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�صيدا "املدينة" عا�صمة اجلنوب املقاوم
"�صيدا املدينة" مدينة املحبة وال�سالم
والعي�ش امل�شرتك الإ�سالمي ..امل�سيحي
٭� ..صيدا "املدينة" العريقة بح�ضارتها ،و�أ�صالتها ،وتراثها وتاريخها املجيد ..ومكانتها الهامة
الإجتماعية املرموقة �إ�س����وة ب�س����ائر مدن 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�ض����حيات اجل�س����ام يف �سبيل الدفاع عن مواقفها ..وكرامتها ..وحقوقها امل�شروعة التي جت�سد
روح مكانتها "كمدينة فا�ض����لة" لل�س��ل�ام للعي�ش امل�ش��ت�رك وللعي�ش الدائم "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 اللبناين احل�ض����اري
العري����ق للعي�ش امل�ش��ت�رك "الإ�س��ل�امي امل�س����يحي" لكل لبنان ال����ذي نعي�ش فيه حتت �س����قفٍ واحدٍ
لعبادة "�إله" واحد يف وطن واحد.
٭ لأن �ص����يدا "املدين����ة" العريق����ة برتاثه����ا و�أ�ص����التها و�أهلها ونا�س����ها ..و�إرثها احل�ض����اري ت�ش����كل
الي����وم عن����وان الوح����دة الوطني����ة اللبنانية ورم����زاً مرموق����اً متقدم����اً للعي�ش امل�ش��ت�رك والعنفوان
القومي العربي الأ�صيل اجلامع مبواقفه املتحدة ملواجهة عدواً واحداً �أال وهو العدو الإ�سرائيلي
املغت�ص����ب "لعا�ص����مة" الأديان ال�سماوية "الثالث" القد�س ال�ش����ريف بالقوة وبالرتهيب والإكراه
خمالف����اً بذل����ك �أعراف "ال�س����ماء والأر�ض" وكل القوانني وال�ش����رعية الدولية والإن�س����انية املحقة
من خالل �س����طوته "باحلديد والنار" "للقد�س ال�ش����ريف" "وكني�س����ة القيامة" "املهد" العا�صمة
املوحدة لكلمة اهلل التي تدعو �إىل املحبة وال�س��ل�ام واحرتام الإن�س����ان لأخيه الإن�س����ان وفق الأديان
ال�سماوية الثالث ال�سمحاء.
٭ �إذاً هذه املدينة العريقة "�صيدا" التي جت�سد كل احلكايات وجمد كل القيم والأخالق احلميدة
و�أجمل الكلمات واملعاين ال�ص����ادقة لتطبيق ال�ش����رائع ال�سماوية من خالل العي�ش امل�شرتك �إمياناً
منها ب�أن الدين هلل والوطن للجميع.
٭ و�ص���يدا "املدين���ة" ب�أهله���ا ونا�س���ها وكبارها و�ص���غارها ،الذين ورث���وا عن الآباء ه���ذا الإرث العظيم
الوجداين الإن�س���اين الأخالقي العريق الراقي ي�ش���رف املدينة و�أبناءها .لأن "�ص���يدا مدينة" للحياة
والعي�ش امل�شرتك "الإ�سالمي  -امل�سيحي" الذي ميثل جوهر روح املدينة الطيبة "ل�ؤل�ؤة" الإ�ستقرار
واحلرك���ة اليومي���ة ب�ي�ن �أبن���اء الوط���ن حت���ت عن���وان "حمب���ة ،ت�س���امح� ،س�ل�ام" ه���ذا يعن���ي الأم���ان..
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�ش����عور حلماية
الإرث والعن����وان املوحد وم�ض����مون ال��ت�راث العريق اللبناين الذي يحمي لبن����ان من غدر الزمان
وت�سلل العدوان والفتنة �إىل اجل�سم الوطني الواحد.
�آخر الكالم
ً
ً
ً
ً
�إنني م�ؤمن �إميانا مطلق باهلل والوطن وب�أن ال�ش����عب اللبناين م�ؤمن �أي�ض����ا �إميانا مطلقا بوطنه
ومتم�س����ك بقوة ب�أر�ض����ه وتراثه و�أ�ص����الته وح�ض����ارته حلماية الهوية اللبنانية والعي�ش امل�ش��ت�رك
الإ�س��ل�امي امل�س����يحي الذي يج�س����د روح �إرث اجلدود ب�أ�ص����الته وتراثه ون�ض����اله وكفاحه يف �س����بيل
حماي����ة ه����ذا النم����وذج املتن����وع الثقايف احل�ض����اري الديني حتت �س����قف ال�ش����رعية اللبنانية ب�س����ائر
م�ؤ�س�س����اتها ال�ش����رعية الر�س����مية واجلي�ش اللبناين ال�شرعي عنوان ال�ص����مود والوفاء حلماية هذا
النموذج احل�ضاري دفاعاً عن لبنان وكرامة �شعبه و�سالمة �أرا�ضيه.
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كوالي�س

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

ال تخفي �سراً
1
من هي؟ ال�شخ�صية االقت�صادية الهامة التي ا�ست�ضافت
�أم�ي�راً عربي���اً بع���د منت�ص���ف اللي���ل ،للتوقي���ع على ن�ص  5من هي؟
فتاة جميلة يف مقتبل العمر مل تتجاوز الع�شرين عاماً
اتف���اق لعقد م�ش���روع كبري قي���د الإعداد والدرا�س���ة قبل
بدء التنفيذ والإجناز مع بداية هذا العام.
تعر�ض���ت لعملي���ة ابتزاز مهن���ي يف عا�ص���مة عربية مما
دفع بهذه الفتاة بالتوجه على جناح ال�سرعة �إىل لبنان
لتقدمي �ش���كوى حتمل �ص���فة عائلية حفاظاً منها على
 2اختبار
�سمعة العائلة.
تعت���زم �شخ�ص���ية اقت�ص���ادية فاعل���ة وهام���ة ج�س نب�ض
بع����ض الفعالي���ات االقت�ص���ادية االغرتابي���ة اللبناني���ة
يف بالد االنت�ش���ار بخ�ص���و�ص رغبة عق���د لقاء اغرتابي  6تت�أل����ق ام����ر�أة لبنانية يف كافة املنا�س����بات االجتماعية وك�أنه
كبري ي�ؤيد فكرة �إن�ش���اء جمل�س اقت�ص���ادي – اغرتابي
�أمر يوحي للعارفني واملقربني وحفظة الأ�سرار (ال�صندوق
بهدف �إقامة م�ش���اريع �س���ياحية ك�ب�رى يف لبنان ،نظراً
الأ�سود) ب�أن لهذه الإمر�أة م�ستقبل باهر يحمل �صفة تبوّ�أ
للخط���وات االيجابي���ة الت���ي يعتمده���ا حاك���م م�ص���رف
من�صب هام اجتماعي يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الهامة والفاعلة
لبنان.
يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.
لبنان بهدف عقد لقاء مو�سّ ع حتت عنوان حوار مفتوح.

 3من هو؟
� 7شخ�صية مرموقة جتوب �شوارع �صيدا
املهند�س ال�ش���اب ال�ص���يداوي العائد من اخلارج بعد �أن
�ش���وهدت �سيارة مر�س���يد�س �( 600ش���بح) جتوب �شوارع
قام بعدة جوالت مكوكية قا�ص���داً �أق���رب املقربني �إليه،
ميدن���ة �ص���يدا بحث���اً ع���ن من���زل �شخ�ص���ية كرتونية ال
قيم���ة له���ا باملطلق يف الأو�س���اط ال�ص���يداوية اجتماعياً
طلباً للنجدة املالية.
وثقافياً واقت�صادياً .تبني فيما بعد �أن هذه ال�شخ�صية
 4ترقبوا!
الكرتوني���ة ال تقط���ن يف مدين���ة �ص���يدا كما ا ّدع���ى �أمام
الباحث عنه يف جمال�سه اخلا�صة.
زي����ارة خا�ص����ة لرئي�����س حترير جري����دة عربي����ة هامة �إىل
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17
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الغالف

فخامة الرئي�س مي�شال عون
ُيعيد دور لبنان
�إلى ال�ساحتين ...العربية ،والدولية

ً
خادم الحرمني الشريفني مستقبال فخامة الرئيس ميشال عون

بقلم :غالب بعا�صريي

٭�....إنه
الرئي�س مي�شال عون
رئي�س البالد ..رئي�س التوافق ...والوفاق الوطني
املختار بالقرار ...واخليار ...والإختيار ب�إمتياز لبناين وطني.
فكيف ال!
 ..والرئي�س العماد مي�شال عون عفيف اليد ,والنف�س والل�سان,
امل�ؤمن بالوطن الواحد لكل �أبنائه.
...وب�ص���فته �أي�ضا قائد �سابق للجي�ش اللبناين الوطني ..قائد
كبري من �ض���باط امل�ؤ�س�سة الع�س���كرية النزيهة الذين يحملون
القل���ب ال�ش���جاع يف �ص���دورهم العام���رة بالإميان ال���ذي ينب�ض
مبع���اين ال�ش���رف ...الت�ض���حية ...الوف���اء .وه���ي املع���اين التي
�صيدا
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تتمثل فيها وحدة الوطن.
مع���اين قيم���ة هام���ة ال ت�ش���وبها �ش���ائعية يف �أدران التع�ص���ب
الطائفي �أو الأنانية الفردية� ,أو الروح الإنتهازية ,الإنهزامية.
فال�ش���عار ال���ذي ه���و رم���ز “ اجلي����ش اللبناين” ورمز ال�ش���عب
اللبناين هو “ كلنا للوطن للعلى للعلم”.
هك���ذا ن�ش����أ وهك���ذا ترع���رع يف م�س�ي�رة حياته ,وهكذا ق���ام عماد
اجلي����ش اللبن���اين ,الرئي����س مي�ش���ال ع���ون ,عماد الوط���ن بقوة
وعزمية مطلقة لقيادة البالد.
جم�س���داً كل القي���م واملب���ادئ والأخ�ل�اق احلمي���دة املدني���ة
والع�س���كرية ب�إطالق م�سرية عهده اجلديد نحو �آفاق امل�ستقبل
الواع���د لدع���م تكري�س ال���دور الوطني ,ودع���م وحماية توحيد

الغالف

م�س���ار الإجن���ازات الت���ي تكر�س���ت عل���ى امل�س���توى الوطن���ي منذ اىل نفو����س املواطن�ي�ن ,و�إع���ادة الثق���ة ب���دور لبن���ان ب�ي�ن لبنان
"�إتف���اق الطائ���ف" .والت���ي لعب���ت ه���ذه امل�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية املغرتب ...ولبنان املقيم والعامل.
البا�س���لة ,دورا ...رائدا و�أ�سا�س���ياً وهاماً يف حتقيقها ب�إمتياز� ,إن بالعودة اىل روح الن�ص ...وامل�ضمون مل�سرية العهد اجلديد
كان عل���ى �ص���عيد البنية الوطني���ة اجلامعة التي �أ�ض���حت مر�آة
نا�ص���عة للإن�صهار الوطني ال�ش���امل وحامية الوحدة الوطنية ٭�...إنه
الرئي�س مي�شال عون
املح�صنة املنيعة التي متثل �إرادة ال�شعب اللبناين.
مم���ا �أك�س���ب ه���ذه امل�ؤ�س�س���ة امل�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية وقائده���ا ثقة امل�ؤمن بقد�س���ية دور لبنان املقد�س �أر�ض الر�س���االت ال�س���ماوية
ال�ش���عب والتفاف���ه حولها ومكنها من لعب ال���دور املناط بها يف والإن�س���انية ,وامل�ؤم���ن ب����أن لبن���ان ,كان...ومازال ....و�س���يبقى
عرب التاريخ ملتقى احل�ض���ارات عرب التاريخ ,ونقطة التالقي
عملية النهو�ض بالوطن ,بكل فخر و�إعتزاز وثقة كاملة.
و�إ�س���تيعاب الأم���ن والإ�س���تقرار و�س�ل�امة م�س�ي�رة ال�س���لم واحل���وار ب�ي�ن ح�ض���ارات ال�ش���رق والغرب...لتحقي���ق الر�ؤي���ة
الأهل���ي و�إع���ادة البناء والإعمار والأم���ن والأمان ,والإطمئنان والإ�سرتاتيجية نحو �آفاق امل�ستقبل الواعد للبنان.
7
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الغالف

ال ب���د من البدء يف تنفيذ املبادئ والأهداف
املر�س���مومة م���ن خ�ل�ال املبا�ش���رة بالق���ول
والعمل.
املحطة الأوىل
لإنطالقة عهد الرئي�س مي�شال عون

كان���ت الزي���ارة التاريخية للمملك���ة العربية
ال�س���عودية عل���ى ر�أ����س وف���د ر�س���مي رفي���ع
امل�س���توى للعهد ,مل تخيب �آمال اللبنانيني,
مثلم���ا مل تفاجئه���م ,النتائ���ج الأولية للقاء
خ���ادم احلرم�ي�ن ال�ش���ريفني امللك �س���ليمان
ب���ن عبد العزيز م���ع الرئي�س مي�ش���ال عون,
وال�س���ائر اللق���اءات الت���ي عقده���ا ال���وزراء
اللبنانيون مع نظرائهم ال�سعوديني ,والتي
ميك���ن �إدراجه���ا يف جمليته���ا حت���ت عن���وان
عري����ض واحد ه���و �إبداء القيادة ال�س���عودية
كل �إيجابية ممكنة جتاه لبنان.
 ...وم���ا كان لأح���د �أن يتوق���ع العك����س �أب���دا
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�إنطالقاً م���ن تاريخ العالقات بني البلدين
وال�ش���عبني ,وخا�ص���ة �أن اململك���ة العربي���ة
ال�س���عودية مل ولن ت�ت�رك لبنان و�أهله ولن
اغ�ي�ر يف �س���لوكها الأب���وي والأخ���وي املت�ي�ن
والأكي���د والذي ال ي�ض���مر وال يظهر �س���وى
اخل�ي�ر والود واملحبة جتاه لبن���ان والرغبة
يف ر�ؤيته �سليماً معافى وقوياً ...م�ستقراً...
و�سيداً حراً م�ستق ً
ال.
الإ�ستقبال الر�سمي للرئي�س عون

حف���اوة ملكي���ة بالرئي����س مي�ش���ال ع���ون
و�إنفتاح ديبلوما�س���ي و�إقن�ص���ادي ,وجتاري,
و�إعالمي ,و�أمني وع�سكري ,و�سياحي جاءت
خ�ل�ال الإ�س���تقبال الر�س���مي ال���ذي �أقام���ه
العامل ال�سعودي منذ حلظة و�صوله.
�ص���افحه املل���ك قب���ل �أن تق���ام مرا�س���م
الإ�س���تقبال الر�س���مي ,و�س���ارا على ل�س���جادة
احلم���راء ووقفا على من�ص���ة ال�ش���رف حيث

عُزف الن�ش���يدان اللبناين – ال�س���عودي قبل
�أن ي�ستعر�ضا ثلة من حر�س ال�شرف.
ثم �صافح �أع�ض���اء الوفد ال�سعودي الرئي�س
ع���ون ,فيما �ص���افح امللك ال�س���عودي �أع�ض���اء
الوف���د ال�س���عودي �أع�ض���اء الوف���د الر�س���مي
اللبن���اين واجت���ه اجلمي���ع �إىل ال�ص���الون
الكب�ي�ر حي���ث �ص���افح الرئي����س ع���ون كب���ار
الأمراء ال�سعوديني الذين كانوا يف �إنتظاره
داخ���ل القاع���ة ,كما �ص���افح الوف���د اللبناين
املرافق العاهل ال�سعودي.
وبعده���ا �إنتقل اجلميع اىل قاع���ة الغداء يف
الدي���وان امللكي ال�س���عودي ,حي���ث �أقام امللك
ال�س���عودي م�أدب���ة غ���داء على �ش���رف �ض���يفه
اللبن���اين و�أع�ض���اء الوفد املرافق وعدد من
الأمراء وكبار امل�س�ؤولني ال�سعوديني.
وبعد �إنتهاء الغداء عقد �إجتماع مو�س���ع بني
اجلانبني اللبناين وال�س���عودي ,و�شارك فيه
من اجلانب اللبناين الوزراء جربان با�سيل

الغالف

م���روان حمادة ,علي ح�س�ي�ن خلي���ل ,يعقوب
ال�ص���راف ,الوزير ال�س���ابق اليا�س بو �صعب,
نهاد امل�ش���نوق ,بيار رفول ,وملحم الريا�شي,
وراند خوري وال�سفري اللبناين لدى اململكة
العربية ال�سعودية عبد ال�ستار عي�سى.
وم���ن اجلان���ب ال�س���عودي� ,أم�ي�ر منطق���ة
الريا�ض في�صل بن بندر بن عبد العزيز.
م�ست�ش���ار خ���ادم احلرم�ي�ن ال�ش���ريفني الوزير
من�ص���ور ب���ن متع���ب ب���ن عب���د العزي���ز ,ووزير
احلر����س الوطن���ي متعب بن عب���داهلل بن عبد
العزيز ,وزير الثقافة والإعالم عادل بن زيد
الطريفي ,وزير اخلارجية عادل اجلري ,وزير
املالي���ة حمم���د ب���ن عب���داهلل اجلدع���ان ,وزير
الدولة ل�ش�ؤون اخلليج العربي تامر ال�سيهان
القائم ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية لدى لبنان
ولي���د البخ���اري ومت التط���رق �إىل العالق���ات
اللناني���ة  -ال�س���عودية و�س���بل تطويره���ا يف
املجاالت كافة خ�صو�صا من النواحي املتعلقة

بال���وزارات الت���ي يتواله���ا �أع�ض���اء الوف���د
الر�س���مي وتب���ادل اخلربات والزي���ارات .وتلت
ذل���ك خلوة ب�ي�ن العاهل ال�س���عودي ,والرئي�س
عون �إ�ستمرت ن�صف �ساعة.
وخالل املحادثات املو�سعة واخللوة الثنائية,
�أك���د العاه���ل ال�س���عودي وق���وف اململك���ة
اىل جان���ب لبن���ان ومتن���ى ع���ودة الأو�ض���اع
الطبيعي���ة اليه���ا رغ���م ال�ص���عوبات الت���ي
تواجهون ف�إنا ثقتنا بفخامتكم كبرية� ,إنكم
تق���ودون لبن���ان اىل ب���ر الأمان والإ�س���تقرار
و�شدد على �أن ال بديل عن لبنان.
و�أن اململك���ة الت���ي جمعه���ا به���ذا البل���د
عالق���ات تاريخي���ة نرغ���ب يف املحافظ���ة
عليه���ا وتطويره���ا و�أوع���ز اىل امل�س����ؤولني
ال�س���عوديني تب���ادل الزي���ارات م���ع نظرائهم
اللبناني�ي�ن ال���ذي يكن���ون حمب���ة خا�ص���ة
للبن���ان و�أعط���ى املل���ك �س���ليمان تعليمات���ه
للم�س����ؤولني بدر����س كاف���ة املوا�ض���يع الت���ي

�أثاره���ا الرئي����س ع���ون� .إقت�ص���اديا ,و�أمني���ا,
وع�س���كريا ,و�سياحيا .من جهته �شكر رئي�س
اجلمهورية مي�ش���ال عون العاهل ال�س���عودي
عل���ى عاطفته ,م�ؤكدا احلر����ص على تفعيل
العالقات اللبنانية ,ال�س���عودية وتطويرها,
و�إعادته���ا �إىل م���ا كان���ت عليه متين���ه وقويه
كم���ا عر����ض مل���ا حتق���ق عل���ى �ص���عيد تعزي���ز
التوافق الوطني بعد الإنتخابات الرئا�سية,
والإ�ستقرار ال�سيا�سي والعمل على مواجهة
كل النقاط التي حتقق م�صلحة اللبنانيني.
و�ش����دد عل����ى �أن م����ا يجم����ع ب��ي�ن اللبناني��ي�ن
وال�س����عوديني يف عالق����ات تاريخية �ست�س����مر
وما زيارتنا لل�سعودية اال للت�أكيد على ذلك.
كم���ا مت الت���داول خالل اخلل���وة يف عدد من
املوا�ض���يع ذات الإهتمام امل�ش�ت�رك والأو�ضاع
الإقليمية ,و�شكر الرئي�س عون امللك �سلمان
حف���اوة الإ�س���تقبال الت���ي لقيه���ا م���ع الوف���د
املرافق الر�سمي.
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فخامة الرئي�س مي�شال عون

في رحاب ...دوحة قطر

ً
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبال فخامة الرئيس ميشال عون

بقلم :غالب بعا�صريي

بني الريا�ض والدوحة ,جنح الرئي�س مي�شال عون ,ولبنان الر�سمي,
يف �إعادة �ضخ الروح يف ذاته العربية معيدا ب�شخ�ص رئي�سه ت�صويب
البو�ص���لة الوطني���ة نح���و عروبة لبن���ان الهوية والإنتم���اء� ,إن عرب
حتديد وجهة العهد اخلارجية الأوىل.
م���ن خ�ل�ال ت�أكيد الرئي�س عون يف خت���ام جولته العربية على عودة
لبنان �إىل وجهه ال�صحيح ر�سمياً.
واحلف���اوة الر�س���مية الت���ي ا�س���تقبل بها رئي�س اجلمهورية مي�ش���ال
ع���ون يف الدوح���ة تدل �ش���ك ً
ال وم�ض���موناً عل���ى جناح الزي���ارة وعلى
�إرادة القطري�ي�ن بق���ادة �أم�ي�ر قط���ر ال�ش���يخ متي���م ب���ن حم���د ب���ن
خليف���ة �آل ث���اين مبالقاة اللبنانيني يف منت�ص���ف الطريق من �أجل
�إع���ادة الزخم الر�س���مي �إىل العالق���ات الثنائي���ة وتدعيمها على كل
امل�س���تويات وامل�س���اعدة يف بع����ض امللف���ات احل�سا�س���ة خ�صو�ص���اً منها
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ق�ض���ية الع�س���كريني املخطوف�ي�ن واملطران�ي�ن وامل�ص���ور ال�ص���حايف
�سمري ك�ساب.
ولدولة قطر �أف�ضال على لبنان ال ُتن�سى ,فهي مثلها مثل �شقيقاتها
دول اخللي���ج ,قدم���ت املال وامل�س���اعدة والدعم م���ن دون منة وكانت
من �أبرز امل�ساهمني يف معاجلة �آثار العدوان الإ�سرائيلي عام 2006
خرج���ت الدوحة بع���د الريا�ض من حالة الن����أي بالنف�س عن لبنان
وق�ض���اياه ,وفتحت �صفحة جديدة طوت فيها املرحلة ال�سابقة من
اجلف���اء والتوت���ر الت���ي �إن�س���حبت عل���ى كل دول اخللي���ج م���ن خالل
املحادثات الر�س���مية التي توزعت على خلوة بني �أمري قطر ال�ش���يخ
متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين والرئي�س مي�شال عون ,و�إجتماع
مو�س���ع �ض���م ال���وزراء اللبناني�ي�ن و�أركان الدول���ة القطري���ة الذي���ن
�ش���اركوا جميعاً يف م�أدبة الغداء الر�سمية التي �أقامها الأمري متيم

الغالف

على �شرف الرئي�س عون والوفد الر�سمي.
وجاءت �أبرز نتائج املحادثات بالآتي:
�إتف���ق رئي����س اجلمهورية و�أمري دولة قطر عل���ى �إحياء �إجتماعاتاللجن���ة امل�ش�ت�ركة العلي���ا ب�ي�ن البلدي���ن برئا�س���ة رئي����س حكومتي
البلدين ,على �أن تعقد �إجتماعها الدوري املقبل يف الدوحة.
�أبدى الأمري متيم �إ�ستعداد بالده للم�ساهمة يف م�شاريع التنميةيف لبنان ,وت�شجيع امل�ستثمرين القطريني على الإ�ستثمار فيه.
متن���ى الرئي�س ع���ون على الأمري متيم �أن توا�ص���ل قطر جهودهاللم�س���اعدة يف معرفة م�ص�ي�ر الع�س���كريني اللبناني�ي�ن املخطوفني
واملطران�ي�ن بول����س اليازج���ي ,ويوحن���ا �أبراهيم وال�ص���حايف �س���مري
ك�س���اب .ووع���د الأمري مبوا�ص���لة اجله���ود يف هذا املج���ال ,رغم دقة
املو�ضوع ,وح�سا�سيته.

وتطرقت املحادثات �إىل �ض���رورة ت�ش���جيع حوار الأدي���ان والتعاي�ش
امل�س���يحي  -الأ�س�ل�امي وتق���رر �أن ُتن�س���ق وزارت���ا اخلارجي���ة ب�ي�ن
البلدين لتحديد موعد �إنعقاد مثل هذا احلوار.
وتناول البحث �أي�ض���اً �شكوى اللبنانيني من �صعوبة احل�صول على
ت�أ�ش�ي�رات دخول اىل قطر وكذلك �شكوى التجار يف �صعوبة �إدخال
الب�ض���ائع اللبنانية و�إتفق على در�س ت�س���هيل الإنتقال للأ�ش���خا�ص
والب�ض���ائع بني البلدين وخ�صو�ص���اً جمع �شمل العائالت اللبنانية
يف قطر بعناية و�إيجابية.
�إ�ض����افة اىل ت�س����هيل ع����ودة ال�س����ياح القطري��ي�ن اىل لبن����ان وتتجه
قطر اىل جتاوز ن�ص����يحتها ال�س����ابقة لرعاياه����ا بعدم التوجه اىل
لبنان.
مع الإرتياح القطري �إىل �إ�ستتباب الأمن والإ�ستقرار فيه.
11

�صيدا

الغالف

ويف اخلتام
رح���ب الأم�ي�ر متيم برئي�س اجلمهورية والوف���د املرافق معرباً عن
�س���عادته بزيارة الرئي�س عون للدوحة ,نظ���راً اىل العالقات القوية
ج���داً الت���ي جتمع بني البلدين ور�أى �أن الزيارة �ست�س���اهم يف تعزيز
التوا�صل بني امل�س�ؤولني يف البلدين والعالقات اللبنانية القطرية.
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و�أ�شار اىل �أن لبنان دخل مرحلة جديدة بعد الأنتخابات الرئا�سية
و�أن خيار �إنتخاب عون هو الأف�ضل لأن الرئي�س عون �سيعيد البالد
�إىل بر الأمان.
ولف���ت �أم�ي�ر قط���ر �إىل �أن لبن���ان واج���ه الكث�ي�ر م���ن ال�ص���عوبات
والتحدي���ات ,لكنه �إ�س���تطاع �أن يتجاوزه���ا وكان �أقوى من الظروف

الغالف

الت���ي �أحاطت به ,و�أمل �أن تكون زي���ارة الرئي�س عون فانحة لتبادل
زي���ارات ب�ي�ن قط���ر ولنب���ان وبدوره ع�ب�ر الرئي����س عون عن �ش���كره
للأم�ي�ر متي���م عل���ى حف���اوة الإ�س���تقبال .و�أثن���ى عل���ى العالق���ات
ب�ي�ن البلدي���ن ور�أى �ض���رورة تفعيله���ا يف املج���االت كاف���ة ,الفتاً �إىل
�أن الو�ض���ع يف لبن���ان خط���ا خطوات مهم���ة نحو التق���دم والإزدهار,

وجت���اوز مرحل���ة اخلطر بعد �إتف���اق جميع اللبناني�ي�ن على البحث
يف امل�سائل الأ�سا�سية بروح من املحبة واحلوار والإيجابية .وحتدث
الرئي����س ع���ون ع���ن الو�ض���ع الأمني امل�س���تتب يف لبن���ان والإجنازات
الت���ي حتققت يف جم���ال مكافحة الإرهاب يف العمليات الإ�س���تباقية
التي ينفذها اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية يف لبنان.
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الرئي�س ب ّري:
رجل المه ّمات ال�صعبة في كل المراحل
بقلم :حممد بلوط

الرئيس نبيه ّبري
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خ ��رج احد ال�س ��فراء من عني التين ��ة بعد زيارته
الأوىل للرئي�س بري مبديا اعجابه مبا �سمعه منه
يف معر�ض تبادل وجهات النظر حول الأو�ضاع يف
لبن ��ان واملنطقة .وقال لأحد اركان �سفارته "كان
لق ��اء مفيدا للغاي ��ة،الآن عرفت مل ��اذا ن�صحوين
بالإ�ستماع اىل هذا الرجل جيدا".
الرئي�س بري الالعب ال�سيا�سي الأبرع واملخ�ضرم
جم ��ع القاب ��ا عدي ��دة�" .صم ��ام الأم ��ان"" ،اب
احلوار"" ،ي�ستولد �أران ��ب احللول من اكمامه"،
"م ��د ّور الزواي ��ا"" ،دول ��ة الرئي� ��س" ..وطبع ��ا
"الأ�ستاذ".
من ��ذ ان ق ��اد احل ��وار يف طبعت ��ه الأوىل والثانية
حر�ص الرئي�س ب ��ري و�ضع مروحة من املوا�ضيع
عل ��ى ج ��دول اعمالهما،تب ��د�أ بانتظ ��ام عم ��ل
امل�ؤ�س�سات وتنتهي بقانون الإنتخاب مرورا باالمن
واجلي�ش والإقت�ص ��اد والالمركزية الإدارية.ولأن
م�س ��ار الدولة ال ي�س ��تقيم من دون هذه العنا�صر
درج الكالم عن �س� � ّلة احللول ،حتى انها ارتبطت
با�سمه.
ورغ ��م املالب�س ��ات التي �س ��بقت ورافق ��ت عملية
انتخ ��اب الرئي� ��س عون فق ��د قاد رئي� ��س املجل�س
�س ��فينة الإ�ستحقاق الرئا�سي اىل �شاطئ انتخاب
رئي� ��س اجلمهورية باقتدار �ش ��هد ل ��ه اجلميع يف
اخل ��ارج والداخل .فق ��د �أ ّمن الن�ص ��اب مبجهود
ور�ص ��يد �شخ�ص ��ي ،ولواله لبقيت �سبحة جل�سات
الإنتخاب مفتوحة حتى ا�شعار �آخر.
واليوم ي�ش ��عر الرئي�س بري بارتياح مل�س ��ار الأمور
من ��ذ انتخ ��اب رئي� ��س اجلمهوري ��ة وبعد ت�ش ��كيل
حكوم ��ة وفاقي ��ة جامع ��ة بن�س ��بة كب�ي�رة ،لكن ��ه
ي ��درك جيدا ان قانون االنتخاب هو الإ�س ��تحقاق
الأ�سا�سي اللذي ي�ض ��من الإ�ستقرار ال�سيا�سي يف
البالد .لذلك بقي ي�س ��عى ب�ص ��ورة دائمة لإجناز
قان ��ون جدي ��د يخ ّل� ��ص البالد م ��ن لعن ��ة قانون
ال�ستني.

وي ��ردد دائما ان هناك حاج ��ة اىل قانون انتخاب
مبني على الن�س ��بية لكي ننتقل من دولة
ع�ص ��ري ّ
املزرعة والطوائف واملذاهب اىل دولة دميقراطية
أ�صح وتعزز العدالة.
تكفل او ت�ؤمن التمثيل ال ّ
وكم ��ا يف ال�سيا�س ��ة ي�س ��عى الرئي� ��س ب ��ري اىل
تعزيز الإ�س ��تقرار الأمني وحت�ص ��ينه يف مواجهة
التهدي ��دات الت ��ي ترتب�ص بالبلد الت �س ��يما من
قب ��ل الإرهاب التكفريي البغي�ض.و�س ��بق ان بادر
منذ �س ��نوات اىل الدعوة للإ�س ��تثمار على الأمن
اكان م ��ن خالل تعزيز اجلي� ��ش اللبناين والقوى
الأمني ��ة بالعديد والعتاد او من خالل تكري�س لغة
احلوار بني اللبنانيني كم ��ا فعل يف رعاية احلوار
ب�ي�ن ح ��زب اهلل وتي ��ار امل�س ��تقبل ال ��ذي �س ��اهم
بالدرجة الأوىل يف حت�سني الإ�ستقرار وتعزيزه.
واىل جان ��ب ذل ��ك مل يغفل ب ��ري ع ��ن الإهتمام
بال�ش ��ق االجتماع ��ي واملعي�ش ��ي ،فتاب ��ع ب�ش ��كل
متوا�صل ق�ضايا وهموم النا�س وكان املبادر دائما
يف معاجلة الكثري من املطالب النقابية والعمالية
وال�ش ��عبية ،ور�سم واجنز احللول لها .ومنها على
�سبيل املثال ال احل�صر ق�ضية املياومني يف �شركة
الكهرب ��اء ،وقان ��ون الدف ��اع املدين جله ��ة تثيت
وتعزي ��ز عدي ��د عنا�ص ��ره .وبقي داعما ا�سا�س ��يا
لإقرار �سل�س ��لة الرت ��ب والرواتب للقط ��اع العام،
م�شددا على ان�صاف هذه ال�شريحة الوا�سعة من
اللبنانيني مدنيني وع�سكريني.

ويف ال�ش�أن الإقت�ص ��ادي ،رعى الرئي�س بري اكرث
م ��ن اجتم ��اع للهيئ ��ات الإقت�ص ��ادية يف لبن ��ان،
وحر�ص اي�ضا يف ان ترافقه وفود اقت�صادية باكرث
من زي ��ارة للخ ��ارج لتعزيز التع ��اون يف جماالت
الإ�ست�س ��ثمار بني لبنان وهذه الدول ،وعلى �سبيل
املثال خالل زيارت ��ه اىل قرب�ص التي تركزت يف
حين ��ه على ملف النف ��ط وحماية الرث وة النفطيه
للبنان وحقوبقه كاملة .ويعرف القا�صي والداين
يف لبن ��ان واخل ��ارج ما قام به م ��ن جهود يف هذا
ال�ش� ��أن بداية من اقرار قوانني النفط يف جمل�س
النواب ،مرورا بامل�ساعي امل�ضنية التي اجراها ال
�س ��يما مع الإدارة الأمريكية حلماية وحفظ كامل
حقوق لبنان برثوته يف املنطقة اخلا�صة البحرية
للبنان يف وجه الطماع الإ�سرائيلية.
ومل يغفل الرئي�س بري حلظة واحدة ع ّما يرتب�ص
بلبنان من خطر دائم من قبل العد ّو الإ�سرائيلي،
وكان امل�ؤمت ��ن دائم ��ا على حماية لبن ��ان وخو�ض
املواجه ��ة املتوا�ص ��لة ال�س ��تكمال حتري ��ر ار�ض ��ه
م ��ن االحت�ل�ال الإ�س ��رائيلي ،م�ؤكدا عل ��ى وحدة
اللبناني�ي�ن وعلى اجلي�ش واملقاوم ��ة يف وجه هذا
العد ّو .وجنح م ��ن خالل الربملانية الدبلوم�س ��ية
وجوالته يف اخلارج،كما فعل يف الإحتاد الربملاين
الدويل او يف الربملان الأوروبي ،من �ش ��رح موقف
لبنان والدفاع عن �سيادته وحقه يف ار�ضه.
ولع ��ب وما يزال يلع ��ب دورا حموري ��ا يف املحافل

الربملانية العربية واجلهوي ��ة والدولية يف الدفاع
ع ��ن لبن ��ان والق�ض ��ايا العربي ��ة ولإ�س�ل�امية،
وه ��و يرت�أ� ��س حالي ��ا الإحت ��اد الربمل ��اين العربي
م ��رة �أخ ��رى ،كما تر�أ� ��س احتاد جمال� ��س الدول
الإ�س�ل�امية فكان له الدور الفاعل وامل�ؤثر يف هذه
املحافل ب�شهادة اجلميع.
وبقي ��ت الق�ض ��ية الفل�س ��طينية العن ��وان واله � ّ�م
الأ�سا�س ��ي للرئي�س بري لأنها البو�صلة احلقيقية
للعرب وللم�سلمني ،ف�ش ّكلت خطابه الدائم يف كل
املنا�س ��بات.وعمل وما يزال يعمل من اجل اعادة
توحيد القوى والف�صائل الفل�سطينية ،وا�ست�ضاف
يف الأم�س القريب اجتماعات اللجنة التح�ضريية
للمجل�س الوطني الفل�سطيني يف بريوت وكانت له
كلم ��ة يف افتتاح الأجتماع اعرب فيها عن امله يف
ان ي�ؤ�س ���س هذا الإجتماع وينجح يف ر�سم خارطة
طريق ال�س ��تعادة الوحدة الفل�س ��طينية من خالل
ت�ش ��كيل حكومة وحدة وطني ��ة والدفع يف ترجمة
وثيقة الوفاق الوطني الفل�سطيني وتفعيل منظمة
التحرير الفل�سطينية.
الرئي� ��س ب ��ري رج ��ل املهمات ال�ص ��عبة ،ير�س ��م
خارط ��ة احلل ��ول للأزم ��ات امل�ستع�ص ��ية عل ��ى
امل�س ��توى اللبناين ّ
ويفك رموزه ��ا يف كل مرحلة.
وي ��د ّون ا�س ��م لبن ��ان نا�ص ��عا وقوي ��ا م ��ع اخلارج
ليبقى حا�ض ��را قويا وحم�صنا من لهيب املنطقة
امل�شتعلة.
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كلمة

الرئي�س �سعد الدين الحريري رجل دولة ...ب�إمتياز
 ...والأبن �سر �أبيه "الرفيق" ال�شهيد رفيق الحريري
بقلم :غالب بعا�صريي

امل�سرية :م�سرية عهد جديد للحكم واحلكومة من �أجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��يخ �س ��عد ال�س ��ائر عل ��ى خطى �أبي ��ه ال�ش ��هيد الرئي� ��س رفيق
احلري ��ري ،الذي ا�س ��تطاع بحكمت ��ه ،وحنكته ،وخربت ��ه ،وقدرته
وعالقاته التعاطي مع �أعقد الأحداث والأزمات واملحن ال�ص ��عبة،
وفك الألغاز «فكان هو» «الر ّبان» الذي قاد �سفينة وطنه لبنان �إىل
�شاطئ «الأمان ب�أمان».
٭� ...إنه الرئي�س
ال�شيخ �سعد زعيم الأكرثية النيابية ،وقائد م�سرية «تيار امل�ستقبل»
للغد الأف�ضل.
٭�...إنه الرئي�س
ال�ش ��يخ �س ��عد الذي جنح يف االمتحان ،امتحان ت�أليف احلكومة،
حكومة الوحدة الوطنية ،حكومة كل لبنــان.
من خالل ت�ض ��امن ودعم احلكم وكل القوى ال�سيا�س ��ية ،و�س ��ائر
العائالت الروحية ،الإ�سالمية ...امل�سيحية ،بوئام تام و�أمان.
٭� ...إنه الرئي�س
املختار
ال�شيخ �سعد،
عفيف اليد ،والنف�س والل�س ��ان ،امل�ؤمن بالوطن الواحد لكل �أبنائه
الطموح ببناء وطن مزدهر متطور يف �شتّى املجاالت لأجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��اب امل�ؤم ��ن ،بكل خيارات ��ه الوطني ��ة املقد�س ��ة ،املدافع عنها
ب�صالبة وعزمية حلماية وطنه لبنــان.
٭� ...إنه الرئي�س
�ش ��يخ ال�ش ��باب امل�ؤمن مب�س ��ار نهج �أبيه ال�ش ��هيد الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري ،ذو الر�ؤية الثاقبة للأبعاد واملواقف الوطنية،
�ص ��احب ا ُ
حللم الكبري مل�ص�ي�ر وطن موحد ،بحكم ��ه ،وحكومته..
و�شعبه ..وجي�شه ،ومقاومته.
 ...لأن ��ه «الوطن» الكب�ي�ر ...الكب�ي�ر بالو�ص ��ف والتقدير ،لوطن
ا�سمه لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
ال�شاب قائد املواقف اجلريئة والر�صينة يف �آن.
�شيخ ال�شباب ورجل الإمناء والإعمار والدولة الع�صرية ،كما �سعى

وعمل والده ال�شهيد الرئي�س رفيق احلريري يف �سبيل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
�س ��عد ال�ش ��اب �ص ��احب الكفاءة والنزاهة واملوقف واليد املمدودة
للغري – والعطاء يف �سبيل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
�س ��عد النموذج املت�ألق يف كل مكان وزمان ،كما كان والده ال�شهيد
الرئي�س رفي ��ق احلريري منوذج ًا مت�ألق ًا حر ًا كام ًال ُ
للخلق الرفيع
والن�ض ��ال والت�ض ��حية والوفاء العظيم ،والوطنية ال�صادقة لأجل
وطنه و�أمته العربية والإ�سالمية.
« لك�أنها عودة»
الرفي ��ق «الأب» �ش ��هيد الوط ��ن ،ع ��ودة الوج ��دان والكي ��ان
الوطني.
خ ��ط درب الرفي ��ق ،ال�ش ��هيد الرئي� ��س رفي ��ق احلري ��ري ،جتلى
بالرئي�س «ال�شيخ �سعد» والأبن �سر �أبيه الرفيق رفيق الوطن،
رفيق «اتفاق – الطائف» رفيق حكومة لبنان،
 ...رفيق العطاء ...وامل�صري – رفيق الدرب الطويل.
� ...إنها امل�سرية امل�ستمرة.
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حكومة "�إ�ستعادة الثقة"� :إلى الإنتخابات د ّر

�ص ��حيح ان عمر حكومة "ا�ستعادة الثقة" ق�صري
لأن ��ه حمك ��وم بالإنتخاب ��ات النيابي ��ة املوعودة يف
اي ��ار املقبل� ،إ ّال ان �آما ًال كب�ي�رة مع ّلقة عليها لي�س
يف الإ�ش ��راف على هذه الإنتخابت فح�س ��ب بل يف
معاجل ��ة العدي ��د م ��ن امللف ��ات احليوية ال �س ��يما
املتعلقة بال�ش� ��أنني االقت�صادي واملعي�شي ،عدا عن
ملء ال�شواغر يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة.
ومن ��ذ تكليفه عم ��ل الرئي�س �س ��عد احلريري على
ت�ألي ��ف حكوم ��ة �سيا�س ��ية جامعة يف �إط ��ار وفاقي
لتكون حكوم ��ة قوية وقادرة عل ��ى ان تقوم بالدور
ال ��ذي يفرت�ض ان تلعبه يف ه ��ذه املرحلة الدقيقة،
ال �س ّيما بعد الفراغ الطويل الذي اجتاح امل�ؤ�س�سات
منذ بدء ال�ش ��غور الرئا�س ��ي مرورا ب�ش ّل احلكومة
ال�س ��ابقة وتعطي ��ل دور املجل� ��س النياب ��ي .ولذلك
�أخ ��ذ ف�ت�رة من الوق ��ت وتع ��اون مع اجلمي ��ع قبل
الوالدة التي اخرجت احلكومة اىل النور بعد �شهر
ون�صف تقريبا.
ومما ال �شك فيه ان تعاون القوى ولأطراف �ساهم
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بقلم :حممد بلوط
يف تذلي ��ل العقب ��ات الت ��ي ب ��رزت ح ��ول احلقائب
الوزاري ��ة ،م ��ا ي�ض ��يف ر�ص ��يدا للحكوم ��ة يتمثل
بهذه الروح من الت�ض ��امن الوزاري املعقول والذي
كان مفق ��ودا يف احلكومة ال�س ��ابقة .وه ��ذا املناخ
م ��ن �ش� ��أنه ان ي�س ��اعدها يف الت�ص� � ّدي للق�ض ��ايا
والإ�س ��تحقاقات الت ��ي �س ��تواجهها يف الأ�ش ��هر
املقبلة .وي�ش ��ار يف هذا املج ��ال اىل ان الإنطالقة
كانت جي ��دة ومنتجة منذ اجلل�س ��ة الأوىل باقرار
مر�س ��ومي النفط بعد طول انتظ ��ار وتعيني رئي�س
ومدي ��ر عام �أوج�ي�رو اجلديد عم ��اد كريدية بدال
من عبد املنعم يو�س ��ف ومديرعام هيئة الإ�ستثمار
با�سل الأيوبي.
ويق ��ول م�ص ��در وزاري ب ��ارز ان هن ��اك فر�ص ��ة
حقيقي ��ة لتحق ��ق احلكومة جناح ��ات يف معاجلة
غ�ي�ر ملف ال �س ��يما عل ��ى �ص ��عيد اع ��ادة تزخيم

احلركة الإقت�ص ��ادية التي ا�ص ��يبت ب�ضمور و�شلل
يف ال�س ��نوات الثالث املا�ض ��ية .فاملناخ ال�سيا�س ��ي
الداخلي بات اف�ضل بكثري اليوم،ور�صيد لبنان يف
اخلارج اخذ يرتفع من ��ذ انطالقة العهد اجلديد،
وهذان عن�ص ��ران ا�سا�س ��يان يف توفري الأر�ض ��ية
املنا�س ��بة النتعا�ش الإقت�صاد من جديد اىل جانب
الإ�س ��تقرار الأمني الذي ننعم به ن�س ��بة اىل بلدان
املنطقة بل اي�ضا لبلدان اوروبية عديدة.
وي ��رى ان اق ��رار مر�س ��ومي النفط خط ��وة مهمة
ت�ش ��كل بداية مرحلة جديدة للإنتق ��ال عمليا اىل
ا�س ��تعاة ثقة ال�ش ��ركات الك�ب�رى متهي ��دا للتحول
اىل املناق�ص ��ات والتلزميات للتنقيب وا�س ��تخراج
النف ��ط .وطبعا ه ��ذه العملية حتتاج اىل �س ��نوات
لكن م ��ا بد�أناه يعيد الثقة بلبنان للدخول يف نادي
الدول النفطية.
وال �ش ��ك ،ي�ض ��يف امل�ص ��در ،ان اجن ��از واق ��رار
املوازنه املفق ��ودة منذ ما يقارب العقد من الزمن
يفت ��ح الآف ��اق من جدي ��د لإع ��ادة انتظ ��ام املالية

الغالف

العام ��ة وتوفري عنا�ص ��ر التوازن الإقت�ص ��ادي مبا
يف ذل ��ك حتفيز الإ�س ��تثمارات لأن عي ��اب املوازنة
�س ��اهم يف ا�ض ��عاف ثقة البنك ال ��دويل والهيئات
والدول املانحة.ومن الطبيعي اي�ضا ان تعيد عجلة
الإمناء وحترك امل�شاريع العالقة ال �سيما يف جمال
بناء البنية التحتية واكهرباء واملاء.
لك ��ن يبقى الإ�س ��تحقاق الأكرب امللق ��ى على كاهل
احلكوم ��ة ه ��و اج ��راء الإنتخاب ��ات عل ��ى ا�س ��ا�س
قانون جديد جتمع الأطراف على �ضرورة اجنازه
واق ��راره لكنها تختلف عل ��ى طبيعته.وجتري منذ
ا�س ��ابيع مفاو�ض ��ات حثيث ��ة لبل ��ورة �ص ��يغة تلقى
اجماعا او توافقا بني املكونات والقوى ال�سيا�سية،
غ�ي�ر ان اخلالفات حالت حتى الآن دون الو�ص ��ول
اىل هذه ال�صيغة.
وحتكم الإ�ستحقاق الإنتخابي العنا�صر واحلقائق
الآتية:
ـ اجم ��اع كل �ألأط ��راف عل ��ى عدم تك ��رار خطيئة
التمديد حتت اي ظرف.

ـ �إع�ل�ان وزي ��ر الداخلية جهوزية ال ��وزارة لإجراء
الأنتخابات يف موعده ��ا اذا بقي القانون احلالني
وانه ��ا حتتاج اىل ت�أجيل لب�ض ��عة ا�ش ��هر لإجرائها
على ا�سا�س اي قانون جديد.
ـ ازدياد الهم�س حول حم ��اوالت للتمديد للمجل�س
النياب ��ي �س ��نة كامل ��ة حت ��ت عن ��وان البح ��ث عن
القان ��ون اجلديد.لك ��ن مثل ه ��ذا اخلي ��ار يواجه
�ص ��عوبات نظرا لأنه �س ��يخلق اجواء من ال�س ��خط
والإعرتا�ضات يف ال�شارع ،وهذا ما ال يريده العهد
بكل رموزه.
ـ يلع ��ب عام ��ل الوق ��ت دورا �ض ��اغطا عل ��ى
حم ��اوالت التو�ص ��ل اىل اتفاق على قان ��ون جديد
للإنتخابات،باال�ض ��افة اىل �س ��عي اكرث من طرف
لالبق ��اء عل ��ى قان ��ون ال�س ��تني ..كل ذل ��ك يجعل
ال�صورة �ض ��بابية مع رجحان التكهنات با�ستمرار
هذا القانون.
ورغم كل هذه املعمعة حول قانون الإنتخابات ف�إن
اي متديد غري تقني يجعل احلكومة م�س� ��ؤولة عن

اجراء هذا الإ�س ��تحقاق الأ�سا�س ��ي واملحوري و�إ ّال
ف�إنه ��ا �س ��تواجه نتائ ��ج وخيمة،ال بل انه �سي�ش ��كل
انتكا�سة كربى للعهد.
وميك ��ن القول ان حكومة ا�س ��تعادة الثقة حمكومة
بالذه ��اب اىل الإنتخابات يف كل احلاالت،وانها ال
متلك خيارا �آخ ��ر لأن التمديد يعني التفريط بكل
املكا�سب وو�ضع البالد على ّ
كف عفريت.و�إذا كان
ال�س ��واد الأعظم م ��ن اللبنانيني يرف� ��ض التمديد
بكل ا�ش ��كاله املق ّنع ��ة وغري املق ّنعة ،ف� ��إن �أملجتمع
الدويل يطالب باجراء هذا الإ�ستحقاق يف موعده
ويح ّذر من مغبة تكرار التمديد وانعكا�س ��اته على
�سمعة لبنان والثقة به.
ويب ��دو ان معظم الأطراف ي ��درك هذه احلقيقة،
لذلك ف�إن املواقف ال�سيا�س ��يه التي بد�أنا ن�شهدها
م�ؤخ ��را حتمل ا�ش ��ارات وا�ض ��حة عل ��ى ارتباطها
باحل�س ��ابات االنتخابي ��ة وبداي ��ة حماوالت ر�س ��م
التحالفات الت ��ي يرجح ان تبلور اك�ث�ر فاكرث بعد
منت�صف �شباط.
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الحريري في �إفتتاح الم�ؤتمر العام الثاني لتيار الم�ستقبل:
ال تدعوا �أحدا يهز ثقتكم ب�أنف�سكم ،وتياركم ،وبلدكم و�شعبكم

افتتح الرئي�س �س ��عد احلري ��ري ،امل�ؤمتر العام الثاين
لـ "تيار امل�س ��تقبل" ،الذي ا�س ��تمر عل ��ى مدى يومني
متتال�ي�ن ،يف جمم ��ع البيال ،مب�ش ��اركة  2400ع�ض ��و
ناخب ،و 400ع�ضو مراقب.
وح�ضر االفتتاح رئي�س اجلمهورية مي�شال عون ممث ًال
بالوزير اليا�س بو �ص ��عب ،رئي�س جمل�س النواب نبيه
ب ��ري ممث ًال بالنائب مي�ش ��ال مو�س ��ى ،رئي�س حكومة
ت�صريف االعمال متام �س�ل�ام ممث ًال بالوزير رمزي
جري ��ج ،الرئي�س مي�ش ��ال �س ��ليمان ممث�ل ً�ا بالوزيرة
�ألي�س �شبطيني ،رئي�س "كتلة امل�ستقبل" الرئي�س ف�ؤاد
ال�س ��نيورة ،رئي�س حزب "الكتائ ��ب اللبنانية" النائب
�س ��امي اجلميل ،رئي�س احلزب التقدمي اال�ش�ت�راكي
النائ ��ب وليد جنبالط ممث ًال بالنائب مروان حمادة،
رئي�س حزب "القوات اللبنانية" �سمري جعجع ممث ًال
بالنائب جوزيف املعلوف ،رئي�س تيار املردة �س ��ليمان
فرجنية ممث ًال بالوزير ال�سابق يو�سف �سعادة ،رئي�س
ح ��زب "الوطني�ي�ن الأح ��رار النائب دوري �ش ��معون،
رئي�س ��ة "الكتل ��ة ال�ش ��عبية" مريي ��ام �س ��كاف ،رئي�س
حركة اال�ستقالل مي�ش ��ال معو�ض ،وزير الداخلية يف
حكومة ت�صريف الأعمال نهاد امل�شنوق.
كما ح�ضر النواب :بهية احلريري ،احمد فتفت ،معني
املرعبي ،خ�ض ��ر حبيب ،كاظ ��م اخلري ،عمار حوري،
امني وهبي ،جمال اجلراح،عاطف جمدالين ،حممد
احلجار ،عماد احلوت� ،س ��مري اجل�سر ،عقاب �صقر،
�ش ��انت جاجننيان ،خالد زهرمان ،عا�ص ��م عراجي،
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هادي حبي�ش ،جان اوغ�سبيان ،حممد قباين ،حممد
كب ��ارة ،ريا�ض رحال ،غازي يو�س ��ف ،معني املرعبي،
انط ��وان ابو خاط ��ر ،ن ��دمي اجلميل ،ن�ض ��ال طعمة،
اغ ��وب بقرادونيان ،فادي الهرب ،قا�س ��م عبد العزيز
وبا�سم ال�شاب ،وزراء ونواب �سابقون.
وح�ضر �أي�ض ًا ممثل مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ
عبد اللطي ��ف دريان مدير عام االوقاف اال�س�ل�امية
ال�ش ��يخ حمم ��د �أني� ��س �إروادي ،القائ ��م ب�أعم ��ال
ال�س ��فارة ال�س ��عودية يف لبنان وليد البخاري ،ال�سفري
الفل�س ��طيني �أ�ش ��رف دبور ،ع�ض ��و اللجن ��ة املركزية
حلرك ��ة فتح عزام الأحمد� ،س ��فراء ع ��رب و�أجانب،
رجال دين وق�ض ��اة ،الأمني العام لـ"تيار امل�س ��تقبل"
�أحم ��د احلريري و�أع�ض ��اء الأمانة العام ��ة واملكتبني
ال�سيا�س ��ي والتنفيذي ،عدد من نقب ��اء املهن احلرة،
ر�ؤ�س ��اء احتادات البلديات ور�ؤ�س ��اء بلديات ،وح�شد
من ال�شخ�صيات.
وح�ض ��ر يف خان ��ة الأع�ض ��اء املراقب�ي�ن وف ��ود م ��ن
ح ��زب "العدال ��ة والتنمية" ،احل ��زب الدميوقراطي
الكرد�س ��تاين ،احل ��زب ال�ش ��يوعي ال�ص ��يني ،حزب
امل�ص ��ريني الأح ��رار ،حزب امل�ؤمتر امل�ص ��ري ،حزب
الأ�ص ��الة واملعا�ص ��رة املغرب ��ي ،وح ��زب الإحت ��اد
الد�س ��توري املغرب ��ي ،وح ��زب احلرك ��ة ال�ش ��عبية
املغرب ��ي ،وال�ش ��بيبة احلركي ��ة املغربية ،ح ��زب �آفاق
تون� ��س ،وحركة م�ش ��روع تون�س ،الليربالي ��ة الدولية،
الإحتاد الدويل لل�شباب الليربايل ،الإحتاد الليربايل

العربي ،م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان من �أجل احلرية،
معهد التحرير ل�سيا�س ��ات ال�ش ��رق الأو�سط /حتالف
الليرباليني والدميوقراطيني يف �أوروبا.

احلريري
بعد الن�ش ��يد الوطني اللبناين ،ودقيقة �ص ��مت وقوف ًا
ع ��ن روح الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري و�س ��ائر
�ش ��هداء � 14آذار ،وتقدمي من طارق احلجريي� ،ألقى
الرئي�س املكلف �سعد احلريري كلمة جاء فيها:
رفاقي ورفيقاتي يف تيار امل�ستقبل،
�أحبائي من كل مكان بلبنان،
م ��ن كل املناطق ،من كل الطوائ ��ف ،من كل الأعمار،
من كل املهن،
�ضيوفنا الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�إذا كان تيار امل�س ��تقبل هو الأمان ��ة التي �أودعنا �إ ّياها
الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري ،ف�أنتم ت�ؤكدون يف
هذا امل�ؤمتر� ،إرادة املحافظة على الأمانة.
وهو م�ؤمتر ينعقد يف مرحلة من �أدق و�أ�صعب املراحل
يف تاريخ لبنان واملنطقة العربية.
وق ��د �ش ��ئنا �أن يواك ��ب املب ��ادرة ال�سيا�س ��ية ،الت ��ي
�أطلقناه ��ا ،و�أنه ��ت الف ��راغ يف رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة،
بانتخاب فخامة الرئي�س مي�ش ��ال عون ،ونقلت لبنان
من املراوحة يف دوائر اخلطر والي�أ�س والتعطيل ،اىل
دائرة �إنقاذ ال�شرعية من االنهيار.
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ولقد جنحن ��ا بحمد اهلل ،يف جتني ��ب لبنان االنزالق
نح ��و املخاط ��ر املحيط ��ة ،وق ّررن ��ا �أن نقوم بت�س ��وية
�سيا�س ��ية ،مل يكن لها من هدف �س ��وى العبور بلبنان
من حقول الألغام الإقليمية واملحلية اىل منطقة �آمنة
حتت مظ ّلة الوفاق الوطني.
ه ��ذا النج ��اح هو الي ��وم يف الر�ص ��يد الوطن ��ي لتيار
امل�ستقبل.
�إ ّن ��ه يف ر�ص ��يد امل�ؤمت ��ر الث ��اين للتيار ،الذي ي�ش ��كل
عالم� � ًة فارق ��ة يف م�س�ي�رتنا التنظيمية وال�سيا�س ��ية
والدميوقراطية.
ال�س ��نوات االخرية التي اعقبت امل�ؤمتر االول ،مل تكن
�سهل ًة على الإطالق ،وقد كان لغيابي الطويل لأ�سباب
ق�سرية تعلمونها جميع ًا �إنعكا�سات �سلبية على التيار،
�أعرفها جيد ًا ،وتناق�شت يف �ش�أنها مع الكثري منكم.
كم ��ا خ�س ��رنا با�ست�ش ��هاد و�س ��ام احل�س ��ن ،وحمم ��د
�ش ��طح ،ركنني �أ�سا�سيني للق�ض ��ية الوطنية اللبنانية،
وللم�س�ي�رة الت ��ي �أراده ��ا رفي ��ق احلريري :م�س�ي�رة
ال�شرعية والعروبة والدولة املدنية.
أتوجه بتحية وفاء و�إكبار اىل روح ال�شهيدين
با�سمكم � ّ
البطلني ،واىل ارواح �شهداء تيار امل�ستقبل وانتفا�ضة
� ١٤آذار جميع ًا.
علي االعرتاف لكم اليوم ،ب�أ ّنكم �أنتم
واالمانة توجب ّ
الذين �ش� � ّكلتم ّ
خط الدفاع االول عن تيار امل�س ��تقبل.
وانّ التيار قد �صمد بف�ضل �صدقكم �أنتم ،و�إخال�صكم
�أنتم يف وجه العوا�ص ��ف اخلارجي ��ة وحمالت التج ّني
وحم ��اوالت االخ�ت�راق وبقي التي ��ار ،و�س ��يبقى ب�إذن
اهلل ،رقم ًا �صعب ًا يف املعادلة الوطنية ،ي�ستحيل ك�سره
والتطاول عليه �أو التالعب فيه.
وها هو التيار اليوم ،يقدم الدليل القاطع على موقعه

اال�س ��تثنائي يف احلياة ال�سيا�سية ،والذي نراهن على
ترجمته يف هذا امل�ؤمتر.
مل يرغب الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،ومل نرغب
نح ��ن من بع ��ده ،ان نكون عدد ًا ي�ض ��اف اىل الأعداد
احلزبية وال�سيا�سية يف لبنان.
ً
�أردنا لتيار امل�س ��تقبل ان يكون م�ش ��روعا لبناء وطن،
وهذا ما �سنكمل الدّرب اليه ب�إذن اهلل.
وهذه منا�س ��بة كي �أ�ؤكد يف افتتاح اعمال امل�ؤمتر على
جمموعة من الثوابت،
التي تتكامل مع ر�ؤيتنا للبنان الذي نريد:
نحن تي ��ار هوية لبن ��ان العربية ،الت ��ي ال مناف�س لها
يف هو ّي ��ة البل ��د .فالعروب ��ة فعل انتماء عمي ��ق ،لبيئة
ح�ضارية وان�س ��انية وثقافية ،ولن تكون فعل ا�ستقواء
وو�ص ��اية وهيمنة او و�سيل ًة ال�س ��ترياد الوالء الطائفي
واملذهبي.
نح ��ن تي ��ار لبن ��ان �أو ًال ،تيار ال�ش ��رعية ،تي ��ار الدولة
القوي ��ة الت ��ي ال تتق� �دّم عل ��ى �س ��لطتها �أيّ �س ��لطة،
وال ي�ش ��اركها يف �س�ل�احها �أيّ �س�ل�اح ،وال تعل ��و على
مرجع ّيتها �أيّ مرجع ّية.
انها �ش ��رعية اجلمهورية اللبنانية واتف ��اق الطائف.
�ش ��رعية امل�ؤ�س�سات الد�س ��تورية التي تنبثق من �إرادة
ال�ش ��عب والإجماع الوطني ،ال من �إرادة �أولياء الأمور
والو�صايات اخلارجية.
نح ��ن تي ��ار العي�ش امل�ش�ت�رك ب�ي�ن اللبنانيني و�ص ��يغة
املنا�صفة التي ال رجوع عنها بني امل�سيحيني وامل�سلمني.
ونح ��ن تي ��ار االعت ��دال العاب ��ر للطوائ ��ف واملذاهب
واملناط ��ق ،واالم�ي�ن على ر�س ��الة رفي ��ق احلريري يف
مقارع ��ة االره ��اب والتط� � ّرف ،والفو�ض ��ى واخلراب
والفتنة ب�إ�سم اال�سالم وامل�سلمني.

نح ��ن تيار احلري ��ات ،يف مواجهة كل م�س ��تبدّ ،وتيار
ال�سيادة يف مواجهة كل و�صاية واحتالل.
نحن تيار النهو�ض االقت�صادي والعدالة االجتماعية.
تيار اجلامعات ال امليلي�ش ��يات .تي ��ار البناء والإعمار
والتطور الإن�س ��اين .تيار مكافح ��ة الفقر واحلرمان،
واالنت�ص ��ار حلق ��وق النا�س بالعل ��م والطبابة وفر�ص
العمل وكرامة العي�ش.
نح ��ن تيار االنفتاح على الع ��امل وجتديد الثقة بلبنان
ور�س ��الته ودوره املم ّي ��ز يف الع ��امل العرب ��ي وحماي ��ة
عالقاته اال�ستثنائية مع �أ�ش ّقائه.
رفاقي ،رفيقاتي،
نح ��ن الي ��وم �أم ��ام جترب ��ة دميقراطي ��ة يف تيارن ��ا
الدميقراط ��ي ،تي ��ار امل�س ��تقبل ،ال ��ذي يعترب نف�س ��ه
منوذج ��ا ورائدا يف الدفاع ع ��ن نظامنا الدميقراطي
اللبناين.
عندم ��ا بد�أن ��ا التح�ض�ي�ر له ��ذا امل�ؤمتر ،ك�ث�ر منكم
�س ��معوا �أن ��ه �س ��يت�أجل غ ��دا ،و"يندف� ��ش لبعدي ��ن"،
كم ��ا ه ��ي املو�ض ��ة يف كثري م ��ن التي ��ارات والأحزاب
ال�سيا�سية.
وعندم ��ا ا ّتفقن ��ا عل ��ى موع ��د النتخاب ��ات املناط ��ق
واملندوبني ،كرث حاولوا القول �أنها �س ��تكون انتخابات
مع ّلبة ،نتيجتها معروفة �س ��لفا ،ولن ت�شهد ال م�شاركة
وال مناف�سة.
واحلمد هلل ،وبف�ض ��ل جهودكم واندفاعكم و�إميانكم
بالدميقراطية،كان ��ت من �أجنح و�أجم ��ل االنتخابات
ونتيجتها وا�ضحة �أمام العامل كله:
نتيجتها �أنتم ،احلا�ضرون يف هذا امل�ؤمتر بتكليف من
كل القواعد ال�شعبية يف تيار امل�ستقبل ،من كل لبنان.
�أنتم مك ّلفون من القواعد التي انتخبتكم مبهمتني:
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الأوىل �إج ��راء مراجع ��ة نقدي ��ة مل�س�ي�رة تيارن ��ا م ��ن
م�ؤمترن ��ا الأول حت ��ى الي ��وم ،والثاني ��ة حتقي ��ق كل
مطال ��ب جتدي ��د قي ��ادة التيار و�ض ��خّ ال ��دم اجلديد
و�إعطاء الفر�صة جليل ال�شباب وال�شابات الذي ميلك
الكث�ي�ر ليعطي ��ه لتيارنا وبلدنا ،والذي هو امل�س ��تقبل:
م�ستقبل ....امل�ستقبل!
ه ��ذا امل�ؤمت ��ر م�ؤمتركم ،و�أن ��ا يف ه ��ذا امل�ؤمتر واحد
منك ��م :لي�س ��ت ل ��دي الئح ��ة �أري ��د فر�ض ��ها وال ر�أي
م�سموح �أو ممنوع.
ناق�ش ��وا بحرية وب�ص ��دق وتوا�ض ��ع ،انتق ��دوا جتربة
ال�س ��نوات املا�ضية من دون �أن تلب�سوا القفازات ،لكن
الأه � ّ�م :قدم ��وا �إقرتاحات ،قدموا حل ��وال ،وال ترتكوا
�شاردة وواردة ال بال�سيا�سة ،وال بالتنظيم.
مار�س ��وا حقكم باختي ��ار قيادتكم اجلدي ��دة ،و�أعود
و�أ�ؤك ��د :ال �أح ��د يقول لك ��م" :هيدي لي�س ��تة الرئي�س
احلريري".
�أنتم جميعكم "لي�ستة �سعد احلريري"!
�أو ًال �أنا هنا لي�س كرئي�س� ،أنا واحد منكم.
تاني ًا :لي�س ��ت لدي الئحة� ،أنا على م�س ��افة واحدة من
كل املر�ش ��حني ولي� ��س ل ��دي �س ��وى متنّ واح ��د ،وبتّم
جميعكم تعرفوه� :أريد �ش ��بابا و�ش ��ابات يف كل الئحة،
و�أريد �شبابا و�شابات يف قيادة التيار.
ح ��ان وق ��ت ال�ش ��باب وال�ش ��ابات ،حان وق ��ت العودة
�إىل فك ��رة احلداثة ،والنظ ��ر �إىل الأمام ،التي م ّيزت
جتربة م�ؤ�س�سنا ،الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
لي� ��س بال�ص ��دفة �أن �أ�س ��ماكم رفي ��ق احلري ��ري
"امل�س ��تقبل" .نحن "امل�س ��تقبل" وامل�ستقبل لل�شباب!
وامل�س ��تقبل يعني النظر �إىل الأمام ،واالعرتاف بدور
املر�أة ،وتكري� ��س دور املر�أة يف كل قطاعاتنا وهيئاتنا
ويف قيادة تيارنا وجمتمعنا.
هذا ال ��كالم ال ينتق�ص م ��ن �أي جيل :نح ��ن تيار كل
الأعم ��ار والأجي ��ال ،وكبارن ��ا ه ��م حكما�ؤن ��ا ،وهذه
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منا�س ��بة لنوج ��ه حتية جلي ��ل امل�ؤ�س�س�ي�ن .جيل رفاق
درب الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري .هم ذاكرتنا،
وه ��م التجربة التي منه ��ا ننطلق لنبني تيارا �أف�ض ��ل
للبنان ونحافظ على م�سرية رفيق احلريري ومدر�سة
رفيق احلريري.
نحن نعرتف بت�ضحياتهم ،و�أنا �أعرتف بت�ضحيات كل
واحد وواحدة منكم ،بت�ضحيات كل واحد وكل واحدة
ينتم ��ون لتيارن ��ا ،وكل واح ��د وكل واح ��دة يتط ّوعون،
ويقدمون تط ّوع ًا لتيار امل�س ��تقبل من جهدهم ووقتهم
و�أفكارهم و�إبداعهم ،لتبقى مدر�س ��ة رفيق احلريري
ولتكمل م�سرية رفيق احلريري.
كلم ��ة �أخرية ،لكم ،ولكل اللبنانيني الذين ي�س ��معوننا
وي�ش ��اهدون جتربتن ��ا الدميقراطي ��ة الرائع ��ة اليوم:
�صحيح �أن هذا امل�ؤمتر هو م�ؤمتر تيار امل�ستقبل .لكن
كل ه ��ذا العم ��ل واجلهد والتعب ،لي� ��س لهدف حزبي
�ض ��يق :هدفه �أن يكون تيار امل�ستقبل ،تيارا واثقا من
نف�س ��ه ،مرتك ��زا على دع ��م قواعده ،ليكمل ر�س ��الته

الأ�سا�سية ،التي هي خدمة لبنان.
خدم ��ة لبن ��ان ،م�ش خدمة تي ��ار وال خدمة زعيم ،وال
خدمة طائفة ،وال خدمة منطقة .خدمة لبنان .خدمة
ر�ؤي ��ة مع ّين ��ة للبنان ،لبن ��ان العرب ��ي ،الدميقراطي،
لبن ��ان الق ��وي بدولت ��ه ،بع�س ��كره ،ب�إقت�ص ��اده احلر،
لبن ��ان منوذج العي�ش امل�ش�ت�رك ،العي� ��ش الواحد بني
امل�س ��لمني وامل�س ��يحيني .لبنان الدول ��ة املدنية ،لبنان
الذي قيمته املركزية هي الإن�س ��ان ،وكرامة الإن�سان،
وفر�ص ��ة احلياة والتطور والرتبية وال�ص ��حة والعمل،
لكل �إن�سان ،لكل لبناين ولبنانية ،من دون �أي متييز.
�أعل ��م �أن الف�ت�رة ال�س ��ابقة ،كانت �ص ��عبة ،و�أن كرثا
حاولوا ا�س ��تغاللها لزرع ال�ش ��ك يف نفو�س ��كمّ .
ال�شك
ب�أن اللبنان ّيني ما زالوا قادرين �أن يعي�شوا مع بع�ضهم
البع�ضّ ،
ال�ش ��ك ب� ��أن نظامنا ما زال ق ��ادرا �أن يكمل
ّ
بطبيعته الدميقراطية ،ال�ش ��ك ب�أن �إقت�صادنا ما زال
قادرا �أن ي�صمدّ ،
ال�شك ب�أن بلدنا قادر �أن يتغ ّلب على
امل�ص ��اعب الت ��ي تواجهه وعلى النريان امل�ش ��تعلة من

مناسبات

مدير عام مجلة صيدا الزميل غالب بعاصيري

حول ��ه .و�أنا هنا لأقول لكم :ال تدعوا �أحدا يهز ثقتكم
ب�أنف�سكم وبتياركم وببلدكم و�شعبكم.
و�أن ��ا ثقتي فيكم كب�ي�رة ،وثقتي بلبن ��ان �أكرب ،وثقتي
ب ��اهلل �س ��بحانه وتع ��اىل وتف ��ا�ؤيل ب� ��أن امل�س ��تقبل...
م�ستقبلنا ،والبلد ...بلدنا ،واهلل معنا.
ع�شتم ،عا�ش امل�ستقبل وعا�ش لبنان.

جل�سات مغلقة يف اليوم الثاين
وبعد �إعالن رئي�س هيئة جلنة الإ�ش ��راف على امل�ؤمتر
ع�ض ��و كتلة امل�س ��تقبل النائب حممد احلجار اكتمال
الن�ص ��اب القانوين للم�ؤمت ��ر بد�أت اجلل�س ��ة الأوىل
برئا�سة ر�ضوان ال�س ��يد وتقدمي را�شد فايد وعاجلت
م�شروع التقرير ال�سيا�سي.
�أم ��ا اجلل�س ��ة الثاني ��ة ف�أدارها النائب غازي يو�س ��ف
وقدمته ��ا الوزي ��رة ري ��ا احل�س ��ن ،وعاجلت م�ش ��روع
الوثيقة الإقت�صادية والإجتماعية.
ومتت خالل اجلل�ستني مناق�شات بني امل�ؤمترين.

وا�س ��تكمل تي ��ار امل�س ��تقبل يف الي ��وم الث ��اين ،وعق ��د
 3جل�س ��ات مغلق ��ة تتط ��رق �إىل التقري ��ر التنظيمي،
والنظ ��ام الداخلي ،و�إق ��رار التوجيه ��ات والقرارات
التنظيمية وال�سيا�سية والإقتت�صادية والإجتماعية.
واختتم امل�ؤمتر ب�إعالن الئحة الرت�ش ��يحات ،وانتخب
رئي� ��س التي ��ار و�أع�ض ��اء املكتب ال�سيا�س ��ي ثم اعلنت
املقررات اخلتامية يف اليوم الثاين.

تو�صيات ومقررات للتنفيذ
يبقى الرئي�س �سعد احلريري رئي�س ًا لـ "تيار امل�ستقبل"
ولكن امل�ؤمتر الثاين للتيار �أنتخب ثمانية ع�ش ��ر ع�ضو ًا
يف املكتب ال�سيا�سي ليعني الرئي�س فيما بعد  10اخرين
ويكون لكتلة امل�ستقبل النيابية ممثل يف املكتب وينتخب
هذا املكتب امل�ؤلف من  30ع�ضو ًا االمني العام.
االمني العام لتيار امل�ستقبل احمد احلريري:
 2400ع�ضو �سينتخبون � 18شخ�ص ًا من الـ  ،95وهذه
مل ن�شهدها من قبل يف التيار وجتري للمرة االوىل.

الرئي�س احلريري كان تعهد ان يكون  %40من املكتب
ال�سيا�سي من الن�س ��اء وال�شباب ،ويف حال مل يح�صل
ذلك من االنتخاب ف�س ��يعمل عل ��ى ت�أمينه من خالل
االع�ضاء الع�شرة الذين يعينهم ،م�ؤمتر تيار امل�ستقبل
�سيناق�ش ورقة �سيا�سية تتعلق بالتطورات التي م�ضت
والراهنة وا�ست�شراف للتطورات امل�ستقبلية.
االمني العام لتيار امل�ستقبل �أحمد احلريري:
التحالف ��ات ال�سيا�س ��ية الك�ب�رى منوط ��ة بالرئي� ��س
واملكت ��ب الرئا�س ��ي ،و�س ��تدر�س اي ��ن ا�ص ��اب ه ��ذا
التحالف واين مل ي�صب.
ه ��ل ل ��ه �إنعكا� ��س عل ��ى املرحل ��ة املقبل ��ة وال �س ��يما
الإنتخابات النيابية وحتالفاتها؟
االمني العام لتيار امل�ستقبل �أحمد احلريري:
�س�ن�رى على اي قانون �ستذهب االنتخابات ،والقانون
يح ��دد اف�ض ��ل ميك�س م ��ن التحالفات الت ��ي يجب ان
حتقق لت�أمني امل�صلحة وو�صول اكرب عدد من النواب.
يف ال�سيا�سة اي�ض ًا ر�سالة من امل�ؤمتر ملن يروج تراجع
�شعبية امل�ستقبل.
االمني العام لتيار امل�ستقبل �أحمد احلريري:
لكل امل�شككني �أن تيار امل�ستقبل انتهى ومل يعد موجود ًا
على ال�ساحة ال�سيا�س ��ية ي�أتي هذا امل�ؤمتر ليقول لهم
ان تيار امل�ستقبل مل ينته ،وكان امل�ؤمتر عنوان ًا وا�ضح ًا
للقول للرئي�س �س ��عد احلريري ،نحن بجانبك ول�ست
وحيد ًا باخلطوات التي قمت بها.

يف اخلتام
بدورها جملة �ص���يدا عربالتاريخ �شاركت يف تغطية
وقائ���ع امل�ؤمت���ر من خ�ل�ال فريق عمله���ا على مدى
يوم�ي�ن .وب���دوره مدي���ر عام جمل���ة �ص���يدا الزميل
لبى دعوة تيار امل�س���تقبل حل�ضور
غالب بعا�ص�ي�ري ّ
امل�ؤمت���ر ب�ص���فة مراقب �إىل جان���ب املراقبني الـ 400
امل�شاركني.
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رائدة المبادرات المميزة النائب ال�سيدة بهية الحريري

المت�ألقة دائم ًا في كل زمان ،ومكان
بقلم :غالب بعا�صريي

� ...إنه���ا ال�س���يدة بهي���ة �أخت ال�ش���هيد الرئي����س رفيق احلري���ري تو�أم...
روحه ...وقلبه ...وعقله يف م�سريته الوطنية لأجل لبنان...
لأن النائ���ب ال�س���يدة بهي���ة ه���ي من���وذج للم���ر�أة العربي���ة ،ح�ي�ن نتطل���ق
م���ن �أخالقه���ا ال�ش���رقي ،املتزن���ة نح���و العط���اء الإجتماع���ي ،والثق���ايف،
والرتب���وي ...ولأنها الأم يف املنزل واملجتمع ...ولأنها �س���يدة �إحت�ض���نت
الثقاف���ة لتنت���زع من النفو�س العنف مل�ص���لحة التخاطب بلغة ح�ض���ارية
بديلة :هي القلم ،والري�شة ،والكلمة احل�سنة.
 ...من �أ�س ��رار جن ��اح املجتمعات املتح�ض ��رة هي
ت�ص ��احلها مع ذاتها وهذا الت�ص ��الح مت من خالل
تكام ��ل الن�ص ��ف الأول م ��ن ه ��ذه املجتمع ��ات مع
الن�صف الآخر.
لي�ص ��بح الرج ��ل وامل ��ر�أة طاقة واحدة يف م�س�ي�رة
البناء والعطاء واالنتاج ...ويف هذا ال�س ��ياق ظلت
وحده ��ا املجتمع ��ات النامي ��ة او املختلفة (ح�س ��ب
التعب�ي�ر الغرب ��ي) تعي� ��ش بطاقات ه ��ادرة جزاف ًا
طاق ��ات الن�ص ��ف الآخ ��ر م ��ن ثروته ��ا الفكري ��ة،
والب�شرية �أي طاقات املر�أة.
 ...وال �ش ��ك ان حتى الع ��امل الثالث بد�أ منذ عقود
بالتغ�ي�ر والتطل ��ع نح ��و امل�س ��تقبل بتفه ��م وروحية
ع�ص ��رية ...وكان الف�ض ��ل يف ذل ��ك ،ملجموعة من
الرواد "الرجال والن�س ��اء" الذين اقتحموا �س ��وية
العمل االجتماعي واالن�ساين وال�سيا�سي ليثبتوا انه
بطاقة الرجل واملر�أة ي�صبح املجتمع �أف�ضل.

 ...ال�سيدة بهية...
واحدة من تلك الن�سوة الرواد الذين منحوا جتربة
امل ��ر�أة يف لبنان بعد ًا القى م ��ن االحرتام والتقدير
م ��ا يجعله مث ًال ُيحتذى يف جمال ت�ص ��الح املجتمع
اللبناين ،ودفع املر�أة اىل ميدان العطاء ت�ش ��د �أزر
املجتمع ومت�سح عن وجهه �آثار املعاناة.
 ...وجترب ��ة الوزي ��رة ال�س ��يدة بهي ��ة احلري ��ري
امل�س ��تمرة �أثبت ��ت ان امل ��ر�أة اللبناني ��ة ال�ش ��رقية
ت�س ��تطيع ان تق ��دم للمجتمع م ��ن العطايا اخلرية
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ما ت�س ��تطيعه هذه امل ��ر�أة ذاتها تقدمي ��ه ،للمنزل
و�أطفاله ��ا ...فامل ��ر�أة اللبنانية كما يعك�س ��ها جهد
ال�سيدة بهية.
هي ام ��ر�أة جدية وا�ص ��يلة يف اتزانه ��ا ،واخالقها
ال�ش ��رقية ومندفعة يف ميادين احلياة االن�س ��انية،
واالجتماعي ��ة ،والثقافية ،والرتبوية اىل �آخر مدى
ت�ستطيع الطاقة الإن�سانية �أن ت�صل ا ليه.
 ...كما �أن جتربة ال�سيدة بهية يف لبنان بعامة ويف
�ص ��يدا بخا�ص ��ة ،اثبتت �أن �أرتقاء امل ��ر�أة اىل هذا
امل�ص ��اف من االخالق والعم ��ل االجتماعيني ،من
�ش� ��أنه ان ي�سهم يف رفع م�س ��توى التطور يف حميط
عملها ون�شاطها ،ب�ش ��كل قوي دائم ومعرب يف �شتى
املجاالت وكل امليادين.
�س ��يالحظ كل �إن�س ��ان ومراق ��ب ب�ل�ا �ش ��ك حجم
العطاء ،و�سيالحظ بال �شك وهذا هو الأهم حجم
اجله ��د الذي بذلته ال�س ��يدة بهية ،لرتجمة �أحالم
النا�س وقائع على الأر�ض.
 ...لق ��د اهتم ��ت ال�س ��يدة بهي ��ة باملجتم ��ع من كل
جوانبه الأ�سا�س ��ية ،فهي �أعط ��ت التعليم حقه من
االهتم ��ام املطلق من خالل عدة مب ��ادرات علمية
فكرية ،متطورة ملواكبة ع�صر العلم واحلداثة.
 ...ومب ��وازاة اهتمامه ��ا بالتعلي ��م والرتبي ��ة ،كان
لل�س ��يدة بهي ��ة اهتم ��ام متوازي� � ًا بالثقاف ��ة وتق ��دمي
احلواف ��ز لن�ش ��ر التعاطي ب�أ�س ��لوب احل�ض ��ارة كلغة
تخاطبي ��ة بني النا�س ،ولي�س من �ش ��ك ان ��ه �إذا كان
التعليم مينح البالد ح�صانته على م�ستوى االم�ساك

"برك ��ب الع�ص ��ر" وحماكات ��ه ،ف�أنه ن�ش ��ر الثقافة
ك�أ�س ��لوب ح�ضاري للتخاطب مينح لبنان فر�صة نبذ
العنف الذي ا�ستقر يف نفو�س بع�ض النا�س ،مل�صلحة
تق ��دمي لغة بديلة ه ��ي لغة احل�ض ��ارة الثقافية ،ويف
هذا ال�سياق رعت ال�سيدة بهية ب�شكل مكثف العديد
م ��ن املعار�ض الفنية من ر�س ��وم ونحت و�ص ��ور تعود
بنا اىل جمد املا�ض ��ي وحداثة احلا�ض ��ر .كما رعت
افتتاح معار�ض الكتب وبح�ضورها وت�شجيعها.
 ...انه ��ا ال�س ��يدة بهية ،رائدة املب ��ادرات املميزة،
ولكل مبادرة حكاية...
م ��ن حكايات العم ��ل ال ��د�ؤوب يف م�س�ي�رة حياتها
اليومي ��ة .االم ��ر الذي يعن ��ي ان العمل ال�سيا�س ��ي
مل يع ��د زعامات فارغة بل م�س�ي�رة عطاء دائم –
�إجتماعي ،تربوي� ،إن�س ��اين خدماتي ...و�سيا�س ��ي
مت ��وازٍ و�ش ��امل وتتوا�ص ��ل ه ��ذه االه ��داف لدعم
م�سرية بناء لبنان "امل�ستقبل".
 ...انها �س ��يدة املحبة ...حمبة كل النا�س و�س ��يدة
العطاء والإخال�ص ،كل الإخال�ص ...والوفاء ،لكل
لبنان.
 ...لـ"�صيدا املدينة" يف وجدانها وقلبها ،وعقلها...
وفكره ��ا خ�صو�ص ��ية ..خا�ص ��ة منحته ��ا العزمية
والإرادة والعط ��اء املطلقة والت�ص ��ميم ملتابعة هذا
النهج والأداء ،وفا ًء لهذه العا�صمة الوطنية.
وت�س ��تمر ال�س ��يدة بهية احلريري بالعطاء يف �شتى
املجاالت وامليادين.
�أبرز الن�شاطات لل�سيدة بهية احلريري.

مناسبات

الحريري بحثت مع �ضو ملف �سندات التعمير بح�ضور �شحادة
وممثلين عن التنظيم المدني وال�سجل العقاري

يف اط ��ار متابعته ��ا مللف ا�ص ��دار �س ��ندات التمليك
العائدة لبيوت منطقة تعمري عني احللوة يف �ص ��يدا
بع ��د اقرار جمل� ��س النواب يف جل�س ��ته الت�ش ��ريعية
الأخ�ي�رة لإق�ت�راح القان ��ون الذي تقدم ��ت به بهذا
اخل�صو�ص  ،التقت النائب بهية احلريري حمافظ
اجلنوب من�ص ��ور �ض ��و يف مكتبه يف �س ��راي �ص ��يدا
احلكومي بح�ضور قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف
قوى الأمن الداخلي العميد �س ��مري �شحادة ورئي�سة
التنظيم املدين يف �صيدا املهند�سة �آية الزين وامني

ال�سجل العقاري يف �صيدا با�سم ح�سن .
وج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء البح ��ث يف الآلي ��ة الالزمة
لإجناز املعامالت الر�س ��مية اخلا�ص ��ة ب�إ�ست�صدار
ال�س ��ندات واخلطوات االدارية الواجب القيام بها
من قبل ا�صحاب وقاطني العقارات امل�شمولة بهذا
القانون بعد ان ي�ص ��بح نافذا اي بعد �ص ��دوره يف
اجلريدة الر�سمية ،وذلك متهيدا لإطالع الأهايل
على هذه اخلطوات .
وكان جمل� ��س الن ��واب اللبن ��اين اق ��ر يف جل�س ��ته

الت�شريعية الأ�سبوع املا�ضي اقرتاح القانون املعجل
املكرر املق ��دم من النائب بهية احلريري و الرامي
اىل ا�ض ��افة فقرة اىل املادة  61م ��ن القانون رقم
 2004 /583الرام ��ي اىل امكاني ��ة افراز عقارات
ان�ش ��ىء عليه ��ا ابني ��ة خمالف ��ة ،م ��ا يتي ��ح متليك
العق ��ارات التي �ش ��يدتها اث ��ر زلزال الع ��ام 1956
امل�ص ��لحة الوطني ��ة للتعم�ي�ر �آن ��ذاك ( وامللغ ��اة
الحقا) ملهجري �صيدا القدمية واملناطق املت�ضررة
من الزلزال.
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بم�شاركة �ضو وال�سعودي و�شحادة وعبا�س ومدار�س وجامعات
اجتماع �أمني  -تربوي في �سراي �صيدا "من �أجل مدر�سة �آمنة"

حتت �ش ��عار " من �أجل مدر�س ��ة �آمنة" تر�أ�س حمافظ اجلنوب من�ص ��ور �ض ��و
يف قاعة الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري يف �س ��راي �صيدا احلكومي اجتماعا
مو�س ��عا ملدراء وممثلني عن مدار�س ال�ش ��بكة املدر�سية ل�ص ��يدا واجلوار وعن
اجلامعات واملعاهد العاملة يف املدينة �شارك فيه رئي�س بلدية �صيدا املهند�س
حممد ال�س ��عودي ورئي�س منطقة اجلنوب الرتبوية با�سم عبا�س وقائد منطقة
اجلن ��وب االقليمية يف قوى االمن الداخلي العميد �س ��مري �ش ��حادة وم�س ��اعده
العقيد ح�س�ي�ن ع�سريان  ،وخ�ص ���ص للبحث يف �س ��بل احلفاظ على بيئة �آمنة
للط�ل�اب يف حمي ��ط مدار�س ��هم وجامعاته ��م من خالل و�ض ��ع خط ��ة لتعزيز
�إج ��راءات احلماي ��ة وال�س�ل�امة العامة وت�أم�ي�ن عملية دخولهم �ص ��باحا اليها
او خروجه ��م م ��ع انتهاء ال ��دوام والتخفيف من االزدحام ��ات املرورية امامها
وذلك تنفيذا لتو�ص ��يات اجتماع مدراء مدار�س ال�ش ��بكة الذي عقد م�ؤخرا يف
جمدليون برئا�سة رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري
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وم�شاركة املحافظ �ضو وال�سعودي وعبا�س...
ا�س ��تهل اللقاء بكلمة ترحيب من من�سق عام ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار
نبيل بواب الذي ا�س ��تعر�ض الهدف من االجتماع وهو درا�سة ومناق�شة وتفعيل
�إجراءات احلماية وال�س�ل�امة العامة �أمام مدار�س ال�ش ��بكة املدر�سية ل�صيدا
واجلوار ت�أمين ًا لو�ص ��ول التالم ��ذة و�أهاليهم �إىل املدر�س ��ة وحميطها والعودة
منها بطريقة �س ��املة وجتنب وق ��وع احلوادث واملخاطر ،م ��وردا بع�ض الأفكار
واملقرتح ��ات بهذا اخل�ص ��و�ص ومنها تفعي ��ل كامريات املراقب ��ة يف املدار�س.
وتنظي ��م ال�س�ي�ر �أم ��ام بواب ��ات مداخ ��ل املدار�س خ�صو�ص� � ًا يف وق ��ت الذروة
وتنظيم ور�ش ��ة عمل من قبل جمعيات متخ�ص�ص ��ة ب�إجراءات ال�س�ل�امة لعدم
وقوع حوادث مع الطالب وتنظيم وقوف الباعة �أمام املدار�س وغري ذلك.
وحتدث املحافظ �ض ��و متوقفا عند اهمية اللقاء لكونه يجمع االدارة الر�سمية
والقوى االمنية والبلدية مع القطاع الرتبوي لوي�صب يف خانة �سالمة الطالب

مناسبات

وانتظام العملية الرتبوية ب�شكل طبيعي  .وقال  :ان الو�ضع الذي يح�صل امام
املدار�س واجلامعات غري �ص ��حي وغري �س ��ليم ومعاجلته م�س� ��ؤولية م�ش�ت�ركة
وال ن�س ��تطيع حله مبفردنا بل يجب ان نبذل اجلهود �س ��ويا اي كل ادارة منكم
عليها م�س� ��ؤولية يف ان نت�ساعد كي ن�ص ��ل اىل مكان ن�صبح منوذجا مبدار�سنا
وجامعاتن ��ا ويف البيئ ��ة املحيطة  ..وق ��د بد�أنا فعال مبخط ��ط لنحمي املحيط
و�س ��نبد�أ به كنموذج يف حميط ال�سراي وهذه التجربة �سنعممها على املدار�س
واجلامعات لت�صبح اي�ضا منوذجا لكل لبنان ..
وطلب �ض ��و من كل م�ؤ�س�س ��ة تربوية و�ض ��ع الئحة بامل�ش ��اكل التي تواجهها على
هذا ال�ص ��عيد �س ��واء يف الباحة الداخلية للم�ؤ�س�س ��ة او يف النطاق اخلارجي ،
وباالحتياجات املتعلقة بهذا املو�ض ��وع  .ولفت اىل ان من بني الأفكار التي تتم
درا�س ��تها جديا رب ��ط كامريات املراقبة على مداخ ��ل املدار�س بغرفة عمليات
يف �س ��راي �ص ��يدا ملراقبة حميط املدار�س على مدار ال�س ��اعة وت�سيري دوريات

امنية حولها  ،واي�ض ��ا و�ض ��ع مطبات امام مداخل امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوية التي
متنى عليها االبالغ عن ارقام وموا�صفات اي �سيارة تت�سبب ملدار�سهم بازعاج
 .وخل� ��ص للقول :الط�ل�اب هم اوالدنا وم�س ��تقبل هذا البلد لذل ��ك حمايتهم
واجب وم�س� ��ؤولية م�ش�ت�ركة معكم  .الفتاى اىل ان بلدية �ص ��يدا ب�صدد زيادة
عدد ال�ش ��رطة البلدية فيها والتي �س ��يكون للمدار�س ح�ص ��ة منهم ال �سيما يف
اوقات الذروة .
من جهته اكد رئي�س بلدية �ص ��يدا املهند�س حممد ال�س ��عودي ان البلدية تقوم
مبا ه ��و مطلوب منه ��ا يف مواكبة احتياجات امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة واذا كانت
هناك اية امور ت�س ��تطيع تلبيتها فهي حا�ض ��رة وت�ض ��ع كل امكانياتها يف �سبيل
�س�ل�امة الط�ل�اب .وكانت مداخ�ل�ات لعدد من امل ��دراء تخلله ��ا عر�ض بع�ض
االفكار واملقرتحات و�ش ��كلت من املجتمعني جلنة متابعة م�شرتكة من ال�شبكة
املدر�سية واملنطقة الرتبوية واملحافظة ملتابعة تنفيذ ما مت االتفاق عليه.
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احلريري جالت يف معر�ض الأعرا�س يف مركز :La Salle

تظاهرة �سياحية ناب�ضة بارادة الحياة والثقة بالبلد
التي نحن احوج ما نكون اليها

زارت النائب بهية احلريري معر�ض الأعرا�س الذي ينظمه مركز الأويل
للمعار�ض والرتفيه  La Salleيف �صالته الكربى يف الأويل� -شمايل �صيدا.
وكان يف ا�س ��تقبال احلري ��ري رئي�س جمل�س ادارة املركز وليد ال�ص ��الح
وعقيلت ��ه ال�س ��يدة رفاه  ،حي ��ث جال ��ت برفقتهما على اجنح ��ة املعر�ض
الذي ت�ش ��ارك فيه اكرث من خم�سني �شركة وم�ؤ�س�سة متخ�ص�صة بتنظيم
وجتهيز م�س ��تلزمات الأعرا�س حيث ا�س ��تمعت من ال�صالح والعار�ضني
اىل م ��ا يت�ض ��منه كل جناح متخ�ص ���ص يف جمال من املج ��االت املتعلقة
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بتنظيم حفالت الزفاف .وواكب احلريري يف اجلولة فرقة زفة من قبل
املركز.
ونوهت احلريري بهذا احلدث الذي قالت انه "يتحول عاما بعد عام اىل
تظاهرة �س ��ياحية واقت�ص ��ادية واجتماعية ناب�ض ��ة بارادة احلياة والثقة
بهذا البلد التي نحن احوج ما نكون اليها يف ظل الظروف والأو�ضاع التي
نعي�ش يف لبنان وما يجري من حوله".
ورات ان" ه ��ذا املركز مبا يت�ض ��منه من مرافق وخدم ��ات ترفيهية ومبا

مناسبات

ينظم ��ه م ��ن معار�ض وما ي�ست�ض ��يفه م ��ن ان�ش ��طة بات ي�ش ��كل مبوقعه
ودوره نقطة ا�س ��تقطاب �سياحية هامة ملختلف املناطق وخا�صة ملنطقتي
اجلن ��وب واجلبل  ،ويعرب يف الوقت نف�س ��ه عن همة وجر�أة القيمني عليه
باال�ستثمار يف هذا املجال ويف هذه املنطقة حتديدا ما ي�شجع م�ستثمرين
وم�ؤ�س�سات اخرى على ان حتذوا حذوهم".
من جهته �شكر ال�صالح احلريري على اهتمامها ودعمها الدائم للمركز
وح�ض ��ورها الذي اعترب انه اعطى زخما كب�ي�را للمعر�ض واثرا ايجابيا

لدى العار�ضني.
ا�ش ��ارة اىل ان مرك ��ز الأويل للمعار� ��ض والرتفيه  La Salleي�ش ��كل نقطة
التق ��اء بني اجلنوب واجلبل وب�ي�روت ويعترب الأول من نوعه يف اجلنوب
حيث يت�ضمن �صالة كبرية تت�سع ما بني  1500اىل � 1800شخ�ص وجمهز
ب ��كل اخلدمات ومبوقف �س ��يارات يت�س ��ع حوايل � 500س ��يارة اىل جانب
مراف ��ق ترفيهي ��ة من بينها اكرب مرك ��ز بولينغ يف لبن ��ان ومركز لألعاب
الأطفال ومطعم وترا�س.
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مببادرة من "روتاري �صيدا" و"جلنة مهرجانات �صيدا الدولية" وبرعاية وزارة ال�سياحة وبلدية �صيدا

ورجاء وعي�ش ًا م�شترك ًا
عا�صمة الجنوب تتوهج فرح ًا و�أم ًال
ً
في افتتاح اول قرية ميالدية من نوعها

يف اجواء االحتفال ب
اعت ��اب والدة عام جديد ومببادرة م ��ن نادي روتاري
�ص ��يدا واللجنة الوطني ��ة ملهرجانات �ص ��يدا الدولية
وبرعاي ��ة وزارة ال�س ��ياحة وبلدي ��ة �ص ��يدا ،توهج ��ت
عا�ص ��مة اجلنوب �ص ��يدا لي ��ل اخلمي�س ب�أج ��واء من
البهجة واطلت على الوطن كله بر�سالة �سالم وحمبة
وامل مت�ألقة بعي�ش ��ها الواح ��د وتوقها للحياة ،بافتتاح
قريتها امليالدية يف ا�س�ت�راحة �ص ��يدا ال�سياحية التي
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حتول ��ت باحاته ��ا الداخلية كم ��ا حديقته ��ا املجاورة
لبح ��ر املدينة وقلعتها اىل م�س ��احات ناب�ض ��ة بالفرح
وبالأمنيات ..وعلى وقع املو�س ��يقى والأ�س ��هم النارية
الت ��ي ان ��ارت اج ��واء املدين ��ة توهج ��ت قرية �ص ��يدا
امليالدي ��ة -الأوىل م ��ن نوعه ��ا -ب�أ�ض ��واء وال ��وان
�شجرتها املميزة امل�ستوحاة من اجواء العيد وبح�ضور
حا�ش ��د وممي ��ز ،كب ��ارا و�ص ��غارا ،عائ�ل�ات وافرادا
تواف ��دوا من املدينة ومن جنوبها و�ش ��رقها و�ش ��مالها

لي�ش ��اركوا عرو� ��س املتو�س ��ط احتفاليته ��ا بالأعي ��اد
املبارك ��ة واملجي ��دة املمت ��دة لأيام حامل ��ة اىل جانب
ان�شطتها املنوعة فنونا وثقافة وتراثا وابداعا وترفيه،
بعد ًا ان�س ��اني ًا بتخ�صي�ص منظميها ريع هذه الأن�شطة
لدعم مركز الدفاع املدين اللبناين يف �صيدا.
�ش ��ارك يف افتت ��اح القري ��ة امليالدية وزير ال�س ��ياحة
اوادي�س كدني ��ان والرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة والنائبان
بهية احلريري ومي�ش ��ال مو�سى وراعي ابر�شية �صيدا
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ودي ��ر القمر لل ��روم الكاثولي ��ك املط ��ران ايلي حداد
وراعي ابر�ش ��ية �ص ��يدا ودير القمر للموارنة املطران
اليا�س ن�ص ��ار ورئي�س بلدية �ص ��يدا باالنابة ابراهيم
الب�س ��اط وعدد من اع�ض ��اء املجل�س البل ��دي ورئي�س
احت ��اد بلدي ��ات جزي ��ن خلي ��ل حرفو�ش وام�ي�ن عام
التنظي ��م ال�ش ��عبي النا�ص ��ري الدكتور ا�س ��امة �س ��عد
والدكت ��ور عب ��د الرحمن البزري ومن�س ��ق ع ��ام تيار
امل�س ��تقبل يف اجلن ��وب الدكتور نا�ص ��ر حمود وممثل

قائد منطقة اجلن ��وب االقليمية لقوى االمن الداخلي
العميد �س ��مري �ش ��حادة العقيد فادي �ص ��ليبا ورئي�س
جمعية جتار �ص ��يدا و�ض ��واحيها علي ال�شريف ونائب
رئي�س غرفة التجارة وال�ص ��ناعة والزراعة يف �ص ��يدا
واجلنوب عمر دند�ش ��لي ،وقن�صل ايطاليا رفلة دبانة
و نائب ��ة حماف ��ظ املنطق ��ة الروتارية رميا القا�ض ��ي
وال�س ��فري عبد املوىل ال�صلح وعدد من ر�ؤ�ساء بلديات
املنطق ��ة وفاعلي ��ات اقت�ص ��ادية واجتماعي ��ة وثقافية

وح�ش ��د من ال�شخ�ص ��يات واملواطنني باال�ض ��افة اىل
ممثل�ي�ن ع ��ن الرع ��اة الر�س ��ميني للقري ��ة امليالدي ��ة
"اوجريو ،الفا ،بنك عودة ،في�ستا ،ا�سرتاحة �صيدا
ال�س ��ياحية ،بي ��ال ،ال�س ��يد خلي ��ل زنتوت ،بن ��ك ميد،
اكزوتي ��كا و�س ��مانا "..وكان يف ا�س ��تقبالهم رئي�س ��ة
نادي روتاري �صيدا دانيا ال�صلح �صفي الدين وا�سرة
النادي ورئي�س ��ة اللجن ��ة الوطنية ملهرجانات �ص ��يدا
الدولية نادين كاعني واع�ضاء اللجنة..
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مناسبات

الحريري زارت مو�سى ون�صار وحداد
ودار العناية وراهبات �صيدا مهنئة بالميالد

زارت النائب بهية احلريري يرافقها ال�سيد �شفيق
احلريري ومن�س ��ق عام تيار امل�س ��تقبل يف اجلنوب
الدكت ��ور نا�ص ��ر حم ��ود عل ��ى ر�أ�س وف ��د كبري من
التيار على عدد من الفاعليات امل�سيحية يف املدينة
واجلوار مهنئة بعيد امليالد املجيد.
و�ش ��ملت جول ��ة احلري ��ري والوف ��د املراف ��ق رئي�س
ا�ساقفة �صيدا ودير القمر للمورانة املطران اليا�س
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ن�ص ��ار الذي كان يتقبل التهاين يف �ص ��الون كني�سة
مار اليا�س يف حملة البوابة الفوقا ،وراعي ابر�ش ��ية
�صيدا ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك املطران
ايل ��ي ح ��داد يف �ص ��الون كاتدرائي ��ة م ��ار نقوال يف
و�س ��ط املدينة ،والنائب مي�شال مو�سى يف دارته يف
مغدو�شة ورئي�سة ثانوية راهبات مار يو�سف الظهور
يف �ص ��يدا الأم اوجيني جانربت وراهبات املدر�سة

ومدي ��ر ار العناية يف ال�ص ��احلية –�ش ��رق �ص ��يدا
الأب ط�ل�ال تعلب وا�س ��رة ال ��دار .ورات احلريري
خ�ل�ال اجلولة انه يف زمن تالقي الوالدات املباركة
والأعي ��اد املجيدة وتالقي اللبنانيني على م�ص ��لحة
بلده ��م مع عه ��د جديد يك�ب�ر الأم ��ل والرجاء بان
حتمل ال�س ��نة اجلدي ��دة اخلري واال�س ��تقرار للبنان
واخلال�ص للمعذبني يف هذا العامل.

مناسبات

الت�شاوري ال�صيداوي دان تفجري ا�سطنبول االرهابي وعزى باملطران كبوجي

بهية الحريري� :إرادة حقيقية لإ�ستعادة الثقة بمكونات الدولة

عقد اللقاء الت�شاوري ال�صيداوي اجتماعه الدوري
يف جمدلي ��ون بدعوة م ��ن النائب بهي ��ة احلريري
وم�ش ��اركة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة واملفتيني ال�شيخ
�س ��ليم �سو�س ��ان وال�ش ��يخ ح�س ��ن ديل واملطران�ي�ن
اليا�س ن�ص ��ار واليا�س كفوري وممثل املطران ايلي
ح ��داد الأب جهاد فرن�س ��ي�س ورئي�س بلدية �ص ��يدا
املهند� ��س حممد ال�س ��عودي وامل�س� ��ؤول ال�سيا�س ��ي
للجماع ��ة اال�س�ل�امية يف اجلنوب الدكتور ب�س ��ام
حم ��ود ومن�س ��ق ع ��ام تي ��ار امل�س ��تقبل يف اجلنوب
الدكت ��ور نا�ص ��ر حمود وال�س ��يد �ش ��فيق احلريري
وح�شد من الفاعليات والهيئات املمثلة يف اللقاء.
جرى خالل اللقاء ا�س ��تعرا�ض للم�س ��تجدات على
ال�س ��احة الوطنية عموما واجلنوبية وال�ص ��يداوية
ب�ش ��كل خا� ��ص اىل جانب الو�ض ��ع يف املخيمات وال
�س ��يما خميم عني احللوة .وكانت مداخالت لعدد
م ��ن اع�ض ��اء اللق ��اء تناولت بع�ض ��ا من الق�ض ��ايا
املطروحة.
واث ��ر االجتم ��اع حتدثت احلري ��ري ب�إ�س ��م اللقاء

فقال ��ت :انعقد اللقاء الت�ش ��اوري ال ��ذي نفتخر به
لأن ��ه يجم ��ع كل املكون ��ات يف جو من الألف ��ة بينها
جتمعه ��م االرادة احلقيقي ��ة للم�س ��اهمة بعملي ��ة
ا�س ��تقرار املدينة وتطورها ونهو�ض ��ها ،وطغى على
االجتم ��اع الأمني ��ات ب� ��أن تك ��ون الأعي ��اد املباركة
واملجي ��دة فاحت ��ة خري عل ��ى البل ��د ،وهن� ��أ اللقاء
اللبناني�ي�ن بت�ألي ��ف احلكوم ��ة وانتخ ��اب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة وبداية ال�س ��نة اجلدي ��دة مع انطالقة
العهد اجلديد واالرادة احلقيقية ال�س ��تعادة الثقة
مبكونات الدولة.
ون ��وه اللقاء باملبادرة ال�س ��ريعة م ��ن قبل احلكومة
اللبنانية ملواكبة تداعيات التفجري االرهابي الذي
وقع يف ا�سطنبول  -تركيا و�سرعة اجالء ال�شهداء
واجلرح ��ى اللبنانيني وموا�س ��اة عائالتهم ،وتقدم
اللق ��اء بالتعزي ��ة لأهاليهم معربا عن اال�س ��تنكار
ال�شديد لهذا العمل االجرامي امل�ؤ�سف.
وتقدم اللق ��اء بالتعازي مبط ��ران القد�س الراحل
هيالريون كبوجي منوها مبا كان ل�سيادته من دور

كبري يف الدفاع عن القد�س والق�ض ��ية الفل�سطينية
ودعمها.
وتط ��رق اللقاء ل�سل�س ��لة احليوي ��ات التي جرت يف
املدين ��ة مبنا�س ��بة الأعي ��اد والت ��ي قدمت �ص ��ورة
ع ��ن املدينة ب� ��إرادة العي�ش معا .كم ��ا تناول اللقاء
م�ش ��اريع املدينة ومو�ض ��وع ماراثون �صيدا الدويل
ال ��ذي �س ��يتم االع�ل�ان عن ��ه ر�س ��ميا االثن�ي�ن اىل
جانب الأعمال التي تقوم البلدية �سواء على �صعيد
ا�س ��تكمال امل�ش ��اريع او تطوير املدين ��ة وكلها حتت
عن ��وان واحد وه ��و م�ش ��اركة كل مكون ��ات املدينة
بالنهو�ض والأفكار واملبادرات ال�شبابية التي تعطي
حيوي ��ة للمدينة ودع ��وة ال�ش ��باب لأن يكون لديهم
مبادرات دائمة وم�ستدامة على مدار ال�سنة.
وتط ��رق اللقاء اىل الو�ض ��ع يف خمي ��م عني احللوة
م�شددا على اهمية التوا�صل والتعاون بني الأجهزة
الأمنية وحتدي ��دا خمابرات اجلي�ش اللبناين وبني
مكونات املخيم الحتواء اي م�شكلة حت�صل �سريعا،
من حفاظا على امن وا�ستقرار املخيم واجلوار.
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مناسبات

الحريري التقت �ضو و�شحادة وال�سعودي ووفدا من �شبعا

الأو�ض ��اع العام ��ة يف الب�ل�اد اىل جانب الو�ض ��عني
الأمن ��ي واحليات ��ي يف مدين ��ة �ص ��يدا ومنطقته ��ا
عر�ض ��تها النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري يف جمدلي ��ون
م ��ع حمافظ اجلنوب من�ص ��ور �ض ��و وقائد منطقة
اجلنوب االقليمية يف ق ��وى الأمن الداخلي العميد
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�سمري �شحادة ورئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد
ال�س ��عودي الذي تابعت معه احلريري اي�ض ��ا �سري
العمل يف عدد من م�شاريع مدينة �صيدا.
احلريري ا�س ��تقبلت اي�ض ��ا وف ��دا من بلدة �ش ��بعا
و�آل �ص ��عب �ضم مفتي حا�ص ��بيا ومرجعيون ال�شيخ

ح�س ��ن ديل ورئي� ��س مكت ��ب خماب ��رات اجلي�ش يف
�صيدا العميد ممدوح �صعب ورئي�س احتاد بلديات
العرقوب رئي�س بلدية �ش ��بعا حممد �صعب �شكرها
على موا�س ��اتها للعائلة وللبلدة بوف ��اة والد العميد
�صعب املرحوم علي يو�سف �صعب.

مناسبات

احلريري التقت اللواء ابراهيم وعر�ضت او�ضاع عني احللوة مع اجلبهة الدميقراطية

لتعزيز ج�سور التوا�صل والثقة بين المخيم والجي�ش اللبناني
بما يحفظ الأمن واال�ستقرار

ا�س ��تقبلت النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري يف جمدليون
املدي ��ر العام للأمن العام الل ��واء عبا�س ابراهيم.
وج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء عر� ��ض للأو�ض ��اع العام ��ة
والأمني ��ة يف الب�ل�اد اىل جانب الو�ض ��ع يف �ص ��يدا
ومنطقتها وخميماتها.
وكان ��ت احلري ��ري التق ��ت يف جمدلي ��ون وفدا من
اجلبه ��ة الدميقراطي ��ة لتحري ��ر فل�س ��طني تقدمه
ع�ض ��و اللجن ��ة املركزية خالد يون�س و�ض ��م " ف�ؤاد
عثمان وتي�سري عمار وحنيفة ا�سعد".
الوف ��د �ش ��كر احلري ��ري عل ��ى دعمه ��ا والرئي� ��س
ال�س ��نيورة للموق ��ف الفل�س ��طيني املوح ��د املطالب
بوق ��ف العم ��ل باجلدار ح ��ول خميم ع�ي�ن احللوة

منوها بوقوفها الدائم اىل جانب ق�ض ��ايا ال�ش ��عب
الفل�سطيني.
م ��ن جهتها اك ��دت احلري ��ري على اهمي ��ة تعزيز
ج�س ��ور التوا�ص ��ل والثقة القائمة ب�ي�ن املخيم وبني
اجلي� ��ش اللبن ��اين م ��ن اجل التو�ص ��ل اىل اف�ض ��ل
احلل ��ول الكفيلة باحلفاظ على الأمن واال�س ��تقرار
للمخيم واجلوار.
وق ��ال يون� ��س اث ��ر اللق ��اء  :تباحثن ��ا مع ال�س ��يدة
احلري ��ري ح ��ول الأو�ض ��اع الفل�س ��طينية املحلي ��ة
امل�س ��تجدة و�ش ��كرناها وعربه ��ا دول ��ة الرئي� ��س
ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة عل ��ى املوق ��ف الداع ��م للموقف
الفل�س ��طيني املوح ��د الذي متنى عل ��ى اجلي�ش ان

يوق ��ف بناء اجل ��دار لأن ه ��ذا يع ��زل املخيم عني
حميطه وي�ش ��عر النا�س انها يف �س ��جن كبري .نحن
ل�س ��نا بحاج ��ة جلدار يع ��زل املخيم ع ��ن حميطه
وامنا نحن بحاجة جل�س ��ور متتد ،ج�س ��ور توا�صل
وتع ��اون وتن�س ��يق ب�ي�ن املخي ��م واجل ��وار والق ��وى
الأمني ��ة .ونحن نتمنى حقيقة م ��ع والدة احلكومة
اجلديدة والعهد اجلديد ان يفتح حوار بني الدولة
اللبنانية وبني القوى الفل�سطينية يحدد الواجبات
وااللتزامات املتبادلة على قاعدة دعم حق العودة
واقرار احلقوق االن�س ��انية واملعي�ش ��ية لأن يف ذلك
اراح ��ة لل�ش ��عب الفل�س ��طيني ولكل لبنان ول�ش ��عب
لبنان.
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مناسبات

الحريري تابعت �ش�ؤونا تربوية وعامة

عر�ض ��ت رئي�س ��ة جلنة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهية احلري ��ري مع زواره ��ا يف جمدليون
�ش� ��ؤونا تربوية وعامة ،فا�ستقبلت رئي�س بلدية روم
– ق�ضاء جزين داين حداد الذي �أثار معها و�ضع
املدر�سة الر�سمية يف البلدة.
والتق ��ت احلري ��ري رئي�س جامعة رفي ��ق احلريري
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يف امل�ش ��رف الدكت ��ور ريا�ض �ش ��ديد يرافقه نائب
الرئي� ��س ل�ش� ��ؤون التطوي ��ر يف اجلامع ��ة ه�ش ��ام
قرب�ص ��لي حي ��ث ج ��رى البح ��ث يف �ش� ��ؤون تربوية
واكادميية.كم ��ا التق ��ت احلري ��ري  :مدي ��ر معهد
�ص ��يدا الفن ��ي اده ��م قرب�ص ��لي ،وف ��د م ��ن جلنة
الفائ�ض يف التعليم الثانوي �ش ��كرها على متابعتها

ملطالبهم ،وفد من اكادميي ��ة لبنان للتدريب ووفد
من جمعية بادري.
وعر�ض ��ت النائ ��ب احلري ��ري الأو�ض ��اع العام ��ة
يف الب�ل�اد مع ع�ض ��وي املكت ��ب ال�سيا�س ��ي يف تيار
امل�س ��تقبل جورج بكا�س ��يني والدكتور حممد كجك
الذي التقته بح�ضور املحامي ح�سن �شم�س الدين.

مناسبات

جمعية ك�شافة اجلراح احيت عيدها الثمانني باحتفال مركزي يف �صيدا

بهية الحريري :في طليعة الم�ؤ�س�سات المدنية
تعزز الم�س�ؤولية الإجتماعية لدى الأجيال
التي ّ

رع ��ت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابي ��ة
النائ ��ب بهية احلري ��ري االحتفال املرك ��زي الذي
اقامت ��ه جمعية ك�ش ��افة اجلراح مبنا�س ��بة لذكرى
الثمانني لت�أ�سي�سها يف قاعة ثانوية رفيق احلريري
يف �ص ��يدا وتقدم ح�ض ��وره :ممث ��ل الرئي� ��س ف�ؤاد
ال�س ��نيورة مدير مكتب ��ه طارق بعا�ص�ي�ري ،ممثل
ام�ي�ن عام تي ��ار امل�س ��تقبل احمد احلريري ع�ض ��و
مكتب من�س ��قية التي ��ار يف اجلنوب رمزي مرجان،
ممث ��ل الدكتور عبد الرحمن البزري �س ��عد الدين
اخلليل ��ي ،ممث ��ل رئي� ��س بلدي ��ة �ص ��يدا املهند� ��س
حممد ال�س ��عودي ع�ض ��و املجل�س البلدي املهند�س
حممد البابا ،رئي�س احتاد ك�ش ��اف لبنان املحامي

جوزي ��ف خلي ��ل ،والأمني الع ��ام لالحت ��اد العربي
لرواد الك�ش ��افة واملر�ش ��دات الأمري يو�سف دندن،
ونائ ��ب رئي� ��س جمعي ��ة ك�ش ��افة اجل ��راح املحامي
حمم ��د عي�س ��ى واملفو� ��ض الع ��ام ح�س ��ام مي ��وت
ومفو�ض اجلنوب احمد عا�ص ��م النادري واع�ضاء
املفو�ض ��ية والرئي� ��س ال�س ��ابق للجمعي ��ة حمم ��د
ع�ساف ،ال�سفري عبد املوىل ال�صلح ،ممثل جمعية
املقا�ص ��د اخلريية اال�سالمية يف �ص ��يدا امني �سر
اجلمعية املحامي ح�س ��ن �ش ��م�س الدين ،وعدد من
اع�ضاء احتاد ك�ش ��افة لبنان ور�ؤ�ساء وممثلون عن
جمعيات ك�ش ��فية واهلية واجتماعية وح�ش ��د كبري
من املدعوين والك�شافة.
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النائب الحريري عزت العميد حمود بوفاة �شقيقته

زارت النائب بهية احلريري رئي�س فرع خمابرات اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب
العمي ��د الرك ��ن خ�ض ��ر حم ��ود يف منزله يف بئر ح�س ��ن (ب�ي�روت) وقدمت له

�صيدا

38

التعازي بوفاة �ش ��قيقته املرحومة فاطمة حمود بح�ضور عدد من افراد العائلة
حيث تقبلت اىل جانبهم التعازي من عدد من ال�شخ�صيات .

مناسبات

بالتعاون مع روتاركت وبلدية �صيدا واحتاد العاب القوى وح�ضور ال�سنيورة واحلريري وخيامي

جمعية "ماراثون �صيدا الدولي" اطلقت ر�سميا �سباق
"بنك عودة �صيدا ماراثون "2017

حت ��ت �ش ��عار" نرك� ��ض للتنمي ��ة وال�س�ل�ام" اطلقت
عا�صمة اجلنوب �ص ��يدا العد العك�سي لأول ماراثون
دويل م ��ن نوعه يف اجلنوب وهو �س ��باق " بنك عودة
�ص ��يدا ماراث ��ون  "2017وال ��ذي تنظم ��ه "جمعي ��ة
ماراث ��ون �ص ��يدا ال ��دويل" يف  23ني�س ��ان املقبل يف
ن�شاطها الأول بعد ت�أ�سي�سها حديث ًا "وذلك بالتعاون
م ��ع بلدي ��ة �ص ��يدا ون ��ادي روتاراكت �ص ��يدا وحتت
ا�ش ��راف االحتاد اللبناين لألعاب القوى وبالتن�س ��يق
مع وزارة ال�شباب والريا�ضة.
ج ��اء ذل ��ك خالل حف ��ل االع�ل�ان الر�س ��مي عن هذا
احلدث الريا�ض ��ي الهام والذي اقي ��م يف قاعة بلدية
�ص ��يدا بح�ضور :الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة والنائب بهية
احلري ��ري ،ممث ��ل وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة حممد
فني� ��ش مدير عام الوزارة زي ��د خيامي ،ممثل النائب
عل ��ي ع�س�ي�ران عزي ��ز ع�س�ي�ران ،حماف ��ظ اجلنوب
من�ص ��ور �ض ��و ،رئي�س بلدي ��ة �ص ��يدا املهند�س حممد
ال�س ��عودي ،ممث ��ل امني ع ��ام تي ��ار امل�س ��تقبل احمد
احلريري رم ��زي مرجان ،ممثل ام�ي�ن عام التنظيم

ال�شعبي النا�ص ��ري الدكتور ا�سامة �سعد الدكتور عبد
القادر الب�س ��اط ،ممثل نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي
للجماع ��ة اال�س�ل�امية الدكت ��ور ب�س ��ام حم ��ود حممد
الزعرتي ،ممثل الدكتور عبد الرحمن البزري عفيف
ح�شي�ش ��و ،ممث ��ل قائ ��د اجلي�ش العماد ج ��ان قهوجي
العميد قا�س ��م ابو همني ،ممثل مدير عام قوى الأمن
الداخل ��ي الل ��واء ابراهيم ب�ص ��بو�ص العميد ح�س�ي�ن
خ�ش ��فة ،ممثل املدير العام لالمن العام اللواء عبا�س
ابراهي ��م الرائد علي حالوي ،قائ ��د منطقة اجلنوب
االقليمية لقوى االمن الداخلي العميد �سمري �شحادة،
مدي ��ر ف ��رع خماب ��رات اجلي� ��ش يف �ص ��يدا العمي ��د
ممدوح �ص ��عب ،رئي�س م�صلحة ال�ش ��باب والوزارة يف
وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة حممد عوي ��دات ،النائب
اال�س ��قفي يف مطراني ��ة �ص ��يدا املارونية املون�س ��نيور
اليا�س اال�س ��مر ،رئي�س ��ة ن ��ادي روتاري �ص ��يدا دانية
ال�صلح �ص ��في الدين ،رئي�س االحتاد اللبناين لألعاب
الق ��وى روالن �س ��عادة ،ممثل جمعية ب�ي�روت ماراثون
نائ ��ب رئي� ��س اللجنة االوملبية ح�س ��ان ر�س ��تم ،ممثلة

بنك ع ��ودة املدي ��رة االقليمي ��ة ملنطقة اجلن ��وب لينا
ال�ش ��ريف بي�ضاوي،ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي يف تيار
امل�س ��تقبل زياد �ض ��اهر ،رئي� ��س جمعية جتار �ص ��يدا
و�ض ��واحيها علي ال�ش ��ريف ،مدير االونروا يف منطقة
�ص ��يدا الدكت ��ور ابراهي ��م اخلطي ��ب م�س� ��ؤول دائرة
�ص ��يدا يف تي ��ار امل�س ��تقبل امني احلري ��ري وعدد من
اع�ض ��اء من�س ��قية اجلنوب،نائب رئي�س بلدية �ص ��يدا
ابراهي ��م الب�س ��اط رئي�س جلن ��ة الريا�ض ��ة يف بلدية
�ص ��يدا ح�س ��ن ال�ش ��ما�س وعدد من اع�ض ��اء املجل�س
البلدي ،ور�ؤ�س ��اء بلديات من �ص ��يدا و�شرقها وجزين
والزهراين وفاعليات اقت�صادية واجتماعية و�شبابية
وريا�ض ��ية كما ح�ض ��ر الفنان غي مانوكيان .وكان يف
ا�س ��تقبالهم رئي� ��س جمعي ��ة ماراث ��ون �ص ��يدا الدويل
الدكتور نا�ص ��ر حمود واع�ضاء الهيئة االدارية "غادة
ايوب ،ا�سامة ارنا�ؤوط ،جيهان الزعرتي ،نبيل بواب،
�س ��لطان دند�شلي�،س ��مرية عا�ص ��ي ،مزين ال�ص ��باغ،
ايلي م�ش ��نتف ،رودين كرم،بانة كل�ش ورامي العاليلي
" ومدير ال�سباق الدكتور احمد خليفة.
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شخصية

�أمين عام "تيار الم�ستقبل " ال�شيخ �أحمد الحريري
�شخ�صية مرموقة هامة �سيا�سيةو �إجتماعية ب�إمتياز
بقلم :غالب بعا�صريي

ك ّلن���ا نعل���م �أ ّن م�س�ي�رة احلي���اة �ش���ا ّقة
وطويل���ة ،منّ���ا م���ن يعم���ل بك���د ي���ده
وعرق جبينه ،ومنّ���ا من يجهد عقله
ليقوم بدوره ،وم ّنا من يجمع ما بني
الإثنني،تع���ب اجل�س���د وتع���ب العق���ل
ولك ّنن���ا جميع���اً نعم���ل لأ ّن العم���ل
ه���و دور الإن�س���ان يف الأر����ض الت���ي
�إ�ستخلفه اهلل فيها.
لكنّ الإن�سان يفقد رونقه �إذا مل يكن
الإن�س���ان حم ّققاً الكفاية لأ�س���رته يف
حياته ،وملدينته ودينه ..ووطنه.
ّ
مظل���ة الوط���ن ت�ض���م اجلمي���ع
كلبنان ّيني حتت �س���قف هم واحد ،هو
النهو�ض بالوطن من كبوته والعودة
به ليكون يف م�ص���اف الدول الكربى،
تقدّم و�إزدهار ورخاء و�أمن و�إ�ستقرار
من خالل العطاء والوفاء وال�ص���دق
واملحبة يف �ش��� ّتى املج���االت وامليادين،
لتحقي���ق التط��� ّور واحلداث���ة ملواكبة
الع�صر يف �سبيل بناء جمتمع قوي.
"نحن كلبنان ّيني...ن�س���تحق بجدارة
موحد لأ ّننا
ذلك ك ّله ،ك�ش���عب واح���د ّ
قدّمن���ا الغ���ايل والنفي����س وكل �ش���يء
وما زلنا للوطن.
...ومن ح ّقنا �أي�ضاً �أن نحظى جميعاً
ب���كل فخ���ر و�إعتزاز بالنتائ���ج املرج ّوة
الت���ي يتم ّناه���ا كل �إن�س���ان �ص���ادق مع
نف�سه ومع جمتمعه ،ووطنه.
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لبلوغ الهدف املن�ش ��ود وح�س ��ن النوايا،واجلهاد
�أحمد احلريري
والكف ��اح لتحقيق الف ��وز يف حياة رغي ��دة ت�ؤ ّمن
رائد م�سرية �شباب امل�ستقبل
ال�صحيح ل�ضمان
رجل م�ؤمن بق�ض ��ية الوطن قدّم نف�س ��ه،وعلمه له �إ�س ��تقراره ولعائلته امل�س ��ار ّ
وخدمات ��ه ،ملدينت ��ه ودين ��ه ..ووطن ��ه ،ج ّند كل م�س ��تقبله وم�س ��تقبل عائلت ��ه،ودوره الإجتماعي
طاقاته خلدمة النا�س والإن�س ��ان ّية جمعاء ،من وال�سيا�سي ب�أمان بهدف خدمة وطنه.
خ�ل�ال دوره ال ّرائ ��د املم ّي ��ز يف �ش� �تّى املجاالت
وامليادين املتقدّمة ،للم�س ��اهمة قدر امل�س ��تطاع �أحمد احلريري
بالإرتقاء بهذا املجتمع �إىل �أ�سمى �آية من �آيات رائد م�سرية �شباب امل�ستقبل الواعد
التقدّم والإزدهار يف �سبيل بناء جمتمع قوي .لإنه الرجل املقدام وامل�ستقيم يف م�سرية حياته
رج ��ل �ص ��ادق ب ��كل م ��ا للكلم ��ة م ��ن معنى من بع ��د �أن ول ��ج العم ��ل ال�سيا�س ��ي،والإجتماعي،
الرج ��ال ...الرج ��ال ,رج ��ال �ص ��يدا الأوفي ��اء وال ّريا�ض ��ي باكر ًا �إ�س ��تطاع �أن ي�س � ّ�جل لنف�س ��ه
وال�شرفاء املخل�صني.
املوقع املتقدّم ب�س ��رعة ت ّذكرك ب�إنطالقة خاله
"ال ّرئي� ��س ّ
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري" فالنهج
�إنه..
واحد،وامل�س ��ار نف� ��س امل�س ��ار ،والق ��درة عل ��ى
ال�شيخ �أحمد احلريري
ً حتقيق ال ّذات،لأ ّنه �ص ��ادق و�صريح ويدافع عن
رجل عاهد نف�س ��ه وجمتمعه ب�أن يكون �ص ��ادقا
كلمة احل ��ق.لأنّ �أحم ��د احلريري �إعت ��اد �أن ال
ووفياً لدينه ,ومدينته ,ووطنه.
رجال �ص ��دقوا ما عاه ��دوا اهلل عليه وما بدلوا يقف �ص ��امت ًا �أمام املخاط ��ر ال بد من �أن ينطق
باحلقيقة.
تبديال.
ورث من خاله ال ّرئي�س ّ
ال�شهيد رفيق احلريري
ّ
الطلة املح ّببة والقدرة على العطاء و�أ�سر القلب
�إنه..
وكل القلوب واملح ّبني.
�أحمد احلريري
وكي ��ف ال و�أنّ احمد احلريري ق ��د ولد وترعرع
�...إبن �صيدا البار
هو ال ّرجل امل�ؤمن املحق العارف حق املعرفة�،أنّ ون�ش� ��أ يف كن ��ف �أ ّم ��ه و�أبي ��ه م ��ع �إخوت ��ه عل ��ى
لطريق الكفاح يف احلياة عدّة دروب وق�ص ���ص املح ّب ��ة والعط ��اء والت�ض ��حية يف �س ��بيل النا�س
وخا�ص ��ة �أنّ النائ ��ب
وحكاي ��ات حلوة..وم ّرة.ول ��كل م�س�ي�رة درب وخدم ��ة مدين ��ة �ص ��يداّ ،
حمطة �ش ��كل ولون وم�س�ؤول ّية تقع به ّية احلريري �ص ��احبة الب ��اع الطويل يف هذا
حمطة،ولكل ّ
ّ
املجال واخلدمات والعطاء والت�ضحية يف �شتّى
على عاتق كل �إن�سان منذ نعومة �أظافره.
املجاالت وامليادين �سواء على امل�ستوى الرتبوي،
والثقايف،والإجتماعي واخلدم ��ات الإجتماع ّية
�أحمد احلريري
�إن�س ��ان م�ؤم ��ن ب ��اهلل والوط ��ن ،م ��درك حقيقة والإ�ست�شفائ ّية وال�صح ّية دون كلل �أو ملل.
حقائق احلياة والب ّد من �أن ي�صل الإن�سان وينجح لأنّ ال�س� � ّيدة به ّي ��ة احلريري رائ ��دة املبادرات
وتنجلي حقائق كا ّفة الأمور �إن كان هذا الإن�سان املم ّيزة منذ �إنطالقاتها الأوىل.
قد و�ض ��ع ن�ص ��ب عينيه طريق �ص ��ائب م�ستقيم �أحم ��د احلري ��ري و�إخوت ��ه على الدرب نف�س ��ه

شخصية
الإجتماع ّية وال�سيا�س ّية بكفاءة وموقف و�إعتدال
ك�إن�س ��ان مرم ��وق �ص ��ادق نزي ��ه نظي ��ف الكف
والل�سان مع نف�س ��ه ومع ال ّنا�س وجمتمعه حمل ّي ًا
وعرب ّي ًا ،ودول ّي ًا.
�...إنّه
�أمني عام تيار امل�ستقبل
ال�شيخ �أحمد احلريري
الرج ��ل احلائ ��ز عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن �ش ��هادات
الإحرتام ...والتقدير ،وحظي �أي�ض� � ًا على عدّة
�أو�س ��مة ،ونال الكثري م ��ن امليدال ّي ��ات الذهب ّية
كو�س ��ام �ش ��رف ل�ص ��يدا املدين ��ة ووطن ��ه نظر ًا
ملواقفه النبيلة ال�صادقة دفاع ًا عن حقوق املر�أة
واحلر ّي ��ة والدميقراط ّية وال�س ��يادة والإن�س ��ان
والإن�س ��ان ّية جمع ��اء كتعب�ي�ر �ص ��ارخ دفاع ًا عن
حقوق �أبناء الوطن.
�إىل جان ��ب مواقفه ال�ش ��جاعة الوطن ّي ��ة الها ّمة
الأ�سا�س ّية عنده لبنان �أو ًال.
حلماي ��ة العي� ��ش امل�ش�ت�رك للبن ��ان ال�ت�راث
واحل�ضارة،لبنان بجناحيه الإ�سالمي  -امل�سيحي.
م�ؤ ّكد ًا يف مواقفه الدائمة دعم اجلي�ش ا ّللبناين
عنده خط �أحمر� ،إىل جانب �س ��ائر امل� ّؤ�س�س ��ات
ال�شرع ّية الع�سكر ّية والأمن ّية ا ّللبنان ّية.
"�أمني عام ت ّيار امل�ستقبل"
�أحمد احلريري
به ��دف ت�أكي ��د هو ّي ��ة لبن ��ان العرب ��ي وت�أم�ي�ن
�إ�س ��تقراره ،ومن ��ع الفتن ��ة املذهب ّي ��ة التي تلهب
املنطق ��ة العرب ّي ��ة من خالل جوالته على �س ��ائر
املناط ��ق ال ّلبنان ّي ��ة و�إىل جان ��ب دع ��م خيارات
احلر ّية  -والدميقراط ّية وال�سيادة والإ�ستقالل.
لأنّ دعم اجلي�ش ال ّلبناين ،وقوى الأمن الداخلي
و�س ��ائر الأجه ��زة الأمن ّي ��ة والع�س ��كر ّية واج ��ب
مق ّد� ��س لأ ّنه ��ا تق ��ف �س� � ّد ًا منيع� � ًا يف مكافح ��ة
الإره ��اب ،ومواجهة كل �إعتداء �إ�س ��رائيلي على
الأرا�ض ��ي ال�ش ��رع ّية ال ّلبنان ّي ��ة به ��دف حماي ��ة
الوطن واملواطن.
فكانت له الن�شاطات الكثرية �أهم ما جاء فيها:
و�أبرز ّ
�س ��ائرون وعلى خطى �أ ّمه و�أبي ��ه وخاله ال ّرئي�س �أحمد احلريري
املحطات التي واكبها وح�ض ��رها و�أقامها
ّ
ال�ش ��هيد"رفيق احلريري"ملتابع ��ة م�س�ي�رتهم ال�شخ�ص� � ّية املرموق ��ة املت�أ ّلق ��ة ب ��كل زم ��ان �أمني عام ت ّيار امل�س ��تقبل �أحمد احلريري لدعم
الوطن ّية.
ومكان،لأ ّن ��ه �إن�س ��ان �إ�س ��تطاع �أن يثبت جدارته م�سرية الوطن.
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مناسبات

جمعية مار انطونيو�س الخيرية  -الرميلة
تكرم الأمين العام لـ"تيار الم�ستقبل" �أحمد الحريري

كرم ��ت جمعية م ��ار انطونيو� ��س اخلريي ��ة – الرميل ��ة ،االمني الع ��ام لـ"تيار
امل�س ��تقبل" �أحمد احلريري ،خالل ع�شائها اخلريي ال�سنوي ،الذي �أقامته يف
مطعم " ،"le reveمبنا�سبة عيد مار انطونيو�س الكبري� ،شفيع بلدة الرميلة،
يف ح�ضور ح�شد من ممثلي الأحزاب وفعاليات الرميلة واجلوار .

�أحمد احلريري
و�ألقى �أحمد احلريري كلمة مقت�ض ��بة ،حيا فيها بلدة الرميلة ،و�شكر اجلمعية
على التكرمي ،م�شيد ًا بجهود رئي�ستها ريتا بول�س.
و�إذ اعت�ب�ر �أن "العه ��د اجلديد ميثلنا كلنا كلبنانيني ،م�س ��لمني وم�س ��يحيني،
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برئا�س ��ة الرئي� ��س العم ��اد مي�ش ��ال ع ��ون"� ،أ�ش ��ار �إىل ان "املب ��ادرة التي قام
به ��ا الرئي�س �س ��عد انقذت البلد من فراغ رئا�س ��ي ،وانقذت ��ه من الذهاب اىل
املجهول ،نحن واياكم �س ��نكمل هذا العهد ،وان �ش ��اء اهلل ن�س ��تمر يف ت�س ��يري
�ش�ؤون النا�س واجلمعيات اخلريية".
و�إذ �أ�ش ��اد برئي� ��س بلدية الرميلة ج ��ورج خوري "ومتابعته احلثيثة ل�ش� ��ؤون
البلدة و�أهلها" ،ختم بالقول �":شكر ًا على هذه الدعوة العزيزة� ،شعرنا اننا
ب�ي�ن اهلنا ونا�س ��نا وبني عائلتنا يف الرميلة� ،ش ��كرا لك ��م ،و�أي �أمر تريدونه
مكتبنا مفتوح لأي �ش ��خ�ص منكم ،الن العالقة بني اللبنانيني لي�س ��ت عالقة
ا�ص ��وات وال عالقة انتخابات ،بل هي عالقة ان�س ��انية ،وهذا البلد بني على

مناسبات

ا�س ���س ان�سانية وعلى ح�ض ��ارة ان�سانية وعلى حمبة ان�سانية ،ونريد ان نكمل
واياكم هذا امل�شوار رغم كل ال�صعوبات التي مرت وال�صعوبات التي ممكن
ان متر".
ثم ت�س ��لم �أحمد احلريري درع ًا تكرميي ًا من رئي�س ��ة جمعي ��ة "مار انطونيو�س
اخلريية" ريتا بول�س ،ورئي�س بلدية الرميلة جورج خوري.

ريتا بول�س
ومن جهتها� ،شددت رئي�س اجلمعية ريتا بول�س على �أن "جمعية مار انطونيو�س
اخلريي ��ة ه ��ي م�ؤ�س�س ��ة جامعة ل ��كل �أهلنا بالرميل ��ة  ،هدفها خدم ��ة النا�س،

والوق ��وف �إىل جانبه ��م يف �أوق ��ات ال�ض ��يق وال�ش ��دة ،ولي�س هدفه ��ا الوجاهة
االجتماعية".
و�إذ ع ��ددت �أهم ما قامت فيه اجلمعية من ن�ش ��اطات بعد �س ��ت �س ��نوات على
ت�أ�سي�س ��ها ،نوهت ب�أن "كل ما �أجنزته اجلمعية من ن�ش ��اطات مل تكن لتتم لوال
وجود م�ؤ�س�س ��ة ،وهي امل�ؤ�س�سة الأم ،الداعمة ،وطبع ًا �أق�صد بها بلدية الرميلة
املمثلة دائم ًا ب�ش ��خ�ص رئي�س ��ها جورج اخلوري احلري�ص دائم� � ًا على الرميلة
وعلى �أهلها".
كما تخلل الع�ش ��اء �أي�ض� � ًا كلمات ل ��كل من رئي�س بلدية الرميل ��ة جورج خوري،
وممثل جمعية "الراعي ال�صالح" الإيطالية منور جبيل.
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احمد احلريري زار املطرانني ن�صار وكفوري ودار العناية مهنئا بالأعياد املجيدة :

�شبكة امان بد�أت بانتخاب رئي�س وتكتمل بت�شكيل الحكومة
وانجاز البيان الوزاري وقانون االنتخاب

اعترب ام�ي�ن عام تيار امل�س ��تقبل احم ��د احلريري
ان �ش ��بكة االم ��ان الت ��ي ب ��د�أت بانتخ ��اب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة تكتم ��ل الي ��وم بع ��د ت�ش ��كيل احلكومة
و�ستكتمل اكرث بعد اجناز البيان الوزاري وال�شروع
باعداد قانون انتخابي جدي ��د الجراء االنتخابات
النيابية واعادة احلياة الدميقراطية للبلد..
كالم احلري ��ري ج ��اء خ�ل�ال جول ��ة معاي ��دة
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بامليالد املجيد �ش ��ملت مطرانيت ��ي املوارنة والروم
االرثوذك�س يف �ص ��يدا ودار العناية يف ال�ص ��احلية
يرافقه اع�ضاء من�سقية تيار امل�ستقبل يف اجلنوب"
رمزي مرجان وحميي الدي ��ن النوام وزياد امني"
وع�ض ��و املجل� ��س البلدي للمدينة حممد قرب�ص ��لي
و" يو�س ��ف اليمن وحممود بعا�ص�ي�ري " من مكتب
احلريري.

ا�ستهل احلريري جولته بلقاء راعي ابر�شية �صيدا
ودي ��ر القم ��ر للموارنة املط ��ران اليا�س ن�ص ��ار يف
�صالون كني�س ��ة مار اليا�س يف حملة البوابة الفوقا
مقدما ل ��ه التهنئة باملي�ل�اد والع ��ام اجلديد .كان
اللقاء منا�س ��بة للتداول االو�ض ��اع العامة وال �سيما
التطورات االيجابية بعد انتخاب رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون وتكليف الرئي�س �سعد احلريري

مناسبات

وت�ش ��كيل احلكومة كما ج ��رى التطرق اىل النقا�ش
الدائر حول قانون االنتخاب و�ضرورة التو�صل اىل
قانون ي�ضمن ح�سن التمثيل.

احلريري
وق ��ال احلري ��ري اث ��ر اللق ��اء :الزي ��ارة للمعايدة
ودائما ن�أتي ون�س ��تلهم من �سيادة املطران االفكار
الطيبة واملعتدلة ،ونحن تربطنا به عالقة خا�صة
ج ��دا ،واكيد الزي ��ارة ت�أتي يف وقت تكتمل �ش ��بكة
االم ��ان يف البلد والتي ب ��د�أت بانتخ ��اب الرئي�س
مي�ش ��ال عون وتكتمل اليوم بعد ت�ش ��كيل احلكومة
وب ��اذن اهلل �س ��تكتمل اكرث بع ��د البي ��ان الوزاري
وال�شروع باعداد قانون جديد لالنتخابات النيابية
و�ص ��وال الجرائها واع ��ادة احلي ��اة الدميقراطية
للبلد وللم�ؤ�س�س ��ة االم الت�ش ��ريع التي هي املجل�س
النياب ��ي ،ومن هنا يكون كل قطوع فراغ ال�س ��نتني
ون�ص ��ف الذي وقعنا به "نل ّمه" ب�شكل �صحيح من
�ض ��من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمن �ش ��بكة االمان التي
حتم ��ي لبنان من كل امل�ص ��ائب التي حت�ص ��ل يف
املنطقة العربية.

ن�صار
م ��ن جهته ق ��ال املطران اليا�س ن�ص ��ار  :ت�ش ��رفنا
بزي ��ارة املعايدة من اال�س ��تاذ احم ��د بهذه االعياد
املبارك ��ة الت ��ي نتمناه ��ا ل ��كل اللبناني�ي�ن ان تعود
عليه ��م باخلري والربكة وخا�ص ��ة كما نوه اال�س ��تاذ
احم ��د انن ��ا يف فجر جدي ��د يف لبنان م ��ع انتخاب
رئي�س للجمهورية وت�أليف حكومة برئا�س ��ة ال�ش ��يخ
�سعد ون�أمل ان ت�ستتبع هذه املرحلة االيجابية اي�ضا
مبراح ��ل اخ ��رى ان كان باع�ل�ان قان ��ون انتخابي
جديد ير�ض ��ي جميع االفرقاء اللبنانيني وي�س ��اهم
مبزي ��د من التقارب ب�ي�ن كل االفرق ��اء والعائالت
اللبنانية وان ي�ستتبع الحقا بحكومة جديدة تعطي
للبنانيني �أمال بغد اف�ضل زاهر الوالدهم وان �شاء
اهلل هذه االمنيات نرفعها للرب حتى يبارك وحتى
يعط ��ي امل�س� ��ؤولني اللبناني�ي�ن مزيدا م ��ن االرادة
والق ��وة للم�ض ��ي قدم ��ا اىل مزي ��د من الت�ض ��امن
والتعاون من اجل الوطن لبنان..
يف مطرانية الروم الأرثوذك�س
ث ��م زار احلري ��ري مرتوبولي ��ت �ص ��يدا و�ص ��ور

ومرجعيون للروم االرثوذك�س املطران اليا�س كفوري
يف �صالون كاتدرائية القدي�س نيقوالو�س يف حي مار
نقوال يف �ص ��يدا القدمية والتقاه بح�ضور االب نقوال
با�س ��يل وال�س ��يد جورج عبود حيث ج ��رى البحث يف
امل�س ��تجدات على ال�س ��احة الداخلية وال �س ��يما على
�صعيد ت�شكيل احلكومة وما هو منتظر منها..
وق ��ال احلريري اثر اللق ��اء  :نعايد �س ��يادة املطران
وم ��ن خالل ��ه كل الرعي ��ة ونتمنى ان تع ��م بركة هذه
االعياد علينا جميعا وعلى �صيدا ولبنان ،خا�صة بعد
االندفاعة القوية التي اخذها البلد اخر هذه ال�س ��نة
منذ انتخاب الرئي�س مي�ش ��ال عون وت�شكيل احلكومة
وانط�ل�اق العمل من اليوم م ��ع اول اجتماع للحكومة
لت�س ��تطيع ان ت�ض ��ع خط ��ة العم ��ل ليع ��ود البلد بعد
ال�س ��نتني ال�صعبتني اللتني مر بهما و�شهدتا حتديات
اجتماعية واقت�ص ��ادية وامنية ولك ��ن بتكاتف ووعي
اجلمي ��ع وعلى را�س ��هم االجه ��زة االمني ��ة واجلي�ش
اللبن ��اين ا�س ��تطعنا ان جنت ��از ه ��ذه املرحل ��ة باقل
خ�س ��ائر ممكنة و�ص ��وال ال�س ��تكمال عمل امل�ؤ�س�سات
الذي هو املكان الوحيد الذي ن�ستطيع عربه ان نحفظ
ا�ستقرار البلد وان ن�ؤمن حياة كرمية للنا�س جميعا..
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احمد الحريري التقى اتحاد نقابات الجنوب ووفدا من مياومي الكهرباء
وتفقد رو�ضة البهاء وزار الفنان الزيباوي وا�ستقبل مدير �ضمان �صيدا

زار امني عام تيار امل�ستقبل احمد احلريري احتاد
نقاب ��ات العمال وامل�س ��تخدمني يف لبن ��ان اجلنوبي
يف مقره يف �ص ��يدا وعق ��د لقاءا مط ��وال مع رئي�س
االحتاد عب ��د اللطيف الرتياقي واع�ض ��اء املجل�س
التنفي ��ذي بح�ض ��ور جم ��ع م ��ن النقابي�ي�ن .ورافق
احلريري من�س ��ق ع ��ام تيار امل�س ��تقبل يف اجلنوب
الدكت ��ور نا�ص ��ر حمود وع�ض ��وي مكتب املن�س ��قية
رمزي مرجان وحمي الدين النوام وبح�ضور ع�ضو
املجل�س البلدي حممد قرب�صلي.
واطلع احلريري م ��ن ترياقي والنقابيني على ابرز
الق�ضايا املطلبية والعمالية التي يعمل االحتاد على
متابعته ��ا واج ��واء لقائهم الأخري م ��ع وزير العمل
حممد كبارة.
والق ��ى ترياقي كلم ��ة ترحيبية باحلريري �ش ��اكرا
له زيارت ��ه التي تنم ع ��ن اهتمام بق�ض ��ايا العمال
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لي�س ��ت بغريبة عل ��ى نه ��ج الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق
احلري ��ري .وقال :ان هذا االحت ��اد هو رمز لوحدة
احلركة النقابية ومنه انطلق ر�ؤ�ساء وامناء عامني
يف احت ��ادات مركزي ��ة من ��ذ ف�ت�رة طويل ��ة ونح ��ن
اخذن ��ا على عاتقنا ك�إحت ��اد املحافظة على مفهوم
ال�س ��لم االهلي عرب ادارة ق�ضايا العمال وتدريبهم
وتثقيفهم نقابيا.
وا�ش ��ار الرتياق ��ي اىل ان ل ��دى احت ��اد اجلن ��وب
مالحظات على قانون العمل الذي اعتربه جمحفا
ان�سانيا بحق العمال وامل�ستخدمني وراى ان العامل
ه ��و ا�س ��ا�س االنتاج وانه بال عام ��ل ال يوجد انتاج.
ولف ��ت اىل ان هنام مفاو�ض ��ات جارية مع االحتاد
العم ��ايل الع ��ام ليع ��ود ويتمثل احت ��اد اجلنوب يف
مكانه الطبيعي كع�ضو مو�س�س يف االحتاد العمايل
كما كان.

احلريري
م ��ن جهته اك ��د احلري ��ري عل ��ى احقي ��ة املطالب
العمالية و�ض ��رورة متابعتها مع احلكومة اجلديدة
وق ��ال :يجب ان تكون هناك الئحة باالولويات التي
ميك ��ن اجنازها يف عمر هذه احلكومة .وبالن�س ��بة
للو�ضع العام العمايل ال �شك ان كثريا من القوانني
املوجودة يف البلد ما زالت قا�ص ��رة ومل تعد تواكب
تغيري وتطور الواقع على الأر�ض ،وبالن�سبة للحركة
املطلبي ��ة يج ��ب ان يكون هناك دائم ��ا طرح ملا هو
مطلوب وملا هو ممكن لن�ص ��ل اىل مكان و�سط يف
اي تفاو� ��ض مع الدول ��ة ومع احلكوم ��ة والوزارات
املخت�صة.
وتوجه اىل احتاد اجلنوب بالقول  :ال �ش ��ك انكم
حافظت ��م على الدميقراطي ��ة يف احتادكم وهذا

مناسبات

نري ��د ان يعمم على كل لبنان الن التجديد دائما
يولد طاقات جديدة وافكارا وعمال لكل من لديه
القدرة والكفاءة للإرتقاء من مكان ملكان.
و�س ��بق االجتم ��اع ويف مقر االحتاد اي�ض ��ا لقاء
للحريري مع وفد من مياومي م�ؤ�س�س ��ة كهرباء
لبن ��ان اجلنوب ��ي بح�ض ��ور الرتياق ��ي وحم ��ود
والنوام حيث اطلع منهم على ح�صيلة حتركهم
الأخ�ي�ر وت�س ��لم مذك ��رة مبطالبه ��م واع ��دا
مبتابعتها.

رو�ضة البهاء
وكان احلريري زار رو�ض ��ة البهاء التابعة جلمعية

مكتبة اطفال �ص ��يدا ال�ش ��عبية حيث التقى رئي�س
اجلمعية حممد قرب�ص ��لي بح�ض ��ور نائب الرئي�س
حمم ��ود بعا�ص�ي�ري وامينة ال�ص ��ندوق هال وهبي
وع ��دد م ��ن اع�ض ��اء الهيئ ��ة االداري ��ة وع�ض ��وي
من�س ��قية امل�س ��تقبل – اجلن ��وب "رم ��زي مرجان
وحميي الدين النوام" وم�ست�شار احلريري يو�سف
اليم ��ن وعن مكتبه عل ��ي جرادي.واطلع احلريري
من قرب�ص ��لي والهيئة االدارية عل ��ى عمل وبرامج
اجلمعية ،ثم تفقد برفقتهم بع�ض �ص ��فوف رو�ضة
البه ��اء والتقى عددا من الأطفال م�ش ��اركا اياهم
بع�ض ��ا م ��ن االن�ش ��طة الت ��ي يقوم ��ون به ��ا ..ونوه
احلري ��ري بن�ش ��اط وعم ��ل جمعية مكتب ��ة اطفال

�صيدا ال�ش ��عبية ور�س ��التها الرتبوية واالجتماعية
والثقافية العريقة.
وزار احلري ��ري الفنان الت�ش ��كيلي ف� ��ؤاد الزيباوي
يف منزل ��ه يف حي الزهور يف ح�ض ��ور الفنان زاهر
البزري ورمزي مرجان.
وظهرا ا�س ��تقبل احلريري يف جمدليون مدير فرع
ال�صندوق الوطني لل�ض ��مان االجتماعي يف �صيدا
حممد خليفة بح�ضور الدكتور نا�صر حمود ورمزي
مرجان.
كما لبى احلريري دعوة خمتار الهاللية جو �صليبا
اىل غ ��داء تكرمي ��ي اقام ��ه على �ش ��رفه يف مطعم
�شاتو روج يف ال�صاحلية.
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احمد احلريري يف لقاء م�شرتك بني "امل�ستقبل" و"االمنية الفل�سطينية العليا":

ادانتنا لجدار عين الحلوة مبدئية وهو مرفو�ض بالعقل والمنطق واالن�سانية
مخيم عين الحلوة هو اكبر مخيم باق بعد اليرموك ويجب المحافظة عليه

زارت اللجنة الأمنية الفل�س ��طينية العليا امل�ش ��رفة
عل ��ى املخيم ��ات برئا�س ��ة قائ ��د االم ��ن الوطن ��ي
الفل�س ��طيني اللواء �ص ��بحي ابو عرب من�سقية تيار
امل�ستقبل يف �ص ��يدا واجلنوب وعقدت اجتماعا مع
امني عام التيار يف لبنان احمد احلريري ومن�س ��ق
ع ��ام اجلن ��وب الدكت ��ور نا�ص ��ر حم ��ود واع�ض ��اء
املن�س ��قية يف مقره ��ا يف عم ��ارة املقا�ص ��د حي ��ث
جرى البحث يف او�ض ��اع املخيمات وال �سيما خميم
عني احللوة ومو�ض ��وع بناء اجلدار حوله واخلطة
االمني ��ة التي تق ��وم اللجنة باعداده ��ا لرفعها اىل
ال�س ��لطات اللبنانية حي ��ث اطلع الوف ��د احلريري
على اجلهود املبذولة يف هذا االطار..
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بع ��د ق ��راءة الفاحتة ع ��ن ارواح �ش ��هداء حلب ،كان
ترحي ��ب من من�س ��ق اجلن ��وب الدكتور نا�ص ��ر حمود
ال ��ذي جدد موقف التي ��ار الراف�ض ملو�ض ��وع اجلدار
معتربا انه ال يخدم العالقات اللبنانية الفل�س ��طينية
وال العالق ��ة التاريخية واالن�س ��انية واالجتماعية بني
�صيدا املخيم ،منوها بالوعي وامل�س�ؤولية العالية التي
يتحلى بها اهلنا يف املخيم يف تفويت الفر�صة على كل
حماوالت تفجري الو�ض ��ع الأمني او ت�صويره على انه
ب�ؤرة توتر امني دائم .كما اكد على اهمية ان يحظى
املخيم باهتمام باملو�ض ��وع االن�ساين واالجتماعي مبا
يخفف الكثري من امل�ش ��اكل في ��ه وامال ان يكون ذلك
من �ضمن اولويات احلكومة اجلديدة.

وحتدث اللواء ابو عرب وعدد من اع�ض ��اء اللجنة
م�ستعر�ض�ي�ن اخلط ��وات الت ��ي تق ��وم به ��ا الق ��وى
الفل�س ��طينية الوطني ��ة واال�س�ل�امية عل ��ى �ص ��عيد
اعداد اخلط ��ة الأمني ��ة البديلة للج ��دار ومثمنني
مواق ��ف نائب ��ي �ص ��يدا الرئي� ��س ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة
وال�سيدة بهية احلريري وفاعليات املدينة من هذا
املو�ض ��وع ومنوهني بالتن�س ��يق القائ ��م مع اجلي�ش
اللبن ��اين والقوى الأمني ��ة اللبنانية من اجل حفظ
الأمن واال�ستقرار يف املخيم واجلوار.

احلريري
ث ��م حت ��دث احم ��د احلري ��ري م�ستعر�ض ��ا م�س ��ار

مناسبات

العالق ��ات اللبناني ��ة الفل�س ��طينية وحم ��اوالت
تفجريها التي بد�أت منذ اغتيال الرئي�س ال�ش ��هيد
رفي ��ق احلري ��ري فقال :ال �ش ��ك ان ما ح�ص ��ل يف
خميم نهر البارد كان خمططا ان يح�ص ��ل يف عني
احللوة لكن التن�س ��يق ب�ي�ن ال�سيا�س ��يني اللبنانيني
واالخوة الفل�سطينيني جنب املخيم هذا املخط.ط
ونحن ب�ص ��راحة العالقة مع الفل�س ��طينيني كانت
ممنوع ��ة علين ��ا قب ��ل اغتي ��ال الرئي�س ال�ش ��هيد،
وكان له ��ا مدخ ��ل واحد يف البلد يف ظ ��ل الرتكيبة
ال�سيا�س ��ية التي كانت موج ��ودة ولكن عندما ظهر
فيدي ��و "ابو عد� ��س" بعد اغتيال الرئي�س ال�ش ��هيد
ا�ست�ش ��عرنا حجم اخلطر وان هن ��اك حماولة لزج
الوج ��ود الفل�س ��طيني يف لبن ��ان ،وبد�أن ��ا منذ تلك
اللحظة العمل و�صوال لت�شكيل جلنة احلوار املدنية
اللبنانية الفل�س ��طينية لتقريب وجه ��ات النظر ما
ب�ي�ن اللبنانيني والفل�س ��طينيني باال�ض ��افة اىل كل
واردة و�ش ��اردة داخل املخي ��م برغم كل االتهامات
التي وجهت لنا من خالل هذه العالقة ولكن اغلقنا
�آذاننا الن الهدف اال�سا�س ��ي كان بالن�س ��بة لنا ان
يبقى املخيم هادئا النه مدخل اجلنوب وهو داخل
مدينة �ص ��يدا وجزء من ن�س ��يجها .وبالنتيجة هذا

الت�ش ��بيك الذي ح�ص ��ل ما بني القيادة ال�سيا�س ��ية
يف املدينة والقيادة الفل�س ��طينية على �صعيد لبنان
واملدينة واملخيم �س ��اعد بتخفيف االحتقان ،وبنقل
ق�ض ��ية املخيم من ق�ض ��ية امنية بحتة اىل ق�ض ��ية
�سيا�سية ان�سانية..
ويف مو�ض ��وع جدار عني احللوة ق ��ال احلريري
 :ادانتن ��ا مبدئية ملو�ض ��وع اجلدار ولي�س ق�ص ��ة
ام ��ن او خطورة معينة ،بل ه ��و مرفو�ض باملبد�أ
وبالعق ��ل وباملنط ��ق وباالن�س ��انية ويف الق ��رن
الواح ��د والع�ش ��رين وال ميك ��ن التعام ��ل به ��ذه
الطريق ��ة م ��ع االخ ��وة الفل�س ��طينيني ،فاالمن
الي ��وم يج ��ب ان يك ��ون ل ��ه اهتمام ��ات اخرى،
هن ��اك الجئون ج ��دد على البل ��د ال احد يعرف
عنهم �ش ��يئا فلتكن الهمة اي�ضا بك�شف وتوقيف
كل اخلاليا النائمة املوج ��ودة يف البلد ..هناك
اعالم م�ضاد يبث ال�سموم �ضد املخيم وباملقابل
يجب ان يكون هناك اعالم م�ض ��اد اي�ضا يظهر
الوجه احلقيق ��ي وااليجابي الفعلي واالن�س ��اين
للمخيم.
وتطرق احلريري اىل ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي الداخلي
فقال :مر البلد بت�ش ��نجات كبرية خالل ال�س ��نوات

الـ 11املا�ض ��ية كان جزء منها طائفي وجزء منها
�شد حبال �سيا�س ��ي �ضمن املحاور املوجودة،واليوم
يح ��اول الرئي�س احلري ��ري مببادرت ��ه االخرية ان
يعي ��د االم ��ور اىل طبيعتها ،الن ��ه اذا تلهينا جميعا
بال�سيا�سة يتوقف العمل ويتوقف املو�ضوع االن�ساين
واخلدماتي،م ��ن هذا املنطلق فان اللجنة اللبنانية
الفل�س ��طينية للح ��وار املوجودة يف رئا�س ��ة جمل�س
ال ��وزراء والت ��ي يرا�س ��ها مع ��ايل الدكت ��ور ح�س ��ن
منيمنة �س ��يكون هن ��اك تفعيل لها وهذه ت�س ��اعدنا
باملو�ض ��وع االن�س ��اين الن كل القوانني والطروحات
وم�ش ��اريع القوان�ي�ن الت ��ي يج ��ب ان مت ��ر مبجل�س
النواب ا�ص ��بحت موجودة لديها ...وبالن�س ��بة لنا
الق�ضية الفل�سطينية �ستبقى هي الق�ضية املركزية
وهي عقدة احلل والربط النه اذا مل حتل الق�ض ��ية
الفل�س ��طينية �س ��يظل هناك من ي�س ��تخدم �إ�سمها
ويتاجر بها..
وخل� ��ص احلريري للقول  :خميم ع�ي�ن احللوة هو
اكرب خميم باق بعد الريموك يجب املحافظة عليه
ويجب ان نزيد الت�ش ��بيك ال�سيا�س ��ي واالجتماعي
والثق ��ايف ب�ي�ن بع�ض ��نا البع� ��ض لنك�س ��ر كل ه ��ذه
احلواجز التي زرعت بيننا.

49

�صيدا

مناسبات

منتدى الأعمال الفل�سطيني اللبناني كرم احمد الحريري

ك ��رم منتدى الأعم ��ال الفل�س ��طيني اللبناين امني
عام تيار امل�س ��تقبل احمد احلريري يف حفل غداء
اقام ��ه رئي� ��س املنتدى احل ��اج طارق ع ��كاوي على
�شرف احلريري يف مطعم ذوات يف �صيدا وح�ضره
من�س ��ق عام تي ��ار امل�س ��تقبل يف اجلن ��وب الدكتور
نا�صر حمود وعدد من اع�ض ��اء املن�سقية واع�ضاء
الهيئة االداري ��ة للمنتدى وجمع من رجال الأعمال
واملدعوين .
وا�س ��تهل عكاوي اللقاء بكلم ��ة ترحيبية باحلريري
ا�س ��تعر�ض خالله ��ا اه ��داف وعمل املنت ��دى  ،ثم
كانت كلم ��ة للدكتور حمود نوه فيه ��ا بعمل املنتدى
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ومبادراته وال �س ��يما يف جمال اع ��ادة اعمار عربا
بع ��د الأح ��داث التي �ش ��هدتها  ،اىل جان ��ب الدور
الفعال الذي يقوم به يف �صيدا .
كم ��ا حت ��دث احلري ��ري �ش ��اكرا عكاوي واع�ض ��اء
املنتدى عل ��ى مبادرتهم بالتكرمي ومثمنا جهودهم
يف جم ��ال تعزي ��ز العالق ��ات والتعاون ب�ي�ن رجال
الأعمال خلدمة املجتمعني الفل�سطيني واللبناين .
وكان احلري ��ري زار مق ��ر منت ��دى الأعم ��ال
الفل�س ��طيني اللبن ��اين يف �ص ��يدا يرافق ��ه الدكتور
حم ��ود وع ��دد م ��ن اع�ض ��اء املن�س ��قية ،حيث عقد
احلري ��ري لقاءا مط ��وال مع رئي� ��س املنتدى احلاج

ط ��ارق ع ��كاوي والأع�ض ��اء م ��ن رج ��ال اعم ��ال
فل�س ��طينيني ولبناني�ي�ن مطلعا منهم على ان�ش ��طة
وبرامج املنتدى ومنوها بن�ش ��اطه وجهود القائمني
عليه .
وق ��د �ش ��ارك اىل جانب رئي� ��س املنتدى ع ��كاوي :
ال�س ��يد و�س ��ام حج ��ازي نائ ��ب الرئي� ��س وكال من
ال�س ��ادة :وا�ص ��ف داود العلي -خالد �أبي ال�ش ��يخ-
ربيع �ش ��ريفة-نبيل يعقوب-حم ��ي الدين مكاري-
حممد غدار-حمم ��د اليمن-زه�ي�ر مرعي-بالل
كيلو-ف ��ادي الأفندي-ن ��ادر عزام-دون ��ا العمار-
�سمر ال�شايب-ديانا خليل-واحمد عبد الهادي.

مناسبات

احمد الحريري زار اكاديمية �صيدا للفنون القتالية
وهن�أ بطل"  "DESERT FORCEمحمد الغربي

زار ام�ي�ن ع ��ام تي ��ار امل�س ��تقبل احم ��د احلريري
مركز اكادميية �ص ��يدا للفنون القتالية على بولفار
الدكت ��ور نزي ��ه الب ��زري يف املدين ��ة حي ��ث كان يف
ا�س ��تقباله رئي�س الأكادميية بطل "قتال ال�ش ��وارع
  "DESERT FORCEالعامل ��ي واب ��ن املدين ��ةحمم ��د الغرب ��ي والرئي� ��س الفخ ��ري للأكادميي ��ة
ه�ش ��ام ناه�ض واع�ض ��اء النادي .ورافق احلريري
من�سق عام تيار امل�ستقبل يف اجلنوب الدكتور نا�صر
حم ��ود وع�ض ��وا املن�س ��قية رمزي مرج ��ان وحميي
الدين النوام "ويو�سف اليمن وحممود بعا�صريي"
م ��ن مكتب احلري ��ري ال ��ذي ج ��ال برفقتهم على
ارجاء الأكادميية والتقى عددا من ال�شبان والفتية
والفتيات الذين يتدربون فيها على الفنون القتالية
حتت ا�شراف البطل الغربي الذي قدم �شرحا حول
الأكادميية وقدم عدد من الريا�ض ��يني عرو�ضا يف

ه ��ذه الألعاب امام احل�ض ��ور .ق ��ام بعدها الغربي
بتك ��رمي احلري ��ري بتقلي ��ده درع الأكادميي ��ة ومن
ثم قام مب�ش ��اركته واحل�ض ��ور بقط ��ع قالب حلوى
باملنا�سبة.
وق ��ال الغربي يف كلمة باملنا�س ��بة ان ه ��ذه الزيارة
تعن ��ي لنا الكثري ان نت�ش ��رف با�س ��تقبال الأ�س ��تاذ
احم ��د احلري ��ري ويتعرف عل ��ى نادين ��ا وابطالنا
والنتائ ��ج الت ��ي يحققه ��ا ابن ��اء �ص ��يدا يف الفنون
القتالي ��ة .ولنوج ��ه معه وبح�ض ��وره ر�س ��الة ب�أن يف
�صيدا مبدعني وابطال يف الريا�ضة كما يوجد فيها
مبدع ��ون يف الثقافة ويف جماالت عدة .وان ابطال
�ص ��يدا الريا�ض ��يني ال يطلبون اكرث م ��ن االهتمام
بهم ومواكبته ��م وهم يحققون البط ��والت املحلية
واخلارجية .واعدا ب�أنه على امل�س ��توى ال�شخ�ص ��ي
�سيوا�ص ��ل احراز البطوالت العاملي ��ة يف اللعبة ويف

م�س ��اعدة �شبابه وتالمذته ل�س�ي�روا على خطاه يف
حتقيق م ��ث هذه البط ��والت ويكون ��وا لي�س جمرد
ابطال عاديني بل ابطاال مميزين.
من جهته توجه احلريري بال�شكر اىل الغربي على
مبادرت ��ه التكرميية مهنئا اياه على البطوالت التي
حققها وق ��ال  :اننا نفتخر بالبط ��ل حممد الغربي
وامثال ��ه م ��ن الأبط ��ال الريا�ض ��يني اللبنانيني وال
�س ��يما ابناء مدينة �ص ��يدا الذين يحققون بطوالت
عربي ��ة وعاملية يف العديد من الألعاب الريا�ض ��ية،
وخا�ص ��ة يف جمال الفنون القتالية ويرفعون ا�س ��م
مدينته ��م وعلم وطنه ��م عاليا .ونحن هنا لن�ش ��د
على يد حمم ��د ورفاقه م ��ن الأبطال الريا�ض ��يني
وتالمذته ممن ي�س�ي�رون على دربه يف هذا املجال
ولنقول لهم اننا اىل جانبكم ونعتز بكم واىل مزيد
من االجنازات والبطوالت ان �شاء اهلل.
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مجمع م�سجد الحريري في �صيدا
احتفل بذكرى المولد النبوي ال�شريف

�أق ��ام جممع م�س ��جد احلاج به ��اء الدي ��ن احلريري
يف �ص ��يدا ،احتفاال دينيا يف امل�س ��جد ملنا�س ��بة ذكرى
املول ��د النب ��وي ال�ش ��ريف ،حت ��دث فيه مفتي را�ش ��يا
ال�ش ��يخ الدكتور احمد اللدن وتخللته لوحات �إن�شادية
من وحي املنا�س ��بة قدمها املن�ش ��د ال�ش ��يخ م�صطفى

�صيدا

52

اجلعف ��ري وفرقته ،يف ح�ض ��ور عدد كبري م ��ن ابناء
املدينة تقدمهم عدد من العلماء وامل�ش ��ايخ وفاعليات
�ص ��يداوية .ومن ابرز احل�ضور من�سق دائرة �صيدا يف
"تيار امل�س ��تقبل" �أمني احلريري وال�سفري عبداملوىل
ال�ص ��لح وممثل رئي� ��س بلدية �ص ��يدا ع�ض ��و املجل�س

البلدي حممد قرب�ص ��لي ورئي�س جمل�س ادارة جممع
م�س ��جد بهاء الدين احلريري علي ال�ش ��ريف و�إماما
امل�سجد ال�شيخان عبداهلل البقري وحممود �سمهون.
و�ألق ��ى الل ��دن كلم ��ة حتدث فيه ��ا عن مع ��اين املولد
النبوي ال�ش ��ريف "مبا هو رحم ��ة للعاملني ونور هداية

مناسبات

�ش ��ع اول ما �ش ��ع على بيت النبوة ليع ��م الأمة العربية
والعامل اجمع" ،معددا �ص ��فات وم�آثر الر�سول "وما
حتلى ب ��ه من مكارم الأخالق ،ونح ��ن �أحوج ما نكون
يف ايامن ��ا ه ��ذه لالقتداء بنه ��ج النبوة وال�س�ي�ر على
الهدي االلهي الذي نزل على نبي الرحمة حممد".

وقدم املن�شد ال�شيخ م�صطفى اجلعفري جمموعة من
املدائ ��ح النبوية واالبته ��االت الدينية من وحي ذكرى
املولد ال�ش ��ريف ،و�س ��بقت ذل ��ك كلم ��ة ترحيبية من
�إمامي امل�س ��جد ال�ش ��يخني عبداهلل البقري وحممود
�سمهون وتالوة قر�آنية من املقرىء ربيع البوبو.

وكان �سبق االحتفال تخريج كوكبة من حفظة القر�آن
�ضمن الدورة امل�س ��تمرة التي ينظمها املركز القر�آين
يف امل�س ��جد وتوزي ��ع اجلوائ ��ز على الأوائ ��ل منهم يف
ح�ضور ال�شريف وامل�شرف على املركز القر�آين ال�شيخ
�شعبان ال�شعار وعدد من الأهايل.
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ك�شافة لبنان الم�ستقبل وجمعية تجار �صيدا
احتفلتا بذكرى المولد النبوي ال�شريف في �سوق المدينة التجاري

ملنا�سبة عيد املولد النبوي ال�شريف اقامت جمعية ك�شافة لبنان امل�ستقبل  -مفو�ضية
اجلنوب بالتعاون مع جمعية جتار �ص ��يدا و�ض ��واحيها �سل�س ��لة ان�ش ��طة ك�شفية يف
ال�س ��وق التجاري ت�ض ��منت عزف مو�س ��يقى انا�شيد ومدائح وم�س ��ابقة دينية حول
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�سرية وحياة الر�سول حممد (�ص) وتوزيع جوائز على الفائزين كما قام الك�شافة
بتوزيع حلوى املولد على جتار ورواد ال�س ��وق التجاري .و�ش ��ارك يف جانب من هذه
الأن�شطة رئي�س جمعية جتار �ص ��يدا و�ضواحيها علي ال�شريف واالع�ضاء "حممد

مناسبات

القط ��ب وحمم ��ود حج ��ازي وحمم ��د ال ��درزي " ومدير مكت ��ب رئي� ��س اجلمعية
و�سام ال�س ��يد .وقدم عدد من الأطفال امل�ش ��اركني فقرات تعبريية احتفاال باملولد
ال�ش ��ريف .مفو�ض يف ك�شافة لبنان امل�ستقبل م�صطفى حبلي �شكر رئي�س واع�ضاء

جمعي ��ة جتار �ص ��يدا عل ��ى تعاونهم الدائم يف هذه الأن�ش ��طة التي ت�س ��اهم بابراز
مزايا املدينة يف جميع املنا�س ��بات ال�ش ��ريفه واملجيدة .كما �ش ��كر قائد واع�ض ��اء
الفرقة املو�سيقية الثانية وع�شرية الو�سام وكافة االع�ضاء امل�شاركني.
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الدكتور �أ�سامة �سعد يف الذكرى  " 32ملحاولة �إغتيال" رمز املقاومة الوطنية اللبنانية املنا�ضل م�صطفى معروف �سعد

يجدد العهد والوفاء لحماية م�سيرة
ال�شهيد معروف �سعد و�أخيه م�صطفى �سعد

بدعوة من التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري ،وملنا�سبة
الذكرى  32ملحاولة اغتيال رمز املقاومة الوطنية
اللبناني ��ة املنا�ض ��ل م�ص ��طفى مع ��روف �س ��عد
وا�ست�ش ��هاد طفلته ناتا�شا واملهند�س حممد طالب،
زار ح�ش ��د كبري من املواطنني يتقدمهم �أمني عام
التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري الدكتور �أ�سامة �سعد
وعائلة املنا�ض ��ل الراحل م�ص ��طفى �سعد ،وممثلو
�أحزاب لبنانية وف�ص ��ائل فل�س ��طينية و�شخ�صيات
�سيا�س ��ية واجتماعي ��ة ونقابي ��ة ،وك ��وادر التنظيم
ووفد من تالمذة مدر�س ��ة ناتا�شا �س ��عد الوطنية،
زاروا �ض ��ريح الراحل يف جبانة �سريوب يف �صيدا
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حيث ق ��ر�أوا الفاحت ��ة �إج�ل� ً
اال لروح ��ه الطاهرة،
وو�ضعوا �أكاليل الزهر على �ضريحه.
وكان للدكتور �أ�س ��امة �س ��عد كلمة للمنا�س ��بة ،قال
فيه ��ا ":ال�ش ��كر لك ��م لإحيائك ��م ه ��ذه املنا�س ��بة.
والتحية �إىل روح ال�ش ��هيدين حممد طالب وناتا�شا
م�ص ��طفى �س ��عد ،و�إىل جمي ��ع �ش ��هداء املقاوم ��ة
الوطني ��ة اللبنانية و�ش ��هداء املقاومة الإ�س�ل�امية.
و�أتوجه بالتحية �إىل روح القائد احلبيب م�صطفى
مع ��روف �س ��عد ،ولنحي ��ي مع� � ًا مواقف ��ه الوطني ��ة
والقومية امل�شرفة ،ولنحيي مع ًا �صموده يف مواجهة
ق ��وى االحت�ل�ال ويف مواجه ��ة الق ��وى الطائفي ��ة

واملذهبية ،ويف مواجهة ت�س ��لط االحت ��كار والظلم
والقهر االجتماعي.
م�ص ��طفى �س ��عد الذي كان مثا ًال يحت ��ذى به على
كل ال�ص ��عد الوطني ��ة وال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة
ن�س ��تذكره الي ��وم لن�ؤكد جمدد ًا �أننا م�س ��تمرون يف
هذه امل�س�ي�رة ،م�سرية ن�ض ��ال ال�شعب اللبناين من
�أج ��ل التق ��دم ومن �أج ��ل التحرر ومن �أج ��ل لبنان
الدميقراط ��ي العرب ��ي املق ��اوم ،كم ��ا ن�ؤك ��د على
دعمنا لن�ضال ال�ش ��عب الفل�سطيني وامل�شاركة معه
يف كل املواق ��ع ويف كل التحدي ��ات .نتذك ��ر ه ��ذه
املواق ��ف لن�ؤكد جم ��دد ًا �أننا على العهد ما�ض ��ون،

مناسبات

و�أن ه ��ذه الثواب ��ت را�س ��خة يف كل خطوة نخطوها
يف هذا ال�ص ��راع الدائر على امل�س ��توى الوطني يف
لبنان وعلى امل�ستوى العربي ،ويف كل املجاالت نحن
م�ستمرون ومتم�س ��كون بهذه الثوابت التي �أر�ساها
قادة كبار و�أر�ستها دماء ال�شهداء وت�ضحياتهم".
و�أ�ض ��اف �س ��عد ":ونحن نق ��ول اليوم �إنن ��ا عندما
نطالب بقانون لالنتخابات على �أ�س ��ا�س الن�س ��بية
ال�ش ��املة وعلى �أ�س ��ا�س لبنان دائرة واحدة وخارج
القيد الطائفي� ،إمنا ندعو لذلك من �أجل �أن يتقدم
لبن ��ان ويتطور ،وم ��ن �أج ��ل �أن ينال هذا ال�ش ��عب
حقوقه .نطالب بقان ��ون لالنتخابات لكي تزال كل
العراقيل �أمام قوى �سيا�س ��ية وفئات اجتماعية من
حقها �أن تكون يف م�ؤ�س�س ��ات و�سلطات الدولة لكي
تعربعن �إرادة ال�شعب وتطلعاته ،ولكي تكون �أمينة
على ت�ض ��حياته اجل�س ��يمة يف كل املحط ��ات .هذا
ال�ش ��عب الذي حرر �أر�ضه بدماء �أبنائه ي�ستحق �أن
يكون م�ش ��ارك ًا فعلي ًا وفاع ًال يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة
يف لبن ��ان ،و�أن يك ��ون ق ��ادر ًا على ر�س ��م م�س ��تقبل
�أبنائه يف هذا البلد ،ال �أن يكونوا عر�ض ��ة للتهجري

واالنح ��راف كما هو حا�ص ��ل اليوم .م ��ن حق هذا
ال�ش ��عب ال ��ذي ق ��دم كل الت�ض ��حيات �أن يك ��ون له
�سلطة متثله".
كما قال �س ��عد" :نحن �أم ��ام مواجهة كربى ،ونقول
للحكام نعرف �أنكم  ال تري ��دون قانون ًا لالنتخابات
ميث ��ل �إرادة ه ��ذا ال�ش ��عب ،ونتوقع �أن يك ��ون هناك
قان ��ون �إما على �أ�س ��ا�س ال�س ��تني� ،أو ما ي�ش ��بهه من
قوان�ي�ن �أخ ��رى� ،أو قانون ي�ش ��بهكم وال ي�ش ��به هذا
ال�شعب املعطاء ،بل قانون ي�شبه الطبقة ال�سيا�سية.
نتوق ��ع ذل ��ك ولك ��ن �أي� � ًا يك ��ن ه ��ذا القان ��ون نحن
م�س ��تمرون يف �س ��احات الن�ض ��ال .نح ��ن ل�س ��نا من
�شاحذي وظائف الدولة ،وال ال�صحة والتعليم ،نحن
منا�ض ��لون و�شعبنا منا�ض ��ل ،وهذا املواطن املعطاء
غري م�ض ��طر لي�أخذ حق ��ه بالوظيفة ع�ب�ر الذهاب
لأب ��واب الزعماء فهو لديه كفاءة تخوله احل�ص ��ول
على هذه الوظائف .كما �أنه غري م�ض ��طر لي�ش ��حذ
من الزعماء الوظائف� ،أو لكي يدخل اجلامعة.
عرب هذه املمار�س ��ات ي�س ��عون لتحويل هذا ال�شعب
املعط ��اء �إىل �ش ��عب يق ��ف عن ��د �أب ��واب الزعماء.

ولكنن ��ا �سننا�ض ��ل لك ��ي ينته ��ي هذا الو�ض ��ع .كما
�أننا لن ن�ش ��حذ قان ��ون انتخابات نعرف �أن الطبقة
ال�سيا�س ��ية ل ��ن تق ��وم ب�إق ��راره� .س�ت�روننا يف كل
�س ��احات الن�ض ��ال حتى �إن عدمت لقانون ال�س ��تني،
�أو املختل ��ط� ،أو الأرثوذك�س ��ي �أو الت�أهيل �أو غريها
من القوانني� .س ��نبقى يف �ساحات الن�ضال ونطوره
ونخل�ص ال�شعب اللبناين املعطاء من كل ما مير به
من �أزمات .كفى تهمي�ش ًا للطبقات ال�شعبية .وكفى
تهمي�ش� � ًا للمدينة التي تعترب �ش ��به غائب ��ة وظيفي ًا
و�إداري� � ًا .ال نري ��د �أن ن�ص ��ل �إىل مكان ي ��رى فيها
ال�ص ��يداويون الذين نا�ض ��لوا وقدموا الت�ض ��حيات
�أن مدينتهم قد �أ�ص ��بحت جب ًال للنفايات .ون�س�أل:
�أي ��ن دور �ص ��يدا وادواره ��ا الوطني ��ة وال�سيا�س ��ية
واالجتماعية واملطلبية؟
نحن �سنبقى يف �ساحات الن�ضال من �أجل ا�ستعادة
هذا املوقع ودور املدينة على ال�صعد كافة.
�أ�ش ��كر لك ��م ح�ض ��وركم وم�ش ��اركتكم ب�إحياء هذه
املنا�سبة.
بع ��د انته ��اء الكلم ��ة تقبل الدكتور �أ�س ��امة �س ��عد
وعائلة املنا�ض ��ل م�ص ��طفى �س ��عد وقادة التنظيم
املوا�ساة يف هذه الذكرى الأليمة.
وتوجه �س ��عد عل ��ى ر�أ�س وف ��د من قي ��ادة التنظيم
وعائل ��ة املنا�ض ��ل الراح ��ل وح�ش ��د من احل�ض ��ور
�إىل جبان ��ة �ص ��يدا القدمية حيث زاروا �ض ��ريحي
ال�ش ��هدين ناتا�ش ��ا �س ��عد وحممد طال ��ب ،وقر�أوا
الفاحتة �إج�ل� ً
اال لروحيهما الطاهرتني ،وو�ض ��عوا
�أكاليل الزهر .كما زاروا �ض ��ريح ال�ش ��هيد معروف
�س ��عد وقر�أوا الفاحت ��ة لروحه الطاه ��رة .كما زار
�أ�ضرحة ال�ش ��هداء وفد من مدر�سة �صيدا الوطنية
التابعة مل�ؤ�س�س ��ة ال�ش ��هيد مع ��روف �س ��عد ،و�ألقت
�إحدى تلميذات املدر�س ��ة �أبيات ًا من ال�ش ��عر عربون
وفاء للمنا�ض ��ل الراحل م�ص ��طفى �س ��عد والطفلة
ناتا�شا �سعد.
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�أ�سامة �سعد في مهرجان الذكرى  52النطالقة الثورة الفل�سطينية:
الوحدة الوطنية هي ال�سالح الأم�ضى لالنت�صار على المخاطر والتحديات

�أقي ��م يف مرك ��ز مع ��روف �س ��عد الثق ��ايف مهرج ��ان
�سيا�س ��ي حا�شد ملنا�س ��بة الذكرى  52النطالقة الثورة
الفل�س ��طينية وذكرى ا�ست�ش ��هاد القادة �أب ��و �أياد ،و�أبو
اله ��ول ،و�أبو حمم ��د العمري .ح�ض ��ر املهرجان ممثلو
�أحزاب وطنية لبنانية وف�ص ��ائل فل�سطينية وح�شد من
ممثلي اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات و�أبناء املخيم واجلوار.
وقد رفعت داخ ��ل القاعة �أعالم حرك ��ة فتح والأعالم
الفل�س ��طينية ،و�صور لل�شهيد يا�س ��ر عرفات وال�شهداء
املحتفى بذكراهم.
وتخل ��ل املهرج ��ان كلمة لأمني ع ��ام التنظيم ال�ش ��عبي
النا�ص ��ري الدكت ��ور �أ�س ��امة �س ��عد ،وكلم ��ة لأم�ي�ن
�س ��ر ال�س ��احة اللبناني ��ة يف حرك ��ة التحري ��ر الوطني
الفل�س ��طيني – فت ��ح الل ��واء فتحي �أبو الع ��ردات حيث
وجه ��ا التحي ��ة لذك ��رى انطالقة الث ��ورة الفل�س ��طينية
والتحي ��ة �إىل ال�ش ��هداء ،و�أك ��دا عل ��ى �أهمي ��ة االلتزام
بربنام ��ج موح ��د للتحرر الوطني يرتك ��ز على املقاومة
ب�أ�ش ��كالها كافة وعلى ر�أ�س ��ها الكفاح امل�سلح .كما ثمنا
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الوح ��دة التي يع�ب�ر عنه ��ا املقاومون يف فل�س ��طني من
خالل مواجهاتهم البطولية جلحافل اجلنود ال�صهاينة
وامل�ستوطنني دفاع ًا عن فل�سطني واملقد�سات.
ومما جاء يف كلمة الدكتور �أ�سامة �سعد:
وقال �سعد:
يف الذك ��رى الثاني ��ة واخلم�س�ي�ن النطالق ��ة الث ��ورة
الفل�س ��طينية املعا�ص ��رة ،يف  ،1965-1-1نتوج ��ه
بالتحي ��ة �إىل م ��ن �أطل ��ق الر�صا�ص ��ة الأوىل ،ومن نفذ
العملي ��ة الفدائي ��ة الأوىل ،ومن د�ش ��ن مرحلة جديدة
يف الكفاح الفل�س ��طيني امل�سلح� ...ألف حتية �إىل حركة
فتح الرائدة ...و�إىل م�ؤ�س�سي فتح وقادتها ومنا�ضليها
و�ش ��هدائها وعلى ر�أ�س ��هم القائد الرمز ال�شهيد يا�سر
عرفات.
ويف ذكرى ا�ست�ش ��هاد القادة �أبو �أياد ،و�أبو الهول ،و�أبو
حمم ��د العمري ،نتوج ��ه بتحية الإج�ل�ال والإكبار �إىل
�أرواحه ��م الطاه ��رة ،و�إىل الألوف امل�ؤلفة من �ش ��هداء
ال�ش ��عب الفل�س ��طيني� ...إىل املطران الثائر هيالريون

كبوج ��ي ...و�إىل بطل عملية ده�س اجلنود ال�ص ��هاينة
يف جبل املكرب ال�شهيد فادي قمرب ...والتحية �إىل �سيل
الدماء الطاهرة الزكية التي ال تزال تتدفق على طريق
التحرير والعودة و�إقامة الدولة امل�س ��تقلة وعا�ص ��متها
القد�س ال�شريف.
م ��ن �ص ��يدا مدين ��ة املقاوم ��ة وحا�ض ��نة الث ��ورة
الفل�س ��طينية ...وبا�س ��م منا�ض ��لي التنظي ��م ال�ش ��عبي
النا�صري والقوى الوطنية اللبنانية نوجه حتية الن�ضال
والث ��ورة �إىل رفاق الدرب يف الف�ص ��ائل الفل�س ��طينية،
و�ألف حتية �إىل �أبناء ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ال�شقيق يف
الوطن املحتل ويف ال�ش ��تات .....ون�ؤكد �أننا م�ستمرون
معكم حتى الن�صر ..حتى الن�صر ...حتى الن�صر.
و�أ�ضاف �سعد:
ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ال�ص ��امد واملكاف ��ح ال ي ��زال
يواجه منذ ع�ش ��رات ال�س ��نني �أ�ش ��ر�س حركة ا�ستعمار
ا�س ��تيطاين عن�ص ��ري يف الع�ص ��ر احلدي ��ث ،وال يزال
يق ��دم الت�ض ��حيات اجل�س ��ام يف ه ��ذه املواجه ��ة .وهو
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اليكل �أو ميل �أو ي�ست�سلم ،بل يوا�صل الكفاح ،ويت�صدى
للتحدي ��ات واملخاطر بكل �ش ��جاعة وجر�أة وت�ص ��ميم،
ويبتك ��ر كل ي ��وم �أدوات جدي ��دة للمقاوم ��ة ...حجارة
الأر�ض ،و�س ��كاكني املطبخ ،وده�س اجلنود ال�صهاينة،
والبندقية وال�صاروخ ....هي بع�ض �أدوات املقاومة...
ومواجه ��ة �أح ��دث الأ�س ��لحة اال�س ��رائيلية والأمريكية
الفتاك ��ة باللح ��م احلي ه ��ي بع�ض �أ�س ��اليب املقاومني
الأبط ��ال .هذا ال�ش ��عب املكافح ال بد �أن ينت�ص ��ر على
كل التحدي ��ات واملخاط ��ر على الرغم م ��ن كل العوائق
والعقبات.
واليوم يواجه ال�ش ��عب الفل�سطيني امل�شروع ال�صهيوين
ال ��ذي و�ص ��ل �إىل ذروة جدي ��دة يف العدواني ��ة ،م ��ن
خ�صائ�ص ��ها م�ضاعفة حركة اال�س ��تيطان واال�ستيالء
على الأرا�ض ��ي يف ال�ض ��فة الغربية والقد�س ،وت�ش ��ديد
احل�ص ��ار الإجرام ��ي على غ ��زة ،والعمل عل ��ى �إعالن
يهودية الكيان ال�صهيوين ،ف�ضال عن ت�صاعد عمليات
القمع واالعتقال وهدم البيوت والقتل.
كم ��ا يواجه ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ت�ص ��عيد ال�سيا�س ��ة
العدواني ��ة للإمربيالي ��ة الأمريكي ��ة كم ��ا �أعلنت عنها
الإدارة الأمريكية اجلديدة مع قرب ا�س ��تالمها ملقاليد
ال�س ��لطة يف وا�ش ��نطن ،وهي �إدارة �أكرث �ص ��هيونية من
ال�صهاينة �أنف�سهم.
ويف الوقت ذاته يتلقى ال�شعب الفل�سطيني االنعكا�سات
ال�س ��لبية للو�ض ��ع العربي امل�ت�ردي بفعل االنق�س ��امات
والف�ت�ن وال�ص ��راعات واحل ��روب الت ��ي تفجره ��ا
اجلماع ��ات الظالمية الإرهابي ��ة يف الأقطار العربية،
ف�ض�ل ً�ا عن هرول ��ة الأنظمة والقوى الرجعي ��ة العربية
نح ��و التطبي ��ع م ��ع الع ��دو ال�ص ��هيوين ،ب ��ل والتعاون
والتن�س ��يق معه� ،س ��واء من فوق الطاول ��ة �أم من حتت
الطاولة.
وقال �سعد:
يف مواجهة الت�صعيد العدواين ال�صهيوين والأمريكي،
ويف ظ ��ل ت ��ردي الو�ض ��ع العرب ��ي ،ت�ش ��تد احلاجة �إىل
توحيد ال�صف الفل�سطيني و�إنهاء كل �أ�شكال االنق�سام.
ون�أمل �أن ت�شكل نتائج االجتماعات التح�ضريية لإعادة

ت�ش ��كيل املجل�س الوطني الفل�س ��طيني الت ��ي عقدت يف
ب�ي�روت خط ��وة جدي ��ة باجتاه توحي ��د العم ��ل الوطني
الفل�سطيني.
ويف ظ ��ل التحدي ��ات امل�ش ��ار �إليه ��ا ،وبع ��د الإجم ��اع
الفل�س ��طيني عل ��ى و�ص ��ول املفاو�ض ��ات م ��ع الع ��دو
ال�ص ��هيوين �إىل احلائط امل�سدود ،ت�شتد احلاجة �أي�ض ًا
�إىل جتدي ��د الربنام ��ج الوطني الفل�س ��طيني ،واعتماد
برنام ��ج موحد للتح ��رر الوطني يرتكز عل ��ى املقاومة
ب�أ�شكالها كافة وعلى ر�أ�سها الكفاح امل�سلح ،كما يرتكز
على جتديد م�ؤ�س�س ��ات منظمة التحرير الفل�س ��طينية،
و�ضم كل ف�صائل العمل الوطني الفل�سطيني �إليها.
ومما ال �شك فيه �أن الوحدة الوطنية الفل�سطينية على
قاع ��دة جتدي ��د برنامج العم ��ل الوطن ��ي وجتديد بنية
منظمة التحرير هي ال�س�ل�اح الأم�ضى لالنت�صار على
املخاط ��ر والتحديات .وال يغيب عن الب ��ال �أن الوحدة
الوطنية يج�س ��دها فعلي ��ا على �أر�ض فل�س ��طني املحتلة
ال�ش ��ابات وال�شبان والن�س ��اء والرجال والأطفال الذين
يواجه ��ون يومي ًا ببطول ��ة ال مثيل له ��ا جحافل اجلنود
وامل�س ��توطنني ال�ص ��هاينة املدجج�ي�ن بال�س�ل�اح دفاع ًا
ع ��ن ال�ش ��عب والأر� ��ض واملقد�س ��ات ،كم ��ا يج�س ��دها
�أل ��وف املعتقل�ي�ن املنتف�ض�ي�ن يف الزنازي ��ن وال�س ��جون
ال�صهيونية.
ً
ومما ال�شك فيه �أي�ضا �أن بناء الوحدة الوطنية وجتديد
الربنام ��ج الوطني م ��ن �ش� ��أنهما امل�س ��اهمة يف تعزيز
الت�أييد للق�ض ��ية الفل�سطينية .ولعل قرار جمل�س الأمن
الأخري الذي يدين اال�س ��تيطان ال�ص ��هيوين خري دليل
على مدى التعاطف العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني.
و�أ�ضاف �سعد:
وال ب ��د يف ه ��ذه الكلمة �أن نتوج ��ه �إىل الأه ��ل والأحبة
يف خميم ��ات لبن ��ان ،وب�ش ��كل خا� ��ص يف خمي ��م عني
احلل ��وة ،لن�ؤكد لهم �أننا نق ��ف �إىل جانبهم ،ونتعاطف
مع معاناتهم الطويلة ب�س ��بب �سل�سلة الأحداث الأمنية
واالغتياالت واال�ش ��تباكات ،كما ن�ستنكر كل املحاوالت
واملمار�س ��ات التي تلحق ال�ضرر ب�سكان املخيم وبالأمن
واال�ستقرار ،وندين من يقف وراءها.

ويف الوق ��ت ذات ��ه ندع ��و "الأن ��روا" وكل امل�ؤ�س�س ��ات
املعني ��ة �إىل زي ��ادة خدماته ��ا وتقدمياته ��ا ،ونطال ��ب
الدولة اللبنانية بالتخلي عن النظرة الأمنية ال�ض ��يقة
للمخيم ��ات ،وب�إعط ��اء الأخوة الفل�س ��طينيني يف لبنان
حقوقهم الإن�سانية واالجتماعية.
ومن جهة ثانية ،ندعو الف�ص ��ائل الفل�سطينية واللجان
والهيئات ال�شعبية يف املخيم �إىل القيام بدورها كام ًال
يف حفظ �أمن املخيم وا�ستقراره بالتن�سيق مع الأجهزة
الأمنية اللبنانية ،وبالت�ص ��دي لكل من يحاول تخريب
�أو�ضاع املخيم ،والإ�ساءة �إىل الأمن الوطني اللبناين.
�إن �سكان �ص ��يدا ومنطقتها ،وب�شكل خا�ص يف التعمري
والأحي ��اء الأخرى املجاورة للمخيم ،يعانون هم �أي�ض ��ا
ب�س ��بب الأحداث التي جتري يف املخيم .فاملخيم جزء
ال يتجز�أ من هذه املنطقة ،ي�ص ��يب �سكانها ما ي�صيب
�س ��كان املخيم .ونحن و�إياكم ال نقبل �أبد ًا بجر املخيم
�إىل الفتن ��ة يف داخل ��ه �أو مع اجلوار ،كم ��ا ال نقبل ب�أي
�إ�س ��اءة �إىل �أمن ��ه �أو �إىل �أمن �ص ��يدا واجلنوب ولبنان
عموم ًا.
كم ��ا �أنن ��ا و�أبن ��اء املخيم ،وكم ��ا كنا على ال ��دوام ،يف
خندق واح ��د دفاع ًا عن لبن ��ان واللبنانيني ،ومن �أجل
التحرير والعودة �إىل فل�سطني.
وال ريب لدين ��ا �أن خميم عني احللوة ب�أبنائه الوطنيني
املنا�ض ��لني ق ��ادر عل ��ى ا�س ��تعادة دوره كموق ��ع متقدم
للكف ��اح م ��ن �أج ��ل الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ،وملواجه ��ة
التحدي ��ات واملخاط ��ر التي تواجهه ��ا احلركة الوطنية
الفل�سطينية .ولن ي�س ��مح لأي كان ب�إ�سقاط هذا املوقع
وحرف ��ه ع ��ن دوره ،كما لن ي�س ��مح با�س ��تخدامه �ض ��د
امل�صلحة الوطنية اللبنانية.
وختم �سعد بالقول:
�أكرر توجيه التحية حلركة "فتح" وللثورة الفل�سطينية
يف ذكرى االنطالقة،
كما �أكرر توجيه التحية لل�ش ��هداء القادة �أبو �أياد ،و�أبو
الهول ،و�أبو حممد العمري،
�ألف حتية �إىل �شهداء لبنان وفل�سطني والأمة العربية،
وال�سالم عليكم
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بري :ن�سعى من خالل هذه المبادرة �أن نوظف
قدرات ذوي الإحتياجات الخا�صة في قلب المجتمع
حتقيق:يارا الرتك
" حتت �شعار "نحو فر�ص عمل متكافئة" لذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة عرب نظام متخ�ص ���ص
يجمع بني الباحثني ع ��ن عمل من جهة ،و�أرباب
العمل من جهة اخرى� ،أطلقت رئي�سة "اجلمعية
اللبنانية لرعاية املعوق�ي�ن" رندى بري برنامج
"الق ��وى العامل ��ة  "FORCE WORKيف فندق
"فور�س ��يزنز" ،يف �إطار فعالي ��ات اليوم العاملي
ل ��ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ال ��ذي اعتمدت ��ه
الأمم املتحدة قبل عقدين ون�ص ��ف عقد،وذلك
م ��ن �أجل الت�أكيد على حق ��وق ذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ة يف امل�س ��اواة والعدالة والعي�ش بكرامة
واكت�س ��اب حقه ��م يف العم ��ل والعي� ��ش امل�س ��تقر
واحلياة امل�ستدامة.

بري
بري �ألقت كلمة باملنا�س ��بة ،بد�أتها بتحية لطاملا
ردده ��ا �ص ��ديق "اجلمعي ��ة اللبناني ��ة لرعاي ��ة
املعوقني" ،العامل والعبقري الفذ �ستيفن هوكنغ،
الناطق واملعرب والأمنوذج عن كل ذوي القدرات
اخلا�صة يف العامل،تقول ":بل�سانه �أقول ،مرحبا
بكم جميعا ،انا �س ��تيفن هوكنغ ،فيزيائي وعامل
ريا�ض ��يات وفلك ،وحامل يف كث�ي�ر من الأحيان،
ورغ ��م �أين ال �أ�س ��تطيع التح ��رك ،وال ميكنن ��ي
ال ��كالم �إال عرب �شا�ش ��ة "الكومبيوت ��ر" ،لكن يف
عقلي �أن ��ا حر متاما ،ف�أعظم عدو للمعرفة لي�س
اجلهل فح�س ��ب �إمنا وه ��م املعرفة"� .أ�ض ��افت:
"نع ��م هذا �س ��تيفن هوكن ��غ ،جلي�س الكر�س ��ي
املتحرك ،ل�سانه "الكمبيوتر" الذكي ،هو �أ�ستاذ
مادة الريا�ضيات يف جامعة "كامربيدج" والذي
ميتلك يف ع�صرنا احلايل عقل اين�شتاين ويحتل
مكان ��ة نيوت ��ن ،وه ��و ال�شخ�ص ��ية االك�ث�ر جدال
وت�أث�ي�را يف الع ��امل .لق ��د ب ��د�أت باقتبا� ��س هذه
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التحية من هذه ال�شخ�صية الإن�سانية ال�ؤكد �أننا
قد نعرف الكثري من
احلقائ ��ق ولكنن ��ا يف كثري من الأحي ��ان نتجاهل
حقيقة تاريخية هي �أن معظم الأ�ش ��ياء اجلميلة
ال بل كلها والتي تفتخر بها الب�ش ��رية والإن�سانية

رندى عاصي بري:
نطلق هذه املبادرة
اإلنسانية وكلنا ثقة
أنها ستكون حمط
احتضان وتشجيع
من كافة الفئات
والقطاعات

جمعاء قد و�صلت الينا بف�ضل �أ�شخا�ص معوقني،
�أبدع ��وا يف عملهم و�أخرج ��وا طاقاتهم الكامنة
اىل حيز الوجود فا�ستطاعوا تغيري وجه العامل".
تقول�" :إن ل�سان حال كل معوق يقول لنا� ،أنا طه
ح�سني قاهر الظالم ب�أدبي ،و�أنا روزفلت املقعد
الذي �أ�ص ��بح رئي� ��س جمهورية لأعظ ��م دولة يف
العامل ،ورمزا للدميقراطية وحقوق االن�سان.
�أن ��ا بتهوف ��ن املو�س ��يقي �ص ��احب ال�س ��مفونيات
اخلالدة ،وان ��ا الأديبة هيلني كيل ��ر الكفيفة� .أنا
الإن�س ��ان ك�س ��ائر الب�ش ��ر يل �إح�سا�س ��ي وكياين
وتفكريي ،لكن �إعاقتي لي�س ��ت موتي �أو تهمي�شي
يف احلي ��اة� ،أنا ورغم �إعاقت ��ي ،املوظف والعامل
والفن ��ي والتاجر واملزارع والريا�ض ��ي والطالب،
ف�ل�ا تقل عن ��ي معوقا ،فقط م ��دوا يل يد الأخوة
عندها �ستجدونني يف ميادين احلياة �أعرب اليها
ونحوها بقوة" .تتاب ��ع" :بعد مرور ما يقارب 16
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عاما على �إقرار القانون  2000/220الذي عملت
"اجلمعية اللبناني ��ة لرعاية املعوقني" مع كافة
الزم�ل�اء يف اجلمعي ��ات الأهلية املعني ��ة برعاية
وت�أهي ��ل ذوي الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة وبتع ��اون
خمل� ��ص من قبل رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
والنواب على �إقرار هذا القانون الذي يراعي يف
كافة بن ��وده وم ��واده كل املعاي�ي�ر والقواعد التي
ت�ؤمن للمعوق حياته الكرمي ��ة بكل جوانبها وفقا
ملا ن�ص ��ت عليه املعاهدات الدولية ال�صادرة عن
الأمم املتح ��دة .لك ��ن للأ�س ��ف ،من املح ��زن �أن
يحتفل ه�ؤالء يف لبنان ومعهم اجلمعيات االهلية
ومنه ��ا جمعيتن ��ا ،بيومه ��م العامل ��ي واملرا�س ��يم
التطبيقية لقانون يفرت�ض �أنه ال�ضامن واحلامي
ل�شريحة متثل  %10من �إجمايل �سكان
لبنان ،مل ت�ص ��در بعد" .تق ��ول " :يف "اجلمعية
اللبنانية لرعاية املعوقني" تعودنا دائما �إ�ض ��اءة

ال�ش ��موع ال �أن نلع ��ن الظ�ل�ام ،لذلك ي�س ��رنا �أن
نطل ��ق هذه الفعالي ��ة الإن�س ��انية والوطنية حتت
عن ��وان  FORCE WORKوالت ��ي ه ��ي مب ��ادرة
خا�ص ��ة م ��ن "اجلمعي ��ة" تهدف اىل م�س ��اعدة
�أبنائن ��ا م ��ن ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة على
ايج ��اد فر� ��ص عم ��ل متكافئ ��ة بالتن�س ��يق م ��ع
القطاع ��ات االنتاجية العامة واخلا�ص ��ة ،وذلك
عرب نظام حتويل متخ�ص ���ص حي ��ث يجمع هذا
الربنام ��ج �أو املب ��ادرة بني الباحث�ي�ن عن العمل
م ��ن ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة م ��ن جهة وبني
�أرب ��اب العم ��ل من جه ��ة ثانية ،وه ��ي تندرج يف
�س ��ياق �س ��عي "اجلمعية" الدائ ��م اىل توفري كل
املناخ ��ات املالئم ��ة لت�أمني حي ��اة كرمية والئقة
لهم ولعوائلهم مبا ميكنهم من حتقيق االندماج
يف احلي ��اة ويف �أ�س ��واق العمل"� .أ�ض ��افت� " :إن
ه ��ذه املب ��ادرة ب ��كل مندرجاته ��ا وم�ض ��امينها،

هي ر�س ��الة ح�ض ��ارية موجهة لل ��وزارات املعنية
واحلكوم ��ة به ��دف التنبي ��ه مل ��ن يعنيه ��م الأمر
ح ��ول �ض ��رورة الإ�س ��راع يف حتم ��ل امل�س� ��ؤولية
الوطني ��ة والأخالقية والإن�س ��انية والد�س ��تورية
جلهة الإ�س ��راع يف �إ�صدار املرا�س ��يم التطبيقية
للقانون  ،2000/220فمن غري اجلائز �أن تبقى
القوانني حربا على ورق ،فال�سلطة العاجزة عن
تفعيل عمل القوانني هي للأ�سف �سلطة مرجتفة
ولي�س النا� ��س والذين من املفرت�ض �أن يخدمهم
وي�ص ��نفهم هذا القانون النائم يف الأدراج منذ
�ستة ع�شر عاما" .وتابعت" :هذه املبادرة تالقي
اجله ��ات الوزارية املعنية يف منت�ص ��ف الطريق
مل�ساعدتها يف مقاربة وحماكاة املادتني  68و 69
من القان ��ون  2000/220اللتني تكفالن املعوق،
ول�سائر �أفراد املجتمع احلق يف العمل والتوظيف
على �أال ت�شكل الإعاقة بحد ذاتها حائال دون
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ريم مكي حدارة

احل�ص ��ول على العم ��ل �أو الوظيفة .وهي �أي�ض ��ا
حتفز القائمني عل ��ى القطاعني العام واخلا�ص
على االلتزام باملادتني  73و  74اللتني تن�ص ��ان
عل ��ى وج ��وب تخ�ص ��ي�ص م ��ا ن�س ��بته  %3عل ��ى
الأق ��ل من العدد الإجمايل م ��ن الوظائف لذوي
االحتياجات اخلا�صة .كما �أن هذه املبادرة تعيد
الإعتب ��ار �إىل الدور اله ��ام للم�ؤ�س�س ��ة الوطنية
للإ�س ��تخدام التي �أوالها القانون دورا �أ�سا�س ��يا
يف ت�أهيل اال�ش ��خا�ص ذوي الإعاق ��ة وتوجيههم
نح ��و �أ�س ��واق العم ��ل" .وقالت" :كم ��ا �أن هذه
املب ��ادرة وم ��ن خ�ل�ال الف ��رق املتخ�ص�ص ��ة
واملتطوع ��ة ،م�س ��تعدة لتق ��دمي الإ�ست�ش ��ارات
الفني ��ة للقطاع ��ات العامة واخلا�ص ��ة من �أجل
تطوير املن�ش�آت والبنى التحتية مبا يالئم حركة
التنق ��ل وو�ص ��ول ذوي الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
�إىل مراك ��ز عمله ��م ،ويف كل امل�س ��احات الت ��ي
يتحرك ��ون فيه ��ا يف كل ما ي�ص ��نع حياتهم .مع
الإ�ش ��ارة �إىل �أن �ش ��رط ت�أهي ��ل البن ��ى التحتية
العام ��ة واخلا�ص ��ة مب ��ا يالئم تنقالتهم اي�ض ��ا
يلحظه القانون � ."2000/220أ�ضافت" :ونحن
على م�ش ��ارف �إنطالق عهد جدي ��د ،نطلق هذه
املبادرة الإن�س ��انية وكلنا ثقة �أنها �ستكون حمط
احت�ضان وت�شجيع من كافة الفئات والقطاعات
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لأنها ت�ستهدف �ش ��ريحة مفعمة باملحبة ت�ستحق
منحها فر�صة لإبراز �إبداعاتها� ،شريحة عابرة
للطوائف واملذاهب والإنق�س ��امات ال�سيا�س ��ية،
�ش ��ريحة �ش ��فافة غري قابلة للتلوث بالف�س ��اد �أو
الرك ��ود ال ��ذي ا�ست�ش ��رى يف م�ؤ�س�س ��ات الدولة
ف�أ�صابها ب�شلل �أفقدها الدور املناط بها" .بري
ختمت" :مب ��ادرة � FORCE WORKأردناها يف
"اجلمعي ��ة اللبنانية لرعاية املعوقني" م�س ��افة
نري ��د م ��ن خالله ��ا �أن نوظ ��ف ق ��درات ذوي
االحتياجات اخلا�ص ��ة يف قل ��ب املجتمع فاعلني
مبدعني ،و�أن نثبت جمددا ،من خالل تعاونكم
وم�ؤازرتك ��م له ��ذه املب ��ادرة� ،أن الإعاق ��ة ه ��ي
طاقة".

حدارة
بدوره ��ا ،عر�ض ��ت املدي ��رة العام ��ة التنفيذي ��ة
للجمعي ��ة رمي مك ��ي ح ��دارة ملح ��ة عام ��ة ع ��ن
عم ��ل "اجلمعي ��ة اللبناني ��ة لرعاي ��ة املعوق�ي�ن"
و�إجنازاتها ،م�ش�ي�رة اىل �أنها تهدف اىل "تعزيز
حياة اال�ش ��خا�ص ذوي الإعاقة ع�ب�ر ت�أمني حياة
كرمية لهم وم�س ��اعدتهم على زي ��ادة انتاجيتهم
و�إ�س ��تقالليتهم" .وحتدثت عن "جممع نبيه بري
الت�أهيل ��ي" الذي يق ��دم خدمات طبي ��ة وت�أهيلية

�شاملة ،الفتة اىل �أن "فريق العمل يت�ألف من 224
�شخ�صا وي�ض ��م �أطباء واخت�صا�صيني و�إداريني،
وبل ��غ عدد امل�س ��تفيدين من املجم ��ع  1791معوقا
و  90576مري�ض ��ا" .ثم عرف ��ت بربنامج "القوى
العامل ��ة" ال ��ذي يتوج ��ه اىل ذوي االحتياج ��ات
اخلا�ص ��ة الباحثني عن فر�ص عمل ،داعية ه�ؤالء
الباحث�ي�ن للتوج ��ه �إىل �أح ��د مكات ��ب FORCE
 WORK THEوم ��لء ال�س�ي�رة الذاتية اخلا�ص ��ة
به ��م �أو حتميلها عرب املوق ��ع االلكرتوين اخلا�ص
بالربنامج LB.ORG.LWAH@FORCE WORK
و�ص ��فحة االنرتن ��ت CEBYLWAH WORK
 THE.WWW COM.FORكم ��ا ميكنهم التقدم
بطلب احل�ص ��ول على وظيفة منا�س ��بة وامل�شاركة
يف ور� ��ش العم ��ل التدريبية" .ودعت امل�ؤ�س�س ��ات
و�أرب ��اب العم ��ل اىل "االع�ل�ان ع ��ن فر�ص عمل

تحقيق
�إحتياجات خا�صة.
نح ��ن نح ��اول �أن نن�ش ��ر الوع ��ي ح ��ول ه ��ذا
املو�ضوع�،ص ��حيح �أن القان ��ون موج ��ود لكنن ��ا يف
املقاب ��ل ل�س ��نا بحاج ��ة لقان ��ون ك ��ي نعل ��م ب�أننا
ملزم�ي�ن �أن نوظ ��ف ذوي الإحتياجات اخلا�ص ��ة
طبعا يف حال متتعوا بالكفاءة".
�أم ��ا فيم ��ا يخ� ��ص �أب ��رز ال�ص ��عوبات التي حتول
دون تطبي ��ق القان ��ون ،تقول":با�س ��تطاعتنا �أن
نقول عدم التن�سيق بني الوزارات،لذلك املطلوب
تن�س ��يق كام ��ل ك ��ي يكتمل ه ��ذا القان ��ون ويطبق
فعليا.
�أي�ض ��ا هن ��اك مو�ض ��وع الدول ��ة وع ��دم تطبيقها
للقوانني،ف�إن كان لديك دولة غري مهتمة بتطبيق
القوانني وال تلزم النا� ��س بتطبيق هذه القوانني،
"يعطيك العافية على القانون".

ريم مكي حدارة:
جممع نبيه بري
التأهيلي يقدم خدمات
طبية وتأهيلية
شاملة،وقد بلغ عدد
املستفيدين  1791معوقا
و  90576مريضا
ووظائف �ش ��اغرة لديهم عرب �أح ��د مكاتب RCE

 FO RKWOاو ع�ب�ر املوق ��ع االلك�ت�روين ،وطلب
مر�ش ��حني حمتملني مل ��لء فر�ص العم ��ل لديهم،
والإ�س ��تفادة من احل�سومات ال�ض ��ريبية املرتفعة
املرتبطة
بتوظيف اال�ش ��خا�ص ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة
وامل�ش ��اركة يف تطبي ��ق �أه ��داف امل�س� ��ؤولية
االجتماعية يف م�ؤ�س�ساتهم".
حدارة ت�شري "�إىل �أن هذا الربنامج ي�ؤمن للمعوق
فر�ص متكافئة للعمل واندماجه يف �س ��وق العمل.
كم ��ا نعل ��م �أن هناك قانون حلماي ��ة املعوقني ويف
�ش ��ق العمل هو �أعطى حقوق كاملة للمعوق جلهة
التوظي ��ف يف القط ��اع اخلا� ��ص �أو يف القط ��اع
العام،بحيث �أن ال�شركات ملزمة بتوظيف املعوق
وهذا م ��ا ي�ؤك ��د عليه القان ��ون و�إال يرتت ��ب عليه

�أعباء �أو جزاء معني.
للأ�سف�،أن هذا القانون مثل العديد من القوانني
يف لبن ��ان ال يطبق ،انطالقا من هذا الواقع نحن
ن�سعى دوما لتوظيف املعوق وال �سيما �أن "اجلمعية
اللبنانية لرعاية املعوقني" هدفها ت�أهييل و�إعادة
دم ��ج املعوق.لذل ��ك نحن ن�ؤم ��ن عملي ��ة الت�أهيل
الكامل ��ة مع الت�أهيل املهني والرتبوي بحيث يكون
املعوق م�ؤه�ل�ا للإنخراط ب�س ��وق العمل،لكن مع
الأ�سف �أنه ال يجد الفر�ص املتاحة له".
وعن الأ�س ��باب التي حت ��ول دون التطبيق ،تقول:
"بالدرجة الأوىل الإهمال،الإهمال �س ��واء جلهة
تطبي ��ق القوان�ي�ن ،الإهم ��ال م ��ن الأفراد،م ��ن
ال�شركات،من القطاع اخلا�ص ب�شكل حمدد.ومبا
�أن القانون غري مطبق وغري ملزم ،ف�إن ال�شركات
تعترب نف�س ��ها غري ملزمة با�ستخدام �أجراء ذوي

وبالن�س ��بة لكيفية متوي ��ل الربنامج،تقول":طبعا
هناك دائما �أي ��ادي بي�ض ��اء،لكن يف املقابل ف�إن
مثل هذه املبادرات ال�صغرية ال حتتاج �إىل متويل
كبري.
وكم ��ا هو معلوم ف�إن" اجلمعي ��ة اللبنانية لرعاية
املعوق�ي�ن" هي جمعية عريقة ولديها الإمكانيات،
ومثل هذا الربنامج ال يحتاج الكثري،ك ّل ما يتوجب
�أن يتفرغ موظف معني ال�س ��تقبال الأ�ش ��خا�ص...
�أي جم ��رد �أ�ش ��ياء ب�س ��يطة ب�إمكانن ��ا �أن نق ��وم
بها.والدلي ��ل عل ��ى ذل ��ك �أن ه ��ذا الربنامج غري
ممول،فكرته ب�س ��يطة وق ��د �أدت �إىل الإجنازات
املطلوب ��ة" .ختاما�،ش ��كرت ح ��دارة "الإع�ل�ام
واعتربت ان دوره هام ج ��دا يف التوعية وبتطوير
�أي برنام ��ج �أو الإع�ل�ان عنه،ومتن ��ت �أن يج ��د
برنامج  WORK FORCEال�صدى املطلوب".
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ماذا يطلب اللبنانيون من حكومتهم
مع انطالقة العام اجلديد؟
بعد طول انتظار�،أ�ص ��بح للبنانيني حكومة،حكومة
يعق ��دون عليها الآم ��ال والأحالم لغد �أف�ض ��ل لهم
ولأبنائهم ،على �أمل �أن "جتري الرياح كما ت�شتهي
ال�سفن".
ملفات وق�ض ��ايا كثرية بحاجة لإيج ��اد احللول لها
ب ��دءا من مل ��ف الكهرب ��اء م ��رورا باملل ��ف الأمني
و�ص ��وال �إىل ملف الإ�ست�ش ��فاء وغريها من امل�سائل
التي حتتاج حللول جذرية.
وال�س� ��ؤال املطروح هل �س ��يتمكن ال� �ـ 30وزيرا من
حلحلة عقد هذه امللفات�،أم �أن الأمور �ستبقى على
حالها؟
اجل ��واب حمكوم بالأ�ش ��هر القادمة حي ��ث "يكرم
امل ��رء �أو يهان"،والأم ��ل كل الأم ��ل م ��ع مطلع هذا
الع ��ام اجلدي ��د �أن تتمكن احلكوم ��ة اجلديدة من
حتقيق الآمال املنتظرة.

مطالب املواطنني؟
"�صيدا عبري التاريخ" التقت عددا من املواطنني
للوق ��وف عل ��ى مطالبه ��م م ��ن احلكومة،فكان ��ت
اللقاءات التالية:

حتقيق�:سمار الرتك
ر�ؤي ��ة الكهرب ��اء ب�ش ��كل دائ ��م دون احلاج ��ة لدفع
فاتورت�ي�ن،لأن املواطن مل يعد با�س ��تطاعته حتمل
كل ه ��ذه الأعب ��اء خ�صو�ص ��ا و�أن الروات ��ب الت ��ي
يتقا�ض ��اها بات ��ت �س ��يئة للغاي ��ة ،ه ��ذا �إن قب� ��ض
املوظ ��ف راتبه.نح ��ن جميعا نرى ب� ��أم العني كيف
يحرم العديد م ��ن املواطنني من قب�ض رواتبهم �أو
تخفي�ض ��ها نتيجة عجز امل�ؤ�س�س ��ات دون �أن حترك
وزارة العمل �ساكنا.
باخت�ص ��ار ه ��ذا البلد ي�س�ي�ر نحو التهلك ��ة ف�إن مل
نحاول �إنقاذ ما تبقى،فالأمور �س ��ت�ؤول �إىل الأ�سو�أ.
�إن �ش ��اء اهلل تتمك ��ن احلكومة من فر� ��ض هيبتها
والعمل بجدية خلري املواطن والوطن لأنه �آن الأوان
كي نعي�ش ب�سالم وا�ستقرار على كافة امل�ستويات".

ت�أمني حياة كرمية

�إنقاذ ما تبقى

< رن��ا زغي��ب متن ��ت عل ��ى احلكوم ��ة اجلدي ��دة
�أن تهت ��م ب�أم ��ور املواط ��ن احلياتية،تقول�:آم ��ل
م ��ع انطالقة ه ��ذا العه ��د اجلدي ��د �أن نتمكن من
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< عم��ر �سانتين��ي رك ��ز ب ��دوره عل ��ى املطال ��ب
املعي�ش ��ية،يقول" :نتمن ��ى �أن تخف� ��ض اال�س ��عار
وتراقب ،و�أن ت�ؤم ��ن للنا�س حياة كرمية ،لأن الهم
الأ�سا�سي للنا�س هو حت�س�ي�ن و�ضعهم االقت�صادي
ومعي�ش ��تهم ،فالق�ض ��ايا ال�سيا�س ��ية الك�ب�رى التي
يختلف حولها ال�سيا�سيني مل تعد تعني لهم �شيئا.
لذل ��ك ن�أم ��ل �أن يعم ��ل كل ال ��وزراء ل�ص ��الح هذا

البلد ،و�أن تهتم احلكومة مب�ش ��اكل وهموم ال�شعب
امل�س ��كني،و�أن ال تفرق بني لبن ��اين و�آخر فاملهم �أن
يعملوا ل�صالح لبنان ،وعندها كلنا �سندعمهم".

العربة بالتنفيذ

< ناديا رمال اعتربت �أن العربة بالتنفيذ ،تقول:
"علينا �أن ال نحكم على احلكومة �إال بعد �أن نرى
�سيا�س ��تها.من الطبيعي �أن تت�شكل احلكومة" ،لأنو
الزم بالبل ��د يك ��ون يف حكومة" ،بغ� ��ض النظر عن
املوقف من ه ��ذه احلكومة ،ف�إن وج ��ود حكومة يف
البلد �أف�ض ��ل من الفراغ .كل ما نتتمناه �أن ت�ساعد
ال�ش ��عب على تخطي م�ش ��اكله الكثرية ،خ�صو�ص ��ا
و�أن البطال ��ة تعم لبن ��ان ،والعديد من املواطنني ال
�ش ��غلة وال عملة لهم .اجلميع اليوم مت�شائم ويائ�س
ومل يع ��د با�س ��تطاعة �أي مواط ��ن ان ي�أم ��ل خ�ي�را
نتيجة ما عاناه ويعانيه،لكنني اليوم �أود �أن �أتفاءل
و�أن �أرفع ال�صوت لأطالب احلكومة بكامل وزرائها
عل ��ى �أن تقوم بدوره ��ا ك ّل يف وزارته،لي�ؤمنوا لهذا
ال�شعب احتياجاته اخلدماتية وحقوقه ،والأهم من
كل ذلك �أن يتو�ص ��لوا لت�أمني الطبابة والإ�ست�ش ��فاء
باملجان للجمي ��ع دون ا�س ��تثناء،فهذا �أقل ماميكن
تقدميه للمواط ��ن الذي ذاق القه ��ر والذل وعانى
من احلرب على مدى �سنوات و�سنوات.
نح ��ن ال نطلب الكثري ،كل ما نتمناه �أن نعي�ش بهد�ؤ
و�س�ل�ام يف بلد �آمن ،و�أن ت�ؤمن لنا الأمور احلياتية

تحقيق

الجلسة األولى لحكومة الرئيس سعد الحريري برئاسة الرئيس عون في بعبدا

اخلدماتي ��ة الأ�سا�س ��ية،دون �أن نبق ��ى قلقني على
م�صرينا وم�صري �أبنائنا؟
ن�أم ��ل �أن يحقق ��وا ه ��ذه امل ��رة م ��ا مل يتمكنوا من
حتقيقه يف ال�سابق".

ت�أمني فر�ص عمل

احلكومة لنجد �أن م�ش ��اركتها �أكرث من خجولة بل
معيبة،يف وقت تغنى فيه كافة ال�سيا�سيني ب�ضرورة
م�ش ��اركتها كونها ن�ص ��ف املجتمع و�أن �صنع القرار
ال�سيا�سي يجب �أن يكون مت�ساويا،لكن عندما دقت
ال�ساعة اجلميع عاد �إىل "ذكوريته".

ماذا �أطلب؟
�أطل ��ب �أن ت�س ��تقر الأو�ض ��اع يف البلد ك ��ي ال يبقى
�أبنائ ��ي يف الغرب ��ة نتيجة ما نعي�ش ��ه يوميا من قلق
�أمني وظروف متدهورة.
�أطلب �أن تتاح فر�ص العمل لل�ش ��باب وال�شابات كي
ال يفك ��روا بالرحي ��ل والهجرة �إىل اخل ��ارج لت�أمني
م�ستقبلهم يف بلد ن�سي �أبناءه.
�أطل ��ب �أن تك ��ون اجلامع ��ات واملدار� ��س يف لبن ��ان
مرتع ��ا للعل ��م والثقاف ��ة ال للم�ش ��اكل والطائفي ��ة
واملذهبية،فليحقق ��وا لنا ذلك ونح ��ن و�أنتم ب�ألف
خري".

< عب�ير ج��وين لي�س ��ت متفائل ��ة م ��ن ت�ش ��كيل
احلكوم ��ة خ�صو�ص ��ا و�أنها �ض ��مت �إم ��ر�أة واحدة
فق ��ط ال غري،تقول":ع ��ن �أي تف ��ا�ؤل ت�س� ��ألينني؟!
و"املكتوب يقر�أ من عنوانه".
ت�أملن ��ا وانتظرنا �أن ت�ش ��ارك امل ��ر�أة بفعالية بهذه

تتف ��اءل وتعتق ��د �أن ال�سيا�س ��يني يف وطننا يهتمون
لأمرن ��ا؟! �أو رمب ��ا يفكرون بالقي ��ام بحلول جذرية
لتغيري واقع احلال"لو بدا ت�شتي غيمت".

"القيامة بعيدة"
< حمم��د عيت��اين اعت�ب�ر �أن ��ه م ��ن �س ��ابع
امل�س ��تحيالت �أن تتغ�ي�ر الظ ��روف يف ه ��ذا
البلد،تقول":كلم ��ا �أت ��ت حكوم ��ة وذهب ��ت �أخرى
�أ�ضحك بيني وبني نف�سي على النا�س التي ما زالت

�أنا ال �أطلب �ش ��يئا من احلكوم ��ة لأنني ال �أنتظر �أن
يتحقق منها �شيء فالتجربة يف هذا الوطن علمتني
�أن "القيام ��ة بعيدة" وامل�س� ��ألة كم ��ا يقولون"فالج
ال تعالج"و�س ��ط كاف ��ة الأزم ��ات الت ��ي نعي�ش ��ها
والت�ص ��ارع على تقا�س ��م قطع ��ة اجلبنة.لذلك من
ي�أتي �أو يذهب فالأمر �س� � ّيان بالن�سبة يل،ولدنا يف
هذا البلد ونحن م�ض ��طرون �أن نتعاي�ش معه بكافة
"عالته و�أزماته".
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النزاع على املرياث بني الإخوة ظاهرة منت�شرة يف جمتمعنا
الكردي :تحولت النظرة للميراث مع التحول المادي و�أ�صبح ينظر
�إليه كمك�سب مادي ب�سبب تغير القيم الإجتماعية والإبتعاد عن الدين
ال�ش ��ك �أن طغي ��ان احلي ��اة املادي ��ة و العومل ��ة التي
�أ�ص ��ابت كل �ش ��يىء يف حياتن ��ا ،و تردي الأو�ض ��اع
الإقت�ص ��ادية التي يعي�ش ��ها جمتمعنا�،أ ّثرت ب�شكل
كب�ي�ر للبح ��ث الدائ ��م و امل�س ��تمرعن املال،حي ��ث
دفع ��ت البع� ��ض �إىل ّ
الطم ��ع فيم ��ا لإخوانهم ذوي
الأرحام من مرياث بعد وفاة موريثهم...
فالن ��زاع على امل�ي�راث ب�ي�ن الإخوة ال ي ��زال ميثل
ظاه ��رة منت�ش ��رة يف جمتمعن ��ا و داخ ��ل �أ�س ��رنا
لأ�س ��باب عدي ��دة بالإ�ض ��افة �إىل الطم ��ع بالدنيا و
املال.
ق�ص�ص ال ي�صدقها البع�ض،فمن ي�شاهد ال�صراع
ال ��ذي يح ��دث م ��ع بع� ��ض الأبن ��اء داخل الأ�س ��رة
الواح ��دة والعداوة،الت ��ي تن�ش ��ب ب�ي�ن �أفراده ��ا
ي�ستعجب من ه�ؤالء ،وكيف كانا يف يوم من الأيام؟
متما�س ��كني و مرتابطني بج�س ��د واحد �إذا ا�شتكى
من ��ه ع�ض ��و تداعت له �س ��ائر الأع�ض ��اء بال�س ��هر
واحلر�ص.
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حوار:منى �شهاب
فم ��ا �أن ي ��وارى جثم ��ان �ص ��احب ال�ث�رى حت ��ى
تتح ��ول الورث ��ة و �أبن ��اء "البط ��ن الواح ��د" اىل
�أعداء،يتخا�ص ��مون و يتقاتل ��ون م ��ن �أجل املرياث
لت�ص ��ل الأم ��ور �أحيان ��ا اىل �أن يقت ��ل الأخ �أخيه يف
حلظة انفعال.
ولل�س ��بب نف�سه ممكن �أن تخا�صم الأخت �شقيقتها
ل�س ��نوات عديدة مما ي�ؤدي اىل �إف�ساد روح املحبة
بينه ��ن� ،ض ��اربني بذل ��ك ب�ص ��لة الرح ��م عر� ��ض
احلائط.

الكردي
لت�س ��ليط ال�ض� ��ؤ على هذه امل�س� ��ألة التقت "�صيدا
ع�ب�ر التاريخ" القا�ض ��ي ال�ش ��رعي ال�ش ��يخ �أحمد
دروي� ��ش الكردي الذي حتدث ب�إ�س ��هاب حول هذه

الق�ض ��ية،يقول�" ":إن خالف ��ات امل�ي�راث قائم ��ة
بكرثة داخل الأ�سرة و قد ي�صل بع�ضها اىل القتال
ب�ي�ن الإخوة ،و ه ��ذا الأم ��ر ال يعود اىل ال�ش ��ريعة
الإ�س�ل�امية الت ��ي حر�ص ��ت عل ��ى تق�س ��يم الرثوة
بطريقة عادل ��ة و توزيعها بني الإخوة و الأهل بدال
م ��ن تركيزها يف يد فئ ��ة قليلة و حرم ��ان الباقني
منها.
للأ�سف يف ع�ص ��رنا احلايل� ،أ�صبح الإن�سان يريد
�أن يح�ص ��ل على اكرث ما ي�س ��تطيع و يخ�سر االقل.
ويف ظ ��ل ه ��ذا ال�ص ��راع تك ��ون الن�س ��اء والإخ ��وة
ال�صغار الأكرث تعر�ضا له�ضم احلقوق ،ناهيك عن
ال�ش ��حناء والبغ�ض ��اء التي حتل بني الإخوة ب�سبب
هذا الطمع و اجل�ش ��ع،الأمر الذي ي�ؤدي اىل �إف�ساد
روح املحبة بينهم"....

اجلهل بالدين
ي�ض ��يف ":و ق ��د تع ��ود اخلالف ��ات ب�ي�ن الإخوة

تحقيق
ب�س ��بب املرياث للجهل بالدين مبا ق�سم اهلل عز
و جل حيث يحاول البع�ض اال�س ��تئثار بالن�صيب
الأك�ب�ر على ح�س ��اب �إخوان ��ه و تك ��ون النتيجة
اخلالف ��ات و الذه ��اب اىل �س ��احات الق�ض ��اء
لكي تقوم املحاك ��م بتوزيع الرثوة بينهم ،مع ما
يرتتب على ذلك من �ش ��حن مل�شاعر االبغ�ضاء و
الكراهية بينهم".
وفيم ��ا يخ� ��ص نظ ��رة املجتم ��ع للم�ي�راث يف
املا�ض ��ي،يرى �أن الأ�س ��رة مل تكن تب ��ايل باملرياث
وكان الإخ ��وة يتقا�س ��مونه فيم ��ا بينه ��م دون �أن
ي�س ��محوا لأح ��د بالتدخ ��ل �أو ب�إثارة امل�ش ��اكل�.أما
الي ��وم فق ��د حتولت النظ ��رة للمرياث م ��ع التحول
امل ��ادي و ظ ��روف احلياة بحيث �أ�ص ��بح ينظر �إليه
كمك�سب مادي مهم ب�سبب تغري القيم الإجتماعية
و الإبتع ��اد ع ��ن القي ��م الديني ��ة و الذهنية ،بحكم
الظروف الإقت�صادية و الإجتماعية ،ف�أ�صبح ينظر
اىل املرياث نظرة املتعط�ش للماء.
فالفرد بات ال يبايل ملا �سيحدث لأخيه كل همه �أن
يح�صل على املرياث لي�صبح غنيا.وهذا رمبا يعود
اىل �ضعف الدخل الأ�سري والبطالة.
ه ��ي ظواه ��ر غريب ��ة مل يعرفه ��ا الأج ��داد و ال
الآباء،الأمر الذي ي�ؤكد �أن هناك خلال ما �أدى اىل
الن ��زاع من �أجل املال.و مل يدرك ه�ؤالء �أن املال يف
اال�ص ��ل جمرد و�س ��يلة و لي�س غاية ي�سعى الإن�سان
لتحقيقها".

القاضي الشرعي الشيخ أحمد درويش الكردي

قطع الأرحام
يقول�":أم ��ا بالن�س ��بة للمرياث حتدي ��دا فقد يكون
في ��ه باب من �أب ��واب ال�ش ��يطان عندم ��ا ال تراعى
احلق ��وق فت�ص ��ل الأم ��ور اىل قطع الأرح ��ام واىل
اخل�ص ��ومة ب�ي�ن الأخ و �أخيه و ب�ي�ن �أقربائه.بينما
�أم ��ر اهلل عز وج ّل ب�ص ��لتهم و مراعاة حقوقهم ،و
بذلك قد ي�ضحي الإن�س ��ان امل�ؤمن ال�صادق ب�شيء
م ��ن ماله لك ��ي ال يقطع رحمه و لك ��ي يحافظ على
�أوا�صر الأ�سرة و روابطها".
القا�ض ��ي الك ��ردي ،لفت اىل" �أن ال�س ��بب يف ذلك
يعود �إىل �ض ��عف الإميان وتربي ��ة الأوالد على حب

الدنيا،وع ��دم التمييز بني احلالل واحلرام ،و�إمنا
جمع املال ب�أي طريقة كانت مما ي�ؤدي اىل اختالل
املي ��زان بني الإخ ��وة ،والنتيجة ب�أن ي� ��أكل الأخ حق
�أخيه من املرياث.
فالطم ��ع و ع ��دم �إتق ��اء اهلل من �أهم االم ��ور التي
جتع ��ل الوارث�ي�ن يدخلون يف �ص ��راع عل ��ى املادة و
يطلبون احلياة الدنيا دون الآخرة.
�إن الدين اال�سالمي ه ّذب الإن�سان و �أحاط فطرته
ب�س ��ياج ال ��وازع الدين ��ي ،و متى ق ّل هذا ال ��وازع �أو
غاب تولد لدى الإن�سان امل�سلم الت�ساهل يف تطبيق
الأحكام ال�ش ��رعية و منه ��ا �أحكام امل�ي�راث ،وراء
امل ��ال و حب املال فيخ�س ��ر مقابله ذوي القربى من
الأهل و الإخوان لأجل دراهم معدودة و ين�س ��ى �أنه
�سريحل غدا و لن ي�أخذها معه بل �ستذهب لغريه.
�إن الدين الإ�سالمي احلنيف و�ضع قواعد حمدودة
لتق�سيم املرياث ،و مل يجعل ذلك للب�شر �إال حفاظا
عل ��ى املحب ��ة و امل ��ودة و تراب ��ط الأ�س ��رى و�إزال ��ة
لأ�سباب اخلالف الذي قد يقع فيه الورثة بعد وفاة
موروثهم.لكن على الرغ ��م من كل هذا العدل� ،إال
�أنه يبدو لنا �أن ال �أحدا ي�س�ي�ربه فتقع امل�شاكل بني
االخوة".

دور الأهل؟
و ع ��ن دور الأهل يف هذا االطار� ،أ�ش ��ار القا�ض ��ي
الكردي" �أن هناك م�س� ��ؤولية عظيمة على الآباء و
الأمهات ،و كما قال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم"كلكم
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته" فالأب م�س�ؤول و الأم
م�س� ��ؤولة ،لذلك ال بد لن ��ا �أن نرعا �أوالدنا الرعاية
ال�ص ��حيحة التي �أ�سا�س ��ها اخلوف م ��ن اهلل عز و
ج ّل و احلر� ��ص على ر�ض ��اه و التمييز بني احلالل
و احلرام يف امل�أكل و امللب�س و ال�شراب و املرياث.
مع الأ�سف،ب�س ��بب �أهواء الدنيا ي�صل حال البع�ض
اىل �أن ي� ��أكل الأخ م�ي�راث �أخي ��ه .لذلك،ف� ��إن
ح�س ��ن الرتبية هو ال�ض ��مان لعدم وق ��وع مثل هذه
ال�ص ��راعات ب�ي�ن الورثة حي ��ث تتح ��ول �أخالقهم
النابع ��ة من مبادئ ال�ش ��رع احلني ��ف دون حدوث
ه ��ذه امل�ش ��احنات و ت�ص ��ون احلاج ��ة ه ��ي الروح
ال�ساند.
�إذ ي�ض ��حي امل�ؤمن ال�ص ��ادق ب�ش ��يء من ماله لكي
ال يقطع رحمه و لكي يحافظ على �أوا�ص ��ر الأ�سرة
و روابطه ��ا.و مت ��ى ق ّل ه ��ذا الوازع لدى الإن�س ��ان
ت�س ��اهل يف تطبي ��ق الأح ��كام ال�ش ��رعية و �أح ��كام
املرياث لينجرف وراء الطمع و اجل�شع يف الإ�ستالء
على مرياث �أ�شقائه".
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�أ�سباب ت�أخر النطق لدى الأطفال و�سبل العالج؟

د.عيتاني:الأ�سباب عديدة منها ما يتعلق بمحيط الطفل وتكوينه
وتطور الدماغ لديه �إ�ضافة لأمرا�ض مثل ال�سحايا وغيرها...
حتقيق� :سمار الرتك
نلح ��ظ م�ؤخرا ل ��دى العديد م ��ن الأطف ��ال ت�أخرا
يف النط ��ق ويف من ��و اللغ ��ة لديه ��م ،دون �أن ندرك
الأ�سباب احلقيقية التي تقف وراء ذلك ،وامل�ؤ�سف
�أن الأه ��ل يف كثري من الأحي ��ان ال يعريون اهتماما
لهذه امل�س�ألة بالرغم من خطورتها مكتفني بالقول
"ب�سيطة بيو ت�أخر حلكي" وهكذا ي�ضربون بعر�ض
احلائط لل�س ��بب احلقيقي الذي رمبا يكون طبيعيا
وبالإم ��كان تخطي ��ه �أو رمب ��ا يكون خط�ي�را وكلما
مت التنبه ل ��ه باكرا كلما ا�س ��تطعنا تخطي النتائج
الأ�سو�أ.
وع ��ادة ما يتف ��وه الأطفال ب� ��أول كلماته ��م مع �أول
يوم مليالدهم لتتطور امل�س� ��ألة بع ��د ذلك �إىل جمل
ب�سيطة،لذلك يف حال عدم نطق الطفل البالغ من
العمر عاما واحدا ب�أ�صوات �أو �إذا كانت كلماته غري
وا�ضحة ب�ش ��كل كبري مقارنة مع غريه من الأطفال
الذين هم يف الفئة العمرية نف�سها ال بد عندئذ من
�أن يتوجه الأه ��ل �إىل الطبيب املخت�ص للبحث عن
امل�شورة املطلوبة واحل�صول على امل�ساعدة الطبية
يف �أ�سرع وقت.

د.عيتاين
�إنطالق ��ا مم ��ا ورد ارت�أينا �أن ن�س ��لط ال�ض� ��ؤ على
م�س� ��ألة ت�أخر النطق لدى الأطفال ملعرفة الأ�سباب
وكيفي ��ة الع�ل�اج ،فالتقين ��ا الأخ�ص ��ائي يف ط ��ب
الأطف ��ال والأوالد الدكت ��ور حممد ح�س ��ن عيتاين
فكان احلوار الآتي:

ت�أخر النطق؟
< بداي���ة ،كي���ف تع���رف لن���ا ت�أخ���ر النط���ق ل���دى
الأطفال؟
"ع ��ادة يجب على الطفل منذ عمر ال�س ��نتني �أن
يكون قد اكت�سب ما يقارب ال 50كلمة ويتمكن من
�أن يقوله ��ا ،وبالت ��ايل يجب �أن يتمك ��ن من تركيب
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جمل ��ة من كلمتني،وعلى �أق ��ل تعديل يجب �أن يقول
 25كلم ��ة مع تركيب جملة م ��ن كلمتني،مثال ماما،
بابا ،بدي �آكل...
�أم ��ا عدم وج ��ود هذه القدرة ل ��دى الطفل يف عمر
ال�س ��نتني فهذا يعني �أن هن ��اك تعرث يف تطور اللغة
لديه".

الأ�سباب
< ما هي الأ�سباب التي تقف وراء هذا التعرث؟
" الأ�س ��باب عدي ��دة منها ما له عالق ��ة بالطفل
نف�سه ،بتكوينه،بتطور دماغه� ،إ�ضافة �إىل املحيط
الذي يعي�ش فيه.ف�إن كان يعي�ش مبحيط ال ي�شجعه
على الكالم،كما �أنه يبقى ل�س ��اعات و�ساعات �أمام
التلفزيون ال ��ذي يتحدث بعدة لغ ��ات ممكن �أن ال

يتمكن الطفل من �أن يطور لغته.
كذل ��ك م ��ن املمك ��ن �أن يك ��ون الت�أخ ��ر ناجتا عن
�أمرا�ض �أ�ص ��يب به ��ا الطفل مبرحلة م ��ن املراحل
مثل ال�سحايا�،إلتهابات الدماغ."...

ن�سبة الوعي ازدادت
< يف املدة الأخرية ،نلحظ �أن ن�س���بة ت�أخر النطق
لدى الأطفال تزداد فما تعليقك؟
"ال �ش ��ك �أن تط ��ور اللغ ��ة ي�ش ��كل �إحدى و�س ��ائل
الإت�ص ��ال بني النا�س ،فالنا�س ال تت�صل مع بع�ضها
البع� ��ض فق ��ط باللغة املحكية بل �أي�ض ��ا عن طريق
لغة اجل�س ��د ولغة الإ�ش ��ارة.فالطفل عنما ي�ص ��فق
بيديه �أو يق ��ول "باي"بيديه�،أو يعرب عن فرحه،كل
ه ��ذه الأم ��ور تك ��ون عب ��ارة ع ��ن تط ��ور لغوي.م ��ا

تحقيق
نالحظه حديثا �أن الأه ��ل بد�أوا يهتمون �أكرث بهذا
املو�ضوع و�أن ن�سبة الوعي ازدادت بينما يف املا�ضي
عن ��د ت�أخر النط ��ق لدى الطفل كن ��ا نكتفي بالقول
"ب�سيطة" والده ت�أخر بالنطق �إلخ...
لكن اليوم الو�ض ��ع تغري،ومبا �أننا �أ�ص ��بحنا ندرك
�أك�ث�ر و�أك�ث�ر ع ��ن "التوحد"�أ�ص ��بحنا نهت ��م �أكرث
بالإ�ض ��اءة على هذه املوا�ض ��يع كما �أننا بتنا ندرك
�أن الأطف ��ال الذي ��ن يعان ��ون من ت�أخ ��ر يف تطوير
لغتهم هم �أطفال �س ��تواجههم م�ش ��اكل تعليمية يف
امل�س ��تقبل.لذلك عندما نلحظ لدى �أي طفل ت�أخر
يف النطق ن�س ��ارع للتدخل كي نعطي العالج الالزم
ل ��ه ولهذا ال�س ��بب بتن ��ا نلحظ حاالت كث�ي�رة لأننا
نحن �أنف�س ��نا �أ�صبحنا نهتم �أكرث كما �أننا �أ�صبحنا
نع ��ي م�ش ��اكل ت�أخر النط ��ق ل ��دى الأطفال،كذلك
�أ�صبحنا نخاف �أكرث من �أن يكون هذا الولد يعاين
من "التوحد" لذلك من الأف�ض ��ل �أن نكت�شف هذا
املر�ض يف مرحلة مبكرة وال �س ��يما �أن دماغ الطفل
ي�س ��تمر بالتطور لغاية عمر الـ� 5س ��نوات.لذلك �إن
مل نتنبه للولد يف هذا العمر من ال�ص ��عب جدا بعد
ذلك �أن نعلم الطفل كيف يتحدث؟
لذل ��ك كلم ��ا اكت�ش ��فنا ه ��ذه امل�س� ��ألة باك ��را كلما
ا�س ��تطعنا �أن نح�ص ��ل على نتائج جيدة ومر�ضية،
وهنا دور الوعي الإجتماعي".

دور الأهل �أ�سا�سي
ـ< كي���ف ميك���ن للأه���ل �أن يدرك���وا م���ا �إذا كان
ولدهم يعاين من ت�أخر يف النطق؟
"كما �سبق �أن ذكرنا ف�إن تطوير اللغة هو و�سيلة
من و�سائل الإت�صال بني النا�س،والطفل يت�صل مع
حميطه بدءا من الـ� 7أ�ش ��هر �أو � 9أ�شهر من عمره،
يبد�أ بالتعلق بوالدته فيلحقها بنظراته،يفرح لدى
ر�ؤيت ��ه لها فيهلل له ��ا بيديه،يناغي،ويف عمر الـ10
�أ�ش ��هر يب ��د�أ الطفل ب�إط�ل�اق العن ��ان لكلماته و�إن
ب�شكل ع�ش ��وائي وهذا جزء من تطويره اللغوي .يف
عمر ال�س ��نة وما فوق يبد�أ بق ��ول ماما،بابا�.أما يف
عمر ال�سنة ون�صف فيجب عليه �أن يقول ماما بكل
و�ض ��وح كما يفرت�ض �أن يعرب ع ��ن كل رغباته بلغة
الإ�شارة كما يبد�أ بتقليد �أهله.كل هذه الأمور تعترب
ب�شائر لتطوير اللغة لدى الطفل.
�أما يف حال و�ص ��لنا لعمر ال�س ��نتني والولد ال يتفوه
بكلم ��ة مام ��ا �أو باب ��ا ،وبالت ��ايل ه ��و ال يع�ب�ر عن
نف�س ��ه بالطريق ��ة ال�ص ��حيحة�،إذن ه ��و يعاين من
م�ش ��كلة.وهنا ال بد من �أن ن�ش�ي�ر �إىل م�س�ألة هامة
للغاية،ففي معظم البيوت هناك �إما ال�سرييالنكية

�أو الفيليبيني ��ة �أو�...أي �أن داخ ��ل املن ��زل الواح ��د
هن ��اك �أكرث من لغ ��ة يتم التخاطب به ��ا وذلك يف
عم ��ر يحتاج الولد في ��ه للتعلم،فيب ��د�أ بتعلم بع�ض
الكلمات م ��ن هنا و�أخرى من هناك مما ي�شو�ش ��ه
في�أخ ��ذ بع� ��ض الوق ��ت للع ��ودة للإجت ��اه اللغ ��وي
ال�صحيح".
< ماذا عن الفح�ص العيادي؟
" كم ��ا قلن ��ا ،ف� ��إن �أ�س ��باب ت�أخ ��ر النط ��ق لدى
الأطفال ممكن �أن يكون لها عالقة بالطفل نف�س ��ه
�أو باملحيط الذي يعي�ش فيه.لكن الطفل نف�س ��ه �إذا
كان يعاين من ت�أخر يف تطور الأع�صاب لديه،يعني
�أنه ت�أخر يف م�ش ��يه �أو يف جلو�س ��ه ،ومن املمكن �أن
يكون قد تعر�ض لنق�ص يف الأوك�سيجني لدى عملية
ال ��والدة �أو الوالدة قبل �أوان ��ه كذلك من املمكن �أن
يعاين من م�شكلة يف ه�ض ��م �أنواع معينة من الأكل
�أو لديه م�ش ��كلة خلقية تت�س ��بب مب�ش ��اكل معينة يف
دماغ ��ه فت�ؤثر على انتقال الإ�ش ��ارة الع�ص ��بية من
منطق ��ة �إىل �أخرى.وطبعا خالل الفح�ص العيادي
من املمكن �أن يتنبه الطبيب لهذه الأمور وال �س ��يما
خ�ل�ال الفح�ص ال�س ��ريري للطفل حي ��ث ميكن �أن
نتنب ��ه لنموه وللتطورات الع�ص ��بية لديه والتي تتم
يف كل مرحل ��ة من املراحل،لدى وجود �أي ت�أخر يف
�أي مرحل ��ة من هذه املراحل �ض ��من اجلداول التي
نتبعها ك�أطباء با�س ��تطاعتنا �أن نتنبه لأي م�ش ��كلة
يف ح ��ال حدوثها.لكن �أحيانا م ��ن املمكن �أن يكون
ه ��ذا الت�أخر طفيفا ،وبالتايل ال ي�س ��تطيع الطبيب
املعاين �أن يتنبه له خ�ل�ال الفح�ص العيادي الذي
ي�أخ ��ذ مدة ال 10دقائق ،هنا ي�أتي دور الأهل والأم
حتدي ��دا التي يتوجب عليه ��ا مراقبة طفلها و�إبالغ
طبيب ��ه املعالج ل ��دى مالحظة عدم تط ��ور ولدها.

عندئ ��ذ نراقب الطفل ويف ح ��ال كان هناك حاجة
الخت�صا�ص ��ي يف ه ��ذا املج ��ال يت ��م حتويل ��ه على
الفور".

التمارين �ضرورية
< هل هناك من متارين معينة يتوجب على الأم
�أن تقوم بها لتفعيل عملية النطق لدى طفلها؟
"بالت�أكيد،من ال�ضروري �أن تخ�ص�ص له الوقت،
ك�أن جتل� ��س معه يوميا فتقر�أ له ق�ص ��ة وتعيدها له
با�س ��تمرار عل ��ى ان تلف ��ظ الكلمات بت�أن وب�ش ��كل
وا�ض ��ح وت�س ��مح له بان ي� ��أكل وح ��ده ،وبالتايل �أن
حتف ��ز لدي ��ه الإ�س ��تقاللية.كذلك م ��ن اجلي ��د �أن
تدخل ��ه �إىل احل�ض ��انة كي يتخاطب م ��ع �أوالد من
عمره يتحدثون نف�س اللغة".

عدم الإهتمام ي�ؤثر �سلبيا
< ختام���ا ،م���ا ه���ي الكلم���ة الت���ي تتوج���ه به���ا �إىل
الأهل؟
"من ال�ضروري �أن يتنبه الأهل والطبيب املخت�ص
له ��ذه امل�س� ��ألة يف وق ��ت مبك ��ر ملعاجلته ��ا بال�ش ��كل
املطلوب ،لأن عدم الإهتمام ممكن �أن ي�ؤثر ب�ش ��كل
�سلبي بينما نحن ب�إمكاننا تدارك امل�س�ألة يف حينها،
لكن مما ال �شك فيه �أن الطفل الذي يعاين من ت�أخر
يف النطق �س ��يعاين يف امل�س ��تقبل من بع�ض امل�شاكل
التعليمية.كما �أن طبعه �س ��يكون �صعبا،لذا يجب �أن
يتم التوا�ص ��ل معه من خالل اتباع �آلية معينة ،لكن
هذا ال يعني �أنه �س ��يكون �إن�سانا فا�شال لكنه �سيكون
�ص ��عبا يف التدري�س ويف التعليم ،لذلك يف�ض ��ل على
الأه ��ل �أن يتعلم ��وا كيفية التعامل معه منذ ال�ص ��غر
ليتعاملوا معه عندما يكرب براحة �أكرب".
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املر�أة هي الأم ,و الأخت ,و ال�ص���ديقة و الزوجة ،منها ن�س���تمد حياتنا
و تن�ي�ر دربن���ا ،ف����إن �أكرمتها �أكرمت���ك وجعلت دربك مل���يء بالزهور
و الف���رح،و �إن �أهنته���ا مل حت�ص���ل على الفرح،فهي كتلة من امل�ش���اعر،
تعب
فكيف لو كانت �ش���اعرة و �أديبة ذو ح�س مرهف� ،إن�س���انة �ش ّفافة رّ
عن كل ما بداخلها من خالل كتاباتها لتو�صلها �إىل �أكرب عدد ممكن
من الق ّراء،وقد حاربت كثرياً لكي ت�صل �إىل ما هي عليه الآن.
ض���حت بالكث�ي�ر م���ن �أج���ل الو�ص���ول �إىل حلمه���ا،و كان ه ّمها
�إم���ر�أة � ّ
الوحي���د �أن حتقّ���ق حلمها و بنف����س الوقت ت�س���تمر يف املحافظة على
عائلتها وبيتها لأ ّنهم روحها التي حتيا من �أجلهم يف هذه الدنيا.
�إ ّنها �إن�س���انة مليئة بالأمل و العطاء و املح ّبة و ال�س���عادة و حتاول من
خ�ل�ال كتاباتها �أن ت�ض���ع الب�س���مة على وج���وه ق ّرائها لكي ت�ش���عرهم
بالفرح و الأمل .
فالكتاب���ة جعلته���ا �أمرية،جعلتها ت�ص���نع احلياة و الأ�ش���خا�ص الذي
تريدهم،نقلته���ا م���ن �أر����ض الواق���ع �إىل ع���امل ملي���ئ بالأح�ل�ام و
الفرح،فهي تكتب ن�صف ما ت�شعر و الباقي حتتفظ به لنف�سها.
...هي �ش���اعرة و �شخ�ص��� ّية مث ّقفة ،تتم ّتع بال ّذكاء و �س���رعة البديه ِة
و ت ّت�ص���ف باملو�ض���وع ّي ِة و الواقع ّية ،تكتب الأ�ش���ياء من خالل الواقع
الذي تعي�شه من قبل نا�س �آخرين.
�إ ّنه���ا ال�ش���اعرة و الأديب���ة "وف���اء �إبراهي���م الزع�ت�ري" الت���ي ظه���رت
مهارتها يف الكتابة منذ �صغرها و ذلك عن طريق،الت� ّأمل
وقد كان لها �ش���غف املطالعة وكانت تتابع القراءة يف ظروف �ص���عب ٍة
مما جعلها تن ّمي موهبتها و �أ�صبح لها �أ�سلوبها ااخلا�ص يف الكتابة.
ّ
ال�شاعرة و الكاتبة "وفاء ال ّزعرتي":
م���ن موالي���د مدينة �ص���يدا ،مت�أهلة من ال�س��� ّيد "ب���دوي الرتياقي"،
وله���ا �أرب���ع �أبن���اء ،كاتب���ة للمقال���ة الأدبيّ���ة ،واخلاط���رة،و الوم�ض���ة،
وال�شعر ،والفل�سفة ،والوجدان ّية ،والرواية الق�صرية .
لاّ
���حف و املج ت
يف م�س�ي�رة حياته���ا ن�ش���رت عدد م���ن املق���االتِ  ،بال�ص ِ
الأدب ّي ِة و بجريد ِة "نهار ال�شباب".
�شاركت يف مهرجان "�آفاق الثقايف لل�شعراء العرب يف الأردن".
من م�ؤ�سّ �سي "�أ�سرة �صالون روال بتكجي الأدبي الثقايف يف �صيدا ".
�شاركت يف �أم�سيات مع �شعرا ِء و �أدبا ِء جنوب لبنان.
الكتابة بالن�سبة لها "جوع الروح " لأ ّنها مليئ ًة بالإح�سا�س .
ت�ص ّنف نف�سها ب�أ ّنها الكثري من �أديبة و القليل من �شاعرة .
�إ�ستقبلتنا بكل رحابة �صدر يف دارتها "�شرحبيل" �صيدا.

مقابلة

• ما هو العامل ال�سّ���ري الذي جعل منك
�شاعرة؟
�إخ�ت�رت قلم ��ي رغ ��م �أمل ��ي� ،أو ًال املدر�س ��ة كان لها
ت�أثري كبري و املطالع ��ة لها دور هام ،و لكن املعاناة
التي ع�ش ��تها بعيد ًا عن �أهل ��ي كان لها الأثر الكبري
يف حيات ��ي و قد تع ّلمت مبدر�س ��ة داخلي ،فاملوهبة
موجودة وهي الأ�سا�س وقد عملت على تطويرها،
فالكتاب ��ة تنطلق من جتربة ذات ّية فالإح�س ��ا�س هو
العن�ص ��ر املهم يف حياة الكاتب" ،ال يوجد ق�صيدة
بدون حب و ال وجع
ف�أنا �أخاف من قلمي لأن لدي نظرة "�إ�ست�ش ��راق "
و كل ما �أكتبه يحدث.
�إلتقي ��ت بنا� ��س �أحبط ��وين كث�ي�ر ًاو لك ��ن باملقابل
�إلتقي ��ت بنا� ��س كان لهم الأث ��ر الط ّي ��ب الإيجابي
بحياتي �أذكر منهم :
" الكاتب �أن�س ��ي احلاج الذي �أثنى على كتاباتي،
الكاتب ��ة �إميل ��ي ن�ص ��ر اهلل ،و الإعالم ّي ��ة ن�ض ��ال
الأحمد ّية ".
و كان ل�صديقتي لينا الدور الأهم يف م�شوار حياتي
الأدبي.
• ه���ل ميك���ن الق���ول � ّأن ال�ش���اعرة وف���اء
الزع�ت�ري �شخ�ص��� ّية قويّ���ة و�ص���ريحة،
متفائلة �أم مت�شائمة؟
�شخ�ص� � ّية قو ّية و �ص ��ريحة دون �إف ��راط �أو تفريط
وب ��دون جتريح ،متفائلة جد ًا جد ًا و هذا ما جعلني
�أ�صل �إىل حلمي ،و ال مكان للت�شا�ؤم يف قامو�سي .
املت�شائم �إن�س ��ان ترك الف�شل يعي�ش ،يف روحه فهو

�إن�سان �شبه حي.
ف�أن ��ا �أ�ش ��عر ك�أنن ��ي بائعة ورد �أن�ش ��ر ال�س ��عادة يف
نفو�س كل النا�س من حويل من خالل كتاباتي.
• ما هي القيم و الأفكار التي تدافع عنها
ال�شاعرة و الأديبة وفاء الزعرتي؟
املر�أة و حقوقها ،هي يف مقدّمة املبادئ التي �أدافع
عنها بكل ق ّوتي� ،أ�ؤم ��ن ب�أنّ املر�أة لها حقوق كثرية
و مل ت�أخذ ح ّقها ب�ش ��كل ج ّيد ،و العنف والإ�ستغالل
الذي ن�شاهده �ضدّها ترف�ضه العقول.
امل ��ر�أة من ��ذ الأذل ق ��د مار�س ��ت احلياة يف �ش� �تّى

جماالته ��ا جنب� � ًا �إىل جن ��ب م ��ع ال ّرجل �س ��واء يف
البي ��ت حيث يكمن دوره ��ا الأ�سا�س ��ي و الطبيعي،
و�إن �إ�ستدعت احلاجة تعمل خارجا مل�ساندته.
فامل ��ر�أة مت ّي ��زت بالوع ��ي يف �أمور عا ّم ��ة و قدّمت
امل�ش ��ورة يف بع�ض الق�ضايا ال�سيا�س ّية و �شاركت يف
جميع املجاالت املهن ّية ،و لكن مع الأ�س ��ف املجتمع
ال�شرقي مل ي�ؤمن بها ومل ين�صفها بعد.
• ه���ل توم���ن ال�ش���اعرة والأديب���ة وف���اء
الزعرتي باحلب؟
ً
احل ��ب يف �أيامنا هذه بات يتيما ،ال يوجد الآن حب
بدون مقابل ،فاحلب لي�س كلمة بل �إ ّنه فعل وعطاء
و ما يقدّمه الآخر لك من �إهتمام و رعاية.
�أنا �أكتب للحب وباحلب ،احلب يف قامو�سي عا�صفة
ال تهد�أ ،و نب�ض ال يتوقف ،احلب هو غ�صن �أخ�ضر
ي ��ورق يف الأرواح يجعلك تبت�س ��م و�أن ��ت تت�ألمّ  ،هو
جميل يف معاناته.
• ه���ل ان���ت م���ع حريّ���ة امل���ر�أة �إجتماعي���اً
و�إقت�صاد ّياً؟ و �إىل �أي حد ممكن؟
�أنا مع حرية املر�أة التي ترتجم �إن�سانيتها ،ولي�ست
احلر ّي ��ة املغلوط ��ة الت ��ي جعلته ��ا ت�س ��ت ّغل يف كا ّفة
املجاالت ،ويعتربها املجتمع ج�سد و لي�س فكر.
املر�أة عن�ص ��ر مه ��م و ف ّعال يف املجتم ��ع،و لكن قد
ق ّلل من قيمتها يف جمتمعنا ال�شرقي.
• هل ميكن القول � ّأن ال�شاعرة و الأديبة
وفاء ال ّزعرتي متح ّررة؟
�أنا متح� � ّررة من كل ما يحد طموحاتي و �إبداعاتي
و حقوق ��ي ،متح� � ّررة م ��ن قي ��ود فر�ض ��ها املجتمع
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الذكوري على املر�أة دون وجه حق �أو منطق ،فنحن
ل�سنا عار ًا.
• ما ر�أيك بالأدب الن�سائي؟
�إذا كان هناك "�أدب ن�س ��وي " فيلزمنا �أن ن�س ��مي
بق ّية الأدب "الأدب الرجويل " لأنّ هناك معوقات
�إجتماع ّية ونظرة غري �ص ��حيحة ب�إعتبار �أنّ الأدب
الن�س ��ائي ه ��و قل ��ة �أدب و لك ّنه يف الواق ��ع هو �أدب
جميل.
"ن ��زار ق ّب ��اين " كت ��ب �أجم ��ل و �أروع الق�ص ��ائد
و�ص ��ف فيه ��ا �أحا�س ��ي�س امل ��ر�أة و �ش ��عورها دون
�ضوابط وجعل �إح�سا�سه و كتاباته ت�صل �إىل �سائر
�أنحاء العامل.
• كل �إن�سان لديه حلم ي�سعى لتحقيقه،
م���ا ه���و حل���م ال�ش���اعرة و الأديب���ة وف���اء
الزعرتي الذي �سعت �إىل حتقيقه؟
احلل ��م ال ��ذي كن ��ت �أ�س ��عى �إىل حتقيق ��ه هو جعل
مدين ��ة "�ص ��يدا" حتت ��وي �ص ��الون ًا �أدب ّي� � ًا ،لأ ّنه يف
�ص ��يدا يوجد الكثري من املث ّقفني وال �أحد
يعرفهم ،و لقد حاول ��ت جاهد ًة من قبل
لتحقيق ه ��ذا احللم و لكن " احلمدهلل"
حت ّقق حلمي عندما �إت�صلت بي �صديقتي
و قالت يل �إ ّننا �سنن�ش ��ئ �صالون ًا �أدب ّي ًا يف
�صيدا.
وم ��ن �أه ��م م�ؤ�س�س ��ي ال�ص ��الون " �أنا و
الروائ ّي ��ة روال بتكج ��ي ،و�إعالم ّي�ي�ن،
واملرب ّي ��ة الفا�ض ��لة ال�س� � ّيدة حليم ��ة
الأو�سطى".
وه ��و مبادرة فرد ّية ال ينتم ��ي لأحد و لنا
الفخ ��ر يف ه ��ذا ال�ص ��الون و نح ��ن الآن
نث ّبت وجودن ��ا بدون دع ��م ،ويف القريب
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�س ��نقوم بع� �دّة �أم�س ��يات جميلة و �س ��يكون يل فيه
توقيع كتابي برعاية ال�س ��فري الإعالمي و ال�ش ��بكة
العرب ّية معايل ال�سفري " حم ّمد احلاج ديب ".
• م���ن دون �ش���ك � ّأن الأنرتن���ت و �ش���بكات
التوا�ص���ل �أ�س���همت بتقري���ب الق���ارئ م���ن
جمي���ع �أنحاء الع���امل� ،أين تف�ض���لني �إقامة
ق�ص���ائدك حت���ت �س���قف م���ن ورق �أم حت���ت
�أعمدة �أ�ضواء الن�شر الإلكرتوين؟
ال �ش ��ك �أنّ للإلك�ت�رون و �ش ��بكات التوا�ص ��ل دور َا
ها ّم ًا لإي�صال الكتابات �إىل جميع الق ّراء يف �سائر
�أنحاء العامل ،و �أنا بد�أت �س ��ابق ًا يف ن�شر ما ي�س ّمى
"الوم�ض ��ة" على املواقع الإلكرتون ّية و هي عبارة
عن جملة و لك ّنه ��ا حتمل الكثري من املعاين ،ولكن
�أنا �أف�ض ��ل الكتاب لأ ّن ��ه توثيق للكاتب و يبقى معك
فهو حمي ��م �أكرث و هناك تفاعل �أك�ث�ر بني الكتاب
والكات ��ب و بني الكتاب و الق ��ارئ ،و هو مرجع بعد
رحيل الأدباء وال�شعراء.

• كت���اب "�أنث���ى م���ن ن���ار و ن���ور" حدثينا
عن���ه ،مل���اذا �إخرتت���ي ه���ذا العن���وان؟ وع���ن
ماذايتكلم؟
�أنثى من نار و نور ،الأنثى يف احلب تكون مثل النار،
و النور هو عندما �أقف على �سجادة ال�صالة �أ�شعر
وك�أنّ حويل نور.
�إذا فهمها ال ّرجل ت�ش� � ّع بقلب ��ه نور و �إذا �أح ّبته كان
ح ّبها نار.
املوا�ضيع التي تناولتها ت�س ّمى "حكايا " ال ن�ستطيع
ت�سميتها " رواية " لأنّ الرواية ت�شمل نف�س الأبطال
من �أولها �إىل �آخرها.
الكت ��اب يتك ّل ��م عن �أنثى تو ّف ��ت و هناك عدد كبري
م ��ن النا� ��س مي�ش ��ون يف جنازته ��ا وال �أح ��د منهم
يع ��رف الآخر ،وه ��ي قد م ّرت بحياته ��م و كان لها
�أثر كبري يف داخلهم.
وقد كتبته بطريقة �أ�سطور ّية لكي �أبعد القارئ عن
احلزن.

�آخر الكالم
�س ��ررت كثري ًا يف هذه املقابل ��ة ،و�أمت ّنى
لأ�س ��رة املج ّل ��ة املزي ��د م ��ن التق� �دّم
والإزده ��ار ،و�أ�ش ��كر مدي ��ر ع ��ام املج ّلة
"الأ�ستاذ غالب بعا�صريي".
وبدوره ��ا �أ�س ��رة جم ّل ��ة �ص ��يدا تب ��ارك
لل�شاعرة والكاتبة "وفاء الزّعرتي"،على
�إ�صدار كتابها اجلديد الذي يليق باملر�أة
يف �شتّى املجاالت وامليادين.
ونتم ّنى لل�شاعرة �أي�ض ًا املزيد من التقدّم
والإزده ��ار و ال�س ��عي جم ��دد ًا لإ�ص ��دار
كتاب جديد.

رأي

م�شاركة المر�أة وال�شباب �أوالً

ي�س ��تحق الوطن ان يرتاح ،ان ينجز ا�س ��تحقاقاته الد�ستورية ،ان ينتخب
رئي�س ًا للبالد ،ان يجمع على رئي�س للحكومة و ان تت�شكل فيه حكومة وتنال
الثق ��ه ولكنه ي�س ��تحق و حتى ال يتعر� ��ض كل مدة اىل قان ��ون لالنتخابات
الت�شريعية و اجراء هذه االنتخابات يف مواعيدها.
اال�س ��ا�س يف اي قان ��ون لالنتخابات هو م�ش ��اركة اجلمي ��ع يف انتاج حياة
الدولة و املجتمع ،ونق�ص ��د باجلميع عدم تهمي�ش املر�أه كما ا�س ��تمر عليه
احلال اىل اليوم و م�شاركة ال�شباب ،نحتاج اىل كوتة ن�سائية ُملزمة ،من
اجل ان يتكامل املجتمع يف امل�س� ��ؤولية� ،إذ ال ميكن لأي جمتمع ان ي�س ��تمر
يف ممار�س ��ة اخلداع على نف�س ��ه فريى بعني واحدة و ي�س ��مع باذن واحدة
و يق ��ف على رجل واح ��دة طبعا دون احت�س ��اب جتاهله للفئ ��ات العمرية
اجلديدة.
ال ميكن ان تكون املر�أة ناخبة فقط ،و ممنوع عليها (اجتماعي ًا) الرت�شح،
فق ��ط �إخ�ض ��اعها ملوروث ثق ��ايف يلزمها البيت (الطب ��خ و النفخ) على ما
يقول املثل و اعتبارها مواطن ًا من الدرجة الثانية ثم الزامها بانتخاب من
نري ��د! (نحن نعرف حاالت جرى فيها الطالق الن احدى ال�س ��يدات مثال
اختارت مر�شح ًا من عائلتها بخالف ارادة الرجل)..
ال ميكن لنا يف االلفية الثالثة ان ن�س ��تمر باغالق الباب بوجه املر�أة ولي�س
ذلك فح�س ��ب بل و ب�ص ��فعه بقوة على ا�س ��ا�س ان املجتمع الذكوري يقوم
بالواج ��ب ٠٠يق ��رر احلرب و ال�س ��لم ٠٠يتدخ ��ل يف ال�ش� ��ؤون االجتماعية
وبحجم �إجازة االمومة و ٠٠ويقرر عن املر�أه كل �ش ��يئ و�ص ��و ًال اىل الزواج
والع�صمة ثم ال مينحها حق اعطائها اجلن�سية لزوجها و اوالدها.
كف ��ى ،لقد طفح الكيل و مل يعد احد ي�س ��تطيع ان ي�ض ��لل الر�أي العام وان

يك�سب وقت ًا او ان يخ�سر وقت ًا على ح�ساب امل�شاركة ،فمن ذا الذي ي�ستطيع
اال�ستمرار يف جتاهل زوجته ،ابنته ،و يف اال�سا�س والدته ويف املقلب الآخر
م ��ن ذا الذي ي�س ��تطيع جتاهل ابنه الذي يقلق لتلبي ��ة ارادته و يبذل مايف
و�س ��عه لتحقي ��ق �آمل ��ه وطموحاته؟ امل يحن الوقت ال�ش ��راك ال�ش ��باب يف
احلياة ال�سيا�سية كما االجتماعية و االقت�صادية والثقافية؟
انن ��ا يف بلد ي�ض ��م نحو  55جامع ��ة و معهد ًا للتعليم الع ��ايل ،نتجاهل فيه
اج ��راء مقاربات بني ناجت التعلي ��م العايل و حاجة ا�س ��واق العمل و نرمي
اوالدنا يف ال�شوارع و هم يحملون �شهادات عليا ون�ستمر كذلك على جهلنا
وجتاهل ع�ص ��ر ابنائنا و اننا نعي�ش ع�صر االت�ص ��االت ثم يحكمنا قانون
انتخاب ��ات عل ��ى (املانيڤل) الذي يتجاه ��ل االكرثية الناخبة من الن�س ��اء
وال�شباب!
نح ��ن عجي ��ب امرنا نعي�ش يف بل ��د ال يحمل فيه املواط ��ن بطاقة انتخابية
ممغنط ��ة متكن ��ه م ��ن االنتخ ��اب يف م ��كان اقامت ��ه دون ان يتمك ��ن املال
ال�سيا�س ��ي من التحكم بارادته من خالل نقل ��ه و انتقاله و حتكمنا انظمة
متخلف ��ة يف العملي ��ة االنتخابي ��ة من الرت�ش ��ح حتى االنتخاب ث ��م اننا يف
كل انتخابات نعيد ت�ص ��ميم اللوائح االنتخابية (باب رزق مفتوح) ي�ش ��به
التناف�س على تبليط االر�صفة يف �سوريا يف عهد كل حكومة جديدة.
نحن نرفع �ص ��وتنا للمطالبة برت�س ��يخ �سالم لبنان مب�ش ��اركة اجلميع اوالً
ث ��م بعد ذلك باالتفاق على قانون انتخاب ن�س ��بي او خمتلط او ن�ص ن�ص
او عل ��ى اخرتاع جدي ��د حمكوم اىل مبد�أ اجراء انتخاب ��ات اجبارية كل 6
�سنوات وفق القانون و بعد ذلك لكل حادث حديث.
بالل رفعت �شرارة
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حفل �إفتتاح معر�ض الأعرا�س في ال�سال الرميلة � -صيدا
برعاية وح�ضور معالي وزير ال�سياحة �أوادي�س كدنيان

معالي الوزير أواديس كيدانيان ورئيس مجلس ادارة صالة املعارض السيد وليد الصالح ومدير مجلة صيدا الزميل غالب بعاصيري واملحامي زهير شحادة

رعى وزير ال�س ��ياحة �أوادي�س كدني ��ان حفل �إفتتاح
معر� ��ض الأعرا� ��س ال ��ذي ينظم ��ه مرك ��ز الأويل
للمعار�ض والرتفيه  La Salleيف مركزه يف الرميلة.
وبدوره قام وزير ال�س ��ياحة �أوادي�س كدنيان بجولة
تفقدية منذ حلظة و�ص ��وله لأرجاء املبنى ال�ضخم
للمعار�ض برفقة رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد وليد
ال�ص ��الح واملحامي زهري �ش ��حادة والزميل غالب
بعا�صريي.

�شارحا له كافة تفا�ص ��يل �أرجاء املعر�ض و�أق�سامه
واخلدم ��ات الت ��ي يقدمها على م�س ��توى عايل وفق
املوا�صفات العاملية.
حيث ح�ضر حفل االفتتاح ح�شد كبري من الفعاليات
ال�سيا�س ��ية والر�سمية واالقت�ص ��ادية واالجتماعية
والأمنية والع�س ��كرية وجمهور من املدعوين .وكان
يف ا�س ��تقبالهم رئي�س جمل�س ادارة مركز La Salle
وليد ال�صالح وعقيلته واع�ضاء جمل�س االدارة.

معالي الوزير أواديس كيدانيان وصاحب الدعوة وليد الصالح وعقيلته والسيدة نجالء مصطفى
سعد واملحامي زهير شحادة ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري
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بع ��د ق� ��ص �ش ��ريط االفتت ��اح وجولة عل ��ى ارجاء
املعر�ض حتدث الوزير كدنيان فقال" :هي الزيارة
الثانية يل اىل �ص ��يدا منذ ت�س ��لمي مه ��ام الوزارة
واالنطباع اف�ضل من �سابقه خا�صة وانا ارى حدثا
من هذا النوع ومعر�ض ��ا بهذا امل�س ��توى االحرتايف
الع ��ايل اعت�ب�ره قيمة م�ض ��افة لل�س ��ياحة يف لبنان
لأن ��ه عندم ��ا ننظم معار� ��ض من هذا الن ��وع ف�إننا
بذلك جنذب �س ��واح ًا ور�ؤو�س ام ��وال ونا�س ي�أتون

معالي الوزير أواديس كيدانيان والعقيد نواف الحسن وصاحب الدعوة وليد الصالح

مجتمع

للإ�ستثمار يف لبنان ويدركون اننا قادرون ان نقوم
ب�أعمال مب�ستوى تلك التي تقام يف الغرب".
وتابع" :ويف �صيدا ن�شعر بجو من البهجة وااليجابية
جتعل ال�س ��ائح الداخلي يح ��ب ان ي�أتي اىل املدينة،
وبالفع ��ل ارى �ش ��يئا جمي�ل�ا ،ع ��دا انه ��م انا� ��س
م�ض ��يافون ارى ان ه ��ذه امل�ش ��اريع يوم ��ا بع ��د يوما
تعطي �صورة جميلة عن �صيدا وبالتايل عن لبنان.
وكوزير لل�سياحة ومبا ان فرتة واليتي ق�صرية وهي
�س ��تة ا�شهر �س� ��أحاول ان اكون اىل جانب وم�ساهم
بكل املبادرات ال�شخ�صية او اجلماعية التي ت�سهم
بحركة ايجابية يف البلد لأننا بحاجة لهذه احلركة
بعد فرتة طويلة من الركود والي�أ�س وال�ضياع .نقول
اليوم نحن على ال�سكة ال�سليمة وكل هذه املبادرات
تق ��ول اننا ذاهب ��ون باالجتاه الذي �سيو�ص ��لنا اىل

الزمن الذي نعيد فيه النا�س اىل لبنان".
وحتدث �صاحب الدعوة وليد ال�صالح ف�شكر الوزير
كدني ��ان عل ��ى رعايته وح�ض ��وره وق ��ال" :معر�ض
االعرا� ��س حدث �س ��نوي ينتظره كل عرو�س�ي�ن كل
�س ��نة لريوا اجلديد يف جم ��ال الأعرا�س ولي�أخذوا
كل لوازمهم وحاجاتهم لليلة العمر من مكان واحد
 ،وهذه ال�س ��نة جهزت ال�ص ��الة ب�ش ��كل كامل وهي
تت�س ��ع حلوايل � 1600شخ�ص وميكن ان ت�ست�ضيف
اعرا�سا ب�أعداد اقل ح�سب الطلب".
وختم ب�ش ��كر ال�ش ��ركات العار�ضة وح�ض ��ور وزوار
املعر�ض.
ث ��م قدم ال�ص ��الح للوزي ��ر كدنيان درع� � ًا تكرميياً
ب�إ�سم املركز.
ه ��ذا ويعترب معر�ض الأعرا�س يف  La Salleفر�ص ��ة

مميزة لكل عرو�س وعري�س يحلمون بليلة زفافهما،
حيث �سيت�سنى لهما اختيار �أف�ضل ما ميكن وانتقاء
كل ما يحتاجون �إليه حتت �س ��قف واحد ويف مكان
ممي ��ز وفري ��د ،كي تك ��ون ليل ��ة زفافهم ��ا ليلة من
العمر بكل ما للكلمة من معنى.
وقد �أعدت �صالة  La Salleعرو�ض ًا مميزة تت�ضمن
ح�س ��ومات ال ت�صدق لكل من يبادر بحجز ال�صالة
خالل فرتة املعر�ض ،حيث �سيت�س ��نى له اال�ستفادة
من ح�سومات ت�صل لأكرث من .%50
هذا ويت�ض ��من املعر�ض هذا العام برناجم ًا حافال
للعديد من الفعاليات مبا فيها تنظيم عر�س وهمي
منوذجي ليكون منوذج ًا حي� � ًا لكل عري�س وعرو�س
لالطالع على اخلدمات التي من املمكن احل�صول
عليها.

وزير السياحة أواديس كيدانيان والسيدة إيمان أسامة سعد والزميل غالب بعاصيري
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نورا الحريري وقعت كتابيها الما�سة المفقودة وقلوب م�ضطربة

الرئيس سعد الحريري والكاتبه نورا الحريري

وقع ��ت الكاتب ��ة وامل�ؤلف ��ة الروائي ��ة ن ��ورا �ش ��فيق
احلريري� ،ض ��من فعاليات معر�ض بريوت للكتاب
يف "البي ��ال" كتابيها "املا�س ��ة املفق ��ودة" و"قلوب
م�ضطربة".
�ش ��ارك يف حفل التوقيع الرئي�س �س ��عد احلريري
والرئي�س ��ان مي�ش ��ال �س ��ليمان وف�ؤاد ال�س ��نيورة،
النائبان بهية احلريري وعاطف جمدالين ،مفتي
�ص ��يدا واق�ضيتها ال�ش ��يخ �سليم �سو�س ��ان ،ممثلة
رئي� ��س بلدي ��ة �ص ��يدا املهند�س حممد ال�س ��عودي
ع�ض ��و املجل� ��س البلدي ع ��رب كل�ش ،مدي ��رة دار
بي ��ت احلكاي ��ات اجن ��ي حم ��ي الدي ��ن ،رئي� ��س
الن ��ادي الثق ��ايف العربي ف ��ادي متي ��م وفاعليات
و�شخ�صيات.
�س ��بق التوقي ��ع كلمات ا�س ��تهلت بالن�ش ��يد الوطني
اللبن ��اين وتق ��دمي م ��ن االعالمي ��ة لين ��ا دوغ ��ان
نا�صر ،وحتدثت ال�شاعرة هنادي حجازي فقالت:
"م�سا�ؤكم ما�سات متلألئة ،جواهر مت�ألقة يف جعبة
نورا الف حكاية حتكى ويف دنيا نورا كل الف�ص ��ول
ربيع طرز مبا�س ��ات م�ش ��عة بزمرد االبداع جمعت
اليلء الفكر وروعة اخليال و�س ��كبت الده�ش ��ة من
حماب ��ر ال�س ��حر واجلم ��ال تدم ��ج احلل ��م بالواقع
انقذت �شراع الطفولة الربيئة من الغرق يف متاهة
التكنولوجي ��ا حمل ��ت ما�س ��اتها الفكرية ونق�ش ��تها
بني �س ��طور كتاب .افكارها تالم�س �شفافية خبايا
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النائب بهية الحريري والكاتبه نورا الحريري

الروح مولوداها املا�س ��ة املفقودة وقلوب م�ضطربة
يعربان عن �صدق االنتاج الثقايف وبراءته".
ثم عر�ض ��ت مقتطفات م ��ن حفل توقي ��ع الكتابني
يف م�ص ��ر بدع ��وة م ��ن دار بيت احلكاي ��ات والذي
تخلله تكرمي فنانني وممثلني ج�سدوا اعماال ادبية
يف اعمال فنية وكانت �ش ��هادات م�س ��جلة لعدد من
املثقفني والفنانني امل�شاركني.
كما جرى عر�ض م�شاهد م�صورة من وحي روايتي
"املا�سة املفقودة" و"قلوب م�ضطربة" من اخراج
وليد نا�صيف.
ثم حت ��دث الفن ��ان عمر ميقات ��ي ،فقال" :م�س ��اء
اخل�ي�ر وكيف ال يكون خ�ي�را وهو م�س ��اء حريري.
قل ��وب م�ض ��طربة هي رواية �ض ��مت قلوبا ناب�ض ��ة
احل ��روف قلوب ��ا م�ض ��طربة حمبة وقلوب عا�ش ��قة
تخ�ش ��ى ع�شقها فا�ضطربت .فهنيئا ملن يقر�أ قلوب
م�ض ��طربة فانه ينتقل اذا اىل عامل يحفل با�سمى
الأحا�س ��ي�س وامل�ش ��اعر عناوي ��ن متهد لكل ف�ص ��ل
والعن ��وان يف�س ��ر امل�ض ��مون فرتى نف�س ��ك و�س ��ط
احلدث ترى ابطال الرواية وت�سمعهم قد ت�صطدم
بكتف احدهم باال�س ��تديو بل قد تتن�س ��م عطرهم
ومت�س ��ح دموعهم حتبه ��م تتعاطف معهم� ..س ��مو
الأحا�س ��ي�س ب ��ل �س ��مو كاتبة احلروف هي ا�ص ��الة
جتري يف العروق ..ا�صالة نورانية".
وقال ��ت امل�ؤلفة ن ��ورا احلريري" :كم من ال�ص ��عب

الوقوف امامكم والتوجه اليكم يف منا�سبة عزيزة
كه ��ذه وانا ات ��وج معكم اوىل ثم ��رات احالمي ويف
هذا امل ��كان حتديدا يف قلب ب�ي�روت التي �آمن بها
عمي الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري وعلمنا ان
احللم ال يعيقه �أي ظرف مهما كانت ال�ص ��عوبات.
هذه النظ ��رة االيجابية للحياة النابعة من االميان
علمني اياها ال�ش ��هيد رفيق احلريري فهو بالن�سبة
يل مل يكن جمرد عم او رئي�س للوزراء بل هو قدوة
يحتذى بها .فانا مل ولن اكون من حمبي ال�سيا�س ��ة
اب ��دا ولكن ان�س ��انيته و�ش ��عوره بالآخري ��ن جعلني
ادرك ان كل �ش ��يء يف احلياة ه ��و عملية تعلم .يف
احلي ��اة نلتقي ا�شخا�ص ��ا يرتكون اثرا يف نفو�س ��نا
نتعل ��م منهم او تعلمن ��ا التجربة معه ��م ،هكذا هو
الكت ��اب ،كم ��ا امل�س ��رح والتلفزي ��ون وال�ص ��حافة
وال�س ��ينما ،لكل طريقته لكن اله ��دف يبقى واحدا
وهو اي�صال ر�سالة لكي نتعلم منها".
وختم ��ت بتوجي ��ه ال�ش ��كر اىل عائلته ��ا ال�ص ��غرية
والديه ��ا ال�س ��يد �ش ��فيق احلريري وال�س ��يدة مهى
واخوته ��ا وزوج الكاتب ��ة ح�س ��ن رازي ��ان وعمته ��ا
النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري واىل ومدي ��رة دار بي ��ت
احلكاي ��ات اجني حمي الدي ��ن ونهى حميي الدين
وعمر ميقاتي وال�ش ��اعرة هنادي حجازي والناقد
ع�ص ��ام زكريا واملخرج وليد نا�صيف وفريق عمله
والإعالمية دوغان.

مجتمع

احمد الحريري زار "الم�ؤا�ساة" و"الأهلي لمكافحة االدمان":
لتح�صين ال�شباب بوجه انحرافين ...االرهاب والمخدرات

�أك ��د امني عام تيار امل�س ��تقبل احم ��د احلريري ان
م�ؤ�س�س ��ات املجتمع امل ��دين هي العمود اال�سا�س ��ي
لبق ��اء املجتم ��ع م�ش ��يدا بال ��دور ال ��ذي تق ��وم ب ��ه
امل�ؤ�س�س ��ات الأهلي ��ة كل م ��ن موقعه ��ا ويف جم ��ال
اخت�صا�ص ��ها لت�ص ��ب جهودها جمتمعة يف متكني
وحت�ص�ي�ن الفرد مبا هو حت�صني للمجتمع والوطن
ككل.
احلري ��ري كان يتح ��دث خ�ل�ال زي ��ارة ق ��ام به ��ا
جلمعي ��ة امل�ؤا�س ��اة واخلدم ��ات االجتماعي ��ة يف
�ص ��يدا يف اط ��ار جوالت ��ه الدورية على امل�ؤ�س�س ��ات
والقطاع ��ات ال�ص ��يداوية حيث كان يف ا�س ��تقباله
رئي�س ��ة اجلمعية عرب كل�ش ومديرة معهد �ص ��يدا
التقني لل�ش ��ابات مي حا�س ��بيني ح�شي�شو و�سيدات
اجلمعي ��ة بح�ض ��ور ع�ض ��و املجل�س البل ��دي ملدينة
�صيدا حممد قرب�صلي.
ورافق احلريري يف الزيارة ع�ض ��وا
من�س ��قية تيار امل�ستقبل يف اجلنوب
رم ��زي مرج ��ان وحمي ��ي الدي ��ن
الن ��وام و " يو�س ��ف اليمن وحممود
بعا�صريي " من مكتب احلريري.
وعق ��د اجتماع مع ا�س ��رة اجلمعية
ا�س ��تهلته كل�ش وحا�س ��بيني بعر�ض
للم�ش ��اريع والربام ��ج والأن�ش ��طة
الت ��ي تقوم به ��ا حتقيقا لر�س ��التها
التكافلي ��ة االرتبوية واالجتماعية.
ث ��م حت ��دث احلري ��ري فن ��وه
ب ��دور جمعي ��ة امل�ؤا�س ��اة اجلمعي ��ة

ال�ص ��يداوية العريق ��ة معت�ب�را انها اح ��دى ركائز
العم ��ل االجتماعي يف لبنان .وقال :ان م�ؤ�س�س ��ات
املجتمع املدين هي العمود اال�سا�سي لبقاء املجتمع
وتط ��وره يف ظ ��ل غياب دول ��ة قادرة عل ��ى ان تكون
فاعل ��ة يف كل امل ��دن ،وجمعية امل�ؤا�س ��اة ا�ص ��بحت
م�ضرب مثل..
وكان احلري ��ري زار املرك ��ز الوقائي االجتماعي
التاب ��ع للمجل� ��س الأهل ��ي ملكافح ��ة االدم ��ان يف
الهاللي ��ة � -ص ��يدا وج ��ال يف ارجائ ��ه وعق ��د
اجتماعا مع رئي�س ��ته عرب كل�ش واع�ضاء الهيئة
االداري ��ة " ح�س ��ن ابو زيد ،ماج ��د حمتو ،مطاع
جمذوب ،عدنان بلويل� ،س ��ليم الزعرتي ،جمال
�ش ��عيب ،مع ��ادن ال�ش ��ريف وط ��ارق اب ��و زينب "
حي ��ث اطلع منه ��م عل ��ى الربامج الت ��ي ينفذها

على �ص ��عيد م�س ��اعدة املدمنني نف�س ��يا و�صحيا
واجتماعيا على ال�ش ��فاء من ه ��ذه الآفة وكذلك
عل ��ى �ص ��عيد التوعي ��ة ملخاطره ��ا واحل ��د م ��ن
انت�ش ��ارها بني ابن ��اء املدين ��ة ومنطقة اجلنوب.
ومت التط ��رق ب�ش ��كل ا�سا�س ��ي اىل خط ��ة العم ��ل
التي بد�أه ��ا املجل�س الأهل ��ي يف املدينة القدمية
وطرح ��ت بع� ��ض الأف ��كار واملقرتح ��ات التي من
�ش�أنها حت�سني الو�ضع االجتماعي فيها من خالل
تفعيل املرافق ال�سياحية والرتاثية فيها.
وا�ش ��اد احلريري بجه ��ود املجل�س الأهلي ون�ش ��اط
هيئت ��ه االدارية م�ش ��ددا عل ��ى اهمية ا�ش ��راك كل
املجتم ��ع يف مكافح ��ة ه ��ذه الآفة .وق ��ال  :ان هذا
املجل� ��س يقوم بدور جريء يف مكافحة افة خطرية
ه ��ي االدمان عل ��ى املخدرات وهو اح ��د انحرافني
يجب ان نح�صن ال�شباب واملجتمع
يف مواجهتهم ��ا واالنح ��راف الآخر
هو االرهاب.
كما زار احلريري اجلامعة اللبنانية
الدولي ��ة  LIUيف �ص ��يدا والتق ��ى
مدي ��ر الفرع خالد م ��راد وعدد من
الأ�س ��اتذة والط�ل�اب وق ��ام بجولة
برفقتهم داخل حرم اجلامعة.
ولبى احلريري دعوة ال�س ��يد مايز
بوج ��ي اىل حف ��ل غ ��داء تكرمي ��ي
اقام ��ه عل ��ى �ش ��رفه يف منزل ��ه يف
�صيدا مب�شاركة عدد من الأ�صدقاء
واملدعوين.
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حزب اهلل كرم رئي�س حترير ال�سفري

رعد :م�ؤ�س�سة عمالقة وطنية نه�ضت بر�سالة ال�صحافة الحرة
�سلمان :التكريم �شهادة على تقدير المقاومة لدور القلم

" كرم "حزب اهلل" رئي�س حترير �صحيفة "ال�سفري"
طالل �سلمان بحفل غداء ،يف مطعم الربيدج"  -طريق
املط ��ار ،برعاية رئي�س كتلة "الوف ��اء للمقاومة" النائب
حممد رعد ،يف ح�ض ��ور وزير االعالم ملحم الريا�شي،
ال�سفري ال�سوري يف لبنان علي عبد الكرمي علي ،النواب:
عل ��ي فيا�ض ،ح�س ��ن ف�ض ��ل اهلل ،نواف املو�س ��وي ،نبيل
نقوال وعبا�س ها�شم ،رئي�س "املجل�س الوطني لالعالم"
عبد الهادي حمفوظ ،الوزراء ال�س ��ابقني :حممد جواد
خليف ��ة ،يو�س ��ف �س ��عادة ومروان خ�ي�ر الدي ��ن ،املدير
العام ل ��وزارة االعالم الدكتور ح�س ��ان فلحة ،م�س� ��ؤول
العالق ��ات اخلارجي ��ة يف "حزب اهلل" عمار املو�س ��وي،
وفد م ��ن ال�س ��فارة االيراني ��ة ،مدي ��ر "�إذاع ��ة لبنان"
حمم ��د ابراهي ��م ،االمني الع ��ام للح ��زب الدميقراطي
ولي ��د بركات ،م�ست�ش ��ار رئي�س جمل�س النواب لل�ش� ��ؤون
االعالمية عل ��ي حمدان ،م�س� ��ؤول العالقات االعالمية
يف "حزب اهلل" حممد عفيف،رئي�س جمل�س ادارة nbn
قا�س ��م �سويد وامل�س�ؤول االعالمي يف حركة �أمل الدكتور
ط�ل�ال حاطوم ،مفو� ��ض االعالم يف احل ��زب التقدمي
اال�ش�ت�راكي رام ��ي الري� ��س ،رئي� ��س حتري ��ر �ص ��حيفة
"امل�س ��تقبل" جورج بكا�س ��يني ،العميد املتقاعد �شامل
روك ��ز ،العمي ��د املتقاعد �أم�ي�ن حطيط وع ��دد من �أهل
ال�صحافة واالعالم.

رعد
و�ألقى رعد كلمة قال فيها" :ن�ش ��كر اهلل على نعمة
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احلرية التي حبان ��ا بها ،والتي متيز بها لبنان عن
�أكرث بل ��دان املنطقة ،ون�ؤكد عل ��ى االهمية البالغة
ل�ص ��حافتنا الت ��ي متث ��ل الوجه االبه ��ى للحرية يف
بلدنا العزيز".
�أ�ض ��اف�" :صحيح �أن ال�ص ��حافة مهنة املتاعب اال
انها تبقى يف الوقت نف�س ��ه ر�س ��الة نبيل ��ة ال يوفها
حقها اال من امتلك �شغف بلوغ احلقيقة ون�شرها".
وتاب ��ع" :اذا كان ال�ص ��حايف احل ��ر مينح ب�ص ��فته
ال�شخ�صية �شعبه ووطنه واالن�سانية قيمة م�ضافة،
فلن ��ا ان نتخيل ما متنح ��ه له�ؤالء جميعا م�ؤ�س�س ��ة
عمالقة وطنية نه�ض ��ت بر�س ��الة ال�صحافة احلرة
و�صارت معلما لل�صحافة احلرة املحرتمة يف لبنان
والع ��امل العرب ��ي ومعهدا تتخرج من ��ه االجيال من
ال�صحافيني وت�أ�س�س بارتياده ال�صفوة من املثقفني
وال�سيا�سيني ورجال الفكر واالدب والفن".
وقال رعد" :لقا�ؤنا يف هذه االم�سية �أردناه منا�سبة
لنع ��رب امامكم وعربك ��م وم ��ن دون �أي جماملة،
با�سم �سماحة االمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل ،وبا�سم كل اخوتنا يف حزب اهلل واملقاومة
اال�سالمية عن تقديرنا الكبري لالخ اال�ستاذ طالل
�سلمان الرائد يف عامل ال�صحافة احلرة ،و�صاحب
جريدة ال�س ��فري امل�ؤ�س�س ��ة ال�ص ��حفية العريقة يف
لبن ��ان والع ��امل العربي ،ولنج ��دد اعتزازنا بالدور
الوطني والقومي واالن�ساين الذي ا�ضطلعا ونه�ضا
ب ��ه معا على م ��دى �أكرث م ��ن �أربعني عام ��ا ،وهما

يكابدان التعب ويتحديان ال�ص ��عوبات ،ويتحريان
احلقيقة ،ويناه�ض ��ان �سيا�سات القهر واال�ستبداد
والت�سلط واالحتالل".
�أ�ض ��اف" :الطائ ��ر الربتق ��ايل حمل ال�س ��فري اىل
قرائها وهو يغرد حلريته ��م ويحثهم على التغيري،
ويقدم م�ضمونا رزينا ولغة �سل�سة وتوزيعا متنا�سقا
ومتقن ��ا ،عل ��ى ال�ص ��در مان�ش ��يت مع�ب�رة و"على
الطريق" مقالة دورية حتكي الق�ض ��ايا ال�س ��اخنة،
تنف ��ث الهموم تك�ش ��ف اخلبايا ،ت ��زرع الثقة وتبث
االمل وتطرح احللول .وعلى مدى عقود وال�سنوات
املا�ضية حملت ال�سفري هموم م�صر و�سوريا والعامل
العرب ��ي والعالقات االخوية والت�ض ��امن ،والتزمت
ال�سفري الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية مركزية بو�صلة
ن�ض ��ال ومعيارا للمواقف وال�سيا�سات والتحالفات
والتباين ��ات وحظي ��ت حركة التح ��رر بعناية وافرة
ومبواكبة واحت�ض ��ان ،كما نالت املطالب ال�ش ��عبية
املحقة ن�صيبها من التغطية والت�أييد".
وتاب ��ع�" :أما املقاومة �ض ��د االحتالل اال�س ��رائيلي
فق ��د كان طالل �س ��لمان بطال م ��ن �أبطال جبهتها
الداخلي ��ة احلا�ض ��نة واحلامي ��ة له ��ا والداعم ��ة
خليارها ،فيما �أدت ال�سفري معموديتها وهي تالحق
اخباره ��ا وعملياتها وبطوالته ��ا واجنازتها وكانت
ت�ؤدي يف �آن معا التغطية والتعبئة من جهة وعر�ض
ومناق�ش ��ة االعرتا�ض ��ات واالنتق ��ادات والتعليقات
م ��ن جهة �أخرى .وما بني اطالقة ال�س ��فري يف �آذار
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 1974اىل ي ��وم �ص ��دور العدد االخ�ي�ر يف  4كانون
الث ��اين يف العام اجل ��اري  2017زهت �ص ��فحاتها
مب ��ا �س ��طرته �أق�ل�ام املبدع�ي�ن لبناني�ي�ن وع ��رب
وتدرج فيها كتاب وحمررون ومرا�سلون وم�صورون
واداريون وموظفون وعمال".
و�أردف" :ل�س ��وء احل ��ظ فق ��د تف�ش ��ت يف منطقتنا
ظواهر الرتدي واالنق�س ��ام وال�ض ��عف واالرتهانات
والكياني ��ة رغم منافذ ال�ض ��وء التي ال تزال واعدة
بالتوهج واالت�س ��اع ،ازدحمت الفنت وال�ص ��دامات
وحو�ص ��رت فل�س ��طني باال�س ��تيطان م ��ن الداخ ��ل
وب�أوه ��ام الت�س ��ويات من اخلارج وفر�ض ��ت العوملة
م�س ��اراتها وا�ض ��طرب مفه ��وم ال�س ��يادة وتبعرثت
ال�صيغ واالطر اجلامعة و�س ��اد التفرد واالق�صاء،
وم ��ع ذلك كله ف�إن �س�ن�ن التاريخ جتزم ب�أن �ش ��علة
النهو� ��ض ل ��دى ال�ش ��عوب ق ��د تخب ��و حين ��ا لكنها
بالت�أكيد لن تنطفىء".
وخت ��م" :طالل �س ��لمان انت الذي م ��ا برحت على
الطريق تختزن الن�ض ��ج واخل�ب�رة والعزم وتقاوم
التع ��ب وامللل واال�س ��تهداف ،ك�أين ب ��ك اليوم تنذر
�صوما تقرع به كل من ناو�أ الكلمة احلرة ،وترمدت
ب�ص�ي�رته ،فعان ��د احلقيقة و�أ�ض ��اع الطريق وهدر
ما كان بني يديه� .أيها االخ وال�ص ��ديق وال�صحايف
احلر� ،س ��فريك لن ت�ص�ي�ر �س ��فرا يطويه الن�سيان
وامنا �س ��تبقى نب�ض حا�ضرنا م�س ��تقبلنا .و�سنبقى
مع �ش ��عبنا وامتنا احرارا مقاومني ن�س ��تعيد قراءة
ما كتبت ونوا�صل خطانا على الطريق ،لك وال�سرة
ال�سفري الف �شكر وامتنان".

�سلمان
من جهته ،قال �سلمان�" :شرف عظيم لل�سفري وكل
من عمل معي على امت ��داد اربع واربعني عاما� ،أن
نحظى به ��ذا التكرمي اال�س ��تثنائي يقيمه التنظيم

اجله ��ادي الذي حفظ لالر�ض قدا�س ��تها و�ش ��رف
االنتماء اىل امته بالعطاء الفاين املفتوح".
�أ�ض ��اف" :لقد م�ش ��ينا على الطريق لنكون "�صوت
الذين ال �ص ��وت لهم" ،مطالب�ي�ن الدولة ب�أن تكون
دول ��ة جلمي ��ع مواطنيه ��ا ولي�س ��ت مزرع ��ة اله ��ل
النظام الطائف ��ي فتهتم باملناط ��ق املحرومة التي
م ��ا تزال حمرومة و�س ��اقطة من ذاكرته ��ا ،وتعزز
اجلامعة الوطنية وحتميها كم�ؤ�س�سة وطنية ورفعنا
ال�صوت �ضد حكم الطغيان الذي جاء به االحتالل
اال�سرائيلي ،علما اننا كنا نبهنا اخوتنا يف املقاومة
الفل�س ��طينية اىل �ضرورة االفادة من لبنان كمعرب
البطالهم ومب�س ��اعدتنا اىل االر� ��ض املحتلة ولي�س
كدار اقامة يف قلب طاحونة الف�ساد واالف�ساد".
وتاب ��ع" :من دون ميل للتباهي ،فقد كانت ال�س ��فري
االعل ��ى �ص ��وتا يف مقاوم ��ة اتفاق الع ��ار يف � 17أيار
 ،1983ولع ��ل ذلك املوقف كان ال�س ��بب املبا�ش ��ر يف
حماولة االغتيال التي تعر�ض ��نا لها فجر الرابع من
متوز  1984علما ان مطابعنا كانت تعر�ضت لتفجري
مق�ص ��ود فجر االول من ت�شرين الثاين  .1980هذا
ف�ضال عن اعتداءات متكررة على املكاتب والزمالء
فيها وعلى البيت بال�ص ��واريخ واال�س ��رة فيها ،حتى
ا�ض ��طر املدير الع ��ام يف ال�س ��فري اىل ترحيلها و�أنا
غائ ��ب فالقيته ��ا يف باري� ��س لي�س ��تمر تهجريه ��ا
املق�ص ��ود �ست �سنوات لتبقى ال�س ��فري .وقد اخرتنا
القاهرة دار هجرة �سنة  1981واوائل ."1990
وقال" :ان املقاوم ��ة املباركة حققت بقيادة القائد
املجاهد الفذ ال�س ��يد ح�س ��ن ن�ص ��راهلل ما عجزت
عن ��ه اجليو� ��ش لي� ��س النها االق ��وى عت ��ادا بل الن
جماهديه ��ا ه ��م االغنى اميان ��ا بقدا�س ��ة االر�ض
وحق ان�سانها فيها ،والن من يفرط ب�أر�ضه �أو يقعد
ع ��ن حتريرها بجهده وماله ودمائه ال ي�س ��تحق ان
يتحمل �ش ��رف ان يحمل هويتها .و�أب�سط واجباتنا

من موقعنا املهني ان نب�ش ��ر باملقاومة ب�أقالمنا ثم
ان نواكب م�س�ي�رتها وان نربز بطوالت جماهديها،
وان نحميه ��ا ممن يح ��اول اال�س ��اءة اليها بتعظيم
ق ��وى الع ��دو اال�س ��رائيلي ومن مع ��ه ،والت�ش ��كيك
بقدراته ��ا كتربي ��ر ل�ش ��طبها وت�ش ��ويه �س�ي�رتها
ال�سيا�س ��ية ب�أ�سلحة قذرة مثل الطائفية او اتهامها
بالوالء لغري واجبها اجلهادي كالتطلع اىل ال�سلطة
او الهيمن ��ة على مقدرات الب�ل�اد والتحكم بالعباد
بحرف �سالحها عن غايته النبيلة .ما هذا التكرمي
اال �ش ��هادة ا�ض ��افية على مدنية املقاوم ��ة وعقلها
ال�سيا�س ��ي املفتوح وتقديرها ل ��دور القلم والكفاءة
املهنية املكر�سة خلدمة ق�ضايا الوطن واالمة".
�أ�ض ��اف" :لقد �ش ��رف �س ��ماحة ال�س ��يد ن�صراهلل
ال�س ��فري فخ�ص ��ها بالع ��دد االوف ��ر واالغن ��ى م ��ن
لقاءاته ال�ص ��حافية الت ��ي اكدت م ��ا لي�س بحاجة
اىل ت�أكي ��د م ��ن جدارته التاريخي ��ة باملوقع الرفيع
ال ��ذي احتله يف �ض ��مري االمة كواح ��د من عظماء
املجاهدين يف تاريخها الطويل ثقافة وحكمة وبعد
نظ ��ر ،وابتع ��ادا عن املباهاة �أو ال�س ��قوط يف وهدة
االدعاء والتكابر".
وتاب ��ع" :لق ��د من علين ��ا اهلل ببطل قوم ��ي ووطني
وان�س ��اين نك�ب�ر ونعتز ب ��ه ،بق ��در ما نك�ب�ر ونعتز
بطواب�ي�ر م ��ن ال�ش ��هداء الذي ��ن قدم ��وا حياته ��م
قراب�ي�ن لتحري ��ر االر�ض منت�ص ��رين عل ��ى العدو
الذي ال يقهر وكذلك على �شهوة الت�سلط والتحكم
ف�ضال عن ال�سلطة ذاتها ،واحرتام حق االختالف
وقبول االخر ولو معادي ��ا لنق�ص يف الفهم او الغلو
يف التطرف".
وخت ��م بتوجي ��ه التحي ��ة با�س ��مه وبا�س ��م �أ�س ��رة
"ال�سفري" اىل "قائد املقاومة وبطلها ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل وكل مقاوم وجماهد ال يبخل على ق�ضيته
املقد�سة بدمائه الطاهرة".
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عزاء المرحومة خيرية احمد الحريري

في م�سجد بهاء الدين الحريري � -صيدا

الرئيس سعد الحريري متوسطا السيد مصطفى الحريري وأمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري

زار رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء �س ��عد احلري ��ري مدين ��ة
�ص ��يدا وق ��دم واجب الع ��زاء يف م�س ��جد احل ��اج بهاء
الدي ��ن احلريري باملرحوم ��ة خريية �أحم ��د احلريري
�ش ��قيقة ال�س ��يد م�ص ��طفى احلريري زوج النائب بهية
احلريري ,وعمة مدير مكتب الرئي�س احلريري ال�سيد
نادر احلريري ,و�أمني عام تيار امل�س ��تقبل ال�شيخ �أحمد
احلريري.
بح�ض ��ور ح�ش ��د كب�ي�ر م ��ن ال�سيا�س ��يني ووزراء ونواب
و�شخ�صيات ق�ضائية وع�سكرية و�أمنية ور�ؤ�ساء بلديات
وخمات�ي�ر وهيئات املجتمع املدين �إىل جانب وجوه فنية
و�إجتماعي ��ة ور�ؤ�س ��اء �أحزاب وقي ��ادات حزبية لبنانية
وفل�سطينية و�أقارب �أهل الفقيدة وعموم �أهايل املدينة.
وبدوره ��ا جمل ��ة �ص ��يدا تتقدم ب�أح ��ر التع ��ازي من �آل
احلريري الكرام.
�س ��ائلني اهلل عز وجل �أن ي�سكنها ف�سيح جناته "رحمها
اهلل".

وزير الداخلية نهاد املشنوق متوسطا السيد مصطفى الحريري وأمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري

السيد مصطفى الحريري واملحافظ رمزي نهرا وأمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري

مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري يقدم واجب العزاء للرئيس سعد الحريري
وأمني عام تيار املستقبل احمد الحريري

مدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري والسيد صالح الحريري
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الحركة الثقافية في لبنان �أقامت ع�شاءها ال�سنوي
في منتزه ليلة عمر في بلدة باتوليه  -الجنوب
�أقامت احلركة الثقافية يف لبنان ع�ش ��اءها ال�سنوي
يف منت ��زه ليل ��ة عم ��ر يف بل ��دة باتولي ��ه ،يف ح�ضور
االم�ي�ن العام لل�ش�ؤون اخلارجي ��ة يف جمل�س النواب
رئي�س احلركة الثقافية بالل �شرارة ،رئي�س املنطقة
الرتبوية يف اجلنوب با�سم عبا�س ،وفد من موظفي
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وزارة الرتبي ��ة الوطني ��ة برئا�س ��ة ح�س�ي�ن عالم ��ة،
قي ��ادات �أمني ��ة وع�سكري ��ة وح�شد م ��ن الفاعليات
الثقافية والرتبوية ور�ؤ�ساء جمال�س بلدية واختيارية
وممثلني عن النقابات الفنية واحلرفية.
بداي ��ة ،القى �ش ��رارة كلم ��ة ترحيبي ��ة ،ثم حتدث

رئي� ��س املنطقة الرتبوية يف اجلن ��وب با�سم عبا�س
عن ان�شط ��ة احلركة .وتخلل الع�ش ��اء فقرات فنية
وق�صائ ��د �شعري ��ة ،اختتمت بتق ��دمي درع تكرميية
اىل الفنانني منري ك�سرواين ونعمة بدوي.
ت�صوير� :أحمد عو�ض
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حفل زفاف العرو�سين محمود ع�سيلي وديما الخطيب
يف ج ّو مفعم بالفرح والدفء العائلي ،كان موعداً "لليوم الكبري"
�إنه حفل زفاف العرو�سني حممود ع�سيلي ودميا اخلطيب.
ويف �إحتف ��ال راقٍ م ��ن كل جوانب ��ه� ،أقي ��م حف ��ل الزف ��اف يف مطعم
ذوات � -ص ��يدا ،حي ��ث حر�ص حممد ع�س ��يلي �ش ��قيق العري�س على
�إ�س ��تقبال املدعوين وهو املعروف عن ��ه بقربه من جميع الأطراف,
ومن هذا املوقع� ،ش ّكل "العر�س املم ّيز" منا�سبة احت�ضنت وجوهاً
�سيا�سي ��ة و�إجتماعي ��ة و�إقت�صادي ��ة و�إعالمي ��ة ،وكان الف ��رح بادي� �اً
على اجلميع.
و�أط ّل ��ت دمي ��ا اخلطي ��ب �إىل جان ��ب عري�سه ��ا الو�سي ��م لي�ضيف ��ا
جما ًال على �أناقة ورقي الإحتفال.
"جمل ��ة �صي ��دا عربالتاري ��خ " و "" Saida Star TVتتق� �دّم م ��ن
العرو�س�ي�ن وعائلتيهم ��ا وحتدي ��داً الأ�ستاذ حمم ��د ع�سيلي ب�أح ّر
التهاين� ،آمل ًة �أن تبقى الأفراح يف "ديارهم عامرة".
�ألف مربوك..
ت�صوير� :أحمد عو�ض
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حفل خطوبة عبا�س حيدر على الآن�سة كارين هالل
�أقي ��م يف من ��زل ال�سيد ح�سني هالل يف بلدة عرب اجلل – جنوب
لبنان ,حفل خطوبة العرو�سني عبا�س حيدر على الآن�سة كارين
ه�ل�ال وح�ض ��ره جمع كبري من العائلت�ي�ن والأقارب والأ�صدقاء
و�أهايل البلدة.
الزميل غالب بعا�صريي مدير عام "جملة �صيدا عرب التاريخ"
و  Saida Star TVيتق ��دم ب�أطي ��ب الته ��اين للعرو�س�ي�ن به ��ذه
املنا�سبة ال�سعيدة� .ألف مربوك...
ت�صوير� :أحمد عو�ض
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نادي الهدى الريا�ضي  -حارة �صيدا  -الجنوب �أحرز بطولة لبنان
المركز الأول والعرب في لعبة الكيكو�شينكاي لـ2016
�أق ��ام ن ��ادي اله ��دى الريا�ضي ,ع�ش ��اء تكرمي ��ي للأبطال
ول�سائ ��ر الالعب�ي�ن احلائزي ��ن عل ��ى جوائ ��ز وميدالي ��ات
ريا�ضية خالل هذا العام.
بح�ضور الهيئة اللإدارية للنادي:
ال�س ��ادة  :علي زي ��دان ,ر�ضوان عبداهلل� ,سلم ��ان �سلمان,
ح�سن عب ��دو� ,إيهاب �إبراهيم ,ع�صام اجلوين� ,إىل جانب
ح�ضور كبار امل�س�ؤولني يف القطاع الريا�ضي.
م�س�ؤول القطاع ال�شيخ زيد �ضاهر – �صيدا
نائب م�س�ؤول القطاع �إيهاب اجلوين
رئي�س اللجن ��ة الفنية للقتال والدفاع ع ��ن النف�س الأ�ستاذ
�أحمد جابر
رئي�س جلنة فن الإ�شتباك ال�شيخ ح�سن ح�سن
بح�ضور ح�شد من وجهاء البلدة واجلوار واملهتمني والإعالم.
و�ألق ��ى كلم ��ة ال�شيخ ح�سن ح�سن نوه فيه ��ا ب�أهمية الرتبية
البدني ��ة واللياقة اجل�سدي ��ة التي ت�ؤثر يف م�س ��ار الريا�ضة
البدنية ب�شكل عام ,والت ��ي بدورها ت�سهم يف حتقيق الفوز

والنج ��اح يف �شت ��ى املج ��االت وامليادي ��ن الريا�ضي ��ة التي
حققناها ومازلنا نحققها يف املدى املنظور.
و�أك ��د يف �سياق حديث ��ه يف ال�ش�أن الريا�ض ��ي �أن الريا�ضة
تعتم ��د عل ��ى االخالق والف ��ن يف �آن مع� � ًا ,والت ��ي بدورها
تثقل حياة كل ريا�ضي طام ��ح بالو�صول �إىل �أعلى املراتب
والقيم لأن الريا�ضي ميثل املجتمع الذي يعي�ش فيه وبيئته
احلا�ضن ��ة مل�س�ي�رة حيات ��ه الإجتماعي ��ة املع�ب�رة يف نهاية
املطاف عن �أخالق املجتمع والوطن.
يف اخلتام �شدد ال�شي ��خ ح�سن يف كلمته الأخرية �أن نادي
الهدى الريا�ضي يف ح ��ارة �صيدا اعتمد هذا النهج القيم
الغني بالقيم والأخ�ل�اق احلميدة منذ بداية ت�أ�سي�سه �إىل
�آخ ��ر املطاف و�أنه �سي�ستمر عل ��ى هذا النهج لرفع م�ستوى
النادي �إىل �أرقى درجة من درجات التقدم والإزدهار نحو
م�ستقب ��ل واعد للريا�ضة يف لبن ��ان و�أي�ضا للإرتقاء به اىل
امل�صاف الدويل.
ت�صوير� :أحمد عو�ض

القارئ حسن صالح واملختار حسني صالح ومحمد صالح والشيخ زيد ضاهر والزميل غالب بعاصيري وأحمد جابر

الشيخ حسن حسن متوسطا حسن صالح واملختار حسني صالح والشيخ يوسف خليل
والزميل غالب بعاصيري وحسن عبدو وحسني صالح
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الشيخ حسن حسن متوسطا املختار حسني الح والشيخ يوسف خليل والزميل غالب بعاصيري
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�صيدا

أبراج

� 21آذار  20 -ني�سان

حم���ب للمغام���رة ،ذو طاق���ة قوي���ة،
متمي���ز� ،ش���جاع ،متحم����س ،لدي���ه ثقة
بنف�س���ه ،ديناميك���ي و �س���ريع البديهة.
�أن���اين� ،س���ريع 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

�ص���بور ،ميك���ن العتم���اد علي���ه ،ذو قلب
داف���ئ ،حم���ب ،م���ن طبع���ه الإ�ص���رار
والت�ص���ميم ،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،
اجتماعي ،ذكي ،متقد الذهن ،ف�ص���يح،
لديه روح ال�ش���باب واحليوية .ع�ص���بي
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،
�ص���احب 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�س���لط ،يتدخ���ل ب�ش����ؤون
الغ�ي�ر ،مت�ش���دد وغ�ي�ر �ص���بور غالب���اً م���ا
ي�ض���من �س���حر ب���رج الأ�س���د وقدرات���ه
الفطرية بقاءه يف منت�صف...

� 23آب � 22 -أيلول:

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

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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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� ،س����احر،
�س����هل النقياد ،اجتماعي� ،ص����احب مبادئ
وم�س����امل .م��ت�ردد ،قاب����ل للتغ��ي�ر� ،س����اذج،
يت�أث����ر ب�س����رعة ،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...
�ص���احب عزمية و�إ�ص���رار ،ق���وي ،عاطفي،
ذو حد����س ،ذو طاقة وقوة كبريتني ،مثري
و�شخ�صيته جذابة .غيور ،كثري الرف�ض،
ت�ص���رفاته ميال���ة لل�س���يطرة ،حم���ب
للتمل���ك ،كتوم للأ�س���رار وعنيد .احلد�س
والف�ضول الكبريان لدى العقرب...
متفائ���ل ،حمب للحري���ة ،مرح ،له روح
مرحة جميلة� ،ص���ادق ،م�س���تقيم ،ذكي
و�ص���احب فل�س���فة .متفائ���ل ب�ص���ورة
عمياء ،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 ال�ل�ازم
وجام���د .موالي���د ب���رج اجل���دي �أنا����س
طموح���ون ،جمته���دون عل���ى �ص���عيد
العمل وال تغي���ب �أهدافهم عن عينيهم
�أبداً بالرغم من �أن الأ�سلوب...
ودود� ،إن�س���اين� ،ص���ادق ،ويف و�ص���احب
والء ،مبدئ���ي ،مبتكر ،م�س���تقل وذكي.
عني���د ،يق���ف �ض���د الأم���ور ،م�ش���اك�س،
غ�ي�ر متوقع الت�ص���رفات ،غري عاطفي
ول���ه ا�س���تقالليته .يعم���ل موالي���د برج
الدلو على �أن يكونوا مقتحمني...
�ص���احب خي���ال ،ح�س���ا�س ،عاطف���ي،
لطي���ف ،غ�ي�ر �أن���اين ،ال تهم���ه املاديات،
�ص���احب حد����س وبديه���ة ويتعاطف مع
الآخرين .مث���ايل و يتهرب من الواقع،
كتوم للأ�سرار وغام�ض� ،إرادته �ضعيفة
و�سهل االنقياد .مواليد احلوت...

