت ل�ش���راء ذمم بع����ض
االفراد و اجلماعات لبث الي�أ�س يف ال�شعوب
وا�شغالها ب�صراعات داخلية.
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ال�سعودي رعى �سباق بنك ميد �صيدا بح�ضور احلريري وممثل ال�سنيورة واخلليل
جلميعة بريوت ماراثون ومب�شاركة �أكرث من  1000عداء وعداءة ومن ذوي الإحتياجات
حتت �شع ��ار �صيدا مدينة للحي ��اة� ،أقيم �سباق بنك
مي ��د �صي ��دا  6 ( 2012كل ��م ) ال ��ذي نظمته جمعية
بريوت ماراثون برعاية جمل� ��س بلدية �صيدا برئا�سة
املهند� ��س حمم ��د ال�سع ��ودي  ،ومب�شارك ��ة ال�شبك ��ة
املدر�سية ل�صيدا واجلوار والهيئة الإ�سالمية للرعاية
ومتطوع�ي�ن م ��ن جمعي ��ة املوا�ساة وجمعي ��ات ك�شفية
و�صحية وريا�ضية يف املدينة .
نقط ��ة �إنط�ل�اق ال�سباق �أقيم ��ت يف مدين ��ة الرئي�س
ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري يف �صي ��دا حي ��ث ح�ض ��ر
فعاليات ��ه �إىل جان ��ب رئي� ��س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س
حمم ��د ال�سع ��ودي ورئي�س ��ة جمعية ب�ي�روت ماراثون
ال�سي ��دة مي اخلليل ،ممث ��ل الرئي�س ف� ��ؤاد ال�سنيورة
مدير مكتب ��ه املهند�س طارق بعا�صريي ،النائب بهية
احلريري ،عقيلة النائب �أكرم �شهيب ال�سيدة �سلمى،
ال�سي ��دة جنالء م�صطفى �سعد  ،رئي� ��س بلدية عالية
ال�سيد وجدي مراد ،ورئي�س بلدية عربا ال�سيد اليا�س
م�شنت ��ف ،من�سق تي ��ار امل�ستقبل يف �صي ��دا واجلنوب
الدكت ��ور نا�صر حمود ،من�سق ع ��ام ال�شبكة املدر�سية
يف �صي ��دا واجلوار ال�سيد نبي ��ل البواب  ،ممثل وزارة
الرتبي ��ة م�س�ؤول الوحدة الرتبوي ��ة يف اجلنوب ال�سيد
�سع ��د الزجن ��ي ،مدي ��ر منطق ��ة �صي ��دا الإقليمية يف
بن ��ك البح ��ر املتو�س ��ط ال�سيد مروان ها�ش ��م  ،مدير
خمابرات اجلي�ش اللبن ��اين يف �صيدا العقيد ممدوح
�صع ��ب� ،آمر �سرية درك �صيدا املق ��دم �سامي عثمان
 ،وع ��دد م ��ن �أع�ضاء جمل�س بلدية �صي ��دا وجمع من
ممثل ��ي الهيئات الريا�ضي ��ة والك�شفي ��ة والإجتماعية
وال�صحية واملتطوعني والإقت�صادية والتجارية.
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بداي ��ة �أعط ��ى رئي�س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س حممد
ال�سع ��ودي �إ�ش ��ارة ال�سب ��اق للم�شارك�ي�ن م ��ن ذوي
الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ،ث ��م �أعط ��ى �إ�ش ��ارة ال�سباق
للم�شارك�ي�ن يف ال�سباق والذي ��ن بلغ عددهم �أكرث من
 1000ع ��داء وعداءة للإنط�ل�اق حيث رك�ض اجلميع
عل ��ى امل�سرب الغرب ��ي لكورني�ش �صي ��دا البحري من
مدين ��ة الرئي�س ال�شهيد رفي ��ق احلريري و�صوال حتى
حمي ��ط مرف�أ �صيدا ث ��م العودة على طري ��ق امل�سرب
ال�شرقي للكورني�ش البحري �إىل نقطة الإنطالق .
وواك ��ب اجلي� ��ش اللبن ��اين ب�إ�ش ��راف العقيد ممدوح
�صع ��ب  ،وقوى الأمن الداخلي ب�إ�شراف املقدم �سامي
عثم ��ان ،ومفرزة �شرطة ال�سري ب�إم ��رة الرائد حممد
احللبي ،و�شرطة بلدية �صيدا ب�إ�شراف املفو�ض جالل
النقيب الإجراءات الأمنية وت�أمني م�سار ال�سباق .

الإحتفال وتوزيع امليداليات
وبع ��د �إنتهاء ال�سب ��اق وو�صول جمي ��ع امل�شاركني �إىل
مدينة الرئي� ��س ال�شهيد رفيق احلري ��ري الريا�ضية
يف �صي ��دا� ،أقيم �إحتف ��ال �إ�ستهل بالن�شي ��د الوطني
اللبن ��اين ،فعر�ض للوحة فولكلورية لتالمذة مدر�سة
البه ��اء يف �صيدا عربت عن بحر �صيدا وال�صيادين
وب�سات�ي�ن الليمون ،كما عر� ��ض تالمذة نادي البهاء
علم لبناين عمالق و�سط ت�صفيق احل�ضور .
ونظم ��ت الهيئ ��ة الإ�سالمي ��ة للرعاي ��ة عرو�ض ��ا
وجم�سم ��ات ع ��ن م�ض ��ار التدخ�ي�ن وتطبي ��ق منع ��ه
يف العدي ��د م ��ن مدار� ��س املدينة ،حي ��ث �شاركت يف
العرو� ��ض مدار� ��س خمتلف ��ة من�ضوي ��ة يف ال�شبك ��ة

املدر�سية ل�صيدا واجلوار .
كما قدمت فرقة بعلبك عرو�ضا ترفيهية خمتلفة.
كم ��ا �أقيم على هام�ش ال�سب ��اق� ،سباق اجلري للهيئة
الإ�سالمي ��ة للرعاي ��ة �ضم ��ن فعاليات �أ�سب ��وع اليتيم
العربي .
ويف اخلت ��ام وزع ��ت احلري ��ري وال�سع ��ودي واخلليل
وال�سيدة �سلم ��ى �أكرم �شهيب وال�سي ��د مروان ها�شم
وممث ��ل جمعي ��ة ب�ي�روت ماراث ��ون يف �صي ��دا ب�ش�ي�ر
ال�سق ��ا امليدالي ��ات واجلوائز النقدية عل ��ى الفائزين
من خمتلف الفئات العمري ��ة ومن ذوي الإحتياجات
اخلا�صة.

احلريري
وخ�ل�ال م�شاركتها يف تتويج الفائزي ��ن يف املاراتون ،
قالت النائب احلريري يف كلمة لها باملنا�سبة:
نرح ��ب بكم يف مدينة رفيق احلري ��ري �صيدا وا�شكر
ال�سيدة م ��ي وجمعية بريوت مارات ��ون على مبادرتها
اخلالق ��ة ،وهي مب ��ادرة وطني ��ة تعطي روح ��ا وامال
وحي ��اة يف وقت دقيق منر به ،وان �شاء اهلل لبنان كله
يكن مفعم باحليوية � ..صيدا مدينة للحياة هو �شعار
حت ��اول املدينة دائما الت�أكي ��د عليه يف كل املحطات ،
وحت ��اول كل النا�س ان تطبقه ب�ش ��كل م�ستدام ليكون
م�ساحة للحرية وللجمع واللقاء .
وكلن ��ا نذكر �أن ال�سي ��دة مي اخللي ��ل وجمعية بريوت
مارات ��ون كانت معنا يف العام  2005ونظمت ماراتون
"لبن ��ان للجميع وفوق اجلميع وطن ًا للحياة" ،فلي�س
جديدا على هذه اجلمعية ن�شاطها وتطورها  ،ولديها

ام ��ل كبري بال�شباب وهذا ظهر من خالل عدد الذين
�شاركوا اليوم والذي بلغ  1200م�شارك ًا.
وع ��ن رمزية اقامة الن�شاط يف مدينة رفيق احلريري
الريا�ضي ��ة قال ��ت  :نح ��ن نق ��ول ان ه ��ذه املدينة هي
مدين ��ة رفيق احلري ��ري انطل ��ق منها بكل م ��ا تعلمه
م ��ن قيمه ��ا اىل كل لبنان  ،احب ه ��ذه املدينة و�أحب
ان تكون كل من�ش�آتها على م�ستوى رفيع ومنها املدينة
الريا�ضي ��ة فيها التي حتمل ا�سمه اليوم  ،والتي كانت
عل ��ى خارطة املالعب يف ك�أ�س �آ�سي ��ا وانا ال ان�سى �أن
التح�ضري لك�أ�س �أ�سي ��ا انطلق من هذه املدينة وكانت
اياما قريبة من الأيام التي نعي�شها والتي ت�شهد نوعا
من االنق�سام العم ��ودي .لكن لي�س مهما  ،فانا اعترب
�أن النا� ��س الذي ��ن �آمن بهم رفي ��ق احلريري و�أحبهم
وق ��ام بكل ما يحلم ب ��ه من �أجلهم ليطل ��ق هذا البلد
لي�أخ ��ذ دوره عل ��ى اخلارط ��ة العاملية  ،ه� ��ؤالء النا�س
م�ؤمن ��ون ب�أن لبنان هو وطن للحياة و�سيكمل  ،ولبنان
ال يعي� ��ش اال بتنوع ��ه بكل هذه التعددي ��ة املوجودة مع
ح ��ق االختالف لكل واح ��د يف الر�أي لكن حتت �سقف
لبنان وحتت �سق ��ف الدولة التي هناك ارادة حقيقية

ب�أن تكون الدولة هي املرجع الأ�سا�سي للجميع.

ال�سعودي
من جهته �أعرب رئي� ��س بلدية �صيدا املهند�س حممد
ال�سع ��ودي عن �إرتياحه و�سعادت ��ه لإقامة وجناح هذا
احلدث الريا�ض ��ي يف مدينة �صي ��دا ،موجها التهنئة
لرئي�سة جمعي ��ة بريوت ماراثون ال�سي ��دة مي اخلليل
وفريق العمل ولكل من �ساهم يف جناح ال�سباق ..
ووع ��د ال�سع ��ودي ب�أن يق ��ام املزي ��د م ��ن الن�شاطات
واملهرجان ��ات املختلف ��ة يف مدينة �صي ��دا ويف مدينة
احلريري الريا�ضية لتج�س ��د فعال وقوال �شعار �صيدا
مدينة للحياة و�أهلها ي�ستحقون

اخلليل
و�أكدت ال�سيدة مي اخلليل ب�أن �سباق بنك ميد �صيدا
للع ��ام � 2012إفتتح �سباقات غ ��ران بري التي �ستقام
يف ع ��دة بلدات وم ��دن لبنانية وهي �سباق ��ات �ستقام
قبل �سباق املاراثون يف بريوت هذا العام
و�أعرب ��ت ع ��ن �سروره ��ا لإقام ��ة ال�سب ��اق يف �صيدا

وتوجهت بال�شكر لرئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد
ال�سع ��ودي ولأع�ضاء جمل�س بلدية �صي ��دا لرعايتهم
ه ��ذا ال�سباق ،و�إىل الراعي بنك ميد و�إىل كل الرعاة
لل�سباق.
كم ��ا �شكرت النائ ��ب بهية احلري ��ري وممثل الرئي�س
ال�سني ��ورة وال�شبك ��ة املدر�سي ��ة يف �صي ��دا واجل ��وار
وكاف ��ة املتطوع�ي�ن يف جمعي ��ة املوا�س ��اة وال�صلي ��ب
الأحم ��ر اللبناين واجلمعي ��ات الك�شفي ��ة واملدر�سية،
وال�شخ�صي ��ات الت ��ي ح�ضرت فعالي ��ات هذا احلدث
الريا�ض ��ي ،وكل م ��ن �ساهم يف �إجناح ه ��ذا ال�سباق
وب�ش ��كل خا� ��ص للعدائ�ي�ن والع ��داءات وم ��ن ذوي
الإحتياجات اخلا�ص.
كم ��ا �شكرت ممثلي خمتل ��ف و�سائل الإع�ل�ام الذين
واكبوا ال�سباق وب�ش ��كل خا�ص �إىل تلفزيون امل�ستقبل
الذي نقل ب�شكل مبا�ش ��ر �إنطالق العدائني وو�صولهم
�إىل نقطة اخلتام  .و�أي�ضا �إذاعة ال�شرق وروتانا.
وتوجه ��ت بال�شكر �أي�ضا �إىل اجلي�ش اللبناين والقوى
الأمني ��ة و�شرطة بلدية �صي ��دا ل�سهرهم على �سالمة
املت�سابقني وم�سار ال�سباق.
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مدير عام الإحتاد العاملي لـ"كيوكيدو  -كاي" الكان�شو �صبحي بري
متفقداً تدريبات الكاراتيه يف لبنان

املشاركون في املعسكر التدريبي للفنون القتالية

�أقام ��ت اللجن ��ة الفني ��ة العلي ��ا للقت ��ال والدف ��اع عن
النف� ��س يف لبن ��ان ،مع�سك ��ر ًا تدريبي� � ًا يف القت ��ال
والدف ��اع ع ��ن النف�س /كاراتيه ،ي ��وم الأحد الواقع يف
2012/04/23م وذل ��ك يف الغازي ��ة و�صي ��دا  ،حي ��ث
�ش ��ارك  70متدرب ًا تقريب ًا م ��ن درجات فنية خمتلفة،
حي ��ث ق ��ام بالتدريب ��ات الفني ��ة نخبة م ��ن الأ�ساتذة
املتخ�ص�ص�ي�ن يف الفن ��ون القتالي ��ة  ،و�أ�ش ��رف عل ��ى
املع�سك ��ر رئي� ��س اللجنة الفني ��ة للقت ��ال والدفاع عن
النف� ��س يف لبنان اخلبري �أحمد جاب ��ر  ،فكانت وقائع
املع�سكر التدريبي كالآتي:
الإحماء والهرولة على امتداد �شاطئ الغازية .
تركي ��ز التكتي ��كات الفني ��ة يف الكاراتي ��ه (ك ٌل بح�سب

الكانشو بري متحدثًا للمشاركني
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حزامه ودرجته الفنية )
تعل ��م �أ�ساليب القتال املتالحم يف لعب ��ة الكيو كيدو –
كاي.
فق ��رة االحتف ��اء بقدوم الكان�شو ب ��ري الذي حتدّث يف
امل�شاركني .
ً
ً
تقدمي درع� �ا تذكاريا من قبل اللجن ��ة الفنية للكان�شو
بري.
عرو� ��ض فنية يف الكاتا والتك�س�ي�ر والدفاع عن النف�س
يف نادي الهدى الريا�ضي  /حارة �صيدا.
عرو�ض يف فن القتال والفايت.
اختب ��ار ترفي ��ع للدرج ��ات الفني ��ة ( الأحزم ��ة )
للم�شاركني.

جانب من تدريبات تكنيك الكاراتيه

توزيع اجلوائز على امل�شاركني.
منذ ال�صباح الباك ��ر ح�ضر ما يزيد عن �ستني متدرباً
باندف ��اع كبري  ،ملا يحمله ه ��ذا اللقاء من معاين قيمة
وفائ ��دة فنية كبرية ولذلك ح�ضر من املدربني  :ح�سن
مو�س ��ى ح�س ��ن  /ر�ض ��وان العبد اهلل  /عل ��ي زيدان /
�سلم ��ان �سلمان  /خليل ر�ضا � /إبراهيم عالء الدين /
ح�س�ي�ن جواد  /حممد حجازي  /عبا�س الرز  /قا�سم
�سعادة.
كان اجلدي ��د يف هذا اللقاء هو التعرف على الأ�ساليب
اجلدي ��دة يف الدف ��اع ع ��ن النف� ��س والفن ��ون القتالية
املركب ��ة ( )MMAوالكيوكي ��دو كاي والألعاب القتالية
التي تتبع لأ�سلوب الكان�شو بري.

الشيهان أحمد جابر يسلم الكانشو صبحي بري درعًا تذكاريًا

الكان�شو بري ( لبناين الأ�صل)  9دان يف الكيوكو�شنكاي
 /كاراتيه و 9دان يف الفنون القتال والدفاع عن النف�س،
وهو م�ؤ�س�س منظمة ب ��ري �ستايل يف �أمريكا حيث يتبع
له احتادان عامليان ( �إحتاد الكيوكيدو كاي و ) MMA
و�إحتاد الكيوكو�شنكاي والدفاع عن النف�س)
ً
و�صل �إىل مكان الن�شاط الكان�شو بري م�صطحبا بع�ض
املدربني القدام ��ى يف الفنون القتالي ��ة منهم الأ�ستاذ
احمد العرب والأ�ستاذ حمزة حاطوم .
بعد اال�ستعرا�ضات الفنية يف الكاتا والدفاع عن النف�س
والتك�س�ي�ر حت ��دث الكان�شو ب ��ري حول ظ ��روف �إن�شاء
منظمة القتال العاملية واالحت ��ادات التابعة لها وعمله
يف البل ��دان العربية والأجنبي ��ة والأن�شطة التي يتابعها

عاملي ًا وقد وعد ب�إقام ��ة بطولة عربية بعد �أربعة �أ�شهر
يف لبن ��ان للعب ��ة الكيو كي ��دو كاي والكاراتي ��ه ليت�سنى
لعدد كبري من الطالب اللبنانيني امل�شاركة فيها  ،كما
�شرح برنامج الأن�شطة وامل�شاركات املتاحة لنا عاملي ًا.
وقد �أ�ش ��رف الكان�شو بري وال�شيه ��ان جابر واملدربني
�أحم ��د العرب وحم ��زة حاطوم على اختب ��ارات ترفيع
الأحزم ��ة الت ��ي ر ّف ��ع فيه ��ا  46متدرب� � ًا عل ��ى �أحزمة
متقدمة بتفوق ملحوظ .
بعدها تقدّم اخلبري �أحم ��د جابر رئي�س اللجنة الفنية
للقتال والدف ��اع عن النف�س ممث ًال املدربني املوجودين
ليقدّم درع ًا تذكاري ًا للكان�شو بري عربون حمبة ووفاء
وتقدي ��ر ًا على جهوده يف جمال تطوي ��ر امل�ستوى الفني

للعبة .
ً
�أخ�ي�را منح الكان�شو بري املدربني املوجودين �شهادات
من الإحت ��اد العاملي للعب ��ة و�س ّلم اجلوائ ��ز للمتدربني
امل�شاركني .
ً
ً
وق ��د خ�ص� ��ص الكان�شو بري وقتا كافي� �ا لنادي الهدى
الريا�ض ��ي /ح ��ارة �صي ��دا حي ��ث ا�ستمع م ��ن مدربي
الن ��ادي ح ��ول الأن�شط ��ة والتدريب ��ات القتالي ��ة الت ��ي
�أب ��دى �إعجاب ��ه بامل�ست ��وى الفني الذي تقدم ��ه النادي
للمنت�سب�ي�ن ،و�أعط ��ى بع� ��ض التوجيه ��ات الفنية التي
من �ش�أنها تطوي ��ر امل�ستوى الفني داخل النادي ،ووعد
بامل�ساهم ��ة يف م�شارك ��ة �أبط ��ال الن ��ادي يف البطوالت
والأن�شطة الدولية.

الكانشو بري يوزع الجوائز على املشاركني
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برعاية الوزيرة ليلى ال�صلح البنك الوطني للعيون

مجتمع
�أقام���ت ال�سيّ���دة جن�ل�اء
م�صطفى �سع���د رئي�سة البنك
الوطني للعي���ون ،م�أدبة غداء
يف �إ�سرتاحة �صيدا ،على �شرف
ال�س ّيدة ليلى ال�صلح مبنا�سبة
عي���د "الأم" تكرمياً للأ ّمهات
يف عيده���نّ  .ح�ضره���ا ح�ش���د
كبري من عقيالت ال�سيا�سيني
ور�ؤ�س���اء جمعيّ���ات وف ّعاليّ���ات
�إجتماعيّ���ة والوج���وه الفاعلة
الإجتماع ّية.

يك ّرم "الأم" في عيدها ال�سنوي في �إ�ستراحة � -صيدا ال�سياحية

مدير إستراحة صيدا علي عيتاني واملديرة حسانة ناصر

مجتمع

الزميلة سعاد قاروط العشي وأسمى بلولي والزميلة ليال بديع والزميل غالب بعاصيري

الوزيرة ليلى الصلح تتوسط السيدة نجالء سعد و الزمالء :ليال بديع ورئيفة املالح و غسان الزعتري

نجالء حمدان ،سارة طحيني ،سارة سعد ،منى جردلي ،فرح الدقاق

�صيدا
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الوزيرة الصلح تلقي كلمتها

السيدة نجالء سعد تلقي كلمتها

الوزيرة ليلى الصلح وماغي فرح وآمال شعراني

الوزيرة ليلى الصلح تتوسط الزميل غالب بعاصيري والزميلة مريم البسام

أسمى بلولي ،الدكتورة ثريا هاشم

ثريا هاشم ،أمل رساملي ،إينجل خواند ،ليندا صعب غبعيس ،إم عمر (عطاف أبو حمزة)

ملعان مجذوب ،رنا املصري ،لني ّ
نصار ،منى عبد الغني

رنا ّفياض ،مليس العلي ،ميرفت ّ
البطاح

نوسى أسطى ،رنا جودي ،روال ديراني
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مجتمع

�صيدا

زينة ّ
صباغ ،دعاء كاعني ،ماجدة الزعتري

خياط ،الزميلة مريم ّ
بشرى ّ
البسام ،الزميل غالب بعاصيري

نجالء حمدان ،،إلينا سعد ،إعتدال أبو ظهر ،سلمى بعاصيري ،نبيلة بو سلمان

دالل بو سلمان ،بانا حمدان ،روال مناتو ،سمر كنعان ،هند اليمن

السيدة سونيا سليمان فرنجية

رقية نزيه البزري و سحر البزري

توزيع هدايا

جانب من الحضور

58

جمعية �إعانة الطفل المعاق تكرم الطفل في عيده في مطعم ذوات � -صيدا

مجتمع

�أقام ��ت رئي�سة جمعي ��ة �إعان ��ة الطفل ال�سي ��دة �أ�سمى
بل ��ويل مبنا�سبة عي ��د يوم الطفل العامل ��ي ،حفل تكرمي
به ��ذه املنا�سب ��ة الإجتماعية يف مطع ��م ذوات � -صيدا
بح�ض ��ور ح�شد كبري م ��ن ر�ؤ�ساء و�أع�ض ��اء اجلمعيات
الت ��ي ُتعنى برعاية الطفل يف لبن ��ان �إىل جانب ح�ضور
�سي ��دات املجتم ��ع اللبن ��اين ،م ��ن �أ�صح ��اب الأي ��ادي
البي�ضاء اخلرية.
�ألق ��ت ال�سيدة بلويل كلم ��ة من وح ��ي املنا�سبة� ،أكدت
فيه ��ا �أن واج ��ب رعاي ��ة الطف ��ل �ش� ��أن عظي ��م وه ��ام
و�ضروري مل�ساعدة النا�س من خالل الإهتمام اخلا�ص

�صيدا
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والرعاي ��ة بالطف ��ل املع� � ّوق من ��ذ نعوم ��ة �أظاف ��ره لأن
امل�س�ؤولي ��ة الإجتماعية لرعاية الطف ��ل وحمايته واجب
مقد� ��س وعلينا جميع� � ًا كالعادة �أن مند ي ��د العون لكل
�أ�س ��رة حمتاج ��ة يف �صي ��دا ولبن ��ان .ون ّوه ��ت ال�سيدة
بل ��ويل ب ��دور �أ�صح ��اب الأي ��ادي البي�ض ��اء م�شكورين
جلهودهم اخل ّرية وم�ساعدته ��م املالية الدائمة يف كل
منا�سبة لدع ��م وتعزيز دور الأمهات اللواتي يرغنب يف
احل�صول على رعاية �صحي ��ة وطبية خا�صة لأطفالهم
حتت �إ�شراف املخت�صني يف جمال الإعاقة.
 ...وعل ��ى هام� ��ش احلفل قدم ��ت �أ�سرة جمل ��ة �صيدا

مجتمع

ممثل� � ًة برئي�س ��ة ق�س ��م العالق ��ات العام ��ة لي ��ال بديع
باق ��ة ورد عرب ��ون وفاء وحمب ��ة وتقدير ل ��دور ال�سيدة
�أ�سم ��ى بل ��ويل يف كافة املج ��االت وامليادين واخلدمات
الإجتماعية على مدى ثالثة عقود.
وبدورها �شكرت ال�سيدة �أ�سمى بلويل �أ�سرة جملة �صيدا
ولدوره ��ا الفاعل يف جمال التغطية الإعالمية ال�شاملة
يف كل املنا�سب ��ات الإجتماعي ��ة وخا�صة دور اجلمعيات
الإن�ساني ��ة �إىل جان ��ب ال�شك ��ر والتقدي ��ر ل ��كل و�سائل
الإع�ل�ام ،وخ�صت بال�شكر جمل ��ة "�صيدونيا" الزميل
غ�سان الزعرتي ،وجملة "�سنوب" ح�سن جوين.
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حفل فطور �أ�سرة مجلة "�صيدا" في �إ�ستراحة حلويات كنعان � -صيدا الأولي

مجتمع

دعت �أ�سرة "جملة �صيدا" كوكبة من �سيدات املجتمع
ال�صي ��داوي �إىل حفل فط ��ور "�صبحية" تكرمي ًا لدور
امل ��ر�أة ومبنا�سب ��ة مرور ع ��ام على تب ��و�أ رئي�سة ق�سم
العالق ��ات العام ��ة ليال بدي ��ع لهذا املن�ص ��ب الهام،
وتخل ��ل احلف ��ل �أحادي ��ث �إجتماعي ��ة عام ��ة تتعل ��ق
بال�ش� ��ؤون الإجتماعي ��ة الهام ��ة واخلدم ��ات اجل ّل ��ى
الت ��ي تقدمها اجلمعيات يف �شت ��ى املجاالت وامليادين
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ال�صحية والإ�ست�شفائي ��ة ،واملالية ،والرتبوية بالرغم
م ��ن الظروف االقت�صادية ال�صعب ��ة التي يعاين منها
كل مواطن نظر ًا للتعرث االقت�صادي املايل العاملي.
وت�شرف ��ت املجل ��ة بح�ضور ال�سيدات :هب ��ة �أبو زينب,
ملي�س العلي� ،آجني ال�سبع �أعني ،نونا عبد الغني ،لبنى
ن�ص ��ار ،روال الديراين ،مريفت ّ
بط ��اح ،رنا م�صري،
ّ
رن ��ا ف ّيا� ��ض ،فات ��ن الأ�س ��دي ،ماي ��ا دي ��راين ،ملعان

مجتمع

جم ��ذوب ،نادي ��ا البابا ،رن ��ا جمذوب ،فات ��ن بزري،
زخلى بزري،ناديا بزري ،ليال بديع ،هبة قرب�صي.
ويف اخلت ��ام �شك ��ر ال�ضي ��وف الكرام "�أ�س ��رة" جملة
�صي ��دا على هذه احلفاوة والرتحيب وح�سن ال�ضيافة
تقدي ��ر ًا ل ��دور امل ��ر�أة العامل ��ة يف جمي ��ع اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س ��ات اخلريية يف �صيدا ولبنان ومتنى اجلميع
للمجلة التقدم واالزدهار.
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�أفراح� :آل ها�شم – و �آل نا�صر

أفراح

أ
ل
ف
مبروك

�إحتفل ال�شاب خ�ضر ها�شم بزفافه على الآن�سة اجلميلة �آية نا�صر ،يف دار العائلة و�أقيم باملنا�سبة حفل ع�شاء ح�ضره الأهل و الأقارب،
والأ�صدقاء تخ ّلل احلفل برنامج �ساهر �إ�ستم ّر ح ّتى ال�صباح.

البث التجريبي

www.saidatvchannel66.com
املكتب الرئي�سي �صيدا ـ لبنان  -بناية اجلبيلي  -هاتف 03 - 524385 :
القناة ب�إدارة جملة �صيدا  -عرب التاريخ � -ص ب � 301صيدا  -لبنان
�صيدا
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أبراج

� 21آذار  20 -ني�سان

حم���ب للمغام���رة ،ذو طاق���ة قوي���ة،
متمي���ز� ،شج���اع ،متحم����س ،لدي���ه ثقة
بنف�س���ه ،ديناميك���ي و �سري���ع البديهة.
�أن���اين� ،سري���ع الغ�ض���ب ،متهور ،عدمي
ال�ص�ب�ر �أحم���ق وم���ن طبع���ه الطي����ش.
يجد �أ�صحاب برج احلمل �أنف�سهم...

 21ني�سان � 20 -أيار

�صب���ور ،ميك���ن العتم���اد علي���ه ،ذو قلب
داف���ئ ،حم���ب ،م���ن طبع���ه الإ�ص���رار
والت�صمي���م ،هادئ ويح���ب الطم�أنينة.
غي���ور ،حم���ب للتم���ك ،كث�ي�ر الرف�ض
للأم���ور ،غ�ي�ر م���رن ،منط���وي عل���ى
الذات ،طماع وج�شع .يحب مواليد...

� 21أيار  20 -حزيران

ق���ادر عل���ى التكي���ف ،متع���دد املواه���ب،
اجتماع���ي ،ذكي ،متقد الذهن ،ف�صيح،
لدي���ه روح ال�شباب واحليوي���ة .ع�صبي
املزاج ،متوتر� ،سطحي ،غري ثابت على
حال���ة ،ماك���ر ف�ض���ويل .ل���دى موالي���د
برج اجلوزاء ف�ضول وكذلك...

 21حزيران  22 -متوز:

عاطفي ،حمب� ،صاحب حد�س وبديهة،
�صاح���ب خي���ال وا�س���ع ،عني���ف وذو
انتقادات الذعة ،حذر ،يدافع عن نف�سه
ومتعاط���ف م���ع الغ�ي�ر قاب���ل للتغي�ي�ر،
مزاجي ،عاطفي ب�ش���كل مفرط� ،سريع
الغ�ضب ،مت�شبث بالأ�شياء وغري...

 23متوز � 22 -آب:

ك���رمي ،داف���ئ القل���ب ،مب���دع ،حما�س���ي،
وا�س���ع العق���ل ،ويف وحمب يح���ب املفاخرة
والغطر�س���ة ،مت�سل���ط ،يتدخ���ل ب�ش����ؤون
الغ�ي�ر ،مت�ش���دد وغ�ي�ر �صب���ور غالب���اً م���ا
ي�ضم���ن �سح���ر ب���رج الأ�س���د وقدرات���ه
الفطرية بقاءه يف منت�صف...

� 23آب � 22 -أيلول:

متوا�ض���ع ،خج���ول ،دقي���ق ،ميك���ن العتماد
علي���ه ،عمل���ي ،جمته���د ،ذك���ي وميي���ل �إىل
التحلي���ل� .سري���ع االنزع���اج ،كث�ي�ر القلق،
كثري االنتقاد ،قا�سي ،ي�سعى نحو الكمالية
وحمافظ .انطالقاً من التجاوب الغريزي
الحتياجات الآخرين واملوجود...

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:

�صيدا

66

امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

دبلوما�س����ي ،م�����ؤدب ،رومان�س����ي� ،ساح����ر،
�سه����ل النقياد ،اجتماع����ي� ،صاحب مبادئ
وم�س����امل .م��ت�ردد ،قاب����ل للتغ��ي�ر� ،س����اذج،
يت�أث����ر ب�سرع����ة ،منط����وي عل����ى نف�س����ه.
ب����رج املي����زان هو ال��ب�رج ال����ذي يبحث عن
اال�ستقرار ،االن�سجام والعدالة .يبذل...
�صاح���ب عزمية و�إ�ص���رار ،قوي ،عاطفي،
ذو حد�س ،ذو طاقة وقوة كبريتني ،مثري
و�شخ�صيته جذابة .غيور ،كثري الرف�ض،
ت�صرفات���ه ميال���ة لل�سيط���رة ،حم���ب
للتمل���ك ،كتوم للأ�سرار وعنيد .احلد�س
والف�ضول الكبريان لدى العقرب...
متفائ���ل ،حمب للحري���ة ،مرح ،له روح
مرح���ة جميلة� ،ص���ادق ،م�ستقيم ،ذكي
و�صاح���ب فل�سف���ة .متفائ���ل ب�ص���ورة
عمي���اء ،مهمل ،غري م�س�ؤول� ،سطحي،
غ�ي�ر لبق ،قلق .بالرغم من �أن القو�س
هو الذي يتنقل...
مت�شائم ،متعلق بالأقدار ،بائ�س ،حاقد،
متم�س���ك بالتقالي���د �أك�ث�ر م���ن الالزم
وجام���د .موالي���د ب���رج اجل���دي �أنا����س
طموح���ون ،جمته���دون عل���ى �صعي���د
العم���ل وال تغيب �أهدافهم عن عينيهم
�أبداً بالرغم من �أن الأ�سلوب...
ودود� ،إن�س���اين� ،ص���ادق ،ويف و�صاح���ب
والء ،مبدئ���ي ،مبتك���ر ،م�ستقل وذكي.
عني���د ،يق���ف �ض���د الأم���ور ،م�شاك����س،
غ�ي�ر متوقع الت�صرف���ات ،غري عاطفي
ول���ه ا�ستقالليت���ه .يعم���ل موالي���د برج
الدلو على �أن يكونوا مقتحمني...
�صاح���ب خي���ال ،ح�سا����س ،عاطف���ي،
لطي���ف ،غري �أن���اين ،ال تهم���ه املاديات،
�صاح���ب حد�س وبديه���ة ويتعاطف مع
الآخرين .مثايل و يتهرب من الواقع،
كتوم للأ�سرار وغام�ض� ،إرادته �ضعيفة
و�سهل االنقياد .مواليد احلوت...
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