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كلمة العدد

... نداء للعرب الأفا�شل... هلّموا يا عرب دفاعًا عن القد�س ال�شريف.

... اإنه���ا املدينة "املقد�ش���ة" "القد�س ال�ش���ريف" مهد احل�ش���ارات اإنه���ا املدينة "مدينة 
القد�س" اأر�س الر�شالت ال�شماوية.

... اإنها املدينة "مدينة القد�س"، جمد املا�شي وعز احلا�شر.

... القد����س، مدين���ة ال�ش���ام، مل تعد كذلك منذ اأن وطاأت اأقدام ال�ش���هيونيني اأر�ش���ها، 
وحّولوا مقاماتها املقد�شة و�شوارعها اإىل �شاحات حرب.

جعلت اأهلها امل�ش���لمني وامل�شيحيني يعي�ش���ون جلجلة حقيقية ا�شتعادت اأيام امل�شيح الأوىل. 
ه���ذه املدينة التي هي قطعة من ال�ش���ماء ولي�ش���ت قطعة من الأر�س متى ت�ش���تعيد رونقتها 

وُيفك اأ�شرها من الحتال الغا�شب البغي�س.

... القد�س مدينة عربية عريقة بتاريخها وب�شرها وحجرها واأ�شالتها... وموقعها اجلغرايف 
اأك�شبها دورًا جعل منها اإرثًا اإن�شانيًا متميزًا نادرًا ما اّت�شمت به مدينة يف التاريخ،

... فهي مهد الديانات ال�شماوية الثاث: امل�شيحية، الإ�شام، اليهودية، وادعاءات اليهود 
خافًا لغريهم باأن لهم حقوقًا تاريخية ودينية وجغرافية يف القد�س، هي ادعاءات باطلة... 
وزائفة ل �ش���ند قانونيًا ول تاريخيًا ول �شيا�ش���يًا ول حتى انرتوبولوجيا، ون�ش���و�س التوراة 

ذاتها تتناق�س ول تتفق حول وعود اهلل �شبحانه وتعاىل لنبّيه ابراهيم "عليه ال�شام" 
اإذن: نحن اأمام ال�شتحقاق الكبري،

اإنه يوم احل�شر العظيم يوم املواجهة وحتّمل امل�شوؤولية.

ا�ش���تحقاق الواجب املقد�س... ا�ش���تحقاق الدفاع عن الوجود، والهوية املقد�ش���ة "للقد�س 
ال�شريف" 

... ا�شتحقاق الدفاع عن الأر�س، وال�شعب، واملقد�شات واملقامات.

ا�شتحقاق الت�شامن العربي الواحد،
... ا�شتحقاق النداء الواحد، والواجب املقد�س الواحد، والهدف الواحد لتحرير القد�س.

حتت لواء الوحدة العربية والإ�شامية، حلماية القد�س ال�شريف والأر�س، وال�شعب العربي 
الفل�شطيني املنا�شل املكافح يف �شبيل ن�شرة احلق.

اإنه النداء الأول... والأخري.

�حل�شار�ت" مهد  "�لقد�س 
�لعربية" �لثقافة  "عا�شمة 

�ل�طنحماة
�صيدا 3



الرئي�س ب�شار الأ�شد... عهد قائد... وم�شرية رئي�س 
حكيم، اآمن باهلل والوطن لأجل وطنه واأمته.

٭... اإنه الرئي�س ب�شار الأ�شد
قائد امل�ش���رية... م�ش���رية خطى اأبيه القائد املنا�شل 

الرئي�س الراحل حافظ الأ�شد "رحمه اهلل".
اإنه... الرئي�س

الراحل حافظ الأ�ش���د، الذي ج�ّشد امل�شرية الوطنية 
القومية العربية،

باأ�شمى معاين الكفاح، والن�شال وال�شرف والت�شحية، 
والوفاء، يف �شبيل ن�شرة وطنه واأمته العربية، فحياته 
كان���ت حافل���ة، بالعطاء والن�ش���ال والكفاح امل�ش���تمر 

والقيم واملبادئ والأخاق واملثل العليا.
٭... قائد "حكيم" كبري �شجاع، �شاحب روؤية بعيدة 
املدى، ل نظري له، وروؤيته ثاقبة في�ش���ع النور، وتت�شح 
احلقائ���ق فتظهر �ش���حة روؤيته "كقائ���د كبري ورجل 
عظيم، لأمته وهو عنوان: عنفوانها القومي ال�شلب، 
و�ش���موخها،  وعن���وان، كرامته���ا، ورم���ز عزته���ا... 

وكربيائها، 
اإنه الرئي�س

... املعل���م، رم���ز احلكم���ة واملعرف���ة، ورم���ز الوفاء، 
والن�شال والكفاح الطويل.

اإنها حقًا "املدر�شة"... املدر�شة القومية العربية، رمز 
الكفاح والن�شال الطويل، وامل�شرية... امل�شتمرة، 

... املدر�ش���ة الت���ي اأ�ش���همت كث���ريًا يف اأهم حمطات 
حياته الن�ش���الية اأهمها دعم املقاوم���ة يف لبنان ملنع 
تق�شيمه اإ�شافة لدعم م�شرية اتفاق الطائف. وما زال 

هذا الدعم م�شتمرًا قبل التحرير وبعد التحرير.
... اإنه الرئي�س حافظ الأ�شد "رحمه اهلل"

واحلكوم���ة،  واحلك���م...  احلكم���ة...  مدر�ش���ة   ...
واجلي�س... وال�ش���عب، مدر�ش���ة املواجه���ة والتحدي، 

عا�شمتها "دم�شق".
... ملواجه���ة كل التحدي���ات وال�ش���عاب، التي تواجه 

الأمة.
... برحيل "حار�س الأحام العربية"

... الرئي�س القائد حافظ الأ�شد "رحمه اهلل"
مل تغلق هذه "املدر�شة"... اأبوابها، بل العك�س �شرعت 

اأبوابها اأكرث... فاأكرث... ملتابعة النهج وامل�شرية.
... بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�شد

... اأبن... اأبيه، حافظ الأ�شد "رحمه اهلل"، 
ال���ذي نهل من فك���ر والده ما �ش���اء اهلل ل���ه اأن ينهل 
م�ش���لحًا بالعزمي���ة والإمي���ان املطل���ق بخط���ى اأبي���ه 
وم�ش���ريته الن�ش���الية الطويل���ة، لأجل �ش���وريا والأمة 

العربية
املوؤم���ن بدور �ش���ورية "الدولة" وال�ش���عب واحلكم... 
واحلكومة، واجلي�س يف مواجهة كل التحديات، وكان 

�شبًا يف ذاك... الأ�شد.
٭ اإنه الرئي�س ب�شار ال�شد

خري خلف، ت�ش���ّلم الأمانة، من اخلري ال�ش���لف حّمله 
الأمانة الغالية، قبل... وبعد رحيله "رحمه اهلل".

ملتابعة امل�شرية... م�شرية الن�شال الطويل.
اإنه الرئي�س ب�شار الأ�شد

حافظ... وحامل الأمانة الغالية، من �شاحب الأمانة 
مفتاح �شر قوة احلكم... واحلكومة وال�شعب واجلي�س 

والدور الريادي املتقدم ل�شورية العربية.
٭... اإنه... الرئي�س

ب�شار الأ�شد، قائد امل�شرية، م�شرية العنفوان القومي
... قائ���د مل يك���ن يتع���ب اأو كان الق���در ق���د تعب من 
حماولت اإخ�ش���اعه فانك�ش���ر عند �ش���خرة طموحه 

العنيد، وا�شتكان خا�شعًا كليًا.
... حقًا. اإن هذا "القائد الكبري" ال�ش���لب مبواقفه، 
مل يك���ن ليتعب ق���وة داخلية ظلت ت�ش���خ يف �ش���دره، 

وتدفع به اإىل الأمام،
... دائمًا اإىل الأمام وقد وِثق بنف�ش���ه ومبقدرته على 
جمابه���ة كل التحدي���ات وال�ش���عاب، حم�ش���نًا بقوة 
حكمه وحكومته، وجي�شه و�شعبه يف تقرير امل�شري... 
م�ش���ري حتّمل امل�شوؤولية واملواجهة يف احلرب... ويف 

ال�شلم. اإن جاء عادًل و�شامًا.
٭... اإنه الرئي�س

ال���ذي وق���ف يف وج���ه كل الأعا�ش���ري... واملوؤامرات 
والتحدي���ات والتحالف���ات، فم���ا اهت���زت قناعته ول 
ول  ب�ش���ريته...  �ش���اقت  ول  �ش���جاعته...  �ش���عفت 
ف���رتت مقاومته... ول خ���اف، وكان "القائد الكبري" 
والرئي����س احلكي���م الأق���وى والأ�ش���جع يف مواجه���ة 
الأع���داء وحتديهم... وك�ش���ر �ش���وكتهم فرفع �ش���اأن 
وطن���ه، و�ش���اأن الأم���ة، وكان اأ�ش���دًا يف مواجه���ة كل 

ال�شعاب والتحديات.
٭... اإنه الرئي�س ب�شار الأ�شد

القائ���د املوؤمن، امل���درك اأن ل قيمة للحياة دون وطن 
مقاوم مكافح حر موحد يف �ش���بيل احلرية وال�شيادة 

وال�شتغال،
مكافح من اأجل ا�ش���رتداد كامل حقوق الأمة العربية 
وعلى راأ�ش���ها الق�شية الفل�شطينية، وحترير اجلولن 
العربي املحتل. من خال دعم املقاومة الفل�ش���طينية 
و�ش���ائر احل���ركات الوطنية، اإ�ش���وة بالدع���م الدائم 

للمقاومة يف لبنان قبل التحرير وبعد التحرير.
٭... اإنه الرئي�س

ال���ذي اأبدع يف ق���راءة الأح���داث، وحتلي���ل اأبعادها 
وتفكي���ك األغازها امل�شتع�ش���ية، ومعرفة اأ�ش���رارها، 
وربط بني ال�ش���كل وامل�ش���مون، وال�ش���يغ والأ�شاليب 
وحرك���ة احلي���اة، كما ربط ب���ني الأه���داف واملبادئ 

والقدرة على الإن�ش���جام مع الواقع واملجتمع. هذا ما 
هياأ اأ�ش���باب ال�شمود والت�ش���دي اإىل جانب التطور 
والإزده���ار والتقدم يف �ش���ورية، التي حولها يف زمن 
قيا�ش���ي من بلد يت�ش���ارع عليه الأع���داء الطامعون، 
مبوقعه واإمكاناته وثرواته اإىل قوة ح�ش���ارية تقدمية 
فر�شت نف�شها على الواقع، واأ�شبحت �شورية الأ�شد، 
رمزًا... قويًا يح�ش���ب لها األف ح�ش���اب يف املعادلت 

والتوازنات الإقليمية والعربية والدولية.
٭... اإنه الرئي�س

ب�شار الأ�شد، على خطى اأبيه يف حتليل الواقع العربي، 
وحتديد نقاط �شعفه... وقوته والوقوف على اأ�شباب 
ال�ش���عف ومعاجلتها وت�ش���خي�س طبيع���ة التهديدات 
واملخاطر التي ت�شتهدف اأمن الوطن العربي، وكيفية 
حت�ش���ني الوطن العربي م���ن هذه املخاط���ر وحدود 
طبيعة العوامل واملوؤثرات يف م�شرية ال�شراع العربي 
– ال�ش���هيوين وحدود طبيعة عوامل التغري النوعي 
يف الواق���ع متهيدًا لانتقال به���ذا الواقع من مظاهر 
التجزئة وال�ش���عف والتفكك اإىل التعاون والتن�ش���يق 
وتعزي���ز نقاط اللقاء وحتديد نقاط اخلاف وترميم 
اخلل���ل القائم على قاعدة اأولوية ال�ش���راع مع العدو 

الذي يهدد وجود الأمة.
وعمل على تطويق واحتواء التناق�ش���ات واخلافات 
الثانوية حل�ش���د طاق���ات الأمة واإمكاناته���ا من اأجل 
خو����س املعرك���ة الأ�شا�ش���ية م���ع العدو ال�ش���هيوين، 
ال�ش���ورية-  القم���ة  ال�ش���ادقة،  القم���ة  فج���اءت 

ال�شعودية.
قم���ة الرئي����س الأ�ش���د – واملل���ك عب���د اهلل ب���ن عبد 
العزيز قمة العرب وعنوان الت�شامن العربي ملواجهة 
التحديات واملوؤمرات وال�ش���عاب معًا ويدًا واحدة يف 

�شبيل الأمة العربية.

�ل��حد �مل�قف  �شيد  �لعربي"،  �لق�مي  "�لعنف��ن: 
... وملك كل �ل�شاحات �لعربية، �لرئي�س ب�شار �الأ�شد

بقلم: غالب بعا�شريي

افتتاحيةالغالف

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود.
ح���رب لبن���ان والدور ال���ذي لعبت���ه اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية لإخماد نارها. ال�ش���رارة الأوىل انطلقت 

من بريوت واطفاءها مت يف الطائف!
٭... اإن���ه امللك عبد اهلل الفار�س العربي،  �ش���احب 
الن�ش���امة واحل�ش���ور املميز يف املق���ام الأول العربي 

واملقام املميز الأول الدويل 
اإنه امللك عبد اهلل "خادم احلرمني ال�شريفني" مثال 
للملك ال�ش���الح والقائد العروبي ال�شجاع يف �شل�شلة 
ملوك اململكة العربية ال�شعودية الذين نذروا اأنف�شهم 
من���ذ عهد املوؤ�ش����س الأول للملكة العربية ال�ش���عودية 
املل���ك عب���د العزيز اآل �ش���عود  للعمل م���ن اأجل رفعة 
�ش���اأن اململكة و�شعبها ورفعة �ش���اأن العرب والإ�شام 

وامل�شلمني يف العامل.
٭ اإنه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل، 

قائ���د م�ش���رية اململكة يف عهده متث���ل مرحلة عظيمة 
حافل���ة بالإجنازات الكب���رية التي جت�ش���دت يف بناء 
الدولة وتنميتها ويف اإقامة قاعدة اقت�ش���ادية وطنية 
�شلبة و�شعتها يف م�شاف القوى القت�شادية املنتجة 
وامل�شدرة يف العامل.. وعدا البعد الوطني ل�شخ�شية 
املل���ك عبد اهلل ي�ش���جل التاريخ له���ذا القائد العربي 
البارز ذي احل�ش���ور العربي والدويل القوي �شل�ش���لة 
طويل���ة من املاآث���ر واملبادرات التي اأ�ش���همت ول تزال 
ت�ش���هم يف خ���ري اأبن���اء اململكة وم�ش���اعدة اأ�ش���قائها 
العرب وامل�ش���لمني والدف���اع عن حقوقهم امل�ش���روعة 
وخدمة ال�ش���ام الع���ادل وال�ش���امل والتفاهم الدويل 

وتعزيز التعاون بني الدول.
هذا ف�ش���ًا عن �ش���عيه املتوا�ش���ل وجهوده امل�ش���نية 
املتوا�ش���لة يف خدم���ة الإ�ش���ام وامل�ش���لمني ورعاي���ة 
مقد�ش���اتهم، ول تزال تلك اجلهود ومبادرات اخلري 
التي تنب���ع من اململك���ة توؤكد الدور الفاع���ل لقيادته 
احلكيم���ة، كما اأ�ش���هم حتمله مل�ش���وؤولياته اجل�ش���ام 
حيال العامل الإ�ش���امي والعربي يف اإنهاء الكثري من 

املاآ�شي التي حّلت ببع�س �شعوبه.
٭... اإنه امللك عبد اهلل

ال���ذي تعلم احلكمة من والده. واحلكمة ل تذهب اإل 
ملن ي�ش���تحقها وقد ا�ش���تحقها ذل���ك الفار�س العربي 
الأ�ش���يل الذي ع���رف اأن ال�ش���لطة هي ح���ب النا�س 
واق���رتب م���ن النا����س فاأحب���ه النا�س وفت���ح ذراعيه 
ليحت�ش���ن اجلميع يف جمال�ش���ه واكت�شف اأن ال�شدق 
هو اأق�ش���ر الطرق اإىل القلوب، فالتزم ال�ش���دق مع 
�ش���عبه يخاطبهم بكل �ش���دق واأمانة وو�شوح فازداد 
قربًا منهم فكان الفقري �ش���ديقه حتى يتوقف ل�شانه 
عن ال�ش���وؤال. وكان الغني حماوره حتى ل تتوقف يده 

عن العطاء، امتاأ قلبه بحب وطنه الكبري فاأ�شبحت 
عروبت���ه را�ش���خة ل تقب���ل امل�ش���اومة. اإنح���از بحب���ه 
اإىل �ش���واد �ش���عبه فكان املظلة التي تّت�ش���ع لكل اأبناء 

الوطن.
- دور اململك���ة يف لبن���ان، ودور اململك���ة يف الع���امل 

العربي والإ�شامي. 
للبن���ان موق���ع غ���اٍل وعزي���ز يف عق���ل وقل���ب اململكة 

العربية ال�شعودية حكمًا وحكومًة و�شعبًا.
ويف عق���ل وقل���ب املل���ك عب���د اهلل خ���ادم احلرم���ني 
ال�ش���ريفني اهتمام ولفتة خا�شة كرمية اأ�شوة باللفتة 
الكرمي���ة التي عمل من اأجلها املل���ك الراحل املغفور 
ل���ه "امللك فهد بن عبد العزيز" )رحمه اهلل( لدعم 
لبنان اإ�شوًة ب�ش���ائر الدول الإ�شامية والعربية، اإبان 
احل���رب اللبناني���ة فجاء الق���رار واخليار ال�ش���ائب 
خ���ال ف���رتة احل���رب، اأمل ون���ور واخليار ال�ش���جاع 

واحلكيم بدعم لبنان.
حم���ل امللك املغف���ور له "فهد بن عب���د العزيز" هّمه 
وبذل طاقته يف م�ش���اعدته و�شعبه يف اأيامه الع�شيبة 
لتحقيق اأمنه و�ش���امه وا�ش���تقراره وازدهاره – وقد 
جن���ح يف ذل���ك ح���ني متكن بجه���وده املخل�ش���ة ومع 
كل املخل�ش���ني وعلى راأ�ش���هم الرئي�س ال�شهيد رفيق 
احلريري اأن يجمع اللبنانيني من خال موؤ�ش�ش���تهم 
الد�شتورية وممثليهم يف املجل�س النيابي يف "مدينة 
الطائ���ف" التاريخي���ة حي���ث توافق���وا عل���ى )اتفاق 
الطائ���ف( ووثيق���ة )الوفاق الوطن���ي( بينهم، ومنذ 
ذل���ك الوقت ع���ام 1990 ب���داأ لبن���ان م�ش���رية اأمنه 
و�ش���امه وا�ش���تقراره. وكان للمل���ك "فه���د بن عبد 
العزي���ز" اأي���ادي جليل���ة وبي�ش���اء يف اإع���ادة بن���اءه 

واإعماره.
لق���د كانت اململكة العربية ال�ش���عودية دائمًا ول تزال 
وعلى راأ�ش���ها امللك عبد اهلل بن عب���د العزيز تتطلع 
اإىل اآف���اق العامل���نّي العربي والإ�ش���امي واإىل دورها 
الري���ادي يف العم���ل عل���ى حتقيق الت�ش���امن العربي 
والإ�ش���امي وخدمة الق�ش���ايا العربية والإ�ش���امية 
وخا�شة ق�شية فل�ش���طني، ولقد جعلت ال�شعودية من 
ق�ش���ية فل�شطني والقد�س ق�ش���يتها الأوىل يف دعمها 
بجهاد �ش���عب فل�شطني وانتفا�ش���ته املباركة ون�شرة 
ق�ش���يته يف املحامل الدولية ونتيجة لذلك كله تتمتع 
اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية مبكانة مرموق���ة وكلمة 
م�ش���موعة يف املج���ال ال���دويل واملنظم���ات الدولية، 
ول�شيا�ش���تها احلكيم���ة الت���ي اختطته���ا لنف�ش���ها يف 

عاقاتها مع الدول.
اإن اململكة العربية ال�ش���عودية التي ت�ش���م يف رحابها 
"احلرمني ال�شريفني" يف "مكة املكرمة" و "املدينة 

املنورة" وقبلة امل�شلمني يف العامل.
ل�شوف تظل هوى اأفئدة العرب وامل�شلمني يف العامل 

٭... اإن���ه املل���ك عبد اهلل ب���ن عبد العزي���ز "خادم 
احلرمني ال�شريفني"قائد امل�شرية امل�شرفة الطويلة

وعلى قمم احل�ش���ارة املعا�ش���رة ذاع نداء امللك واآله 
الأع���زاء داعيًا امل�ش���لمني – وامل�ش���يحيني م���ن اأبناء 
العرب اإىل اأن يتم�ش���قوا ح�شام الوحدة والتاقي يف 
وجه ما رّوج له زورًا با�ش���م ال�ش���راع بني "الثقافات 
واحل�ش���ارات" وكاأن اهلل ع���ز وج���ل مل يخلق النا�س 
اأمم���ًا وقبائ���ل ليتعارف���وا وليبنوا مع���ًا اإن�ش���انية لها 
م�ش���در واحد مثلما لها حال واحد اأخري وهي الروح 
عينه���ا ت�ش���مو عل���ى ي���د املل���ك عب���د اهلل يف مبادرة 
و�ش���عت العامل كله اأمام م�شوؤولياته بعر�شها �شامًا 
على الآخري���ن من "بني ابراهيم" على اأ�ش���ا�س من 
الح���رتام يق���رون ب���ه للدار واجل���ار وم���ن الأذعان 
ين�ش���اعون به للحق الذي ل ميكن اأن يبقى م�ش���يعًا 

على اأ�شحابه �شليبًا.
٭... اإن���ه امللك "الفار�س العربي" عبد اهلل بن عبد 

العزيز
تلك هي املبادرة وامل�ش���رية املباركة تنعم بها اململكة 
ومعه���ا الأمة بف�ش���ل من جم���ع على راأ�ش���ها رجاجة 
احلكم���ة اإىل كثاف���ة احل���ب �ش���ام عل���ى قائده���ا 
ال�ش���ادق ودع���وة اإىل امل���وىل الكرمي يبقي���ه يف هذا 
الزمن ال�ش���عب ماذًا حي���ًا ومنبعًا للرجاء والدعوة 
يف �شبيل اإحقاق احلق، فجاءت الزيارة امللكية للملك 
عبد اهلل "الفار�س العربي" اإىل �ش���وريا حتت عنوان 
العنف���وان القوم���ي العربي الواحد املوحد يف �ش���بيل 

ن�شرة الأمة العربية والإ�شامية معًا يدًا واحدة.

�لقمة �ل�ش�رية - �ل�شع�دية
�لفار�س �لق�مي �لعربي يف خدمة دينه ووطنه و�أمته

�لعزيز عبد  بن  �هلل  عبد  �ل�شريفني" �مللك  �حلرمني  "خادم 

بقلم: غالب بعا�شريي
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ال تخفي �صراً
من هي؟ ال�صخ�صية االقت�صادية الهامة التي ا�صت�صافت 
اأمـــرياً عربيـــاً بعـــد منت�صف الليـــل، للتوقيـــع على ن�س 
اتفـــاق لعقـــد م�صروع كبري قيد االإعـــداد والدرا�صة قبل 

بدء التنفيذ واالإجناز مع بداية هذا العام.

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

لبنان.

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

طلباً للنجدة املالية.

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

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

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

�صمعة العائلة.

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

يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.

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

الباحث عنه يف جمال�صه اخلا�صة.
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حممد بل�ط
مل تكـــن قمـــة دم�صـــق جمـــرد لقـــاء بني زعيمني عربيـــني، اأو قمة ثنائية عربيـــة، بقدر ما كانت حمطة بـــارزة الحتواء الو�صـــع املرتدي واأعاد 

ا�صتنها�س االأمة العربية التي باتت م�صابة بوهن �صديد يهدد كيانها و�صعوبها.
عنـــوان قمـــة دم�صـــق اإعـــادة الت�صامن العربي، اأو اخلطوة االأ�صا�صية علـــى هذا الطريق، فنظرية الـ )�س.�س( التـــي اأطلقها الرئي�س نبيه بري 

ثبت اأنها نظرية �صحيحة عك�س الرهان واحل�صاب عليها.

من قمة �لك�يت �إىل جامعة جدة: �لطريق �إىل �لت�شامن
دم�شق و�لريا�س: حك�مة �ل�حدة و�ل�فاق هما �لعن��ن

 امللك عبدالله بن عبد العزيز في دمشق
ً
الرئيس بشار األسد مستقبال

عبد�هلل - �الأ�شد: قمة �لعرب

الغالف

ه���ي �ش���يدة لها علينا الكث���ري يف كل مواقفه���ا املتقدمة، فه���ي املتاألقة 
اأب���دًا يف كل املج���الت الثقافي���ة، والفكري���ة، والرتبوي���ة والإن�ش���انية، 
والجتماعي���ة عل���ى امل�ش���توى اللبناين والعرب���ي والعاملي. ب���كل رحابة 
�ش���در وعطاء ومدى الفكر املتجدد للم�ش���تقبل، عمًا... وعطاًء وبناء 
يليق بهذا املجتمع املقاوم، وبهذه املدينة العريقة "�ش���يدا" التي عّلمت 

احلرف الأول وال�شراع الأول لتوؤكد حا�شرها وما�شيها. 

... اإنه���ا مدين���ة للحي���اة والإب���داع يف كل م���ا حتمله هذه ال�ش���يدة من 
اإمكان���ات وطموح���ات تبلغ ح���د احُللم... ال���ذي ل ُيح���د... فهي التي 
توا�ش���لت... حوارًا... ح�شاريًا... بني خمتلف احل�شارات، من خال 
دعوته���ا للعديد م���ن اأهم واأرق���ى املوؤ�ش�ش���ات وال�شخ�ش���يات العربية 

والأوروبية والعاملية.
وعقد املوؤمترات، وتكرمي املبدعني من اللبنانيني والعرب وغريهم.

وتواأمت �ش���يدا "املدينة" مع العديد من امل���دن العربية وغريالعربية. 

واأع���ادت ترمي���م كل الأماكن واملب���اين الأثرية حلمايته���ا، واملحافظة 
عليها، واإبقاءها �شعلًة ومنارًة لاأجيال.

ول يوؤثر كل هذا على ن�شاطاتها وعطاءاتها الإن�شانية، لتقدم كل اأ�شكال 
امل�شاعدات واخلدمات على امل�شتوى الرتبوي، وال�شحي، والجتماعي، 

والثقايف والعلمي لغٍد مزهر.

... اإنه����ا ال�ش����يدة بهي����ة احلري����ري رائدة املب����ادرات... واحل�ش����ور 
املميز.

... اإنها حقًا ال�ش���يدة املتاألقة يف كل زمان ومكان ت�ش���تحق منا التقدير 
وكل الح���رتام املميز نظ���رًا لأهمية دورها املميز الرائد وال�ش���امل يف 
�ش���ّتى املجالت، الذي تخّطه لها باأحرف من ذهب يف �ش���جل "الأمانة 
التاريخي���ة" له���ذه ال�ش���يدة الكبرية... بهي���ة احلريري اأخت ال�ش���هيد 
الرئي�س رفي���ق احلريري وتواأم روحه ورمز روح م�ش���ريته الطويلة...، 

من منطلق اأ�شالتها العربية يف �شبيل لبنان الواحد املوحد.

بهية �حلريري: 
ر�ئدة �ملبادر�ت... و�حل�ش�ر �ملميز

بقلم: غالب بعا�شريي
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الغالفالغالف

مبادرة خادم �حلرمني �ل�شريفني

يف قمة الكويت القت�ش���ادية يف �شباط املا�شي بادر خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اإىل الإم�شاك بيد الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد، 
فتمت امل�ش���احلة بينهما، وبالتايل حتّولت هذه القمة من قمة اقت�ش���ادية اإىل 

قمة امل�شاحلة العربية.
ويف تل���ك القم���ة انك�ش���ر اجلليد ب���ني الطرفني بعد قطيعة ل�ش���نوات اأ�ش���ّرت 
بالعاقات الثنائية بني البلدين ال�ش���قيقني، واأ�ش���فرت عن نتائج �ش���لبية لي�س 
عل���ى امل�ش���توى الثنائي فح�ش���ب بل اأي�ش���ًا على امل�ش���توى العربي نظ���رًا ملكانة 

البلدين على �شعيد الأمة واملنطقة.
وبعد امل�ش���احلة راهن البع�س على اإعادة توتري العاقات من الباب اللبناين، 
اأو من الطاقة العراقية، اأو حتى من الدرب الفل�شطيني. وكادت هذه الرهانات 
تنج���ح وتطيح بالعاق���ات التي بداأت تع���ود اإىل طبيعتها تدريجيًا واإن ب�ش���كل 

بطيء.
وكان يدرك كل من الرئي�س الأ�شد وامللك عبد اهلل اأن م�شرية اإعادة العاقات 
لطبيعتها وعمقها التاريخي حتتاج اإىل خطوات عديدة ل تقت�ش���ر على ك�ش���ر 
ج���دار اجلفاء بينهما، ول على جتميد التوتر بني الطرفني، اأو على عقد هدنة 

يف لبنان، وتخفيف الحتقان حول العراق اأو الو�شع الفل�شطيني.

حماوالت ل�شرب �مل�شاحلة

وعلى اأثر تطورات �ش���لبية ح�شلت يف هذه املحاور عادت الربود اإىل العاقات 
بني دم�شق والريا�س، وكادت تتحول اإىل قطيعة ثنائية لول حكمة كل من امللك 

عبد اهلل والرئي�س الأ�شد.
فقد حر�س الرئي�س ال�ش���وري على عدم الجنرار اإىل بع�س الأحداث والأبواق 
التي عملت جاهدة ل�شتفزازه م�شتفيدة من "ال�شقيع" الذي اأ�شاب العاقات 
ال�شورية – ال�شعودية، و�شّدد على امل�شوؤولني ال�شوريني لكي ل ينجروا اإىل مثل 
ه���ذه ال�ش���تفزازات، كما غّلّب لغة امل�ش���احلة على لغة التوت���ر يف العاقة مع 

اململكة العربية ال�شعودية.
اأما العاهل ال�ش���عودي فقد بادر يف مرحلة لحقة اإىل اإيفاد موفده اخلا�س اإىل 
دم�ش���ق الأمري عبد العزيز بن فهد ووزير الإعام والثقافة عبد العزيز خوجة 

يف رحات مكوكية اإىل العا�ش���مة ال�ش���ورية لهدف���ني: اأوًل لقطع الطريق اأمام 
حم���اولت اإعادة العاقات بني البلدين اإىل ما قبل قمة الكويت، وثانيًا للبحث 
يف �ش���بل دفع الأم���ور نحو اإح���راز املزيد من التق���دم على م�ش���توى العاقات 

انطاقًا من مناخ امل�شاحلة الذي مّت يف الكويت.
 ول �شك اأن عوامل خارجية لعبت دورًا �شلبيًا يف حماولة "فرملة" هذا التح�شن 

يف العاق���ات لكن التطورات الاحقة برهن���ت اأن قيادتي البلدين احلكيمتني 
�ش���ممتا على امل�ش���ي يف هذه امل�ش���رية الإيجابية يف العاقة لي����س من اأجلهما 
فح�ش���ب، ولي�س لعتب���ارات ثنائية، بل لعتبارات تتعل���ق بالواقع العربي الذي 
يحت���اج اإىل مبادرة مثل املبادرة التي اأخذه���ا كل من امللك عبد اهلل والرئي�س 

الأ�شد.

رد م�شرتك

ويقول م�ش���در �شيا�شي بارز اأن الأ�ش���د وعبد اهلل جنحا يف حماية املحادثات 
املكوكي���ة التي كانت جت���ري بينهما بوا�ش���طة املوفدين، واأنهم���ا اعتمدا على 
اأ�ش���لوب التكتم الإعامي لإجناح مهمة التاقي التي حتّولت يف قمة دم�ش���ق 

اإىل تفاعل متكامل يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة على امل�شتوى العربي.
ويف راأي امل�ش���در اأن هذا الأ�ش���لوب �ش���ّكل درعًا حقيقي���ًا يف وجه املداخات 
والتدخات اخلارجية لبع�س الدول التي اأرادت اأن ت�ش���ع الع�شي يف دواليب 
العاقة ال�شورية – ال�ش���عودية بهدف النيل م�شبقًا من النتائج التي �شترتتب 

عن عودة العاقة بني دم�شق والريا�س اإىل مرحلة ال�شفاء والتعاون.

�الأ�شد" "ومبادرة 

وبع���د اأقل من �ش���نة رد الرئي�س الأ�ش���د على مبادرة امللك عب���د اهلل مببادرة 
مماثل���ة عندما لبى دعوته لفتت���اح جامعة العلوم والتقني���ة العالية يف جدة، 

والتي هي من اأحب امل�شاريع على قلب امللك.
جاءت زيارة الأ�ش���د املفاجئة جلدة لت�شّكل قفزة جديدة يف م�شرية العاقات 
ب���ني البلدين، ومتّهد للقمة التاريخية يف دم�ش���ق الت���ي مل تتاأخر، بل انعقدت 
يف فرتة ق�ش���رية للغاية لأن اأ�ش����س اإعادة الت�ش���امن والتعاون والتن�ش���يق بني 

البلدين كانت قد و�شعت على الطريق ال�شحيح منذ قمة الكويت.
مب���ادرة عبد اهلل ومبادرة الأ�ش���د �ش���ّكلتا روح ه���ذه القمة، وعك�ش���تا الرغبة 
ال�ش���ادقة ل���دى كل منهم���ا م���ن اأج���ل الع���ودة بالعاق���ات ب���ني البلدين اإىل 
التاريخ الذي ي�ش���هد عل���ى دورهما يف تعزيز وتقوية اجل�ش���م العربي يف وجه 

التحديات.

قمة �شم�لية

يق���ول اأحد ال�شيا�ش���يني البارزين اأن قمة الأ�ش���د – عبد اهلل ج�ّش���دت دورين 
بارزين لبلدين عربيني كبريين. 

الدور العربي ال�ش���عودي الذي يتو�ش���ع اأكرث فاأكرث، والدور ال�ش���وري املتعاظم 
واملتقدم يف املنطقة.
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الغالفالغالف

وي�ش���يف امل�ش���در لذلك فاإن ح�ش���ر القمة بامللف اللبناين هو اأمر يف غري 
حمل���ه، مع اأهمي���ة هذا امللف، ل بل اإن ما دار بني الأ�ش���د وعبد اهلل �ش���ّكل 
مروحة يف البحث الذي تناول كل الق�ش���ايا الت���ي تهم الأمة العربية، والتي 

ت�شّكل هواج�س للعرب.
اإذًا.. انعقدت قمة دم�شق بعد قطيعة وجفاء طويلني، واأتى العاهل ال�شعودي 

اإىل �شوريا يف زيارة هي الأوىل منذ توّليه من�شبه.
ولع���ّل اأف�ش���ل ما يق���ال عنه���ا اأنها اخلط���وة البارزة ل�ش���تعادة الت�ش���امن 

العربي.
وهي قمة "�ش���مولية" ل تقت�ش���ر على لبنان اأو على العاقات بني البلدين، 

ويكفي الإ�شارة اإىل عدد امللفات التي تناولها البيان ال�شوري وال�شعودي.
ورغم الت�ش���وي�س على نتائج القمة فاإن ما �ش���در عن دم�شق والريا�س يوؤكد 
التوافق على كل امللفات بدءًا من فل�ش���طني م���رورًا بالعراق واليمن وانتهاًء 
بلبنان. كما يوؤكد ب�ش���كل ل يقبل ال�ش���ك والت�شكيك اأن هناك روؤية م�شرتكة 
�شورية – �شعودية للتعاطي مع ق�شية ال�شراع العربي – الإ�شرائيلي ويكفي 
الإ�ش���ارة هنا اإىل اأن �ش���احب املبادرة العربية يف قمة ب���ريوت 2002 امللك 
عبد اهلل قال فيها اأمام الرئي�س الأ�شد "اأن هذه املبادرة لن تبقى اإىل الأبد، 
فالوقت بداأ ينفذ"، وهذا يعك�س التقارب ال�ش���وري – ال�ش���عودي يف النظرة 
ال�شيا�ش���ية للم�شهد ال�شيا�ش���ي ال�شامل لل�ش���راع العربي – الإ�شرائيلي يف 

�شوء املزيد من التعنت الذي ميار�شه العدو.
اأما الرئي�س الأ�شد فقد خاطب امللك عبد اهلل بكثري من الود والتقدير وقال 
عنه اأنه "امللك العروبي الذي يوؤمن بالتن�ش���يق العربي". واأ�شاد بالعاقات 
الثنائية قائًا "اأن للعاقات ال�ش���ورية – ال�ش���عودية تاريخًا عريقًا وطويًا 

ومميزًا من التعاون والتن�شيق".

نتائج �لقمة

ويف نتائج القمة على م�شتوى امللفات ميكن تلخي�س الآتي:
·عل���ى امل�ش���توى اللبن���اين جاء عنوان موق���ف القمة الدعوة اإىل ت�ش���كيل 

حكومة الوحدة الوطنية للحفاظ على ال�شتقرار يف لبنان.
وح�شب م�شادر مّطلعة فاإن ما جاء يف بيايّن البلدين يعك�س اتفاقًا وا�شحًا 
عل���ى املل���ف اللبن���اين، حيث اأك���د اجلانب���ان "اأهمي���ة تعزي���ز التوافق بني 

اللبنانيني من خال ت�ش���كيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها حجر الأ�شا�س 
ل�شتقرار لبنان وتعزيز وحدته وقوته ومنعته".

·وبالن�ش���بة لل�ش���عب الفل�شطيني فقد �ش���ّدد اجلانبان ال�شوري وال�شعودي 
عل���ى �ش���رورة "ت�ش���افر اجله���ود العربي���ة والإ�ش���امية لرف���ع احل�ش���ار 
الااإن�ش���اين املفرو�س على الفل�ش���طينيني ووقف ال�ش���تيطان يف الأرا�شي 

املحتلة، وو�ش���ع حد لتمادي قوات الحتال الإ�شرائيلي امل�شتمر على حقوق 
ال�ش���عب الفل�ش���طيني واملقد�ش���ات الإ�ش���امية والتي كان اآخره���ا حماولة 

اقتحام امل�شجد الأق�شى".
على  اجلانبان  اأكد  فقد  املركزية  الفل�ش���طينية  الق�ش���ية  �ش���اأن  • اأما يف 
�ش���رورة اتخاذ اخلطوات التي ت�ش���ون احلقوق العربي���ة... وعلى مواجهة 

الإجراءات الإ�شرائيلية لتهويد القد�س.
• وكان هن���اك تطاب���ق يف وجه���ات النظ���ر ح���ول الع���راق، حيث �ش���ّدد 
اجلانب���ان على اأهمية حتقيق امل�ش���احلة يف العراق كمدخل اأ�شا�ش���ي لبناء 

عراق م�شتقل. واأكدا على وحدة و�شيادة وا�شتقرار العراق.
ال�ش���وري، على  البيان  • واأك���د الرئي�س الأ�ش���د وامللك عبد اهلل، ح�ش���ب 
التي  – ال�شعودية  ال�ش���ورية  بالعاقات  العمل لارتقاء  "اأهمية موا�ش���لة 
ت�ش���ب يف م�ش���لحة �ش���عبّي البلدين ال�ش���قيقني و�ش���عوب العامل���ني العربي 
والإ�ش���امي". واتفقا على "�شرورة انعقاد اللجنة العليا امل�شرتكة ال�شورية 
يف اأق���رب وقت ممكن، واأهمي���ة تفعيل التعاون القت�ش���ادي والتجاري من 
خال فتح اآفاق جديدة، وت�شجيع رجال الأعمال يف البلدين على ال�شتثمار 

املتبادل للو�شول بهذا التعاون اإىل ما يتطلع اإليه ال�شعبان ال�شقيقان".
وعك�ش���ت ت�شريحات امل�شوؤولني يف البلدين ال�شقيقني اأي�شًا الرتياح الكبري 
لنتائ���ج القمة، فقال وزير اخلارجية ال�ش���وري وليد املعل���م "اأن زيارة امللك 
عب���د اهلل كان���ت ناجحة بكل املعاي���ري، واأن التفاهم كان �ش���امًا بني امللك 
والرئي�س حول خمتلف املوا�شيع التي جرى بحثها واأبرزها: لبنان وفل�شطني 

والعراق و�شائر الق�شايا العربية".
وح���ول لبنان ق���ال: " اأن الهدف لكل من �ش���وريا وال�ش���عودية هو ا�ش���تقرار 
لبنان، وكانا يرى اأن ت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية هو املدخل لا�شتقرار 

املن�شود".
اأما وزير الإعام ال�ش���عودي عبد العزيز خوجة فق���د اأبدى ارتياحه لنتائج 
القمة وراأى اأنه "ميكن للبنان اأن ي�شتفيد من اأجواء القمة"، لكنه �شّدد على 

اأن ت�شكيل احلكومة يعود للبنانيني.
ويف اخلا�ش���ة، ف���اإن قمة دم�ش���ق طوت �ش���فحة م���ن العاقات ال�ش���عبة 
واملتوترة بني �ش���وريا وال�ش���عودية، وو�ش���عت اأ�شا�ش���ًا متينًا للعودة اإىل تلك 
العاقات التاريخية بني بلدين �شقيقني يعتربان "حجر الزاوية لا�شتقرار 

يف املنطقة"، على حد تعبري الوزير املعلم.
ول �شك اأي�شًا اأن تاأكيد اجلانبني على متابعة النتائج بكل دقة وعناية يفتح 
الباب اأمام مرحلة جديدة يف العاقة ال�ش���ورية – ال�ش���عودية التي ل بد اأن 

تفعل فعلها على امل�شتوى العربي ويف املنطقة.
لق���د جاءت القم���ة يف الزمان ال�ش���ح... فهل تك���ون النتائج على م�ش���توى 

الآمال؟
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جنالء زوجة �لزعيم �لر�حل م�شطفى �شعد لـ"�شيد� عرب �لتاريخ":
�لعي�ن بطب  متخ�ش�س  م�شت�شفى  باإن�شاء  م�شطفى  حلم  �أحقق  �أن  • �أمتنى 

�الأغنياء من  فغالبيتهم  �لي�م  �أما  �لفقر�ء  من  �ل�شيا�شة  رجال  كان  • باالأم�س 
قريب وقت  يف  الأوالدها  �جلن�شية  حق  �إعطاء  من  �ملر�أة  تتمكن  باأن  • �آمل 

�إعد�د وح��ر: غالب بعا�شريي وليال �لها�شم
هـــي ابنـــة ال�صـــوف، اكت�صبت الطيبة مـــن �صيدا والعنفوان من اأهل اجلبل. عا�صت يف الغربة ملـــدة 14 �صنة لتعود وتنخرط يف احلياة 
املكللـــة باملخاطـــر، اإال اأنهـــا مل تهابهـــا يوماً لكونها �صيـــدة موؤمنة باهلل بالدرجـــة االأوىل. هي توؤمن باأن االإن�صـــان م�صرّي بن�صبة %90 
وخمـــرّي بن�صبـــة 10%. ارتبطـــت باإن�صـــان �صيا�صي من الطراز االأول، مقـــاوم بامتياز، عّلمها اأهمية اأن يـــرتك االإن�صان ب�صمته يف هذه 
احليـــاة قبـــل اأن يرحـــل. عّلمهـــا معنى الت�صحيـــة والكفاح، و�صجعهـــا لدخول املجال االإن�صـــاين خلدمة اأكر عدد ممكـــن من النا�س 

وتاأمني احتياجاتهم.
اإنهـــا ال�صيـــدة جنـــالء حمدان �صعد زوجة الزعيم الراحل م�صطفى �صعد الذي ما زال النا�س اأوفياء لذكراه ملا قدمه لهم يف حياته. 
وملا ت�صعى اأن تقدمه لهم �صريكة العمر اإحياًء لذكراه. هي تعتر باأن املراأة غري من�صفة، وعليها اأن ت�صارك بفعالية اأكر يف املجال 
ال�صيا�صـــي ال اأن تكـــون م�صاركتهـــا فقـــط من خالل االإرث ال�صيا�صـــي، وال �صيما اأن هناك �صيدات تتمتّعـــن بدرجة عالية من الكفاءة. 
حياتها مليئة بامل�صوؤوليات، اإال اأن ذلك مل مينعها من تاأدية دورها االأ�صا�صي كاأم فا�صتطاعت اأن تربي ثالثة فتيات بعمر الورد دون 
اأن تن�صـــى دورهـــا كزوجـــة، حتر�س على اإكمال الر�صالة التـــي �صّطرتها مع الزوج الراحل رحمه اهلل. "�صيـــدا عرالتاريخ" التقتها، 
فكان حواراً �صاماًل تطرق اإىل البدايات والطفولة وال�صعوبات التي تخللت هذه الرحلة الطويلة، باالإ�صافة اإىل اآرائها املتنوعة يف 

العديد من املوا�صيع، فكان اللقاء التايل:

حوارحوار

حياة �أ�شيلة
حمـــدان  جنـــالء  ال�صيـــدة  هـــي  مـــن   •
والعائلـــة  الطفولـــة  عـــن  ومـــاذا  �صعـــد، 

واالأ�صدقاء؟
 " ب���كل توا�ش���ع اأن���ا �ش���يدة مثل كل ال�ش���يدات من 
باتر – ال�شوف من اآل حمدان ترعرت يف ال�شوف، 
ث���م اأقمت يف الربامية- �ش���يدا، لوجود عائلة اأمي 
م���ن اآل جنباط اإىل جانب عائلة من ال�ش���وف من 
اآل ج���ربان. وق���د اأخ���ذت الطيبة من اأهل �ش���يدا 

و"العنفوان" من اجلبل.
تعلم���ت يف مدر�ش���ة "الأم���ريكان" الت���ي اأعطتني 
الكث���ري من الأ�ش���ياء واأثرت علّي كث���ريًا من ناحية 
الثقافة والوعي. كما ع�ش���ت خ���ارج لبنان ملدة 14 
�ش���نة وكان زواجي الأول يف �شوي�ش���را، لكن القدر 
والظ���روف اأعادتن���ي اإىل �ش���يدا فتعلم���ت احلياة 
الأ�ش���يلة واملب���ادئ ال�ش���حيحة اإىل جان���ب زوجي 
الراحل م�ش���طفى �ش���عد الذي علمني الت�ش���حية، 
وعلمن���ي اأي�ش���ًا كي���ف يرتك الإن�ش���ان ب�ش���مة يف 

احلياة.
لقد اأدركت معنى احلي���اة والكفاح والثقة بالنف�س 
فانطلقت مبركز العيون بت�شجيع منه. اأما بالن�شبة 
لعائلتي فقد علمتني الكثري، واأنا بقيت على عاقة 

جيدة معها يف كل الظروف".

ت�ش���يف: " لق���د كان���ت طفولتي جميل���ة. وما زلت 
اأحم���ل منها اأجمل الذكري���ات على قلبي، واأحافظ 
على العديد من الأ�ش���دقاء ولدي �ش���ديقة عزيزة 

علّي منذ الطفولة وحتى الآن.
مليئ���ة  وكان���ت  الطفول���ة غني���ة ج���دًا،  ذكري���ات 
بالألعاب التي كنا نحر�س على اخرتاعها عك�س ما 
هو حا�ش���ل اليوم، واأذكر اأنن���ا كنا نبحث عن قطع 
القما�س ال�ش���غرية كي نخيطها ف�شاتينًا ل� "اللعبة 

لأننا مل نكن نحظى باأكرث من واحدة".

�حلكمة �شرورة

باأنـــك تاأذيت من  • هـــل �صعـــرت يومـــاً ما 
�صخ�س معني اأو من كالم معني؟

" ه���ذه امل�ش���األة ل تهمني كث���ريًا ول اأقف عندها 
لأن الإن�ش���ان عندما يك���ون حكيم���ًا يف تعاطيه مع 

السيدة نجالء خالل الحوار والزميلة ليال الهاشم والزميل غالب بعاصيري
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حوارحوار

 " م���ع الأ�ش���ف اإن ال�شيا�ش���ة يف لبن���ان بغالبيته���ا 
تاأت���ي من منطل���ق الإرث ال�شيا�ش���ي، وبالرغم من 
اأن هناك �ش���يدات كرث يتمننّي الو�ش���ول وامل�شاركة 
اإل اأنه���ن مبعدات ب�ش���كل اأو باآخر. وهنا يهمني اأن 
اأو�ش���ح اأنه لي�س لدي اأي تفرقة بني الرجل واملراأة، 
لكنني اأ�ش���عر باأن الدور ال�شيا�ش���ي للمراأة يجب اأن 
يك���ون اأكرب من ذلك لأنها خمولة ول ينق�ش���ها اأية 

كفاءة على الإطاق.
كذل���ك هناك اإجح���اف كبري بحقها ول �ش���يما يف 

م�شائل ال�شرع.
ويف ه���ذا املجال ل بد من اأن نن���ّوه باجلهد اجلبار 
ال���ذي يق���وم ب���ه املجل����س الن�ش���ائي، بالرغم من 

التجاذبات ال�شيا�شية التي تعر�س لها؟.

لها حق يف �جلن�شية

اإجحاف كبري بحق املراأة ومتييز  • هناك 
يف بع�ـــس اأدوارهـــا وال �صيمـــا فيمـــا يتعلـــق 
فمـــا  الأوالدهـــا،  اجلن�صيـــة  اإعطـــاء  بحـــق 

راأيك؟
" لق���د ح�ش���رت ن���دوة للوزير زياد ب���ارود تناول 
خاله���ا هذه امل�ش���األة، واأن���ا اأمتن���ى اأن يبقى هذا 
الهتمام متواجد دومًا ول �ش���يما اأن هذه الق�ش���ية 
حمق���ة وتطال عددًا كب���ريًا من ال�ش���يدات اللواتي 
يع�شن هنا ومل يتمكّن من اإعطاء اجلن�شية لأولدهن 
وهذه اأي�شًا من الق�شايا الأ�شا�شية التي يطالب بها 
املجل�س الن�شائي، واأنا لدي اإح�شا�س باأننا �شنتمكن 

قريبًا من احل�شول على هذا احلق".

املعـــرتك  دخـــول  يومـــاً  فكـــرت  هـــل   •
ال�صيا�صي اللبناين؟

اأع�ش���ق ال�شيا�ش���ة، لكنن���ي  اأنن���ي  " اأب���دًا، علم���ًا 
لبن���ان  يف  ال�شيا�ش���ة  لأن  بامل�ش���اركة  اأرغ���ب  ل 
بغالبيته���ا حتت���اج لأن تكذبي، بالأم����س كان رجال 
ال�شيا�ش���ة فقراء اأم���ا اليوم فغالبيته���م اأغنياء اإن 
مل نقل جميعهم. لذلك ترينني اأبتعد عن م�شاهدة 
الربام���ج ال�شيا�ش���ية واأ�ش���اهد الربام���ج الثقافية 

والجتماعية".

�صعد؟ جنالء  تطمح  ماذا  اإىل  • ختاماً، 
" اأنا بطبعي طموحة جدًا وحاملة، وكل ما متنيته 
حققت���ه لغاية اليوم بف�ش���ل الأي���ادي اخلرية التي 
دعمت ن�ش���اطاتي الثقافية والإن�شانية وهنا اأخ�س 

بالذكر الوزيرة ال�شيدة ليلى ال�شلح.
اأم���ا احُللم الذي اأطم���ح اإىل حتقيق���ه والذي كان 
بالأ�ش���ا�س حل���م م�ش���طفى هو اإن�ش���اء م�شت�ش���فى 
متخ�ش����س بطب العيون، فاإن �شاء اهلل اأمتكن من 
حتقيق هذا احلل���م واإل فاأمتنى على ابنتي �ش���ارة 
اأن حتققه يف يوم من الأيام، لأن املوؤ�ش�ش���ات تبقى 

بينما نحن نرحل.

• مـــا هـــو عدد العمليـــات االإجمايل الذي 
العـــام مـــن خـــالل مركـــز  بـــه هـــذا  قمتـــم 

العيون؟
" لق���د اأجنزن���ا ما يفوق ال���� 3000 األف عملية، 
كم���ا ا�ش���تقبلنا م���ن خمتل���ف مدار����س �ش���يدا ما 
ل يق���ل ع���ن املئ���ة طف���ل، فاأجرين���ا الفحو�ش���ات 
والإج���راءات الازم���ة له���م، وذل���ك م���ن خ���ال 
تعاونن���ا مع اجلمعي���ات الأهلية يف �ش���يدا، وقد مت 

متويل هذا امل�شروع من قبل اإ�شبانيا.
ونحن ل���دى ا�ش���تقبالنا لأي مري����س نحر�س على 
تاأمني ما يلزمه من عاج من خال ات�شالتنا مع 

امل�شت�شفيات واجلهات املعنية.
واإن �ش���اء اهلل �شنتمكن من افتتاح مركز يف جزين 
خ���ال الع���ام 2010 بالإ�ش���افة اإىل مركز اآخر يف 
عالي���ه، على اأم���ل اأن نتواجد يف خمتل���ف املناطق 

اللبنانية".
وختام���ًا، اأمتن���ى اأن يع���ود لبن���ان ل�ش���ابق عه���ده 
منارة لل�ش���رق، ولت�ش���ود املحبة بني النا�س وليعمل 
اجلمي���ع مل�ش���لحة البل���د دون التفكري بامل�ش���الح 

ال�شخ�شية".

الآخري���ن ل تعود لهذه الأم���ور من اأثر، واحلمدهلل 
اأنن���ي قّلم���ا تعر�ش���ت ملث���ل ه���ذه املواق���ف. حاول 
البع�س لدى رجوعي اإىل �شيدا اأن يوؤذيني، لكنني 
كما �شبق اأن ذكرت لك مل اأتوقف عند هذه امل�شاألة 
ول �شيما اأنني كنت األقى دومًا الدعم من عائلتي.

واحلم���دهلل، اليوم بناتي اأ�ش���بحن �ش���بايا، ابنتي 
الك���ربى رن���ا ر�ش���املي متاأهل���ة وتعي����س حاليًا يف 
وا�شنطن مع زوجها حممد اخلليل، ونادين متاأهلة 
م���ن حممد ملك، وهما من زواج���ي الأول، وهناك 
ابنتي ال�ش���غرى �ش���ارة وهي ابنتي من م�ش���طفى 
رحم���ه اهلل وقد دخلت ه���ذه ال�ش���نة اإىل اجلامعة 

للتخ�ش�س يف جمال الإدارة والت�شويق.

ون نحن م�شريرّ

• هـــل حتر�صـــني اإىل توجيهها اإىل مكان 
معنّي؟

وواعية حمبة  فتاة طيبة  تكون  اأن  على  " اأوجهها 
ل���كل النا����س اأما الوجه���ة الأخ���رى فاأتركها للقدر 
واأحر����س عل���ى اأن تعي�س كل مرحلة م���ن عمرها. 
ول �ش���يما اأنها عا�ش���ت يف املنزل وراأت والدها وهو 

مري�س، ويف عمر احلادية ع�شرة تويف.
واأنا ك���وين اإن�ش���انة موؤمن���ة اأعترب باأننا م�ش���ريين 
بن�ش���بة 90% وخمريين بن�ش���بة 10%، لذلك اأترك 
الأم���ور للرب ولكن كما يقال "ا�ش���عى يا عبدي كي 
ا�شعى معك". لذلك ل اأعلم كيف �شيكون م�شتقبلها 

لكن بالتاأكيد اأمتنى لها الأف�شل.
باخت�ش���ار، عاقتي م���ع بناتي ممت���ازة ونحن نبقى 
دومًا على توا�شل م�شتمر، ونحن �شديقات بامتياز".

�للقاء �الأول

الزعيـــم  مـــع  االأول  اللقـــاء  مت  كيـــف   •
م�صطفى �صعد؟

" بالدرجة الأوىل، اأنا كنت معجبة جدًا ب�شخ�شية 
معروف �ش���عد رحم���ه اهلل لأنه كان اإن�ش���انًا وطنيًا 
ب���كل معنى الكلم���ة. وقد تعلمت اأنا وم�ش���طفى يف 
نف�س املدر�ش���ة. بعدها اختار كل منا طريقه. لكن 
يف اأواخ���ر الثمانين���ات التقينا، وبع���د ذلك جمعنا 

القدر �شويًا، وهكذا كان".

�ل�شع�بات

واجهتهـــا  التـــي  ال�صعوبـــات  عـــن  • مـــاذا 

ومقـــاوم  �صيا�صـــي  باإن�صـــان  بارتباطـــك 
كبري؟

اإىل عامل وا�شع  اأدخل  اأنني  اأعلم  "بالتاأكيد، كنت 
ج���دًا ومل���يء بامل�ش���وؤوليات، لكنني بطبع���ي اأحب 
املغام���رة ول اأخاف بل بالعك�س ف���اإن كانت احلياة 
ب�شيطة اأ�شعر بامللل. لأن لدي الطاقة لأقدم الكثري 
من العطاءات. لذلك مل ا�ش���عر يومًا باخلوف على 
نف�ش���ي، رمب���ا اأحيان���ًا كنت اأ�ش���عر باخل���وف على 

الأولد.
وهن���ا ل ب���د اأن اأ�ش���ري باأن���ه بالرغم م���ن اختاف 
التي���ارات ال�شيا�ش���ية، اإل اأن النا����س كان���ت دوم���ًا 
تدرك اجليد من ال�ش���يء، وهذا الأم���ر ظهر جليًا 
مث���ل رحيل م�ش���طفى يف الع���ام 2000 عندما نال 
اأكرث ن�شبة من الأ�شوات يف اجلنوب ولبنان اأجمع. 
فالإن�شان عندما يكون �شادقًا ويعمل بجهد خلدمة 

جمتمعه، فال�شعب لن يخذله اأبدًا".

�ملجال �الجتماعي

و�صائـــر  االجتماعـــي  ال�صـــاأن  عـــن  • مـــاذا 
الن�صاطات االأخرى؟

العي���ون، مت افتتاح مرك���ز معروف  بن���ك  " قب���ل 
�ش���عد الثق���ايف خ���ال الع���ام 1990 وكان ي�ش���مل 
ن�ش���اط املرك���ز العديد من املعار�س وامل�ش���رحيات 
وقد ج���اءت فرق م���ن خمتلف اأنح���اء العامل منها 
ال�شينية والأوكرانية وغريها، كذلك قدمت فرقة 
كركا عر�شًا ومت ا�شت�شافة املخرج العاملي العربي 
م�ش���طفى العق���اد وولي���د عق���ل وماج���دة الرومي 

وغريهم من الفنانني.

بع���د ذل���ك، انطلق���ت اإىل الهتمامات الإن�ش���انية 
واأن�شاأت مركز العيون. 

وملنا�ش���بة مرور 17 �ش���نة على اإن�ش���اء ه���ذا املركز 
اأردن���ا اأن ندمج ال�ش���ق الإن�ش���اين والثقايف معًا من 
خال وفد لفنانني لبنانيني يحمل ويحفظ الرتاث 
اللبن���اين يراأ�ش���هم الأ�ش���تاذ برن���ار رنو �ش���ياأتون 
خ�شي�ش���ًا لري�ش���موا �ش���يدا يف ال� 25 من ال�ش���هر 
اجلاري بالتن�ش���يق مع بلدية �ش���يدا وهم باأنف�شهم 
�ش���يختارون املكان، وريع هذا احلدث �ش���يعود اإىل 
مركز العيون". وتعّد لهم البلدية حفل تكرميي يف 

نهاية الربنامج.

• ما راأيك بو�صع املراأة عموماً واللبنانية 
ب�صكل خا�س؟

ملدة طويلة  ع�ش���ت يف اخلارج  فقد  تعلمني  " كما 
وبالرغ���م م���ن التحرر ال���ذي يحكى عن���ه اإل اأنني 
اأح�ش�ش���ت باأن املراأة مهم�ش���ة ج���دًا ووحيدة بينما 

يف لبنان هي معززة ومكّرمة.
وهنا اأود اأن اأقدم التحية للمراأة اللبنانية التي لولها 
ملا ا�شتمر لبنان، ول �شيما الأم اللبنانية التي ت�شبثت 

باأر�شها وزرعت حب الوطن يف قلب اأبنائها.
لذل���ك اأنا اأكن الح���رتام الكبري للم���راأة اللبنانية 
التي بالرغم من عذاباتها ا�ش���تطاعت اأن ت�ش���مد 

لتقدم الأف�شل دومًا لأبنائها ولهذا الوطن. 

لنبتعد عن �الإرث �ل�شيا�شي

املـــراأة  دور  عـــن  را�صيـــة  اأنـــت  هـــل   •
في حديقة املنزلال�صيا�صي؟

السيدة نجالء والزميلة ليال الهاشمالسيدة نجالء مع الوالده
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من ه�؟

الدين؟ عز  اأحمد  الدكتور  هو  • من 
 "اأنا اإن�شان من اجلنوب، من ذاك اجليل ال�شبعيني 
الذي جاهد وبنى نف�ش����ه بنف�شه مب�شاعدة الوالد 
اأوًل بالإ�ش����افة اإىل م�ش����اعدات اأخرى، واأنا اأ�شكر 
اهلل دائمًا على هذه الِنَعم لأنه كان دومًا يقف اإىل 

جانبي يف كل حمطات حياتي".

والبدايات؟ الطفولة  عن  • ماذا 
"بداأت الدرا�شة يف مدر�شة ال�شيعة التي كانت 
عب����ارة عن غرف����ة واأ�ش����تاذ كان يعلمن����ا الكتابة 
والقراءة، بعدها انتقلت اإىل مدر�ش����ة يف �ش����ور 
ك����ي اأدر�س واأنال �ش����هادة "ال�ش����رتيفيكا" بغيت 
اأن اأ�ش����بح فيم����ا بع����د معلمًا. وفع����ًا ذهبت اإىل 
�ش����ور واأنا يف �شن العا�شرة، فا�شتاأجر يل الوالد 
يومها غرفة وبقيت وحدي، وكان الوالد ير�ش����ل 
يل "ال����زوادة" يوميًا، واأذكر اأن����ه يف اأحد الأيام 
ب�ش����بب الأمطار الغزي����رة مل يتمك����ن الأهل من 
اإر�ش����ال "الزوادة" فبقيت ملدة يومني با طعام 
فاأغمي علّي اأثناء الدرا�شة، فما كان من اأ�شتاذي 
�ش����رحان �ش����رحان )مدير اجلعفرية يومها( اإل 
اأن اأعطاين ن�ش����ف لرية كي اأتدبر اأمري، وفعًا 
نلت �شهادة "ال�شرتيفيكا"، وانتقلت اإىل �شيدا، 

فكانت "الزوادة" تلحقني اإىل �شيدا.
ويومه����ا كان ع����ادل ب����ك ع�ش����ريان ي�ش����جع على 
الدرا�ش����ة والِعلم فطلب من والدي اأن ير�ش����لني 
اإىل ب����ريوت اإىل اجلامع����ة الأمريكي����ة لإكم����ال 
الدرا�ش����ة الثانوية حيث نلت �شهادة البكالوريا- 

ق�شم اأدبي.

دخ�ل �لطب 

الطب؟ جمال  اخرتت  • كيف 

"كنت اأحلم دائمًا منذ ال�شغر اأن اأدر�س الطب 
ك����ي اأعالج النا�س ول �ش����يما بعد اأن مر�ش����ت يف 
ال�ش����َغر لفرتة ل باأ�س بها، ول �شيما اأن املنطقة 
اآن ذاك مل يك����ن فيها الكثري م����ن الأطباء. ومبا 
اأن اجلامعة الأمريكي����ة كانت تعتمد الإنكليزية، 
والي�ش����وعية كان من ال�ش����عب الدخول اإليها. مل 
يك����ن هناك من حّل �ش����وى ال�ش����فر اإىل فرن�ش����ا 
لكن الوالد رف�س اإر�ش����ايل اإىل هناك خمافة اأن 
اأ�شيع و�ش����ط الأجواء الفرن�شية فا�شطررت لأن 
اأُعّلم ملدة �شنة يف الكلية العاملية اإىل اأن ت�شجلت 
يف كلي����ة احلقوق، وكنت ق����د تقدمت من وظيفة 
يف اجلمرك وجنحت. لكن الظروف �ش����اءت اأن 
اأق����راأ يف اجلريدة باأن اإ�ش����بانيا ق����د تقدمت ب� 8 
منح درا�شية لطاب لبنانيني، فهرعت فورًا اإىل 
هناك وت�ش����جلت لاإمتح����ان املطلوب وجنحت، 
وفعًا كنت من بني الذين �ش����افروا اإىل اإ�شبانيا 
على اأ�شا�س درا�ش����ة التاريخ، لكنني هناك وبعد 

اإ�ش����رار م����ن قبل����ي حّول����ت اإىل درا�ش����ة الط����ب 
وجنحت لكنني ل اأنكر ال�شعوبات التي واجهتني 
لكن التحدي كان اأكرب مما دفعني دومًا للمزيد 
من النجاح وكنُت اأدر�����س يوميًا من الرابعة بعد 
الظهر اإىل العا�شرة م�شاًء واأنا اأ�شع احلزام كي 
ل اأحترك من مكاين اإىل اأن نلت �ش����هادة الطب 
وكان ل بد من اإكمال امل�ش����رية فتخ�ش�ش����ت يف 
جم����ال اجلهاز اله�ش����مي يف اأملانيا حيث دفعني 

اإىل ذلك اأ�شتاذي، وهكذا كان.
وق����د ح�ش����ل يل على منحة، لكنن����ي قبل ذهابي 
جئت اإىل لبنان وقدم����ت امتحان "الكولوكيوم" 
وجنحت به وع����دت بعده����ا اإىل اأملانيا، فتعلمت 
اللغة الأملانية ملدة �ش����تة اأ�ش����هر، وق����د وقف اهلل 
اإىل جانبي كثريًا يف تلك الأوقات كي اأمتكن من 

اإكمال الدرا�شة".

اأملانيــــا  يف  بالبقــــاء  يومــــاً  فكــــرت  • هــــل 

اأخ�صائي اجلهاز اله�صمي الدكتور اأحمد عّز الدين:
دخ�ل �لطب كان حلمًا �شعيت بجهد لتحقيقه

ي �أما تر�شحي لـ �لنيابة فجاء بطلب من �لرئي�س نبيه بررّ

ح��ر: �شمار �لرتك
هـــو ابـــن اجلنـــوب مـــن قرية "العبا�صية"، من ذاك اجليـــل ال�صبعيني الذي جاهد وبنى نف�صـــه بنف�صه، ن�صاأ يف مدر�صة ال�صيعـــة لينطلق منها اإىل 
غر،  العديـــد مـــن النجاحـــات وال �صيمـــا اأنه كان ي�صع دائماً اأمامه هدفاً واحداً ال ثاين له، اأال هو دخول جمال الطب الذي كان يحلم به منذ ال�صِّ

وذلك بغية معاجلة اأهل �صيعته والفقراء من النا�س.
وهكـــذا، انطلـــق يف دنيـــا املجهـــول، فاأحرز النجاح تلو االآخر، بالرغم من �صغر �صنه يومها، فكان عنواناً للتحديات امل�صتمرة التي تكللت فيما بعد 

اإجنازات ال حدود لها.
وبالرغـــم مـــن عالقاتـــه، بالكثـــري مـــن ال�صخ�صيات البارزة يف خمتلف مراحـــل حياته، اإال اأنه رف�س مـــراراً دخول املعرتك ال�صيا�صـــي الأنه اأبى اأن 

يبتعد عن ممار�صة الطب.
اإنه االأخ�صائي يف اجلهاز اله�صمي الدكتور اأحمد عز الدين الذي دخل بدوره اإىل ال�صاأن االجتماعي اأي�صاً كي يوؤمن املزيد من اخلدمات الأبناء 

جمتمعه، فكان �صباقاً يف العديد من املواقف.
هو ياأ�صف ملا اآلت اإليه االأو�صاع يف لبنان من تقاتل مذهبي وطائفي ينعك�س �صلباً على املجتمع ككل وال �صيما االأطفال، ويتمنى اأن يتمكن العرب 
من اإن�صاء احتاداً عربياً مبثابة االحتاد االأوروبي، الفتاً اإىل �صرورة حترر الذات من االأطماع، موؤكداً يف الوقت نف�صه اإىل اأهمية الطموح �صرط 

اأن ال يكون على ح�صاب خراب البلد.
لكل  فخراً  يعتر  والذي  املجاالت  كافة  يف  املتمّيز  االإن�صان  هذا  على  ال�صوء  لت�صلط  الدين  عز  اأحمد  الدكتور  التاريخ" التقت  عر  "�صيدا 

اأبناء هذا الوطن ملا ميثله من رمز للتحدي والنجاحات املتتالية، فكان احلوار االآتي:

الدكتور أحمد عز الدين محاضرًاوفد الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي مع الرئيس بري

متّكنا من رعاية 11 ألف 
يتيم وختّرج ما يفوق

الـ 4 آالف طالب من خالل 
اجلمعية اإلسالمية 

للتخصص العلمي
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شخصية العددشخصية العدد

خالل حفل الجمعية الخيرية آلل عز الدين د. عز الدين مع وفد جمعية الصداقة اللبنانية- اإلسبانية لدى زيارة الرئيس ميشال سليمان

أمتنى إنشاء 
احتادًا عربيًا شبيهًا 

باالحتاد األوروبي

العلم ليس شهادة بل 
ثقافة وحضارة وحترر 

للذات من األطماع

الطموح مهم شرط 
أن ال يكون على حساب 

الناس وخراب البلد

آسف عندما أرى اإلسرائيلي 
يدخل لألردن دون »فيزا« 

بينما العربي حيتاج هلا

االجتماعي؟ العمل  عن  • ماذا 
الإ�ش����امية  اجلمعي����ة  يف  فاع����ل  ع�ش����و  "اأن����ا 
موؤ�ش�ش����ة  ت�ش����لمت  وق����د  العلم����ي  للتخ�ش�����س 
ال�ش����نابل لرعاي����ة اليتي����م الت����ي حر�ش����ت عل����ى 
تنظيمه����ا ب�ش����كل م�ش����تقل تاب����ع للجمعي����ة وهي 
تعن����ى برعاية اأكرث م����ن 11 األف يتي����م وما زلنا 
م�ش����تمرين. كما اأننا خّرجنا من خال اجلمعية 

ما يفوق األ� 4 اآلف طالب جامعي".

�لطم�ح 

تطمح؟ ماذا  • اإىل 

كل  اأرادت  كما  الطائفي����ة  نغذي  اليوم  " نح����ن 
م����ن اأم����ريكا واإ�ش����رائيل، ونغ����ذي املذهبية بني 
بع�ش����نا البع�س، لدرج����ة اأن الأطفال اأ�ش����بحوا 
يتقاتلون بني بع�ش����هم البع�س بهذا النمط. من 
هذا املنطلق، علينا اأن نوؤكد على اأهمية الإ�شام 
الواح����د لكن م����ع الأ�ش����ف كل منه����م يغني على 

لياه.
لذل����ك كل ما اأطمح اإلي����ه اأن يكون هناك تغيريًا 
يف الفك����ر والروؤي����ة الوطنية املحلي����ة والعربية، 
واأمتن����ى اأن اأرى يف يوم من الأيام احتادًا عربيًا 
كالحت����اد الأوروب����ي. لأنن����ي اآ�ش����ف عندما اأرى 
"في����زا"  دون  الأردن  اإىل  يدخ����ل  الإ�ش����رائيلي 
بينما اأنا العربي اأحت����اج اإىل "فيزا" هذا الأمر 

يحزنني كثريًا.
فالِعل����م لي�س �ش����هادة فقط بل ثقافة وح�ش����ارة 
وحت����رر لل����ذات م����ن الأطم����اع. فالطم����وح مهم 
�شرط اأن ل يكون على ظهر النا�س وعلى خراب 

البلد.

�حلنني �إىل �إ�شبانيا

اإ�صبانيا؟ اإىل  حتّن  هل  • ختاماً، 
الذي  البلد  له����ذا  من����ي  ووفاء  تاأكي����د،  " ب����كل 
ح�ش����نني وعّلمن����ي، اتفق����ت م����ع جمموع����ة من 
اإن�ش����اء  عل����ى  والأ�ش����دقاء  القدام����ى  الزم����اء 
جمعية لبنانية ت�ش����م حتت لوائه����ا جميع هوؤلء 
"جمعي����ة خريج����ي  اأن�ش����اأنا  املتخرج����ني حي����ث 

اجلامع����ات واملعاهد الإ�ش����بانية"، وذلك بتاريخ 
اأدع����ى  اأن  احل����ظ  يل  وكان   ،1966  /6  /14
لرئا�ش����تها ملدة اأربع �شنوات متتالية جتددت بعد 
ذلك لدورة اأخرى فقط، اإل اأن الأحداث الأليمة 
التي عانى الوطن منها اأدت اإىل انهيار اجلمعية 
والتوق����ف نهائي����ًا ع����ن اأي دور له����ا على �ش����عيد 
الأهداف التي اأن�ش����اأت من اأجلها وتتمثل مبد يد 
الع����ون اإىل ع����دد من الط����اب اللبنانيني الذين 
كانوا يتابعون درا�شتهم على نفقتهم اخلا�شة يف 
اإحدى اجلامعات الإ�ش����بانية وذلك بتخ�ش����ي�س 
م�ش����اعدة �شنوية لكل من كانت تتعرث به اخلطى 
ب�ش����كل ط����ارئ ومل يع����د باإمكان����ه من موا�ش����لة 

درا�شته اجلامعية دون هذه امل�شاعدة.

اللبنانية  ال�صداقة  • وماذا عن جمعية 
االإ�صبانية؟

"مّت ت�ش����كيلها من عدد كبري من ال�شخ�ش����يات 
اللبناني����ة، واأولين اجلمي����ع �ش����رف رئا�ش����تها، 
ونح����ن نحر�س من خاله����ا على تر�ش����يخ اأمنت 
الإ�ش����باين  ال�ش����عب  م����ع  ال�ش����داقة  عاق����ات 

وامل�شوؤولني يف احلكم هناك.

�آل عز �لدين  

عــــز  اآل  جمعيــــة  عــــن  مــــاذا  ختامــــاً   •
الدين؟

تاأ�ش�ش����ت  "اجلمعي����ة اخلريي����ة لآل ع����ز الدين 
يف املا�ش����ي مبب����ادرة وجه����د كبري من �ش����ماحة 
العّام����ة ال�ش����يخ مو�ش����ى ع����ز الدي����ن، وكان يل 
�ش����رف رئا�ش����تها منذ بدء اإحياءه����ا من جديد، 
فحر�ش����ت عل����ى توطي����د عاقات التوا�ش����ل بني 
الأقارب والأهل وتقدمي امل�شاعدة ومّد يد العون 
وتاأم����ني فر�����س التعلي����م للمحتاج����ني منهم مع 
اإقام����ة اإفط����ار رم�ش����اين يف كل ع����ام لاإجتماع 
باأكرب عدد من الأق����ارب على اختاف اأماكنهم 

واأعمارهم.
ونح����ن بدورنا ل ي�ش����عنا �ش����وى اأن نفتخر بهكذا 
�شخ�ش����ية، كونها حتّدت امل�ش����تحيل لت�ش����ل اإىل 
اأعل����ى املرات����ب باملجه����ود ال�شخ�ش����ي واملثابرة 
اليومية بغية الو�ش����ول اإىل الهدف املن�شود، وما 
الدكت����ور اأحمد عز الدين �ش����وى قدوة نتمنى اأن 
يحتذي بها �ش����باب اليوم ليعلموا اأن لي�س هناك 
من م�ش����تحيل، فم����ن يثابر ل بد واأن ي�ش����ل اإىل 

مبتغاه ل حمالة.

والعمل هناك؟
لكنني  والعم����ل،  هن����اك  البقاء  عل����ّي  "ُعِر�����س 
فك����رت مبا�ش����رة باأهل����ي وب�ش����يعتي الت����ي ه����ي 
بحاج����ة اإيّل خ�شو�ش����ًا واأن����ه يف تل����ك الأيام مل 
يكن هناك من اأطباء فرف�ش����ت البقاء وف�شلت 
الع����ودة اإىل البل����د،  و�ش����دقيني بالرغم من كل 

الظروف فاأنا ل�شت بنادم".

�شريكة �لعمر

للمرة  العمــــر  ب�صريكة  التقيــــت  • كيــــف 
االأوىل؟

"اللقاء الأول، كان خال حفل زفاف الدكتور 
اأخ  ابن����ة  تك����ون  زوجت����ي  لأن  �ش����اهني،  رفي����ق 
الدكتور رفيق �ش����اهني، وكانت يومها ت�ش����تقبل 
املدعوي����ن. فم����ا اإن راأيتها حت����ى اأُعجبت بتلك 
ال�ش����يدة ف�شاألت عنها فقالوا يل هي ابنة توفيق 
�ش����اهني. وعندما راأيته����ا مل اأعد اأهتم بالعر�س 
بل بها فق����ط، فقررت التعّرف اإليه����ا والتقّرب 
 B.U.C �م����ن العائلة. وكانت يومه����ا تتعلم يف ال
وت�ش����كن لدى جدتها يف بريوت، وقد ُطِلب مني 
يومه����ا معاجل����ة اجل����ّدة، فاأ�ش����بحت اأزوره����م 
ق����د  وكن����ت  الن�ش����يب.  مّت  اأن  اإىل  با�ش����تمرار 
قررت م�ش����بقًا اأن اأت����زوج من اجلنوب كي تكون 
ال�ش����ريكة متفهمة لعاداتنا وتقاليدنا فا تكون 
بعيدة عن بيئتنا، وفعًا تزوجنا واحلمد هلل اأنا 
�شعيد جدًا بهذا الزواج ول �شيما اأنها كانت ِنعم 

الزوجة".

�أبرز �ل�شخ�شيات

ال�صخ�صيــــات  اأبــــرز  عــــن  حتدثنــــا  • لــــو 
التي التقيتها يف مراحل حياتك؟

"طبعًا، هناك عادل بك ع�ش����ريان رحمه اهلل، 
واأحمد بك الأ�ش����عد الذي �شرفني يف اأحد الأيام 
بزي����ارة اإىل العي����ادة وكان يع����اين م����ن القرحة 
يف املع����دة ويف تل����ك الأيام اأدوي����ة القرحة كانت 
�شئيلة جدًا وكنا نعتمد على احلمية، بينما اليوم 
فنحن نعال����ج القرحة بن�ش����بة 92 اإىل 97% دون 
اإي عملي����ة جراحي����ة بينما يف املا�ش����ي كان يتم 
العك�����س. وهك����ذا توط����دت عاقت����ي باأحمد بك 
الأ�شعد فاأ�شبحت اأزوره يف املنزل اإىل اأن اأقنعته 
باإج����راء العملية يف فرن�ش����ا لكن����ه مل يتمكن من 

اإجراءها لأن املوت �شارعه.

كما �ش����ررت بلقاء ال�ش����يد مو�ش����ى ال�شدر الذي 
ج����اءين ملعاجل����ة اأح����د الأقرب����اء، بعده����ا بنينا 
عاق����ة �ش����داقة ووّد ف�ش����عرت يومه����ا ب����اأن هذا 
الإن�ش����ان متميز ولدي����ه اأفكار متكنه ب����اأن يكون 
قائدًا فاأ�شبحنا ندعمه مع العديد من الأ�شدقاء 

كالأ�شتاذ نبيه بري وغريه. 
كذلك، هناك الوزير ال�شابق علي بّزي املعروف 
باأب����و هاين، ال����ذي طلب مني يف اأح����د الأيام اأن 
اأكون مديرًا لوزارة ال�ش����حة فرف�ش����ت املو�شوع 
لأنن����ي مل اأفك����ر يوم����ًا بالتخل����ي ع����ن ممار�ش����ة 

الطب.
 كما التقيت اأي�ش����ًا كامل بك الأ�شعد الذي طلب 
مني يف اإحدى املرات الرت�ّشح اإىل النيابة لكنني 
اأي�ش����ًا متنع����ت عن ذل����ك لع����دم قناعت����ي بهذا 
املو�ش����وع لأنه بب�شاطة �ش����يبعدين عن ممار�شة 
الط����ب، واأذكر يومها اأنني �ش����افرت اإىل العراق 
ومل اأرجع اإل بع����د اأن انتهت النتخابات النيابية 

يف لبنان.
 بعدها ر�ش����حني الإمام ال�ش����يد مو�ش����ى ال�شدر 
ك����ي اأك����ون ع�ش����وًا يف املجل�س الإ�ش����امي العام 
الذي ي�شم �ُشّنة و�شيعة ودروز، وكان معنا �شفيق 
الوزان والدكت����ور كنيعو، وقد بقي����ت يف املجل�س 
ل�شنوات حتى بعد اأن اأ�شبح �شفيق الوزان رئي�شًا 

للحكومة اإىل اأن انتهى املجل�س. 
 كذلك، بدعم من الإمام مو�ش����ى ال�شدر اأن�شاأنا 
م�شروع تنمية اجلنوب اإل اأن الأحداث قمعت كل 

�شيء.

 

كم����ا اأنن����ي من����ذ الع����ام 1966 تربطن����ي عاقة 
وطيدة م����ع دولة الرئي�س نبيه ب����ري الذي طلب 
من����ي يف الع����ام 1996 اأن اأخو�����س النتخاب����ات 
النيابي����ة ع����ن منطقة �ش����ور، حاول����ت يومها اأن 
اأمتنع عن ذلك كما ح�ش����ل يف ال�ش����ابق اإل اأنني 
مل اأ�ش����تطع اأن اأرف�س له طلبه، وفعًا تر�ش����حت 
لك����ن نتيج����ة ظ����روف معين����ة ع����دت و�ش����حبت 
تر�ش����يحي، وذلك من منزل دولة الرئي�س بري. 
وقد ذهبت ي����وم النتخابات اأن����ا واآل عز الدين 
جميعًا وانتخبنا. ويومها قلت للرئي�س نبيه بري 
باأن����ه لي�س هن����اك من اأي مرك����ز يدنيني منه اأو 

يبعدين عنه".
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لقاءلقاء

ع�صو اللجنة "الباراملبية" روال عا�صي لـ "�صيدا عر التاريخ":
��شتطعنا �أن نحرز �لعديد من �مليد�ليات 

بف�شل جه�دنا �لفردية دون دعم من �أحد
ح��ر: �شمار �لرتك

هـــي مـــن �صيعـــة �صحور- ق�صاء �صور، مـــن عائلة جنوبية، انخرطت يف العمل االجتماعي منذ العـــام 1986 بعد اأن اأنهت تخ�ص�صها يف جمال 
ِعلم النف�س. اأُم لولدين، ت�صعى دوماً لتقدمي االأف�صل وخدمة جمتمعها االأمر الذي دعاها اإىل دخول العمل التطوعي ومتابعة اأو�صاع ذوي 

االحتياجات اخلا�صة من خالل ع�صويتها يف اللجنة "الباراملبية اللبنانية.
اإنهـــا ال�صيـــدة روال عا�صـــي، التـــي هي اأي�صاً ع�صواً فاعـــاًل يف جلنة مهرجانات �صور التي حتر�س يف كل �صنة علـــى متابعة كل �صغرية وكبرية 

فيها، اإمياناً منها ب�صرورة اإجناح هذه املهرجانات ملا تعك�صه من ثقافة وجمالية واإيجابية على لبنان.
"�صيـــدا عـــر التاريـــخ" التقتهـــا فكان حواراً �صريحاً من القلب اإىل القلب حتدثت خالله عـــن اأو�صاع اللجنة "الباراملبية" والتحديات 

التي تواجهها. كما تطرقت اإىل مهرجانات �صور وال�صعوبات، فكان احلوار االآتي:

عضو اللجنة "الباراملبية" روال عاصي

حنرص على تقديم 
الفن اهلادف من خالل 

مهرجانات صور لنقدم 
دومًا األفضل

الدولة مل تدعمنا 
يومًا كما أننا مل نلقى 
أي جتاوب من وزارة 

الشباب والرياض

بطاقة ه�ية 
عا�صي؟ روال  ال�صيدة  هي  • من 

"اأفتخر باأنني جنوبية من �شيعة �شحور يف ق�شاء 
�ش���ور. كما اأفتخر واأعتز باأن والدي رحمه اهلل هو 
ح�شني عا�ش���ي واأن والدتي فاطمة هي التي ربتني 
ون�ش���اأُت على ما اأنا فيه وجميع النا�س تعرفني على 
هذا الأ�ش���ا�س. اأنا اأم لولدين "با�شكال" و "نائل". 
در�شت يف اجلامعة اخت�شا�س علم النف�س واجتهت 
للعم���ل الجتماعي منذ �ش���نة 1986. بدايتي كانت 
مع اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني، ومنذ �ش���نة 
1986 تدّرجت يف معظم اللجان التي تن�ش���م حتت 
لواء اجلمعية التي هي اللجنة الجتماعية واللجنة 
احلرافية وعدة جلان اأخرى ما عدا اللجنة الطبية 

لأنها من اخت�شا�س الأطباء.
وبعد ذلك ا�ش���تلمت املوؤ�ش�ش���ة كلها لفرتة 5 �ش���نوات 
وم���ن ثم �ش���افرت اإىل اخل���ارج ملدة �ش���نتني، وبقيت 
�شمن تطوعي، وما زلت حتى تاريخ اليوم. وقد تزامن 
عملي يف اجلمعية مع اإن�شاء الحتاد اللبناين لريا�شة 
املعوقني �شابقًا والتي هي حاليًا اللجنة "الباراملبية"، 
فاجتهت اإىل ال�ش���ق الريا�شي كوين يف اجلمعية كنت 
اأتاب���ع اأي�ش���ًا املج���ال الريا�ش���ي وهك���ذا اجتهت اإىل 

الريا�شة وتفرغت ل� "اللجنة الباراملبية".

اللجنــــة  عــــن  ملحــــة  تعطينــــا  لــــو   •
الباراملبية؟

"اإن اأوىل اهتمام���ات اللجنة ترتكز على ريا�ش���ة 
ذوي الحتياجات اخلا�ش���ة �شحيًا بالدرجة الأوىل 
���غر  ومعنوي���ًا وحت���ى اإعاني���ًا لأن بالرغ���م من �شُ
ه���ذه اللجنة اإل اأنها حت���رز العديد من النجاحات 
خ���ال م�ش���اركتها يف املحافل الدولي���ة وذلك عرب 
امليداليات التي يحققها �ش���باب ذوي الحتياجات 

اخلا�شة".

�الإجناز�ت 

االإجنازات؟ عن  • ماذا 
اأن  "بكل فخر ا�ش���تطعنا من خ���ال العام 2008 
نح���رز ميداليتني برونزيتني خ���ال "الباراملبيك" 
يف "بيحني" ولبنان منذ العام 1980 عاد لريفرف 
علمه يف املحافل الريا�ش���ية بف�ش���ل اإدوار معلوف 
يف �ش���باق الدراج���ات للمعوقني. وموؤخ���رًا اأحرزنا 
يف دورة الألعاب الآ�ش���يوية لل�ش���باب )دون �شن 18 
�شنة( امليدالية الف�ش���ية يف اليابان )طوكيو( وقد 
اأحرزها �ش���اب لديه اإعاقة حركية باجلري )100 

م( وهذا اأي�شًا كان فخرًا لنا".

دعم �لدولة  

• هــــل هنــــاك اأي دعم تتلقونه من ِقَبل 
الدولة؟

"من تاريخ تاأ�شي�س اللجنة لغاية اليوم ل اأ�شتطيع 
اأن اأق���ول اأن الدول���ة كان���ت داعمة لنا وق���د طلبنا 
ع���دة م���رات من خ���ال ع���دة وزراء تناوب���وا على 
اأنن���ا مل نلق���ى اأي  اإل  وزارة ال�ش���باب والريا�ش���ة 
جت���اوب يف ه���ذا املج���ال. كذلك طالبنا ب���اأن يكن 
لدين���ا مدين���ة "باراملبية" داخل مدين���ة بريوت اإل 
اأن جمي���ع حماولتن���ا باءت بالف�ش���ل، لاأ�ش���ف اإن 
ثقافة الريا�شة ب�شكل عام غري موجودة يف لبنان، 
وبالتايل فاإن ريا�ش���ة ذوي الحتياجات اخلا�ش���ة 
اأي�ش���ًا معدومة. ومثاًل على ذلك فقد �شعينا مرارًا 
لإدخال ذوي الحتياجات اخلا�شة ملمار�شة ريا�شة 
ال�ش���باحة اإل اأن اأي من امل�ش���ابح مل ت�شتقبلنا لأنها 
ترف�س اإدخال اأي من هوؤلء لأنها مع الأ�شف تخجل 
بهم وبالتايل تخ�شى اأن يوؤثر ذلك على م�شبحها اأو 
ناديها، وهنا قمة التخلف الثقايف والعقلي بينما يف 
اخلارج فالأولوية تاأتي لذوي الحتياجات اخلا�شة 
وهم يفتخ���رون به���م وبدجمه���م يف جمتمعاتهم. 
هن���اك فق���ط بع����س امل�ش���اعدات اخلجول���ة جدًا 
ج���دًا وهم ي�ش���اعدون فق���ط عندما نطل���ب منهم 

م�شاعدات لدى م�ش���اركتنا يف املحافل الدولية ول 
�شيما اأن ريا�شاتنا مكلفة جدًا. فالكر�شي املتحرك 
الواح���د لكرة ال�ش���لة اأقّله يبلغ ثاث���ة اآلف دولر، 
اأما دراجات ال�ش���باق فاأقلها �ش���عرًا خم�ش���ة اآلف 
دولر، وكم���ا تلحظ���ني ف���اإن ريا�ش���تنا مكلفة جدًا 
فنح���ن ل نرتك���ز على م�ش���اعدات الدول���ة بل على 
الدعم الف���ردي والهبات التي تاأتي من اأ�ش���خا�س 

وجمموعات يوؤمنون بهذه ال�شريحة من النا�س.
وهن���ا ل ب���د م���ن الإ�ش���ارة اإىل اأن الدول���ة تقدمت 
فقط مب�ش���اعدتنا ل���دى حي���ازة اإدوار معلوف على 
امليدالي���ة الربونزي���ة يف "بيج���ني". ولكن هل هذا 
يكفي؟ �شحيح اإن الفعل لنا، والعمل لنا، والتدريب 
لن���ا اإل اأن امل���ردود يعود للبنان ولي����س فقط للجنة 

"الباراملبية".

�نهيار ريا�شي 

• الواقــــع الريا�صــــي يف لبنــــان لــــه اأكرث 
من مظهر وكانت لِك جتربة على �صعيد 
الع�صويــــة يف اللجنــــة االأوملبيــــة ال�صابقة، 
كيف تقراأين امل�صتقبل الريا�صي اللبناين 

عموماً واالأوملبي خ�صو�صاً؟
"اأقولها �ش���راحة، اإن كان و�شع الريا�شة �شيكمل 
على هذا النحو فبعد ع�شر �شنوات لن يكون هناك 
م���ن ريا�ش���ة يف لبنان، لأنك عندم���ا تنخرطني يف 
جمال الريا�ش���ة تكت�ش���فني اأن لي�س هناك اأي روح 
ريا�ش���ية، لأن كل اإن�شان يفكر مب�شلحته اخلا�شة، 
ول اأحد يفكر بال�ش���باب. نحن مع الأ�شف، نتخلف 
مع مرور الوق���ت لأن القيمني على الريا�ش���ة لي�س 

لديه���م اأي ثقافة فهم فقط يري���دون املوقع، وبعد 
ذلك "الطوفان" والدليل على ذلك اأن لبنان اأحرز 
اآخر ميدالية اأوملبية يف العام 1980، ومن تاريخها 
للي���وم نح���ن الوحيدين الذين اأحرزن���ا النجاحات 
وامليداليات بف�ش���ل جهدن���ا ومتابعتنا امل�ش���تمرة. 

باخت�شار، نحن يف حالة من النهيار الريا�شي.

طم�ح �للجنة 

األعــــاب  • اإىل مــــاذا تطمحــــون يف جلنــــة 
البارملبية؟

"نطم���ح لوع���ي من ال�ش���عب اللبن���اين جتاه هذه 
ال�ش���ريحة الهام���ة من النا����س لأن ه���وؤلء جزء ل 
يتج���زاأ من ه���ذا املجتم���ع، وبالتايل "َمن �ش���واك 
بنف�ش���ك م���ا ظلمك"، نح���ن كلنا واح���د فلنتعامل 
عل���ى هذا الأ�ش���ا�س ول �ش���يما اأن كل �ش���خ�س مّنا 

معّر�س. 

جتربة �ش�ر

• على �صعيد اآخر، اأنِت ع�صوة يف جلنة 
مهرجانــــات �صــــور، كيــــف تقيمــــني هــــذه 

التجربة؟
"كان���ت جترب���ة ممي���زة، وقد �ش���اعدت يف املدة 
الأوىل يف م�ش���األة تنظي���م، وبعده���ا ُطل���ب من���ي 
امل�ش���اعدة اأك���رث فاأك���رث فدخلن���ا اإىل ه���ذا املجال 
الذي اأ�ش���عدين جدًا خ�شو�ش���ًا واأنني بطبعي اأكره 
الروت���ني وبالنهاية الريا�ش���ة والثقاف���ة والفن هم 

عنوان لعملة واحدة". 

اأبــــرز حمطات املهرجان التي  • مــــا هي 
تاأثرِت بها؟

"تاأثرت جدًا بعمل قدمته الفرقة ال�شينية بعنوان: 
MY DREAM وفرحت جدًا لدى موافقتهم على 
امل�ش���اركة يف املهرج���ان خ�شو�ش���ًا واأنه���م جمعوا 
ما بني الريا�ش���ة والفن والإعاقة مم���ا يثبت اأن ل 

حدود لذوي الحتياجات اخلا�شة".

لكل مهرجان جمه�ره 

• هــــذه ال�صنــــة، �صهــــدت معظــــم املناطق 
اللبنانيــــة مهرجانات ممــــا اأدى يف بع�س 
االأحيان اإىل نــــوع من �صوء التنظيم، فما 

تعليقك؟

اأن ذكرت كان  "تاأ�ش�ش���ت عام 1998، وكما �شبق 
ا�ش���مها الحتاد اللبناين لرعاية املعوقني. وعندما 
ابتداأنا العمل كنا فقط ثاث اأندية ككرة ال�ش���لة- 
كرا�ش���ي متحركة. وحاليًا اأ�شبح هناك 9 جمعيات 
وموؤ�ش�ش���ات ُتعن���ى بالريا�ش���ات ذوي الحتياجات 
اخلا�ش���ة داخ���ل اللجن���ة. وطبعًا نح���ن نطمح لأن 
ي���زداد هذا الع���دد، ولك���ن احلقيقة ُتق���ال فنحن 

خال فرتة ق�شرية ا�شتطعنا اأن نحقق اأكرث بكثري 
مما كنا نحلم به ورمبا لو كانت الظروف املحيطة 

بنا اأف�شل ل�شتطعنا القيام باأكرث من ذلك".

�أهد�ف �للجنة 

اللجنة؟ اأهداف  عن  • ماذا 
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عرس الجنوب لقاء

مت���وز  �ش���هر  يف  تب���داأ  املهرجان���ات  كل  "ع���ادة 
لأن غالبي���ة املغرتب���ني يع���ودون اإىل لبنان �ش���من 
ه���ذه الف���رتة، وبالتايل كاف���ة املهرجانات مت�ش���ي 
بالتوازي مع بع�ش���ها البع�س اإل اأن تاريخ الفتتاح 
نحر�س على األ يت�ش���ارب مع بع�شنا البع�س اإل اأن 
هذه ال�شنة ح�شل ت�ش���ارب بيننا وبني مهرجانات 
بيت الدين اإل اأن �شوء الإدارة كان من عندهم لأننا 
عادة ن�ش���جل لدى وزارة ال�ش���ياحة تاريخ الفتتاح 
وذلك كي ل تت�شارب املواعيد، اإل اأن ما ح�شل اأن 
مهرجانات بيت الدين مل ترا�ش���ل وزارة ال�ش���ياحة 
�ش���من هذا التاريخ فت���م افتت���اح مهرجانات بيت 
الدين و�ش���ور يف نف�س املوعد. اأما بالن�ش���بة لباقي 
الأيام فمن ال�ش���عب اأن تنظمي الأوقات خ�شو�شًا 

اأن لكل منطقة نا�شها وجمهورها".

�ل�شع�بات 

التــــي تواجهونها  ال�صعوبات  هــــي  • مــــا 
�صعيــــد  علــــى  �صيمــــا  وال  املهرجانــــات  يف 

التمويل؟
"نحن نت�ش���اعد �ش���نويًا مبر�شوم من مثل جمل�س 
وزراء، لك���ن لي����س لدين���ا اأي مبلغ ثاب���ت، لكن ما 
ح�ش���ل اأن م�ش���اعدة األ� 2005 تاأخ���رت ومل نتمكن 
من ا�ش���تفاءها اإل هذا العام. قب�شنا جزءًا ب�شيطًا 
يف األ� 2008 اأما باقي املبلغ فا�شتوفيناه يف األ� 2009 
مما ت�ش���بب يف تاأخري العمل، وكم���ا تعلمني الفنان 

ل ي�ش���عد اإىل امل�ش���رح قبل اأن يت�ش���لم م�شتحقاته 
املادي���ة، وبالتايل اأم���وال SPONSOR تذهب اإىل 

الفنان. 
كان هن���اك طرحًا باأن ُيدف���ع التمويل مع بداية كل 
مهرجان اإل اأن هذه امل�ش���األة مل تنجح هذه ال�شنة، 
وبالت���ايل نح���ن لغاي���ة الي���وم مل نقب����س اأي دفعة 
من الدولة عن هذه ال�ش���نة. واحلم���د هلل اأن لدينا 

�ش���ركات واأ�شدقاء تتفهم و�ش���عنا وتنتظر لتقب�س 
فواتريها".

�لعر�س �جلماعي 

يكــــون ختــــام املهرجانــــات عــــر  • دائمــــاً 
عر�ــــس جماعي، كيف يتــــم االإعداد وعلى 

اأي اأ�صا�س يتم اختيار العر�صان؟
"هنا اأود اأن اأ�شري اإىل اأن مهرجانات �شور بداأت 
يف العام 1995 لليلة واحدة، بعر�س جماعي، وبعد 

ذلك اأ�شبحنا نزيد الفقرات الفنية والثقافية.
وق���د جاءت الفك���رة لدعم ال�ش���باب الذين لديهم 
�ش���عوبات مادية، وها نح���ن اليوم اأ�ش���بحنا نقيم 
العر�س اجلماعي ونقوم اأي�شًا بتجهيز مطبخ كامل 
ل���كل العر�ش���ان بدءًا من ال���رباد والغ�ش���الة والغاز 
وال�ش���حون- - - اأم���ا م�ش���األة الختي���ار فتتم من 
خال معرفة و�ش���عهم الجتماع���ي ونحن نحر�س 
على اأن يكونوا من كاف���ة الطوائف واملذاهب، كما 
نتاأكد من الأوراق الر�ش���مية لل���زواج ونتحقق منها 
متام���ًا. كذلك نقدم له���م فيديو العر�س وال�ش���ور 
التذكاري���ة. وه���ذا العر����س ه���و ال�ش���ق الإن�ش���اين 

ملهرجانات �شور وهو من الثوابت الأ�شا�شية".

فن هادف 

ال�صنــــوات  خــــالل  ت�صعــــون  مــــاذا  اإىل   •
القادمة؟

الهادف هذا هو  الف���ن  تقدمي  اإىل  "ن�ش���عى دومًا 
التحدي بالن�ش���بة اإلينا خ�شو�شًا عندما حتر�شني 
على تقدمي الأف�ش���ل واملحب���ب للنا�س. لكن احلمد 
هلل اأن���ه م���ا ي���زال هن���اك الكث���ري م���ن الثقافة يف 

العامل العربي ودوليًا ولبنانيًا بكل تاأكيد. 
ُو�ش���ور بذاتها مدين���ة معطاءة فاإن �ش���اء اهلل من 
جن���اح اإىل جناح ومن متّيز اإىل متّيز لنقدم دائمًا 

الأف�شل ولنعك�س بالتايل �شورة لبنان الأجمل.
 وختام���ًا، ل ي�ش���عنا �ش���وى اأن نتمن���ى املزي���د م���ن 
النجاح���ات ملهرجانات �ش���ور، على اأم���ل اأن تويل 
الدولة الدع���م الازم لريا�ش���ة ذوي الحتياجات 
اخلا�ش���ة ول �ش���يما اأنهم بجهود فردية ا�شتطاعوا 

اإحراز امليداليات يف اأهم املحافل الدولية.
 وهن���ا، علين���ا اأن نتذكر ب���اأن هوؤلء �ش���ركاء معنا 
يف املجتم���ع الواحد، لذلك علين���ا اأن نتعامل معهم 
على هذا الأ�ش���ا�س، واأن نوليهم الهتمام والرعاية 

الازمة.

عر�س عا�شمة �جلن�ب »�شيد�«
عن��ن �لت�شامن �للبناين - �لفل�شطيني

من �شيد� �إىل كل لبنان
¶ ال�صنيورة : عر�س لبنان اآت بت�صكيل حكومة الوحدة الوطنية وال يجب اأن نياأ�س

¶ بهية احلريري : ر�صالة فرح بي�صاء بلون اأثواب العرائ�س تقدمها �صيدا 
بكل مكوناتها وعائالتها اللبنانية الفل�صطينية

طالبنا مبدينة 
»باراملبية« داخل بريوت 

إال أن مجيع احملاوالت 
باءت بالفشل

حنن يف حالة 
من االنهيار الرياضي

العرس اجلماعي هو الشق 
اإلنساني يف مهرجانات 
صور وحنن نعتربه من 

الثوابت األساسية

توجت عا�شمة اجلنوب �شيدا اأعرا�شها املتوا�شلة 
من���ذ اأكرث من �ش���هر بعر�س جماع���ي هو الأكرب يف 
لبنان من حيث عدد الأزواج امل�شاركني والذين بلغ 
عددهم مائة واثنني وع�شرين  عرو�شا وعري�شا من 
املدينة وخميماتها و�ش���رق �شيدا، من بينهم جنل 
ال�شيد م�شطفى احلريري والوزيرة بهية احلريري 

اأحمد احلريري وعرو�شه ملى برجي.
العر�س الذي تنظمه ولل�ش���نة الثاني���ة على التوايل 
اللجنة اللبنانية الفل�شطينية للحوار والتنمية التي 
اأ�ش�ش���تها الوزي���رة احلري���ري قبل ثاث �ش���نوات، 
اقي���م يف الباحة الغربي���ة ملدينة الرئي�س ال�ش���هيد 
رفيق احلريري الريا�شية واملطلة على بحر �شيدا 
ومتي���ز بح�ش���د املدعوي���ن امل�ش���اركني وال���ذي فاق 
اخلم�ش���ة اآلف �ش���خ�س، فيم���ا تقدم امل�ش���اركني 
من ال�شخ�ش���يات رئي�س حكومة ت�شريف الأعمال 
فوؤاد ال�شنيورة والوزيرة بهية احلريري التي كانت 
فرحته���ا فرحت���ني: فرحته���ا كنائ���ب ع���ن املدينة 

وكرئي�ش���ة للجن���ة املنظم���ة للعر����س وفرحتها كاأم 
حتتفل بزف���اف ابنها، وبدت وهي تتنقل بني اأزواج 

العرائ�س امل�شاركني اأُمًا لهم جميعًا. 
وح�ش���ر اأي�شًا : ع�ش���و اللجنة املركزية حلركة فتح 
اللواء �ش���لطان اأب���و العينني وع�ش���و املجل�س الثوري 
للحرك���ة العميد خالد عارف، ممثل راعي اأبر�ش���ية 
�ش���يدا ودير القمر للموارنة املطران اليا�س ن�ش���ار 
املون�ش���نيور اليا����س الأ�ش���مر، ممثل راعي اأبر�ش���ية 
�ش���يدا ودير القمر للروم الكاثولي���ك املطران ايلي 
ح���داد اأم���ني �ش���ر املطراني���ة الأب �ش���ليمان وهبي 
من�ش���ق عام اللجان ال�ش���عبية الفل�شطينية يف لبنان 
عب���د مقدح واأمني �ش���ر جل���ان املنظم���ة يف منطقة 
حمم���د ه���اين املوع���د، مدي���ر مكت���ب خماب���رات 
اجلي�س اللبناين يف �ش���يدا املقدم ممدوح �ش���عب، 
من�ش���ق عام تيار امل�شتقبل يف جنوب لبنان املهند�س 
يو�ش���ف النقي���ب، والرئي�س ال�ش���ابق لبلدية �ش���يدا 
املهند�س هال قرب�شلي، رئي�س جمعية جتار �شيدا 

و�شواحيها علي ال�شريف، وروؤ�شاء وممثلو موؤ�ش�شات 
املجتم���ع املدين اللبن���اين والفل�ش���طيني املتمثلة يف 

اللجنة اللبنانية الفل�شطينية للحوار والتنمية.
العر����س اجلماعي ا�ش���تمر زهاء اخلم�س �ش���اعات 
وتوزع���ت وقائع���ه ب���ني جن���وب املدين���ة وو�ش���طها 
و�ش���رقها و�ش���مالها حي���ث ب���داأ بتجم���ع العرائ����س 
امل�شاركني يف مدر�شة احلاج بهاء الدين احلريري 
يف �ش���يارات زينت لهذه الغاية، كل زوج يف �ش���يارة 
مع���ًا، بعدما و�ش���عت اللم�ش���ات الأخ���رية عليهم، 
وانطلق���وا معا يف موكب واحد �ش���م اأكرث من مائة 
�ش���يارة جاب �ش���وارع املدينة الداخلية والرئي�ش���ية 
و�ش���ول اىل ال�ش���واحي، وم���ن ث���م اىل �ش���اطىء 
�ش���يدا ال�ش���مايل حي���ث ازدان���ت مدين���ة الرئي�س 
ال�ش���هيد رفيق احلريري الريا�شية باأبهى حلة من 
الأ�ش���واء والزينة يف ا�شتقبال العرائ�س والعر�شان 
الذين دخل كل منه���م من جهة من مكان العر�س، 
العرائ�س من اجلهة اجلنوبية والعر�شان من اجلهة 

الوزيرة بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة في مقدم الحضورالسيد أحمد الحريري وعروسه ملى برجي واملحتفى بهم

24 �صيدا�صيدا 25



عرس الجنوبعرس الجنوب

ال�ش���مالية وذلك على وقع زفة تراثية اأحيتها فرقة 
روائ���ع اللبنانية التي قدمت لوح���ات من الفولكلور 
ال�ش���عبي اللبناين والفل�ش���طيني يف اأم�ش���ية ت�ش���به 
ليايل األف ليلة.. وان�ش���م كل عري�س اىل عرو�ش���ه 

حامًا لها باقة ورود حمراء..
 – اللبن���اين  بالعر����س  ن���وه  ال�ش���نيورة  الرئي����س 
الفل�شطيني  مهنئا العرائ�س امل�شاركني وعائاتهم 
وراأى اأن ه���ذا العر����س يرتج���م �ش���ورة م���ا يجمع 
اللبناني���ني فيم���ا بينه���م وم���ا يجمعه���م والأخ���وة 
الفل�ش���طينيني. وق���ال: تغمرنا الفرح���ة اليوم بان 
نرى ه���ذا العر�س الذي يجم���ع اللبنانيني والأخوة 
الفل�شطينيني يف هذا الفرح اجلماعي، وهذا الأمر 
كثري م�شكور من اأطلق الفكرة ونفذها واأجنح هذا 

العمل. واأعتقد اأن هذا اليوم يوم طيب جدا.
وردا على �ش���وؤال حول مت���ى يحني عر�س لبنان قال 
ال�ش���ينورة : ان عر����س لبن���ان اآت بت�ش���كيل حكومة 
الوح���دة الوطنية ول يج���ب اأن نياأ�س ب���ل يجب ان 
نبق���ى نحاور ونحاول لأنه لي����س لنا خيار غري هذا 

البل���د وبالت���ايل علينا اأن ن�ش���عى حقيق���ة انطاقا 
من حمبتنا ل���ه ومن حاجتنا لبع�ش���نا البع�س لأن 
ت�شتمر حماولت جمع اللبنانيني �شويًا فلي�س هناك 
من بديل اآخر. طبعًا ت�ش���كيل احلكومة ي�ش���األ عنه 
الرئي�س املكلف، لكن اعتقد دائما اأن �ش���عينا يجب 
ان ي�ش���تمر واميانن���ا بالبلد وثقتنا بانف�ش���نا وباهلل 
وبلبنان يجب ان جتعلنا دائما ل ن�شل اىل اأي ياأ�س 

من هذه النتيجة. فلذلك ان �شاء اهلل تتحقق.
من جهتها الوزيرة احلريري قالت ان هذا العر�س 
اجلماع���ي ه���و ر�ش���الة ف���رح بي�ش���اء بل���ون اأثواب 
العرائ����س تقدمها �ش���يدا بكل مكوناته���ا وبعائلتها 
اللبنانية الفل�ش���طينية جمتمعة، وان فرحتها اليوم 
م�ش���اعفة بزف���اف ولدها اأحمد وعرو�ش���ه وزفاف 
العر�شان والعرائ�س ال�شتني امل�شاركني معًا. وقالت 
: الفرح���ة الت���ي ترونه���ا يف عيون العرائ����س والتي 
اأدخلناها اىل �ش���تني عائلة فل�شطينية ولبنانية من 
�شيدا واجلوار، هذه ر�شالة فرح بي�شاء من �شيدا 
اىل كل العامل واأنا كاأم �ش���عيدة مثل باقي الأمهات 

اللوات���ي يحتفلن اليوم بزف���اف اأولدهن وبناتهن. 
ه���ذه خط���وة يج���ب اأن تتك���رر كل �ش���نة  وناأمل اأن 
يزداد عدد الأعرائ�س والعر�ش���ان امل�شاركني  حتى 
ن�ش���د الهوة الجتماعية بني النا�س فمن حق جميع 
ال�ش���باب اأن ي�ش���عروا بن���وع من التكاف���وؤ يف فر�س 

الزواج والفرح وبناء الأ�شرة.  
العرائ����س  العين���ني  اب���و  �ش���لطان  الل���واء  وهن���اأ  
امل�شاركني واهاليهم واللجنة اللبنانية الفل�شطينية 
وعلى را�ش���ها الوزيرة احلريري عل���ى هذا العر�س 
اللبن���اين الفل�ش���طيني، وق���ال: انه تاأكي���د على اأنه 
لي�س فقط الدم الفل�شطيني اختلط بالدم اللبناين 
من اجل فل�ش���طني بل وتاأكيد اي�ش���ا على اأن الفرح 

الفل�شطيني اللبناين م�شرتك.
اأم���ا العري����س احم���د احلري���ري فاأك���د اأن فرحته 
وعرو�ش���ه م�ش���رتكة مع جميع العرائ�س والعر�شان 
امل�ش���اركني. وق���ال: لق���د عودن���ا الرئي�س ال�ش���هيد 
رفيق احلريري اأن ن�ش���رك النا����س يف كل الأعمال 
التي نقوم بها.. وطبعًا فرحتنا اليوم نت�شارك فيها 

مع املدينة كلها ونوؤكد على ن�ش���يج املدينة اللبناين 
الفل�شطيني وكيف هو يد واحدة رفعت هذه املدينة 
اىل املرات���ب الأف�ش���ل.. والو�ش���ية والأمان���ة ل���كل 
العر�ش���ان ويل �شخ�ش���يا اأن نحاف���ظ عل���ى مدينة 
�ش���يدا ونبقيه���ا دائما ال�ش���باقة يف كل �ش���ي يجمع 

البلد ويعزز لغة احلوار فيه.
ا�ش���ارة اىل اأن العر����س اجلماع���ي ياأت���ي كل ع���ام 
تتويجا لأن�ش���طة م�ش���رتكة بني موؤ�ش�ش���ات املجتمع 
املدين اللبن���اين والفل�ش���طيني التي تت�ش���كل منها 
اللجن���ة والت���ي ت�ش���ب جميعه���ا يف اط���ار تعزي���ز 
العاقة اللبنانية الفل�ش���طينية وم�ش���اعدة ال�شباب 
من ا�ش���حاب الدخل املحدود يف �شيدا وخميماتها 
عل���ى بن���اء ا�ش���رة و�ش���ق طريقه���م امل�ش���رتكة يف 
احلياة. وقد �ش���اهم يف حتمل تكاليف هذا العر�س 
اىل جان���ب اللجنة اللبنانية الفل�ش���طينية عدد من 
املوؤ�ش�شات التجارية وامل�ش���رفية يف املدينة، حيث 
مت تق���دمي مبل���غ من املال ل���كل زوج م���ن العرائ�س 

وبع�س الأدوات الكهربائية واملنزلية.

من مراسم العرسمن مراسم العرسالوزيرة بهية الحريري تتفقد الحفل

من مراسم العرسمن مراسم العرسمن مراسم العرس

من مراسم العرس

الوداع
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تحقيقتحقيق

انفلونزا اخلنازير... مونوبويل جديدة لكنها قاتلة
مدر�ء �ملد�ر�س ير�قب�ن ويتخ�ف�ن...!

الوقاية خير من العالج بعد جنون البقر انفلونزا الخنازير

¶ امل�شابون بانخفا�س يف مناعة اجل�شم
 ¶  املقيمون يف دور الرعاية التمري�شية اأو غريها من مرافق العناية الطبية املزمنة  
كما ن�ش���حت هذه الإدارة امل�ش���ابني بالإبتعاد عن الغري ملدة ترتاوح من 3 اإىل 
5 اأّي���ام اإذا كانت لديهم اإرتفاع يف درجة حرارة اجل�ش���م ما فوق 37.8 درجة 

مئوية.   

�ملر�س و�لتجمعات
اإذا كان الأطّباء قد ا�ش���تنبطوا اإ�ش���مًا علمّيًا لهذا النوع من الفريو�س ليتجّنبوا 
ذكر اخلنازير حتت تاأثري جّتار حلوم هذا الّنوع من احليوانات الذين يربحون 
مايني الدولرات �شنويا منها وبعد اأن بداأ النا�س يف بع�س الدول ومنها م�شر 
بذبح اخلنزير منعًا لنت�ش���ار املر�س فاإّن هذا النوع من الفريو�س قد اأّدى اإىل 

انعكا�شات نف�شية مل ن�شهد مثيًا لها من قبل ومنها: 
¶ ك���رثة احلديث عن اإلغاء مو�ش���م احلاج ه���ذا العام تخّوفًا من انت�ش���ار هذا 

املر�س بني احلجيج
¶ تخّوف الأهل من اإر�ش���ال اأولدهم اإىل املدار�س واجلامعات حتى ل يلتقطوا 

هذا الفريو�س
¶ اإع���ام بع����س املدار�س ومنه���ا املدار����س الكاثوليكية يف لبن���ان اأّنه يف حال 
تاأكدها من وجود 3 اإ�ش���ابات بالفريو�س يف املدر�شة عن قفل واإغاق املدر�شة 

لأ�شبوعني اأو ثاثة على الأقل
¶ احلديث عن �ش���رورة توفري ممر�ش���ة اأو طبيب متخ�ش����س للقيام بجولت 

ميدانية على الطاب للتاأكد من خلّوهم من املر�س
¶ رواج حدي���ث ب���ني بع����س النا�س ع���ن اأن هذا املر����س هو وهمّي ومل�ش���لحة 

�شركات الأدوية.

م�ن�ب�يل : من يك�شب؟
وهكذا تعيدنا �ش���ركات الأدوية ومراكز الأبحاث اإىل خماوف تتجاذب البع�س 
ح���ول حروب جرثومية متار�س على العامل لإ�ش���غاله من وب���اء اإىل وباء لزيادة 

مكا�شب الدول الكربى من اأموال ال�شعوب وخرياتها.
وهنا يطرح ال�شوؤال : من وباء اإىل وباء من يتحّمل امل�شوؤولية؟

�ش���وؤال حملناه اإىل عّينة ع�شوائية من املواطنني واملوؤ�شف اأّن اأحدا مل يقدم لنا 
راأيًا علمّيًا يجيب عن هذا الت�شاوؤل ومن هذه الآراء: 

¶ اإن اأ�شباب الأوبئة هي غ�شب من اهلل ب�شبب الف�شاد يف الأر�س 
¶ اإن اأمريكا تقوم بتخريب �شّحة العامل

¶ اإن ن�شر الأوبئة وراءه ما ورد يف بروتوكولت حكماء �شهيون 
¶ �شبب النت�شار كرثة النا�س وتزيد ال�شعوب وغياب الأطعمة ال�شحية 

¶ اإنها كذبة ول وجود لوباء 
...... وم����ع اأّنن����ا ل نعرت�س على الراأي الذي ين�ش����ب ك����رثة الأمرا�س اإىل 
غ�ش����ب اهلل من كرثة الف�ش����اد يف الأر�س فلكّل معتقده لكننا ن�ش����األ من هو 
الّاعب الذي ميكن اعتباره الكا�ش����ب الأكرب من لعبة املونوبويل املر�ش����ّية 

هذه ؟
يبقى اأن نقول اأننا قمنا بجولة على بع�س مدراء املدار�س يف منطقتي الطريق 
اجلديدة وال�شاحية اجلنوبية من بريوت وتبني لنا ان مدراء هذه املدار�س قد 
و�ش���عوا لأنف�ش���هم نظامًا حلماية الطاب يقوم على جمموعة من املمار�شات 

تختلف ما بني مدر�شة واأخرى وهي تركز على: 
¶ مراقبة الطاب من قبل ال�ش���اتذة ب�ش���ورة دقيقة يوميًا وخا�شًة لل�شفوف 

الإبتدائية من جهة الر�شح واحلرارة. 
¶ ا�ش���راف املدير بطريقة غري مبا�ش���رة، اي من خال جولته على ال�شفوف 

على �شحة الطاب. 
¶ عدم قبول بقاء اأي طالب يف ال�شف اذا كانت حرارته عالية. 

¶ اإعداد جدول ارقام هواتف الأهل لاإت�شال بهم عند ال�شرورة. 
¶ منع الطالب امل�ش���اب بالر�شح من العودة اىل املدر�شة ال بعد ح�شوله على 

تقرير طبي يفيد ب�شفائه.
.. وعلى الرغم من ذلك كله يقول لنا اأحد املدراء: نراقب وندقق واأيدينا على 

قلوبنا!

فريو�س يتغري
يق���ول الأطّباء عنه اأّن���ه ل يختلف كثريًا عن انفلونزا الكري���ب ، فهو واحد من 
الفريو�ش���ات التي ت�ش���بب الإنفلونزا والفارق بينهم و ب���ني انفلونزا الطيور اأّنه 
ينتقل من الإن�ش���ان اإىل الإن�ش���ان بينما الثاين من احليوان اإىل الإن�شان ، واأّنه 
يغرّي �ش���كله يف بداية ف�ش���ل اخلريف حيث تبقى النواة كما هي ويغرّي اجلدار 
فت�ش���بح الأدوية امل�ش���ادة غري فّعال���ة ، كما اأّن خطورته تكم���ن يف انتقاله من 
اإن�ش���ان اإىل اآخر عرب العط�س والتنف�س والّلم�س وامل�ش���افحة وحتى عن طريق 
الب�شمة التي تطبع على اآلت دوام املوظفني اأو على زر امل�شعد الكهربائي اإذا 

ح�شل الأمر يف وقت متقارب.
وم���ن هنا فاإّن هوؤلء الأطّباء ي�ش���ريون اإىل �ش���رورة غ�ش���ل الأيدي با�ش���تمرار 
وا�ش���تعمال املح���ارم الورقي���ة وتنظي���ف املقاعد والط���اولت وتف���ادي الرذاذ 
وال�ّش���عال والتنبه اإىل ارتفاع احلرارة عند امل�شابني به وعزل هوؤلء امل�شابني 

عن الآخرين اإىل حني زوال كل الأعرا�س.

�إر�شاد�ت �شرورية 
وت�ش���ري اإر�ش���ادات الإدارة الأمريكي���ة ملراقبة الأمرا�س والوقاي���ة اإىل اأّن ذوب 

اخلطورة العالية لحتمال ح�شول م�شاعفات الإنفلونزا لديهم هم:
¶ الأطفال دون عمر خم�س �شنوات

¶ الأ�شخا�س الأكرب من 65 �شنة
¶ امل�ش���ابون بالربو اأو الأمرا�س املزمنة بالرئة اأو بالقلب والأوعية الدموية اأو 

بالدم اأو اجلهاز الع�شبي الع�شلي اأو مر�شى ال�شكري
¶ احلوامل 

¶ الأطفال واملراهقني دون عمر 18 �ش���نة اإذا كانوا ملزمني طبيًا بتناول عاج 
الأ�شربين

حتقيق: خالد �للحام
ابتـــداأت احلكايـــة مـــع " جنـــون البقـــر" واذا بالعـــامل كله ي�صـــارع اإىل اإعدام االأبقـــار امل�صابة بهذا الوباء الـــذي اأّدى غاىل خ�صـــارة املاليني من 
الـــدوالرات واالآالف مـــن االأبقـــار نتيجة طمـــع االإن�صان وحتّوله اإىل اإطعام االأبقـــار بروتينات من حلوم وعظام اأبقـــار اأخرى مطحونة تركت 
تاأثرياتهـــا �صحيـــا علـــى االأبقـــار بعـــد اأن حتولـــت هـــذه الروتينـــات اإىل �صموم قاتلـــة موؤدية اإىل الوبـــاء ، وا�صتمـــرت احلكاية مـــع  " انفلونزا 
الطيـــور " الـــذي اأثبـــت �صرا�صـــة عاليـــة مـــع ن�صبـــة وفيات ناهـــزت الثالثني باملائـــة بفعـــل انتقاله ح�صراً مـــن الطيـــور اإىل االإن�صـــان، وو�صلنا 
اأخـــرياً اإىل انفلونـــزا اخلنازيـــر الـــذي ا�صطلحـــوا علـــى ت�صميتـــه H1N1 كفريو�ـــس لديـــه �صمـــات جينيـــة خمتلطـــة مـــن الفريو�ـــس الب�صـــري 
والفريو�ـــس الـــذي ي�صيـــب اخلنازيـــر ، وعدنا لالن�صغال من جديد ما بني تقاريـــر ر�صمية تفيد باأّنه ال ي�صّكل خطورًة علـــى الب�صر اإاّل بن�صبة 
 خم�صـــة باالألـــف واأخـــرى تقـــول ب�صرعة انت�صـــاره اإىل حّد ذكـــر اأّن االإ�صابات بـــه يف لبنان قاربت االألـــف ، لكّن �صحاياه مل يتجـــاوزوا االإثنني.
ولو عدنا اإىل مرحلة �صابقة لوجدنا اأن هذا القرن بات قرن االأوبئة ، افتتحناه مع االإيدز وو�صلنا فيه اإىل اخلنازير وفريو�صها ومن يدري 
كم وكم من االأوبئة �صتظهر وما هو حجم االأرباح التي �صتحققها مراكز االأبحاث الطبية و�صركات االأدوية العاملية التي تنتج اأم�صااًل واأدوية 
مبليارات الدوالرات ، وتخ�صع �صعوب العامل كله للحاجة اإىل هذه االأم�صال حلفظ اأبنائها من التعّر�س لهذه االأوبئة االأمر الذي بات ي�صبه 
لعبة املونوبويل التي يحتاج فيها الاّلعب لال�صتمرار يف الّلعبة اإىل البيع وال�صراء والدفع والقب�س والتقدم والتاأخر حتى ي�صل اإىل ملكية 

املدينة كّلها اأو اإىل بيع كافة اأمالكه واالإفال�س. 
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تحقيقتحقيق

�لغالء يف لبنان معاناة ال تنتهي

�لكل غارق�ن
ب���داأت يف لبن���ان عملي���ة ال�ش���راء  من���ذ �ش���نوات 
بالتق�ش���يط ف���كل �ش���يء ب���ات بالإم���كان �ش���راءه 
بالتق�ش���يط ال�شقق، ال�ش���يارات، الأدوات املنزلية، 
الأجهزة اخللوية، و�ش���وًل اإىل الدرا�ش���ة اجلامعية 

التي باتت وفق نظام الكريدت.
ه���ذا الأ�ش���لوب من اأ�ش���اليب ال�ش���راء �ش���ّهل على 
النا����س حياتهم من جهة لكن���ه حّولهم جميعًا اإىل 
مدين���ني للم�ش���ارف فم���ن ي�ش���رتي �ش���يارة مببلغ 
10اآلف دولر مث���ًا يدفع ثمنها م���ع الفوائد وقبل 
اأن ت�ش���تهلك دون اأن يكون قد اأنهى دفع اأق�ش���اطها 
يق���وم باإبداله���ا برب���ع الثم���ن ب�ش���يارة جديدة مع 
فوائد جدي���دة فيبقى مدينًا وهكذا دواليك والأمر 
نف�ش���ه مع �ش���راء ال�شقق فهو ي�ش���رتي ال�شقة بثمن 
مع فائدة وهذا ي�ش���هل �شراء اأكرب كمية من ال�شقق 
فيزداد الطلب ويقل العر�س مما يوؤدي اإىل اإرتفاع 
اأ�ش���عارها ويغ���ري ببيعه���ا عن���د الإنته���اء من دفع 
اأق�ش���اطها اأو قب���ل ذلك ليكت�ش���ف البائ���ع اإىل اأنه 

بحاجة للعودة اإىل التق�ش���يط من جديد لدفع ثمن 
اأكرب لل�ش���قة اجلديدة بعدما يكون قد باع القدمية 
الأمر الذي اأدى اإىل الت�ش���خم يف اأ�ش���عار ال�ش���قق 

ويبقى حتت الدين.
ويف مو�ش���وع اخلليوي هو ي�ش���رتي جهازًا ليكت�شف 
بعد �شهر نزول نوع جديد اإىل الأ�شواق فما اإ�شرتاه 
ال���دولر  بخم�ش���مائة دولر جدي���دًا يبيع���ه مب���اء 
بعد الإ�ش���تعمال لي�ش���رتي �شواه يخم�ش���مائة دولر 

وبرتاكم الدين وي�شتمر التق�شيط.
الكهربائي���ة  الأدوات  ح���ول  ح���رج  ول  وح���ّدث 
والأ�شا�س املنزيل وكله يتم �ش���راوؤه باأغلى الأ�شعار 
وبيعه باأرخ�ش���ها بعد الإ�ش���تعمال ل�ش���راء اجلديد 

بالتق�شيط اأي�شًا.
اأم���ا نظ���ام الكري���دت اجلامع���ي في�ش���هل للطالب 
الدرا�ش���ة ح�ش���ب امل���واد الق���ادر عل���ى �ش���راء حق 
درا�ش���تها وب���دًل من اأن تك���ون درا�ش���ته اجلامعية 
لأربع �شنوات فاإنها قد تطول لع�شر اأو ي�شتدين من 
امل�ش���ارف كلفة الدرا�ش���ة ويقللها ل�شنتني اإذا كان 

متفرغًا وبالتايل يغرق يف الديون.
وهكذا غرق املجتمع كله يف الدين وبات م�ش���طرًا 
لل�شداد وبلتايل بدًل من اأن يعمل رب العائلة لوحده 
�شار م�ش���طرًا لكي ي�ش���د الدين لأن تعمل الزوجة 
مع���ه ورمب���ا الأولد اأي�ش���ًا للم�ش���اركة يف تكالي���ف 
درا�ش���اتهم اجلامعي���ة وه���ذا يتطلب وج���ود خادة 
اأجنبي���ة يف البي���ت كبديل للزوج���ة العاملة لرعاية 

الأ�شرة وبالتايل تكالبف جديدة.

نظام �للعبة نف�شها
هذا الأ�ش���لوب من العاقات الإقت�شادية يف لبنان 
وال���ذي اأدى اإىل حتول املجتمع اللبناين كله �ش���ّهل 
على اللبنانيني احل�ش���ول عل���ى الرفاه الإجتماعي 
مقابل تاأخري البلوى والتي تتمثل بالعجز عن �شداد 
الدي���ون يف النهاية اأو بالتحول اإىل جزء من اللعبة 
الإ�شتهاكية العاملية التي جاءنا بها النظام العاملي 
اجلديد الذي اأو�ش���ل القطب الأوحد يف العامل اأي 
الوليات املتحدة الأمريكية اإىل الإفا�س يف النهاية 

كما اأو�شل امل�ش���اركني يف لعبة اليان�شيب املذكورة 
يف مطلع املقال اإىل خ�ش���ارة اأموالهم وبالتايل فهي 
اللعبة نف�شها والنظام نف�شه لكا اللعبتني لعبة بيع 
اليان�شيب ولعبة التق�شيط التي اإنغم�شنا فيها اإىل 
امل���دى الأبعد وه���ذا رفع الأ�ش���عار يف كل املجالت 
فبائ���ع اخل�ش���ار مل يع���د ير�ش���ى بالرب���ح القلي���ل 
والإتكال على اهلل بل بات يح�ش���ع اأ�ش���عار ب�شاعته 
حلج���م الفائدة عل���ى ثمنها لأنه يدف���ع فائدة على 
املبل���غ الذي ي�ش���رتيها به وبالتايل فال���كل يدور يف 
حلق���ة مفرغ���ة واملعاناة ت���زداد والتكالي���ف ترتفع 

والغاء يزيد ولت �شاعة مندم.

ما ه� �حلل؟
الطري���ف يف الأمر اأن لبن���ان بلد الأدمغة املهاجرة 
واملبادرة الفردية بات يت�شاءل عن و�شائل اخلروج 
م���ن ه���ذه الدائ���رة م���ن بواب���ة البحث ع���ن حلول 
م�ش���كلة الغاء بدل البحث عن الأ�شباب احلقيقية 
لاأزمة، ويف جولة لنا على اأحد الأ�ش���واق ال�شعبية 
وطرحنا ال�ش���وؤال: مل���اذا ترتفع الأ�ش���عار براأيكم؟ 

كانت الإجابات كالتايل:
- 17 م���ن 30 مواطنًا حّملوا احلكومة �ش���بب غاء 

الأ�شعار.
- 7 م���ن 30 مواطنًا راأوا اأن هناك مافيات تتحكم 

بالأ�شعار.
- 6 من 30 مواطنًا ردوا اأ�ش���باب اإرتفاع الأ�ش���عار 
اإىل اإرتفاع تكاليف كل �شيء يف لبنان واأولها اإرتفاع 

كلفة النقل.
... لك���ن اأح���دًا مل ُيرد الإعرتاف ب���اأن حتولنا اإىل 
نظ���ام العقل الإ�ش���تهاكي الذي يوؤمن به ال�ش���عب 
البن���اين وهو"بيّدّين ليتزّين" هو ال�ش���بب وراء كل 

م�شائبنا.
 ويف ذل���ك تق���ول املواطنة رانيا الت���ي التقيناها يف 
اح���دى التعاوني���ات: الغ���اء يف لبن���ان لي����س وليد 
ال�ش���اعة ب���ل ه���و وليد الرتاكم���ات الت���ي ل تتوقف 
�شواء يف ال�شعار او يف ا�شعار العمات او يف وجود 
املافيات التي حتتك���ر املواد الغذائية وغريها حتى 
ان املواطن بات يعترب ان ال�شكوى اأمر غري طبيعي 

لأنها مل حتقق �شيئًا. 
وتقول احلاجة ام �ش���عيد: خفف عنك لن ي�شتمعوا 
الين���ا فق���د انته���ت النتخاب���ات و�ش���ارت مطالب 
النا�س خلف ظهورهم ومن الآن وحتى الإنتخابات 

الآتية �شي�شتمر الغاء ولن ي�شاأل بنا اأحد. 
ويقول ال�ش���تاذ جمي���ل جمول: ال�ش���كوى لغري اهلل 
مذلة والغاء م�شاألة باتت �شبه طبيعية وكل النا�س 
يعان���ون ول اأعتقد ان الغاء ي�ش���مل مواد الغذائية 
فقط بل ان كل �شيء قد طالته نعمة الغاء واحلمد 

هلل.   
خ���ارج التعاونية يقف النا�س ام���ام احدى عربات 
اخل�ش���ار وعندما ن�شعى للحوار معهم حول الغاء 
تقول ال�شيدة �شهري: ما عندك �شي ت�شتغلوا؟ ونعود 
للمجلة لأن لدينا الكث���ري لنفعله حتى ل ندفع ثمن 

التاأخري. 
حتقيق: خ. ل

يف ال�صيتينيات من القرن الع�صرين اإنطلقت يف لبنان لعبة اأ�صبه باليان�صيب تعتمد على الرتاكمات الكمية للم�صرتكني ي�صكلون فيما بينهم 
نظاماً يتوىل كل العب فيه �صراء ع�صرة اأ�صهم مقابل دوالر لكل �صهم ويحق للم�صرتي بيع ع�صرة اأ�صهم مقابل كل �صهم مل�صرت جديد بحيث 
يقب�ـــس مائـــة دوالر مقابـــل اأ�صهم اإ�صرتاها بع�صرة دوالرات وهكذا دواليك مما يرفع �صقف امل�صاركني يف اللعبة اإىل االآالف والكل يربح ولكن 
عمليـــاً ال اأحـــد ي�صـــرتي �صيئـــاً ملمو�صاً �صوى م�صاركته يف اللعبـــة الربحية ويف النهاية تنتقل كل االأموال بني امل�صاركـــني دون اأن ميلكوا �صيئاً 
وحتى يتم اإكت�صاف اللعبة يكون الكل وخا�صة امل�صرتين االأخريين قد خ�صروا املبالغ التي دفعوها الأنهم ال ي�صتطيعون اأن يبيعوا �صيئاً مما 

اإ�صرتوه من اأ�صهم ت�صاوي ال�صيء عند اإكت�صاف نظام اللعبة.
هكذا هي حال اللبنانيني اليوم مع الغالء.
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تحقيقتحقيق

�ش���من هذا الإطار، يفي���د تقرير ملنظم���ة مراقبة 
حقوق الإن�ش���ان "هيومن راي�س ووت�س" اأن الن�شاء 
ال�ش���رييانكيات العام���ات يف لبنان وال�ش���عودية 
والكوي���ت والإم���ارات العربي���ة املتحدة تتعر�ش���ن 
لا�شتغال ومبا اأن اخلدمة املنزلية غري مت�شمنة 
يف قوان���ني العمل لكل من ه���ذه البلدان فهذا يعني 
اأن خادمات املنازل ل يح�شلن على احلماية نف�شها 
التي يح�ش���ل عليه���ا غريهن من العم���ال ويفقدن 
عددًا من حقوقهن مثل يوم عطلة اأ�شبوعي اأو عدد 
حمدد من �ش���اعات العمل اليومي اأو اإمكان التقدم 
ب�ش���كوى اأم���ام حمكم���ة العم���ل يف حال وق���وع اأي 
خاف. ويف هذا املجال اأعلن���ت الإمارات العربية 
من���ذ فرتة وجي���زة العمل على و�ش���ع قانون جديد 
خلدم املنازل، لكنها مل حتدد جدوًل زمنيًا لتقدمي 
اقرتاح القان���ون ومل حتدد اإجراءات احلماية التي 
�ش���تتخذها. اأم���ا ال�ش���عودية فقد اقرتح���ت ملحقًا 
لقان���ون العم���ل يزيد حماية حقوق عم���ال املنازل، 

ولكنه مل ينجز بعد.
ويف لبن���ان، هن���اك جلن���ة تعمل عل���ى تنظيم عقد 
عم���ل جماعي، ورغم كونها خط���وة اإيجابية، يبقى 
عقد العمل اجلماعي اأ�شعف من القانون، وت�شعب 
مراقبة تطبيقه. وهذه اللجنة �ش���تعمل اأي�ش���ًا على 
اق���رتاح قانون يخ�س خدم املن���ازل، لكن ل توجد 
اأي نقا�ش���ات جدي���ة حتى الآن. ل���ذا يف مقارنة مع 
بل���دان اأخرى، يتبني اأن لبنان متاأخر يف مبادراته. 
وي�شيف التقرير اإىل اأن هناك العديد من املفاهيم 

اخلاطئة والأفكار امل�ش���بقة ع���ن خادمات املنازل، 
والنوع املقبول من �ش���لوك �شاحب العمل. فاإن دفع 
اأتع���اب توظيف كبرية للعاملة ل ي�ش���مح ل�ش���احب 
العمل مب�شادرة جواز �شفرها اأو منعها من ال�شفر. 
كما اأن قدوم املراأة اإىل لبنان من اأجل ك�ش���ب املال 
ل يعن���ي اأن باإمكان �ش���احب املن���زل اإجبارها على 
العمل يوميًا من ال�ش���باح حتى امل�شاء لعدة �شنني، 
فالراحة والتفاعل الجتماعي حق لكل اإن�ش���ان. اإن 
الدول���ة مل تقم ب���اأي حمات توعية لتغيري �ش���لوك 
اأ�ش���حاب العمل. لذلك فاإن معاقبة امل�ش���يئني من 
اأ�ش���حاب العمل واإجبارهم على دفع الغرامات هو 
اأمر اآخر وبغاية الأهمية من اأجل اإي�ش���ال الر�شالة 

باأن مثل هذا ال�شلوك غري مقبول.
كذلك لفت التقرير اإىل اأن رفع م�ش���توى الوعي هو 
املفت���اح لأن هن���اك العديد من النا����س ل يرون اأن 
الإهانة اأو ال�ش���فعة هي ا�شتغال. هناك خطوات 
يجب اأن يت���م اتخاذها مثل تدريب ال�ش���رطة على 
كيفية التعامل مع العنف املنزيل، واإن�ش���اء خطوط 
�شاخنة ت�شتطيع املراأة من خالها التبليغ وال�شكوى 
عن م�شكلتها، اإ�شافة اإىل تاأمني منازل اآمنة للن�شاء 
الاتي ل ميلكن مكانًا للذهاب اإليه، وتاأمني حماية 

ودعم قانونيني لل�شحايا ومعاقبة املعتدين.
وجت���در الإ�ش���ارة، اإىل اأن "هيومن راي����س وات�س" 
اأوردت يف تقريره���ا ب���اأن خادم���ة واح���دة مت���ون 
انتح���ارًا اأ�ش���بوعيًا اأو جراء ال�ش���قوط اأثناء الفرار 
من م�شتخدميهن اأو ب�ش���بب عدم تلقي العاج من 

الأمرا����س يف بلد يقدر عدد خادمات���ه الأجنبيات 
بنحو 200 األف ونادرًا ما يحاكم امل�شتخدمون.

�الإجر�ء�ت
ملعرفة املزيد عن كيفية ا�شتقدام هوؤلء اخلادمات 
التقت "�ش���يدا" �ش���احب اأحد مكاتب ال�شتخدام 

حممد يا�شني، يقول:
يف لبن���ان بلغ عدد وكالت ال�ش���تخدام املرخ�ش���ة 
م���ن قب���ل وزارة العم���ل 150 وكال���ة اإ�ش���افة لعدد 
�ش���غري منها يعمل ب�ش���ورة غري �ش���رعية. وُيطلب 
ل���دى  اإي���داع  اإج���راء  املرخ�ش���ني  ال���وكاء  م���ن 
احلكوم���ة بقيم���ة 35.000$ م���ن اأجل ا�ش���تقدام 
150 عامًا مهاجرًا يف ال�ش���نة )125.000 حاليًا 
و 150.000 يف ال�ش���ابق من اأجل ا�ش���تخدام 125 
ام���راأة( ويتحمل امل�ش���تخدم اللبناين اأج���ر وكالة 
ال�ش���تخدام اللبنانية ال���ذي يناهز حوايل $1000 
للخادمات ال�ش���ريلنكيات والإفريقيات، والذي قد 
يبل���غ األف���ي د. اأ. للفيليبيني���ات. )تراجعت بدلت 
ال�ش���ريلنكيات دون 1500$( وتغطي هذه البدلت 
كلفة تذكرة ال�ش���فر والر�ش���وم احلكومية )تاأ�شرية 
دخول اأولية ملدة 3 ا�شهر( وعمولة الوكالة. اإ�شافة 
اإىل التكالي���ف ه���ذه، يدف���ع امل�ش���تخدم على حدة 
بدلت الإقامة واإجازة العمل واأتعاب الكاتب العدل 
والتاأمني كل �شنة التي تبلغ 500$. ويفر�س القانون 
اللبن���اين على امل�ش���تخدم/الكفيل اإبرام بولي�ش���ة 
تاأمني لتغطية النفقات الطبية والإعاقة واحلوادث 

ومرا�شم الدفن وترحيل الرفات، يف خال الأ�شهر 
الثاثة الأوىل من ال�ش���تخدام، وهو �ش���رط �شابق 
لإجازت���ّي العمل والإقامة ال�ش���نويتني. وبالإجمال، 
يرتتب على امل�ش���تخدم اإخ�ش���اع اخلادمة لفح�س 
طب���ي والإ�شتح�ش���ال عل���ى تقري���ر بعد و�ش���ولها. 
ويخ�ش���ع خدم املنازل يف لبن���ان اإىل نظام التنازل 
)يتم التنازل عنهم بني الأ�ش���ر عن طريق الكاتب 

بالعدل بدون اأخذ راأيهم(.
اأما بالن�ش���بة لاأج���ر فتختلف اأج���ور العامات يف 
اخلدمة املنزلية باخت���اف البلد بالتايل، ل يجوز 
حتديد اأجر �ش���هري ثابت، ومع ذل���ك، قد يرتاوح 
الأج���ر املتو�ش���ط ب���ني 250-300 دولر للخادمات 
للخادم���ات  دولر  و150-100  الفليبيني���ات، 
ال�ش���ريانكيات والإفريقي���ات. ه���ذا ه���و الرات���ب 
ال�ش���هري الذي جتنيه املقيمات داخل الأ�شر حيث 

املاأوى واملاأكل وامللب�س موؤمن.

ماذ� عن �أو�شاعهن؟؟؟
همومه���ن  ومعرف���ة  جتربته���ن،  عل���ى  وللوق���وف 
و�شجونهن التقت "�ش���يدا عرب التاريخ" عددًا من 

هوؤلء اخلادمات الأجنبيات.

دوماين
• دوماين عاملة قدمت من �شرييانكا اإىل لبنان 
لتتمك���ن م���ن اإعالة اأولده���ا بعد اأن ت���رك زوجها 
"اجلم���ل مب���ا حم���ل"، تق���ول: " بعد اأن �ش���معت 
الكث���ري عن العم���ل يف لبنان من اأهلي واأ�ش���دقائي 
يف �ش���رييانكا والك�ش���ب املادي الذي اأ�ش���تطيع اأن 
اأحقق���ه لأعود واأوؤمن حياة كرمي���ة لأولدي بعد اأن 
هجرين زوجي ومل يعد ي�ش���األ عن���ي اأو عن الأولد 
قررت املج���يء والعمل هنا. واأنا رغ���م ما اأتعر�س 
ل���ه من اإهانات و�ش���رب يف اأحيان كث���رية من قبل 

رب���ة املن���زل وزوجه���ا اإل اأنني اأحتم���ل كل ذلك يف 
�ش���بيل تاأمني لقمة عي�س كرمية لأولدي حيث اأنني 

اأحر�س �شهريًا على اإر�شال مبلغ مادي لهم.
احلقيق���ة اأنني منهك���ة متامًا لأنني اأ�ش���تيقظ منذ 
ال�شاد�شة �ش���باحًا لأعمل حتى الثانية ع�شرة م�شاًء 
دون كلل واأحيانًا كثرية اأ�شتيقظ يف الليل لتلبية طلب 
معني لل�شيدة. لكن ما باليد حيلة فقد تعلمت اأنه كي 
يحيا الإن�ش���ان عليه اأن يتحمل ال�شعوبات التي هي 
دون اأدنى �شك لي�شت �شهلة. ثاث �شنوات، وميروا 

واأعود لأولدي واأوؤمن احلياة الائقة لهم.

مارينا
• مارين���ا فت���اة يف الثامن���ة ع�ش���رة م���ن عمرها 
اأت���ت م���ن مدغ�ش���قر للعم���ل يف لبن���ان، فتخل���ت 
عن درا�ش���تها اإر�ش���اًء لرغب���ة اأهلها، تق���ول: " يف 
بداية الأمر، ت�ش���ايقت كث���ريًا لأنني تركت مقاعد 
الدرا�ش���ة خ�شو�ش���ًا واأنني كنت تلميذة جمتهدة، 
لك���ن مل اأ�ش���تطع خمالف���ة رغب���ة الأه���ل. وعندما 
و�ش���لت اإىل لبنان كنت خائفة كثريًا ملا �شمعته عن 
م�ش���األة احل���رب والقتال يف لبنان، لك���ن فيما بعد 
تب���ني يل اأن الأو�ش���اع جي���دة. كذلك ف���اإن العائلة 
التي اأعمل لديها ممتازة فهم يعاملونني كفرد من 
العائلة ل كخادمة واأنا باملقابل اأحاول قدر الإمكان 
اأن ل اأق�شر يف واجباتي لدرجة اأنني اأفكر بالبقاء 
لديه���م طاملا اأرادوا ذل���ك، واأكتفي باإر�ش���ال املال 

لأهلي يف مدغ�شقر".

�شيدر�
• �شيدرا عاملة اأثيوبية تعمل منذ �شنتني يف لبنان 
تقول: " لدى و�ش���ويل اإىل لبنان عملت لدى عائلة 
موؤلف���ة م���ن امراأة م�ش���ّنة وزوجها، والي���وم توفيت 
الزوج���ة وبقي���ت اأعم���ل خلدم���ة زوجه���ا امل�ش���ن، 

واحلقيقة اأنني مل اأ�ش���عر يومًا باأنني خادمة لديهم 
ولدى وفاة احلاجة بكيت كما لو فقدت والدتي، واأنا 
حاليًا اأرعى زوجها كاأب يل كما اأنني اأعطيه الدواء 
بنف�ش���ي واأُ�شرف على �شحته وطعامه ول اأدع اأحدًا 
�ش���واي يهتم به. وجمرد التفكري باأنني �شاأ�ش���طر 

يومًا ما ملغادرة املنزل اأ�شعر بوجع كبري".

�إيري�شا
• اأيري�ش���ا اأت���ت م���ن ب���اد النيب���ال اإل اأنها تعد 
اللحظ���ات للعودة اإىل بادها مل���ا تلقاه من تعذيب 
يف املن���زل ال���ذي تعمل فيه���ن تقول: " ل اأ�ش���تطيع 
اأن اأحتدث معكم مطوًل، لأن ال�شيدة �شتعاقبني اإن 
تاأخرت و�شتمنع عني الطعام وال�شراب يومني. اإنها 
جبارة وقوي���ة واإن تدخل زوجها حلمايتي ت�ش���رخ 
يف وجهه فيذوي وي�ش���كت متامًا. اأن���ا تعبانة جدًا، 
وق���د فكرت اأن اأهرب لكنها حتتفظ "بالبا�ش���بور" 
ومب���ايل كي ت�ش���من ع���دم عودت���ي اإىل املكت���ب اأو 
اإىل ب���ادي مبا�ش���رة. كما اأنها تعاقبني ب�ش���دة يف 
ح���ال اأغفل���ت عم���ل معني، فه���ي اأحيان���ًا حترقني 
بال�ش���يجارة اأو ت�ش���ربني بع�ش���ا وتهددين بها كل 
حني وح���ني. اأنا نادم���ة لأنني تركت ب���ادي، كان 
اأ�ش���رف يل اأن اأبقى هناك دون احلياة هنا والعمل 
و�شط الإهانات وال�ش���رب والتعذيب واجلوع لأنها 
اإن اأطعمتن���ي تطعمن���ي بقايا الطع���ام كما لو كنت 

كلبًا، حتى الكلب هذه الأيام و�شعه اأف�شل".
وهكذا نلحظ، ب���اأن العام���ات الأجنبيات اللواتي 
يرتكن بادهن ل�شنا جميعهن يف اأو�شاع يح�شدون 
عليها، فهناك من ت�شيب معهن الأيام ومنهن من 

تخيب معهن الأيام.
لذلك ناأمل اأن تتخذ الدولة قانونًا يحمي هوؤلء من 
�ش���وء املعاملة الذي يتعر�شن له اأثناء خدمتهن يف 

املنازل لي�شمن لهن حقوقهن الطبيعية كب�شر.

لبنان يف  االأجنبيات  العامالت  واقع  على  ال�صوء  التاريخ" ت�صلط  عر  "�صيدا 
خادمة و�حدة مت�ت �أ�شب�عيًا �أو جر�ء �ل�شق�ط �أثناء �لفر�ر 

من م�شتخدميها �أو ب�شبب عدم تلقي �لعالج من �الأمر��س
حتقيق مري�:

انت�ش���رت يف ال�ش���نوات الأخرية ظاهرة خادمات املنازل التي تاأتي من كل حدب و�ش���وب ك�ش���ريانكا، اأثيوبيا، بنغاد�س، مدغ�شقر وغريها من 
البلدان املجاورة، وذلك بهدف الهتمام بغالبية الأ�شر اأهمية مثل الأطفال وكبار ال�شن.

ويف ظل اندفاع عجلة احلياة اليومية، وازدياد املتطلبات احلياتية وعمل املراأة ب�شكل يوازي عمل الرجل بات من ال�شروري اإيجاد البديل للقيام 
بالأعمال املنزلية والهتمام باحتياجات البيت والأ�شرة ب�شكل عام ول �شيما الأطفال.

وهنا تبداأ ربة املنزل بالت�شاوؤلت واحلرية اأي من اخلادمات تختار؟ الأثيوبية اأم ال�شرييانكية اأم الفيليبينة؟ 
وبعد اأخذ ورد، و�ش���وؤال "فانة وعانة" عن جودة هذه اخلادمة اأو تلك ي�ش���تقر الراأي على واحدة على اأمل اأن تكون بنف�س جودة اخلادمة التي 
تعمل عند اجلارة اأو لدى اأحد الأ�ش���دقاء، لكن بالنهاية امل�ش���األة مبثابة البطيخة التي ل تعرف لونها من الداخل!. لكن مبا اأن لل�ش���رورة اأحكام 
فا بد من خو�س التجربة والتعامل مع هذه اخلادمة التي بدورها اأحيانًا توفق يف املنزل الذي �ش���تخدم فيه واأحيانًا ل توفق على الإطاق حيث 

تتعر�س مل�شاكل عّدة تبداأ بالعمل ملدة 24 �شاعة متتالية دون اأن تنتهي عدا عن الإهانات التي تتلقاها ميينًا و�شماًل من ال�شغري والكبري.

وتهتم  باألسرة أيضًاتتابع شؤون املنزل
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مناسبات مناسبات

مر العرب خال القرن املا�شي بعدة جتارب يف جمال 
التطور العلمي اإىل اأن و�ش���لوا اإىل قناعة باأن الأمم ل 
تنظ���ر اإىل امل�ش���تقبل على اأنه ذل���ك املجهول الذي ل 
ميكن معرفة مكنونات���ه والتحكم يف جمرياته بل هي 
تخطط له وتعمل على التاأثري يف اإجتاهاته الرئي�ش���ية 
خا�شة بعدما حتّول العامل اإىل قرية �شغرية مرتابطة 
الأط���راف ومتبادل���ة املناف���ع واأن قوة الع���امل العربي 
تكمن يف قدرته على توفري الكفاءات العلمية املتقدمة 
القادرة على حتقيق نقلة نوعية على خمتلف ال�ش���عد 
مب���ا يوؤه���ل الأمة ملواجه���ة النظ���ام العامل���ي اجلديد 
والتكامل معه وعدم الإن�ش���حاق اأمامه، وهذا ي�شتلزم 
وجود جامعات متقدم���ة ومراكز بحثية علمية تواكب 
التق���دم العلمي يف الع���امل، بعدما ثبت للع���رب اأنهم 
ي�ش���رفون املليارات لبن���اء كفاءات ال�ش���باب العربي 
املتعلم الذي ت�شتقطبه دول الغرب للعمل يف مراكزها 
البحثية دون اأن تتكلف �ش���يئًا لتاأهيله وتاأ�شي�ش���ه مما 

اأدى اإىل هجرة الأدمغة العربية بن�شبة عالية جدًا.
كان���ت البداية مطلع الق���رن الع�ش���رين عندما بداأت 
ال���دول العربي���ة ويف طليعته���ا م�ش���ر ودول امل�ش���رق 

العرب���ي باإيف���اد البعثات العلمي���ة اإىل اأوروبا واأمريكا 
لتلقي العلم والعودة للتدري�س يف اجلامعات اجلديدة 
وتويل املنا�شب العلمية والإدارية خارج اجلامعات يف 
تل���ك املرحلة حم���ل هوؤلء اخلريجني م���ن اجلامعات 
الغربي���ة م�ش���وؤولية رف���ع م�ش���توى الأمة م���ن جمتمع 
زراع���ي متخل���ف اإىل جمتم���ع اأكرث تقدم���ًا فراأينا يف 
تلك املرحل���ة اأمثال طه ح�ش���ني ورفاع���ة الطهطاوي 
وغريهم، ويف املرحلة الثانية اإنتقل العرب اإىل اإن�شاء 
اجلامعات الع�شرية وا�شتقدام الأ�شاتذة من اخلارج 
للتدري����س والتدريب فيه���ا وبناء الك���وادر التي تكمل 
تخ�ش�ش���اتها يف اخلارج لتعود اإىل بادها للتدري�س 
والتدريب على اأن هذه التجربة الثانية �شهدت ت�شربًا 
وا�ش���عًا لتلك الك���وادر التي اأتيحت له���ا فر�س العمل 
يف املراك���ز البحثي���ة الغربية اأو يف موؤ�ش�ش���ات الإنتاج 

والعمل هناك.
وم���ع اإقرتاب الق���رن الع�ش���رين من نهايات���ه ظهرت 
جتربة عربية جديدة متثلت يف اإن�ش���اء فروع جامعية 
عربية جلامعات اأوروبية واأمريكية متقدمة يف الغرب 
يدر����س فيها العرب ويتدربوا لك���ن ظلت احلاجة اإىل 

وج���ود مراكز بحثي���ة عربية متقدمة �ش���ببًا يف املزيد 
من هج���رة الأدمغة العربية اإىل الغ���رب الأمريكي اأو 
الأوروبي ملمار�ش���ة البحث العلمي وبالتايل كان هوؤلء 
يرتبط���ون بعقود عمل مرتفع���ة الأجر ول يعودون اإىل 

بادهم.
وثم���ة ن���وع راب���ع ظه���ر يف لبنان م���ع بداية موؤ�ش�ش���ة 
احلري���ري باإيف���اد اآلف الط���اب للدرا�ش���ة البحثية 
والعلمية يف اخلارج على اأ�ش���ا�س اأن يعودوا اإىل لبنان 
لرفع م�شتوى التقدم العلمي فيه والتعوي�س عن ثاثني 
عامًا من احلرب مّرت على وطنهم كما �شهدت بع�س 
دول اخلليج العربي واململكة العربية ال�شعودية جتارب 
مماثلة اإل اأنها جميعًا �شهدت هجرة لاأدمغة املتعلمة 
واإ�شتقرارًا لها يف مواطن هجرتها نتيجة غياب فر�س 

العمل املوافقة لتخ�ش�شاتها يف بادها.

�مل�شروع �حللم
ومن���ذ اأكرث من ثاثني عامًا ب���داأت الدعوة من بع�س 
العلم���اء العرب كما ي�ش���ري الدكتور ر�ش���وان ال�ش���يد 
لإن�ش���اء معاهد بحوث متقدمة ورفع بع�شهم ال�شوت 

عالي���ًا يف جمات البحوث العلمية كم���ا فعل الدكتور 
اأ�ش���امة ظاف���ر كب���ارة يف درا�ش���ة له حيث اأ�ش���ار اإىل 
�شاآلة الإنفاق على البحوث العلمية يف الباد العربية 
مقارن���ة بالإنف���اق عليه���ا يف اأوروب���ا واأم���ريكا وعند 
الع���دو الإ�ش���رائيلي، ولق���ت هذه الدعوات ال�ش���دى 
الطي���ب منذ ذلك احلني يف نف�س الأمري عبد اهلل بن 
عب���د العزيز ال���ذي حلم بتجاوز وجوه الق�ش���ور على 
ال�ش���عيد العلمي وباإطاق نه�ش���ة علمية كبرية توؤدي 
اإىل اإحداث نقلة نوعية يف الأو�ش���اع العلمية والبحثية 
يف الب���اد العربي���ة اإنطاقًا م���ن اأن العل���م النافع ل 
يناق�س الدين واأنه يجب تعزيز التجربة احل�ش���ارية 

العربية والإ�شامية.
اإنطاق���ًا م���ن ه���ذا امل�ش���روع احللم ال���ذي عا�س يف 
�ش���مري العاه���ل ال�ش���عودي املل���ك عب���د اهلل بن عبد 
العزيز اأكرث من ربع قرن اأمريًا فملكًا فو�شع له حجر 
الأ�ش���ا�س يف ت�ش���رين الأول من العام 2007 يف مركز 
ثول على البحر الأحم���ر على بعد حوايل ثمانني كيلو 
م���رتًا �ش���مايل جدة بع���د اأن كان قد اأعل���ن عنه اأثناء 
زيارت���ه اإىل مدين���ة الطائ���ف يوم 22/مت���وز/2006 
ليفتتح ي���وم الأربعاء يف الثالث والع�ش���رين من اأيلول 
2009 مبنا�ش���بة العيد الوطني ال�شعودي ليخرج حرم 
جامع���ة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية من احللم اإىل 

اأر�س الواقع.

�ل�شرح �لعلمي �لعاملي
متتد اجلامعة على م�شاحة 36 مليون مرت مربع اأ�ش�س 
منها للحرم اجلامعي 16 مليون مرت مربع ت�ش���م 25 
مبنى منها اأربعة مراكز للبحوث العلمية املتخ�ش�شة 
و�شتكون امل�شاحة املتبقية عبارة عن نظام بيئي ي�شكل 
حممي���ة وجزءًا من مراكز البح���وث التابعة للجامعة 
وقد بلغت كلفة التجهيزات فيها 1،5 مليار دولر وهي 
متتل���ك تقنيات وجتهيزات تعترب من الأكرث تطورًا يف 
العامل منها ثاين اأ�ش���رع حا�شوب ي�شتخدم يف جامعة 

على م�شتوى العامل، وجهاز حماكاة ثاثي الأبعاد هو 
عبارة عن قاعة �شدا�شية اجلدران تتيح مل�شتخدميها 
م�ش���اهدة ال�شورة بنقاوة ت�ش���ل اإىل مئة مليون ميغا 
بيك�شل مما يتيح للباحثني اإ�شتك�شاف عوامل جمهرية 
اأو �ش���خمة م���ن اخلاي���ا اإىل الإحتياط���ات النفطية 
اإىل الأري���اف املرجاني���ة حتت مياه البحر كما ت�ش���م 
اجلامع���ة م�ش���احات �ش���كنية فاخرة ووا�ش���عة وملعب 

للغولف ومارينا لليخوت والقوارب.
وتقدم هذه الت�ش���هيات جمانًا للطاب واملدر�ش���ني، 
وي�شتخدم حرم اجلامعة الطاقة ال�شم�شية ف�شًا عن 
ال�ش���يارات الكهربائية وت�ش���م اجلامعة ت�شعة مراكز 
اأبح���اث وت�ش���عة اإخت�شا�ش���ات و 74 اأ�ش���تاذًا و800 
طال���ب مت اإختياره���م م���ن خمتلف دول الع���امل ومن 
املتوق���ع اأن يرتف���ع عدده���م اإىل 2000 باح���ث وعامل 
خال ت�شع �شنوات واأن يرتفع عدد الأ�شاتذة اإىل 275 
وع���دد مراكز الأبحاث اإىل 20 مركزًا اأو اأكرث ح�ش���ب 
احلاجة وقد تولت البناء ملباين اجلامعة �شركة اأوجيه 
ال�شعودية وتولت بناء املدينة ال�شكنية �شركة بن لدن 

وبلغت كلفة البناء 2،7 مليار دولر.

جامعة وتخ�ش�شات
تنق�ش���م اجلامعة اإىل اأربعة اأق�شام اأكادميية م�شوؤولة 
ع���ن برام���ج الأن�ش���طة التعليمي���ة ومن���ح الدرج���ات 

العلمية، وهذه الأق�شام:
البيئة  وهند�شة  وعلوم  الأر�س  • علوم 

احليوية  والهند�شة  احليوية  • العلوم 
احلا�شوب  وهند�شة  وعلوم  • الريا�شيات 

والكيميائية  الفيزيائية  والهند�شة  • العلوم 
ا  و�ش���تمنح اجلامعة �ش���هادات يف اأحد ع�شر تخ�ش�شً
وه���ي : الريا�ش���يات التطبيقي���ة وعلوم احلا�ش���وب، 
العلوم البيولوجية، الهند�شة الكيميائية والبيولوجية، 
العلوم الكيميائية، علوم احلا�ش���وب، علوم وهند�ش���ة 
الأر����س، الهند�ش���ة الكهربائي���ة، العلوم والهند�ش���ة 

البيئية، العلوم والهند�ش���ة البحرية، علوم وهند�ش���ة 
املواد، الهند�شة امليكانيكية.

اتفاقيات التعاون يف جمال الأبحاث
املحيطات لعلوم  هول  وودز  • معهد 

يف 22 اأكتوب���ر 2007 وقعت اجلامع���ة عقًدا مع معهد 
وودز ه���ول لعل���وم املحيط���ات لتعزي���ز الأبح���اث يف 
جمالت ال�شعاب املرجانية والتيارات املائية وم�شائد 
الأ�شماك يف البحر الأحمر ويت�شمن التفاق م�شروًعا 
مل�ش���ائد الأ�ش���ماك وا�ش���تزراع الأحي���اء والنبات���ات 
املائية، وم�ش���روًعا للم�ش���احة البحرية لتقدمي و�شف 
�ش���امل جلغرافية البحر الأحمر الفيزيائية، واإجراء 
درا�ش���ات للنظم البيئية الطبيعية لل�شعاب املرجانية 
تق���دم اأ�شا�ًش���ا لر�ش���د البيئة ال�ش���احلية عل���ى املدى 
البعيد. و�ش���تعمل اجلامعة مع علماء املعهد لتاأ�ش���ي�س 

مركز الأبحاث البحرية يف اجلامعة.
للبرتول الفرن�شي  •  املعهد 

وقع���ت اجلامعة مذكرة تفاهم مع املعهد الفرن�ش���ي 
للبرتول يف 22 يونيو 2007 بهدف للتعاون يف برامج 
الأبحاث، والتعليم العايل، والتطور التقني، و�ش���وف 
ت���وؤدي التفاقي���ة اإىل عق���د اتفاقيات اأخ���رى للعمل 
امل�ش���رتك يف جمال اأنواع الطاقة واملواد امل�شتخدمة 
يف النق���ل، وب���ذل اجلهود امل�ش���رتكة لإيج���اد حلول 
ابتكاري���ة للتحول اإىل ا�ش���تخدام اأنواع م���ن الطاقة 
واملواد الأكرث كف���اءة واقت�ش���ادا والأنظف احرتاقا 
وامل�شتدامة. كما �شتتعاون اجلامعة واملعهد يف قبول 
طاب الدرا�شات العليا ب�شروط متفق عليها لإجراء 
درا�ش���ات اأو اأبحاث معينة يف مقر املعهد الفرن�شي. 
واتفق���ت املوؤ�ش�ش���تان على الرتكيز ب�ش���فة خا�ش���ة 
عل���ى الأبحاث يف جم���ال ا�ش���تخا�س الكربون من 
الهواء، واأن���واع الوقود النظيف، واحلفز الكيميائي، 
والبوليم���رات واإعداد النماذج الريا�ش���ية يف جمال 

الهند�شة الكيميائية.
حتقيق: خالد �للحام

جامعة �مللك عبد �هلل للعل�م و�لتكن�ل�جيا
... �لعلم بيتكلم عربي...

خادم الحرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز يفتتح الجامعة متوسطًا الرئيس السوري بشار األسد والرئيس علي عبدالله صالح
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مناسبات مناسبات

العربي���ة  واململك���ة  م���ّرت  عام���ا  و�ش���بعون  ت�ش���عة 
ال�ش���عودية تثب���ت عاما بع���د عام اأّنها خ���ّط الدفاع 
الأّول ع���ن العرب وامل�ش���لمني ب�ش���ورة عام���ة واأّنها 
باقية على التزاماتها جتاه لبنان وال�شعب اللبناين 
ب�ش���ورة خا�ش���ة منذ ما قبل اأن يول���د لبنان كدولة 
م�شتقلة اإىل اليوم. وقد جاء احتفال اململكة بعيدها 
الوطني ه���ذا العام ليوؤكد اأن ه���ذا اليوم هو عر�س 
لبنايّن بامتياز اإذ ترافق هذا العيد مع جملة اأخبار 
اأ�شا�شية �شّكلت لّلبنانيني تاأكيدًا جديدًا على وقوف 

اململكة اإىل جانبهم ودعمها م�شتمّر لهم.
بدءًا من الكلمة التي األقاها ال�شفري ال�شعودي علي 
ع�شريي يف الحتفال الذي اأقيم يف بريوت باملنا�شبة 
حي���ث قال : " اأّن للبنان منزلة خا�ش���ة لدى اململكة 
العربية ال�ش���عودية ، فقلب اململكة ينب�س مع لبنان 
و�ش���عبه ، وهي ل توّفر اأّي جهد يف �شبيل اأن ي�شتعيد 
عافيته الكاملة ، واحلمد هلل اأن الإقبال على مو�شم 
ال�ش���طياف هذا العام من ال�ش���ياح العرب عموما 
وال�شياح ال�شعوديني ب�شكل خا�س فاق كل التوقعات 
وعرّب ب�ش���كل قاط���ع على مدى الت���زام حمّبة لبنان 
ون�ش���رته ، ول �ش���ّك اأن هذا الإقبال ال�شياحي غري 
امل�ش���بوق هو موؤ�ش���ر للمرحلة املقبلة التي �شت�ش���هد 
ازده���ارا عل���ى خمتل���ف ال�ش���عد نتمن���ى معه على 
القادة اللبنانيني توفري املناخ ال�شيا�شي املائم لها 
ع���رب النكباب عل���ى حوار جدي ومعّم���ق يوؤدي اإىل 

ل اإىل حلول لكل امل�شكات املتنازع عليها ". التو�شّ
واختت���م قائ���ًا : " يطي���ب يل اأن اأوج���ه التهنئ���ة 
القلبي���ة اإىل رئي����س اجلمهوري���ة اللبناني���ة العماد 
مي�شال �شليمان وكل اأركان الدولة وال�شعب اللبناين 
ال�ش���قيق متمني���ا للبنان م�ش���تقبا زاه���را بهّمتهم 
جميعًا موؤّكدًا اأّن اململكة العربية ال�ش���عودية �شتبقى 
اإىل جان���ب لبن���ان حت���ى ي�ش���تعيد عافيت���ه الكاملة 

وتاألقه وي�شطع كال�شهاب يف اأعلى ال�شماء ".

�ملحبة �لكبرية للبنان 
وق���د ترافق العيد الوطني ال�ش���عودي باإعان وزارة 
ال�شياحة اللبنانيني اأن عدد الوافدين اإىل لبنان و�شل 
اإىل 199.167 األف �ش���ائح منهم 30120 األف زائر 
 �شعودي اأي بن�ش���بة 31% من جممل الزوار العرب. 
كما ترافق مع تقرير �شادر عن موؤمتر الأمم املتحدة 
للتج���ارة والتنمي���ة ي�ش���ري اأن ن�ش���بة ال�ش���تثمارات 
الأجنبي���ة املبا�ش���رة يف لبنان ارتفعت بن�ش���بة %32 
وتركزت يف قطاع العقارات وبلغت قيمتها 3.6 مليار 
 دولر وكان لل�ش���عودية 70% من هذه ال�شتثمارات. 
كما ترافق مع اإعان رئي�س موؤ�ش�ش���ة الفكر العربي 
الأم���ري خال���د الفي�ش���ل يف نهاي���ة اأعم���ال حرك���ة 
التاألي���ف والن�ش���ر يف الع���امل العربي ال���ذي نظمته 
بالتعاون م���ع وزارة الثقافة اللبنانية يف بريوت عن 
جائزة جديدة للكتاب العربي قيمتها مئة األف دولر 

 اأمريك���ي متن���ح لأهم كتاب عربي ي�ش���در �ش���نويا.
وهذا كله ي���دل على مدى حمبة اململكة ال�ش���عودية 

للبنان.

د�ئمًا معنا
ويف ذل���ك يق���ول مفتي طرابل�س وال�ش���مال ال�ش���يخ 
مالك ال�ش���عار : " لي�س ه���ذا اليوم الوطنّي املبارك 
���ًا باململكة املحرو�ش���ة واأهلها الك���رام فقط ،  خا�شّ
انه ي���وم الع���رب وامل�ش���لمني يف اأ�ش���قاع املعمورة ، 
ومل���ا ل وق���د اأح�ّس كل عربّي وم�ش���لم م���دى حر�س 
اململكة على الهتمام باإخوانها و�ش���ائر باد العرب 
وامل�ش���لمني.. وهل نن�ش���ى نحن يف لبن���ان مبادرات 
اململك���ة يف الأزم���ات التي ع�ش���فت بالباد خال 
ال�شنوات الثاث املن�ش���رمة.. وما يقوم به مليكها 
خادم احلرمني ال�شريفني لتعزيز الت�شامن العربي 
وحتقي���ق امل�ش���احلة ب���ني املتخا�ش���مني وبخا�ش���ة 
يف فل�ش���طني الت���ي اأولها جالته اأق�ش���ى اهتمامه 
وعنايت���ه. واأم���ل املفت���ي ال�ش���عار اأن يتذك���ر امللك 
املف���ّدى طرابل�س التي ل ت���زال اآثار احلرب الأهلية 
من���ذ الع���ام 1975 ترخ���ي بظاله���ا الكئيب���ة م���ن 
دمار وخراب على معظم احياء طرابل�س ال�ش���عبية 
والقدمي���ة. فلي�س لهذه املدينة م���ن رجل قادر على 
حل م�شاكلها اإل ملك العرب وحاكمها وكبريها ، اإل 

ابن عبد العزيز امللك عبد اهلل يحفظه اهلل. 

�ملكرمة من جديد 
واكتمل عر�س لبنان باليوم الوطني ال�شعودي بتقدمي 
اململكة مرة اأخرى مبكرمة جديدة بدفع ر�شوم 231 
األف طالب يف مرحلتي التعليم الأ�شا�شي والبتدائي 
لدع���م املدر�ش���ة الر�ش���مية يف لبنان وه���ي مكرمة 
ت�ش���اف اإىل املكروم���ات الكبرية الت���ي تقدمت بها 
اململكة حيث ل نن�شى تعهدها باإعادة اعمار اأكرث من 
220 قرية وبلدة يف كافة الأرا�شي اللبنانية واإعادة 
بن���اء 36 مبن���ى يف ال�ش���احية اجلنوبية ت�ش���مل56 
األ���ف وح���دة �ش���كنية ولعل خت���ام ه���ذه املكرومات 
كان مع قدوم جالة العاهل ال�ش���عودي اإىل �ش���وريا 
ملناق�ش���ة اأو�شاع لبنان وفل�ش���طني والعراق والبحث 
 يف ت�ش���كيل احلكوم���ة اللبنانية اجلدي���دة املرتقبة.
... اإن اليوم الوطني ال�ش���عودي يف �ش���وء ذلك كله 
كان عر�ش���ا لبنانيا بامتياز بقدر ما هو يوما وطنيا 

لاأ�شقاء يف اململكة.

�لعيد �ل�طني �ل�شع�دي عر�س لبناينرّ بامتياز 

شعار اليوم الوطني السعودي
تابع���ت وزي���رة الرتبي���ة والتعلي���م العايل بهي���ة احلريري مو�ش���وع العان عن 
ال�ش���تباه بحالتي ا�ش���ابة باأنفلونزا مل يتم التاأكد من طبيعتها بعد يف مدر�ش���ة 
عائ�ش���ة اأم املوؤمن���ني التابعة جلمعية املقا�ش���د اخلريية ال�ش���امية يف �ش���يدا. 
وبقي���ت احلري���ري على ات�ش���ال مع رئي����س جمعي���ة املقا�ش���د املهند�س حممد 
راجي الب�ش���اط ورئي�س املجل�س الداري املحامي حميي الدين اجلويدي وطبيب 
اجلمعي���ة الدكت���ور اأحمد غ���زاوي وادارة املدر�ش���ة واملعنيني يف وزارة ال�ش���حة 
وم�شت�ش���فى رفيق احلريري اجلامعي من اجل متابعة نتائج الفحو�شات العائدة 

للتلميذين اللذين ظهرت عليهما اأعرا�س اأنفلونزا. 
واأكدت احلريري اأن ل �شيء يدعو للقلق اأو اخلوف بالن�شبة لهذا الأمر واأن اقفال 
�شف يف هذه املدر�شة هو تدبري احتياطي ووقائي بانتظار ظهور نتائج الفحو�شات 

التي اأجريت لهما  ولأن هناك عددا من الطاب تغيبوا عن ال�شف.
واأم���ام روؤ�ش���اء وممثلي الهيئ���ات واجلمعي���ات الأهلية والجتماعي���ة العاملة يف 
�ش���يدا واجل���وار التقتهم يف دارة جمدلي���ون يف اطار  لقاءاته���ا الدورية معهم. 
قال���ت احلري���ري: تتابعون على م�ش���احة كل لبن���ان اأول الدور ال���ذي قامت بها 
وزارتا الرتبية وال�ش���حة يف مو�شوع الأنفلونزا الذي له عاقة بفريو�س ي�شرب 
العامل كله، ول �ش���ك اأنه مع بداية ف�ش���ل ال�ش���تاء وتغري الطق�س ا�ش���بح يتفاعل 
اأك���رث ككري���ب ن�ش���ميه كريب متق���دم. لكن لك���رثة ما هن���اك نوع م���ن التوعية 
بوا�ش���طة العام العام اأو باملبا�ش���ر اأ�ش���بح الأهل مبجرد ما الولد ير�شح ان 
 IC�تطل���ع حرارت���ه قليًا يبقونه يف البيت. وهذا ال�ش���بب الذي دفع مبدر�ش���ة ال
لتقفل ق�ش���م املتو�شط لأنه �ش���جل عندهم غياب خلم�شني تلميذا وتعهدوا باأنهم 
ي�شتطيعون اأن ي�شتلحقوا درا�شتهم �شمن برامج مكثفة ول خوف على املو�شوع. 
لكن حلني اجراء الفحو�ش���ات اتخذوا هذا القرار ب���اأن يقفلوا احتياطيا ووقاية 

لي�س اأكرث. 
وا�ش���افت : �شجلت لدينا حالتان يف مدر�شة عائ�شة اأم املوؤمنني ت�شببتا بنوع من 
القلق، لكن اأ�ش���تطيع اأن اأطمئنكم انني تابعت احلالتني واأر�شلتا اىل بريوت اىل 

م�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي، طماأنني الطبيب اأنه مبجرد اأن فح�شوهما 
فح�ش���ا �شريريًا تبني اأن ل �ش���يء يخيف، واأكيد نتيجة الفحو�شات ت�شدر غدًا. 
يف ه���ذا الوق���ت اذا اتخذت مدر�ش���ة املقا�ش���د وجمعية باملقا�ش���د باقفال هذا 
ال�ش���ف، فلي����س لأن هناك اأنفلونزا، بل لأن هناك كري���ب ولأن هناك عددا من 
الطاب تغيبوا عن ال�شف. وبيننا هنا مدراء يعرفون ما معنى اأن يكون ال�شف 
غري مكتمل كم يتعذبوا لي�ش���تطيعوا اأن ي�ش���رحوا در�شا اأو يجذبوا انتباه الأولد. 
ف���ا �ش���يء يخيف، لكن يجب اأن نبق���ى مركزين على مو�ش���وع الوقاية التي هي 
ثاثة اأرباع العاج. واأعتقد اأننا يف مدار�ش���نا الر�ش���مية يف 1400 مدر�ش���ة على 
امت���داد الأر�س اللبنانية لغاية هذه اللحظة مل ت�ش���جل عندنا حالة واحدة. كلنا 
�ش���ويا يجب اأن ننتبه لهذا املو�شوع واعتقد اأننا لعاية الآن يف ال�شليم، لكن يجب 
اأن نواجه اي �ش���يء يطال جمتمعاتنا واأحياءنا وبيوتن���ا واأولدنا لأنه لي�س له اي 
وقاي���ة ثانية، وحتى مو�ش���وع اللقاح حتى الآن مل يقل لنا اأح���د كم هي فعاليته، 
ومل نتجراأ اأن ندعو النا�س لكي تطعم. احب اأن اأركز اأن املو�شوع لي�س مو�شوعا 
وبائي���ا لغاية الي���وم يف بادنا، لكن انت�ش���ار الكريب الذي نعرف مع كل ف�ش���ل 
عندما يدخل يحدث عندنا م�ش���كل من هذا النوع. ول �ش���ك اأنه مو�ش���وع ي�شغل 
ب���ال اجلميع ويقل���ق النا�س، لكن القلق هو عنوان للوقاي���ة ولي�س للذعر.. ونحن 

نعترب اأنه لغاية اليوم ما زال يف ال�شليم.
ويف ال�ش���اأن احلكومي اأكدت احلريري اأن الرئي�س املكلف �ش���عد احلريري يقوم 
بح���وار جدي وحقيق���ي من اجل تذلي���ل العقبات التي تواجه ت�ش���كيل احلكومة، 
اآملة اأن تظهر بوادر الت�ش���كيل خال الأ�ش���بوع القادم. وقالت: طبيعي كلنا �شويا 
ننتظر ت�ش���كيل احلكومة، وفع���ا مل تعد تتحمل البلد املماطل���ة يف اأخذ القرار. 
نحن نعترب اأن الرئي�س املكلف يقوم بحوار جدي وحقيقي لعملية تذليل العقبات 
التي تواجه ت�شكيل احلكومة.. هناك �شرورة ملحة حلل هذه امل�شكلة التي طالت 
وطال اأمدها وان �ش���اء اهلل خال الأ�ش���بوع القادم تظهر لدينا نتيجة لت�ش���كيل 

احلكومة.

تابعت مو�صوع االأنفلونزا يف املدار�س التي يبلغ عن اال�صتباه بحاالت فيها 
والتقت هيئات وجمعيات اأهلية �صيداوية يف جمدليون 

بهية �حلريري: ال �شيء يدع� للقلق �أو �خل�ف بالن�شبة مل��ش�ع 
لالإ�شتباه باالأنفل�نز� يف مدر�شة عائ�شة �أم �مل�ؤمنني يف �شيد�

الوزيرة بهية الحريري خالل اللقاء
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برعاية مفتي �ش���يدا واق�شيتها ال�ش���يخ �شليم �شو�شان احتفل مركز املفتي ال�شيخ 
حممد �ش���ليم ج���ال الدين الثقايف بتخري���ج الدفعة الثالثة م���ن طالبات املعهد 

ال�شرعي – "اأزهر �شيدا"وعددهن نحو 28 خريجة. 
واقيم باملنا�شبة احتفال يف قاعة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف دار الأوقاف 
ال�شامية يف �شيدا تقدم ح�شوره اىل جانب املفتي �شو�شان، ممثل الرئي�س فوؤاد 
ال�شنيورة مدير مكتبه طارق بعا�شريي، ممثل وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية 
احلريري مدير مركز �ش���يدا الثقايف نزار الروا�س، امل�شوؤول ال�شيا�شي للجماعة 
الإ�ش���امية يف اجلنوب ب�ش���ام حمود ومدير مكتب خمابرات اجلي�س اللبناين يف 
�ش���يدا  املقدم ممدوح �ش���عب ورئي�س الرابطة ال�شامية ال�ش���نية ال�شيخ اأحمد 

ن�شار وعدد من  العلماء وال�شخ�شيات ومن اأهايل املتخرجات.
افتتح احلفل بكلمة ترحيبية من ال�ش���يخ حامت زم���زم ثم كانت تاوة من القراآن 
الكرمي من ال�ش���يخ خالد العاريف. وبعد الن�ش���يد الوطني اللبناين، األقت الطالبة 
اأغري���د �ش���حرور كلمة اخلريج���ات ف�ش���كرت اإدارة مرك���ز املفتي عل���ى اجلهود 
والعطاء واملحبة التي �شعرت بها خال ال�شنوات الدرا�شية الثاث التي اأم�شتها 

مع زمياتها يف املعهد.

واألقى راعي الإحتفال رئي�س عمدة اأزهر �شيدا املفتي ال�شيخ �شليم �شو�شان كلمة 
حي���ا فيه���ا مركز املفتي جال الدين واأزهر �ش���يدا على تخري���ج هذه الباقة من 
طالب���ات العلم متوقفا عند اأهمية  التكافل الإجتماعي وت�ش���امن املجتمع لوطن 

اأف�شل.
ثم حتدث امل�ش���رف العام على مركز املفتي جال الدين الثقايف القا�شي ال�شيخ 
حمم���د اأبو زيد فعر�س ملراحل تاأ�ش���ي�س املركز وال�ش���عوبات التي واجهت فريق 

العمل حتى اأ�شبح من اأهم مراكز لبنان الثقافية. 
وبع���د ذلك ق���ام املفتي �شو�ش���ان والقا�ش���ي اأبو زيد بت�ش���ليم ال�ش���هادات اىل 
املتخرجات فيما قام رئي�س ال�ش���يخ اأحمد ن�ش���ار وممثل ال�شنيورة بعا�شريي 
بتوزيع جوائز الرابطة الإ�شامية على اخلريجات مهنئني اياهن ومتمنني لهن 

التوفيق.
و�شلم ممثل الوزيرة احلريري نزار الروا�س منحة درا�شية قدمتها وزيرة الرتبية 
للمتفوقة الأوىل الطالبة اأغريد �ش���حرور ملتابعة درا�ش���تها اجلامعية. كما قدمت 
جامعة اجلنان منحة للطالبة املتفوقة الثانية، عبارة عن درا�ش���ة جمانية لل�شنة 

الأوىل.

�ش��شان يرعى تخريج �لدفعة �لثانية من طالبات �أزهر �شيد�
ومنح للمتف�قات من �ل�زيرة �حلريري و�لر�بطة �ال�شالمية

لقطة تذكاريةالشيخ سليم سوسان يلقي كلمه في االحتفال

تسليم الشهادات للخريجات

اأمل مفتي �ش����يدا واق�شيتها ال�شيخ �شليم �شو�شان 
اأن تب�ش����ر احلكوم����ة اجلدي����دة الن����ور يف ف����رتة 
قريب����ة، معتربًا اأن اأمام حكوم����ة الوحدة الوطنية 
الت����ي ت�ش����م كل الأفرق����اء مهم����ة العم����ل واجلهد 
والعطاء والتخفيف من م�ش����اكل الن�ش����ان يف هذا 
البلد وال�ش����هر على بكل قواه الع�ش����كرية والأمنية 

ردا لكل اعتداء وحفاظا على ال�شتقرار فيه. 
كام املفت����ي �شو�ش����ان جاء خال زي����ارة قام بها 
جلامع����ة اجلنان يف �ش����يدا تفقد خالها اأق�ش����ام 
اجلامع����ة واطل����ع م����ن مديره����ا الدكت����ور اأحم����د 
ا�شراقية على اخت�شا�ش����اتها والأن�شطة الرتبوية 
والأكادميي����ة الت����ي تق����وم به����ا ول �ش����يما ق�ش����م 
ال�ش����ريعة والدرا�ش����ات ال�ش����امية التاب����ع لكلية 
الآداب والعل����وم الن�ش����انية فيها، وذلك بح�ش����ور 
ممثل رئي�شة اجلامعة الدكتورة منى حداد نائبها 
الدكتور ب�ش����ام حجازي والقا�شي ال�شرعي ال�شيخ 
حممد اأبو زيد ورئي�س الرابطة ال�شامية ال�شنية 
ال�ش����يخ اأحم����د ن�ش����ار وح�ش����د من علم����اء الدين 

والأ�شاتذة واأع�شاء الهيئة الدارية للجامعة.
وبعد جولة يف اأرجاء اجلامعة، اأقيم لقاء تكرميي 
للمفتي �شو�ش����ان يف قاعة املوؤمترات ا�شتهل بكلمة 
ترحيبية من م�شوؤول العاقات العامة يف اجلامعة 
حممد العرب، ثم األقى املفتي �شو�ش����ان كلمة قال 
فيه����ا" ان جامع����ة اجلن����ان مرفق ا�شا�ش����ي قائم 
ح�ش����اري علم����ي يف ه����ذه املدين����ة، نحيط����ه بكل 
رعاي����ة وعناية، ي�ش����م يف جنباته ا�ش����اتذة اأكفاء 
وا�ش����حاب علم وف�شيلة وا�ش����حاب روؤية وافق يف 
هذا البل����د ويف كل الظروف التي نعي�ش����ها. فهذه 
اجلامعة ه����ي القلب ومكانها القل����ب. هي جامعة 
اجلن����ان نحيطها بقلوبنا وبعيونن����ا وبعقولنا وبكل 

ما يتطلب منا ". 
وتطرق املفتي �شو�شان اىل الو�شع ال�شيا�شي العام 
يف الباد فقال: ل �شك اأنه بعد هذا اجلهد وهذه 
اللقاءات وهذه امل�شاورات نتوقع اأن تولد احلكومة 
بعد فرتة قريبة م����ن الزمن، واملهم ان تعمل هذه 
احلكوم����ة من اأج����ل حرية هذا الوط����ن ومن اأجل 
كل م����ا يهم املواط����ن يف هذا البلد. ه����ذه حكومة 
الوح����دة الوطني����ة التي ت�ش����م كل الأفرق����اء ماذا 
بعد هذه احلكومة �ش����وى العمل واجلهد والعطاء، 
والتخفيف من م�شاكل هذا الن�شان يف هذا البلد، 
والعني ال�ش����اهرة على حدود ه����ذا البلد بكل قواه 

الع�ش����كرية والأمنية ردا لكل اعتداء وحفاظا على 
كل الأمن يف بلدانه وعلى �شواحله. 

وا�ش����اف: ل �ش����ك يف الفرتة الأخرية بداأنا ن�شعر 
ب�شيء من الأحداث الأمنية التي نخ�شى ما نخ�شاه 
اأنه����ا تعم����ل من اأج����ل اأن تك����ون بدل ه����ذا الفراغ 
ال�شيا�ش����ي خال فرتة ت�شكيل احلكومة.اأعتقد ان 
اللبناني����ني يع����ون متامًا اأن الفتن����ة لي�س لها مكان 
يف باده����م، ل الفتنة الطائفي����ة ول املذهبية ول 
املناطقية هن����ا اأو هناك، و�ش����يعمل كل اللبنانيني 
من اأج����ل وحدة ه����ذا الوطن ومن اأجل نهو�ش����ه. 
وفق اهلل امل�ش����وؤولني من اأجل خري الن�شان يف هذا 

الوطن.
ويف اخلتام كرمت ادارة اجلامعة املفتي �شو�ش����ان 
فقدم ل����ه الدكت����وران ا�ش����راقية وحج����ازي درعًا 

تكرمييا باإ�شمها.
ا�ش����ارة اىل اأن جامعة اجلنان يف �ش����يدا افتتحت 
يف الع����ام اجلامع����ي 2005-2006 وه����ي ت�ش����م 
:كلية ادارة الأعمال، كلية ال�ش����حة  التي تت�شمن 
اأق�ش����ام " التمري�س واملخترب والإ�شراف ال�شحي 
الإجتماعي"، كلية الإع����ام، كلية الرتبية، وكلية 
الآداب والعلوم الإن�ش����انية التي تت�ش����من اأي�ش����ا " 

ق�شم ال�شريعة والدرا�شات ال�شامية ".

جامعة �جلنان تكرم �ملفتي �ل�شيخ �شليم �ش��شان

خالل التكريم

املفتي الشيخ سليم سوسان يلقي كلمته
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قال���ت وزي���رة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري ان الرئي�س املكلف �ش���عد 
احلري���ري لن يتنازل عن تاأليف احلكومة التوافقية لت�ش���يري اأمور الباد، وان 
نتيج���ة النتخاب���ات تعك�س نف�ش���ها داخ���ل احلكومة مع احل���وار الدائم مع كل 
الأط���راف، اآملة اأن يكون الأ�ش���بوع الطالع ا�ش���بوعا فيه م���ن احليوية الكافية 

وامل�شاعدة واملتجان�شة لت�شكيل احلكومة التي ينتظرها ال�شعب اللبناين.
واعت���ربت احلريري اأن �ش���يدا جنحت يف ان تفر�س باإرادة اأهلها ال�ش���تقرار 
وع���دم الجنرار اىل اي م�ش���كلة على اأر�ش���ها، وتطرق���ت اىل احلادث الأمني 
الذي �ش���هدته �ش���يدا الأ�ش���بوع املا�ش���ي فا�ش���ارت اىل اأنه ل يوجد اية خلفية 
�شيا�ش���ية له���ذا احل���ادث، ومنوهة بدور اجلي����س اللبناين والق���وى الأمنية يف 

معاجلة هذه امل�شكلة و�شرعة توقيف مفتعليها.
كام الوزيرة احلريري جاء خال اللقاء املو�شع الذي عقدته مع جلان الأحياء 
والأندية ال�شبابية والريا�شية يف �شيدا واجلوار والذي عقد يف دارة جمدليون 
للت�شاور يف كافة ال�شوؤون والق�شايا التي تهم مدينة �شيدا، وو�شعهم يف �شورة 

التطورات العامة وال�شاأن املت�شل مب�شاريع �شيدا وامنائها. 
وقالت احلريري : منذ ال�شابع من حزيران �شهدت املدينة نوعًا من الإ�شتقرار 
واحليوي���ة الكبرية التي ا�ش���تطاعت اأن جت���د مكانًا لها عل���ى خارطة احليوية 
التي ميزت لبنان �ش���واء يف ف�شل ال�شيف اأو خال �شهر رم�شان او ما بعده.. 
واللقاء اليوم عنوانه احلوار حول الق�ش���ايا الأ�شا�ش���ية يف املدينة ويف مقدمها 

ق�شية النهو�س وق�شية التنمية  ومعاجلة الق�شايا ال�شعبة وال�شائكة. 
والنقطة التي ت�ش���كل هاج�شا اليوم،  مو�شوع الأنفلونزا والوقاية منها ل �شيما 
يف املدار����س، ونحن نفتخر انن���ا بادرنا كوزارة تربية بتحرك على �ش���عيد كل 
املدار�س، وهناك جدية وم�ش���وؤولية عالية يف التعاطي مع هذا املو�ش���وع �ش���واء 
كوزارة �شحة اأو كوزارة تربية، و�شرنى ما هي الطريقة الأمثل لنكمل التحرك 

والوقاي���ة م���ن هذا املو�ش���وع . واأنا حتدثت م���ع وزير ال�ش���حة الدكتور حممد 
خليفة لإ�شتحداث مراكز للتوعية والعناية بهذا الأمر يف كل املحافظات.. لكن 

الوقاية هي احلل الوحيد الذي بني ايدينا.
ويف ال�شاأن ال�شيا�شي قالت احلريري : نحن كمدينة رفيق احلريري، مدينة 
مبايع���ة ل�ش���عد احلريري، الرئي����س املكلف لن يتنازل ع���ن تاأليف احلكومة 
التوافقية لت�ش���يري اأم���ور الباد. هذا نحن نوؤكد الدعم له، اأن ن�ش���تطيع يف 
هذه املرحلة ال�ش���عبة والدقيقة ان ن�ش���توعب كل ما يوؤدي اىل الفو�ش���ى اأو 
اىل ل �ش���مح اهلل اخلافات التي لها عناوين متعددة.. تباين الآراء حقنا، 
كل ان�ش���ان ل���ه يف ان يبدي راأيه وهذا �ش���يء درجنا عليه وم�ش���رون عليه، 
هذا نظامنا الدميقراطي لن نتنازل عنه.. نتيجة النتخابات تعك�س نف�شها 
داخ���ل احلكومة م���ع احلوار الدائم مع كل الأطراف. ل���ن اقول ان النتقال 
من املراوحة اىل العمل هو امر �ش���هل، وتثبيت ال�شلم الأهلي هو حتدي لكل 
اللبنانيني الذين ي�شرون على الأمن الذي يحفظه اجلي�س اللبناين والقوى 
الأمني���ة الت���ي ل تق�ش���ر يف واجباتها. ونحن يف �ش���يدا نعت���رب اننا جنحنا 
مع بع�ش���نا وجنحت �ش���يدا يف ان تفر�س باإرادة لأاأهلها ال�ش���تقرار وعدم 
الجنرار اىل اي م�ش���كل ميكن ان يعكر �ش���فو احلي���اة الآمنة لكل املقيمني 
على اأر�شها، ولكل الذين اختاروا هذا املدينة لي�شتغلوا ويتعلموا وي�شكنوا... 
نحن ل نفرز النا�س ونقول هذا ا�ش���له من �ش���يدا وهذا ل.. �ش���يدا مدينة 
مفتوحة ت�ش���تقبل وترعى وحتت�ش���ن وتتق���دم دائمًا اىل الأمام.. وان �ش���اء 
اهلل الأ�ش���بوع الق���ادم يكون ا�ش���بوعا فيه م���ن احليوية الكافية وامل�ش���اعدة 
واملتجان�ش���ة لت�ش���كيل احلكومة التي اأعتقد كل ال�ش���عب اللبناين ينتظرها. 
لكن اهم نقطة ان ل يغيب عن بالنا انه ممنوع اللعب بتحريك ال�شارع لأي 

�شبب من الأ�شباب. 

خالل لقائها جلان االأحياء واالأندية ال�صيداوية يف جمدليون
�ل�زيرة بهية �حلريري: �لرئي�س �ملكلف لن يتنازل 
عن تاأليف �حلك�مة �لت��فقية لت�شيري �أم�ر �لبالد

الوزيرة بهية الحريري خالل اللقاء

ق���ال رئي����س ممثلية منظم���ة التحرير الفل�ش���طينية يف لبنان عبا�س زك���ي ان الأمن 
الفل�ش���طيني لن يكون ثغرة يف جدار الأمن اللبناين. داعيًا الفل�ش���طينيني يف لبنان 
اىل  اأن يكونوا على م�شافة واحدة من اجلميع وبعيدا عن التجاذبات اللبنانية. واأمل 
زكي اأن ياأخذ الو�شع الن�شاين والجتماعي للوجود الفل�شطيني يف لبنان اأولوية من 
قبل احلكومة املقبلة واأن ُت�شن قوانني من الربملان توؤمن الو�شع الطبيعي للمهاجرين 

الفل�شطينيني الذين هم �شيوف موؤقتني على قاعدة حقهم يف العودة.
زك���ي كان يتح���دث خال جولة ق���ام بها اليوم عل���ى فاعليات مدينة �ش���يدا مودعًا 
ملنا�شبة مغادرته لبنان نهائيًا، فالتقى وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري 
يف جمدليون يرافقه القن�شل يف �شفارة فل�شطني حممود الأ�شدي واأمني �شر منظمة 
التحرير يف منطقة �ش���يدا قا�ش���م �شبح. وكان اللقاء منا�ش���بة للتداول يف الأو�شاع 

العامة على ال�شاحتني الفل�شطينية واللبنانية.
وقال زكي اثر اللقاء : نحن اأوًل يف جولة وداع..تناولنا ما يجري يف داخل فل�ش���طني 
على كل ال�ش���عد واأي�ش���ًا كل ما ميكن اأن يخفف معاناة الفل�شطينيني، واأنا ا�شعر اأن 
�شيدا الوفاء، بوفاء بهية احلريري قادرة ان �شاء اهلل اأن ت�شتمر احلالة الفل�شطينية 
باأم���ان وطماأنينة واأن يتبدد القلق الذي ي�ش���اع بني فرتة واخ���رى اأن هناك ما يهدد 
الأمن،  �ش���واء الفل�شطيني اأو اللبناين، والأخت بهية كانت على مدار الأيام املا�شية 
خري ن�ش���ري وخري �ش���ند للفل�ش���طينيني وقامت بجملة من الأ�ش���ياء التي �شواء على 
�ش���عيد ال�شباب وعلى �شعيد احلوارات والت�شاور مبا يحيد الفل�شطينيني التجاذبات 
اللبناني���ة – اللبنانية. وردا على �ش���وؤال حول احلوار الفل�ش���طيني – اللبناين قال : 
كافة امل�ش���وؤولني مبختلف اجتاهاته���م اأجمعوا الآن على اأن ل يبقى الفل�ش���طيني يف 
حالة بوؤ�س واأن ياأخذ الأولوية يف الهتمام وان �ش���اء اهلل يتم ت�شكيل احلكومة ويكون 
هن���اك قوانني ي�ش���نها الربمل���ان ملا فيه الو�ش���ع الطبيعي للمهاجرين الفل�ش���طينيني 

الذين هم �شيوف موؤقتني على قاعدة حقهم يف العودة.
م���ن جهتها نوه���ت الوزيرة احلريري بالتط���ور اليجابي والفع���ال للعاقة اللبنانية 
الفل�ش���طينية خ���ال الف���رتة التي توىل فيها ال�ش���فري عبا�س زكي ه���ذا امللف وحيت 
جهوده يف هذا املجال اآملة اأن تتوج اليجابيات التي حتققت باإ�شتكمال بنود احلوار 

اللبناين الفل�شطيني من اجل مقاربة كل الق�شايا امل�شرتكة.
وكان زكي التقى مفتي �شيدا واأق�شيتها ال�شيخ �شليم �شو�شان يف مكتبه بدار الفتاء، 
وبحث معه يف ال�ش���اأن الفل�ش���طيني عمومًا ول �شيما ما تتعر�س له القد�س والأق�شى 
م���ن اعتداءات وممار�ش���ات ا�ش���رائيلية و�ش���بل مواجهته���ا، وكان تطرق اىل و�ش���ع 

الفل�شطينيني يف لبنان.
وق���ال زكي اث���ر اللقاء : هي زيارة وداعية ل�ش���ماحة املفتي وتثم���ني دوره يف تخفيف 
معاناة الفل�شطنيني كمرجعية روحية، وكان الرتكيز على ما يجري يف مدينة القد�س 
من حيث الهجمة ال�ش���هيونية الغا�ش���مة التي حتاول تهويد القد�س وتدني�س امل�شجد 
الق�ش���ى واقتطاع القد�س من ج�ش���مها الفل�شطيني عرب �ش���ور الف�شل العن�شري. 
ولقد وجدنا كل تفهم من �ش���ماحة املفتي وطماأناه اىل اننا ن�ش���عى بكل جهد ممكن 
اىل وحدة ال�ش���ف الفل�ش���طيني واي�شا متابعة كل ما يخ�س الق�ش���ية الفل�شطينية، 
وطلبنا من �ش���ماحة املفتي ان يويل اهتماما لق�شايا الاجئني وبخا�شة هذه املدينة 
الطيبة التي حتت�ش���ن خميماتنا التي تعرتف بان هذه املدينة كانت حا�ش���نة امينة 
للفل�ش���طنيني. وردا على �ش���وؤال حول ما اذا كان مرتاحا للو�شع الأمني يف املخيمات 
قال : الرتياح ن�شبي لأن الفل�شطيني يعي�س حياة ا�شتثنائية وحياة بوؤ�س ودون قوانني 

�ش���ارية لتحقيق ان�ش���انيته وتوفري احتياجات���ه. ويبقى الرهان عل���ى وعي ابنائنا يف 
املخيمات، وعلى اللجان ال�ش���عبية والف�ش���ائلية وجلان املتابعة وان �ش���اء هلل الأمن 

الفل�شطيني لن يكون ثغرة يف جدار الأمن اللبناين. 
وعن الن�ش���يحة التي يوجهها ملن �ش���يخلفه يف ممثلية منظمة التحرير الفل�شطينية 
يف لبن���ان ق���ال : الن�ش���يحة هي ان يك���ون على م�ش���افة واحدة من اجلمي���ع، وان ل 
يخ�شع لل�شحن الطائفي او التجاذبات اللبنانية.. بل ان ي�شعى يكون فل�شطينيًا اول، 
لأن فل�ش���طني مع�شوقة وت�ش���كن ادمغة و�ش���مائر كل اللبنانيني،  وبالتايل اأن يح�شن 
الت�ش���رف كفل�ش���طيني بعيدا عن التجاذبات.. ونحن نعمل الآن كموؤ�ش�ش���ة ول�ش���نا 

افرادًا، واعتقد ان ال�شرتاتيجية التي و�شعناها هي ملزمة لكافة الفل�شطينيني.
من جهته قال املفتي �شو�ش���ان : يف هذه الفرتة متر الق�ش���ية الفل�ش���طينية بظروف 
دقيقة جلهة وحدة ال�ش���ف ال�ش���عب الفل�ش���طيني والذي هو ح�ش���انته الوىل وقوته 
الوىل اما جلهة القد�س والأق�ش���ى واملحاولت املتكررة للكيان الإ�ش���رائيلي املجرم 
يف هدم الأق�ش���ى وما ميثله بالن�شبة للعرب وامل�ش���لمني،.. ن�شعر يف هذه اليام وهو 
يودعن���ا ه���ذا ال�ش���ديق الخ عبا�س زك����س اننا نحمل���ه امانة التحي���ة واملوقف لكل 
اطفال فل�ش���طني لكل امهات ال�شهداء واخوات ال�ش���هداء يف فل�شطني،  نحمله حتية 
اىل الأق�ش���ى اىل ماآذنه وباحاته،  اىل القد�س ب�ش���احاتها.. نحن يف �ش���يدا نحمل 
هذه الق�ش���ية منذ ان تكون���ت ونعي�س مع الأخوة الفل�ش���طينيني و نوؤمن باأحقية هذه 
الق�ش���ية، ونطلب ان يتحقق املوقف الوطني الفل�ش���طيني من خال القرار الوطني 
الفل�شطيني الواعد لل�شعب الفل�شطيني. و�شتبقى هذه املدينة يف موقفها مع احلقوق 
الوطنية لل�شعب الفل�شطيني ويف مقدمتها حق العودة ورف�س التوطني والتهجري ومع 
احلقوق املدنية والن�ش���انية، لي�ش���عر هذا ال�ش���عب بكرامة احلياة وبوجوده كاإن�شان 
عل���ى هذه الأر�س يف �ش���يافة ه���ذا البلد..  ولعلها منا�ش���بة ان نذك���ر من جديد ان 
هناك انا�ش���ا ق���د تركوا بيوتهم وهجروا وهدمت دوره���م يف خميم نهر البارد وهم 
يرف�ش���ون ما ح�ش���ل يف ذلك املخيم،  ول ذنب لهم ال انهم من �شكان نهر البارد.. 
واننا ننا�ش���د كل امل�ش���وؤولني وكل القائمني على هذا الأمر يف لبنان وخارج لبنان ان 
يعملوا �ش���ريعا من اجل عودة النا�س اىل بيوتهم ودورهم،  وال�ش���راع والت�ش���ريع يف 
ه���ذا العمل وقبل ال�ش���تاء الب���ارد.  اأما الأخ عبا�س زكي ف���ان كان قد جنح يف لبنان 
فا �شك انه �شينجح يف مكان اآخر،  و�شنبقى نحمل يف عيوننا ويف قلوبنا امانة هذا 
احلق لل�ش���عب الفل�ش���طيني الذي نامل ان ياتي وعد اهلل قريبا ويعودوا اىل بادهم 

وديارهم وقد�شهم واق�شاهم.

عبا�س زكي �لتقى �ل�زيرة بهية �حلريري يف جمدلي�ن

الوزيرة بهية الحريري والسفير عباس زكي
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اأمام جمهور حا�ش���د من ابناء �شيدا واملخيمات الفل�شطينية، وبرعاية وح�شور 
وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري اأحيت عا�ش���مة اجلنوب واللجنة 
اللبناني���ة الفل�ش���طينية للح���وار والتنمي���ة احتفالية " القد�س عا�ش���مة للثقافة 
العربية " بحفل فني تراثي فل�شطيني قدمته فرقة " و�شاح" القادمة من اأر�س 
فل�شطني ومب�شاركة فرقة الكوفية التابعة لاإحتاد العام للفنانني الفل�شطينيني، 
وذلك يف قاعة م�ش���رح ثانوية رفيق احلريري يف �ش���يدا وح�شر احلفل : ممثل 
الرئي�س فوؤاد ال�ش���نيورة مدير مكتبه يف �ش���يدا طارق بعا�ش���ريي، ووفد ر�شمي 
م���ن وزارة الثقافة الفل�ش���طينية برئا�ش���ة مهند عبد احلمي���د، وممثل املطران 
اليا�س ن�ش���ار املون�شينور اليا�س الأ�شمر وممثل تيار امل�شتقبل م�شوؤول التيار يف 
�شيدا امني احلريري ورئي�شة منطقة اجلنوب الرتبوية جمال بغدادي وممثلون 
عن ف�ش���ائل منظمة التحرير الفل�شطينية وحتالف القوى الفل�شطينية واللجان 
ال�ش���عبية للمنظمة والتحالف واأع�ش���اء اللجن���ة اللبنانية الفل�ش���طينية للحوار 

والتنمية يف �شيدا واجلوار واملخيمات و�شخ�شيات ثقافية وفنية واعامية .
ا�شتهل احلفل بالن�ش���يدين الوطنيني اللبناين والفل�شطيني، فكلمة ترحيب من 
الفنان حممد عيد رم�شان باإ�شم اللجنة اللبنانية الفل�شطينية للحوار والتنمية  
اعترب فيها اأن هذه اللجنة جت�ش���د روح الوحدة والت�ش���امن والأخوة ال�ش���ادقة 
بني الفل�ش���طينيني واللبنانيني. وقال: ان فل�شطني اليوم حا�شرة يف قلب لبنان، 

لبنان الذي جعل من فل�شطني راية حب.
ثم حتدثت راعية احلفل الوزيرة احلريري فقالت: يومًا  بعد يوم  و�ش���هرًا بعد 
�شهر  و�شنًة بعد �شنة.. وعقدًا بعد عقد.. �شتون عامًا ونيف وال�شعب الفل�شطيني 
البطل يقاوم للبقاء يف اأر�شه وينا�شل �شتاته للعودة  م�شرية طويلة من الن�شال 
والت�شحيات خّطها هذا ال�شعب الفل�شطيني البطل مقاومًا الإقتاع من الأر�س  
وال�ش���تات  و�شلب الهوية.. اإّنها جرمية الع�ش���ر  وبطولة الع�شر اجلرمية التي 
ارتكبت بحق ال�ّش���عب الفل�شطيني والتي ل تزال ف�شولها تتوالد وتتنّوع لت�شيب 
كّل العرب يف دولهم وا�ش���تقرارهم واأر�شهم ووجدانهم.. هذه اجلرمية التي ل 
تعرف حدودًا.. ول تعرتف باأحٍد   ول ترى رادعًا اأو �شائًا اأو حما�شبًا  والبطولة 
هي اأّن ال�شعب الفل�شطيني عرف كيف ُيبقي فل�شطني يف دمه  ووجدانه  وتراثه  

وثقافته  فحمل فل�ش���طني يف وعيه وج�ش���ده حتى اأ�شبحت ق�ش���ية العامل اأجمع 
واأ�شا�ش���ًا يف بناء ال�ش���تقرار للقريب والبعيد  من حّق هذا ال�شعب الفل�شطيني  
اأكرث من اأي �شعٍب اآخر  اأن يحتفل ويعرّب عما تعر�س له من قتٍل ودماٍر وتهجرٍي 
و�شتات.. نعم  اإّن ال�شعب الفل�شطيني هو الأقدر على حمل تراثه  وفنونه واآدابه  
وعادات���ه  وتقالي���ده  ليقاوم طم�س هويت���ه  وجتريده من خ�شو�ش���يته الوطنية 
والثقافية والعربية من هنا  كّنا ول نزال اإىل جانب ال�ّشعب الفل�شطيني وق�شيته 
العادلة  وحّقه بالعودة اإىل اأر�ش���ه  واإىل تاريخه وتراثه وبناء دولته احلا�ش���نة 
لكّل اأبناء ال�ش���عب الفل�شطيني املنا�ش���ل والعريق وعا�شمتها القد�س ال�شريف، 
لتعود القد�س قبلة املوؤمنني وعا�ش���مة اأبدية لاإميان.. للم�ش���لمني وامل�شيحيني 
مود مع كوفية  كما كانت على مّر ال�ش���نني.. واإّننا اإذ نرّحب بتاقي و�ش���اح ال�شّ
الع���ودة يف عا�ش���مة الأخ���وة اللبنانية – الفل�ش���طينية  �ش���يدا.. يف هذا العمل 
الرتاثي املقاوم لتت�ش���ابك الأيدي والأرواح والعقول وامل�ش���اعر  ولتبقى فل�شطني 
حّي���ًة يف وج���دان �ش���عبها واأهله���ا.. ووجدان اإخوانه���م اللبنانيني حت���ى العودة 

والن�شر القريب.. 
ثم قدمت فرقتا " و�شاح " والكوفية " الفل�شطينيتان وعلى مدى �شاعة ون�شف 
ال�ش���اعة لوحات فنية فولكلورية غنائية وراق�ش���ة من وحي الرتاث الفل�شطيني 
األهب���ت م�ش���اعر احلا�ش���رين، فح�ش���رت فيه���ا فل�ش���طني الق�ش���ية والوطن���ي 
والر�س والرتاث واحل�ش���ارات.. جم�ش���دة باأزيائها الرتاثي���ة وعادات وتقاليد 
اأهلها وماحم اأبطالها و�ش���هدائها وتغريبتها ال�ش���هرية، مواويل �ش���جن ودبكة 
فرح وعنفوان وم�ش���اهد تعبريية ترافقها ق�ش���ائد لل�شاعر الفل�شطيني الراحل 
حمم���ود دروي����س حتكي تاريخ وعراقة ون�ش���ال ومعاناة �ش���عب وحلمه باحلرية 
والعودة، وجتذره يف اأر�ش���ه وت�ش���حيته يف �شبل ق�شيته. وكان لفتًا يف اللوحات 
الت���ي قدمت العزف عل���ى اآلت مو�ش���يقية تراثية مثل البزق واملج���وز والربابة 

نطقت باأجمل الأحلان والكلمات واأروعها �شجنا وع�شقا لاأر�س والوطن.. 
بعد ذلك اأوملت الوزيرة احلريري على �ش���رف فرقتي و�ش���اح والكوفية واللجنة 
اللبنانية الفل�ش���طينية يف دارة جمدليون، وقدم لها الوفد الفل�شطيني الر�شمي 

هدية تذكارية من وحي فل�شطني الق�شية والن�شان.

اأطلقت ال�ش���بكة املدر�شية ل�ش���يدا واجلوار برنامج اأن�ش���طتها الرتبوية للعام 
الدرا�ش���ي 2009-2010 وذل���ك يف اجتماع مل���دراء مدار�س ال�ش���بكة عقد يف 
جمدليون برئا�ش���ة وزي���رة الرتبية والتعلي���م العايل بهية احلريري وح�ش���ور 
رئي�ش���ة منطقة اجلنوب الرتبوية جم���ال بغدادي ومدراء املدار�س الر�ش���مية 
واخلا�ش���ة ومدار�س الأونروا املن�ش���وية يف اطار ال�شبكة يف �شيدا والزهراين 

وجزين واملخيمات. 
ا�ش���تهلت الوزيرة احلري���ري اللقاء بكلمة تناولت فيها مراحل تطور ال�ش���بكة 
الت���ي انطلق���ت م���ن �ش���يدا والنم���وذج الناجح ال���ذي قدمته، والذي �ش���اهم 
ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي يف تعميمه���ا على بقي���ة املناطق بتعميم ر�ش���مي �ش���ادر عن 
وزارة الرتبية. وقالت: لقد نقلت ال�ش���بكة املدر�ش���ية ل�شيدا واجلوار العدوى 
اليجابي���ة اىل كل لبنان ومتاأ�ش�ش���ت بقرار من وزارة الرتبي���ة، وقد انطلقتم 
به���ذه التجربة الناجح���ة والفريدة مع التعليم اخلا�س والر�ش���مي عن قناعة 
ارتكزت على الميان بحرية التعليم والدميقرطية التي تتيح لكل مدر�ش���ة اأن 
ت�ش���ارك ويف نف�س الوقت اأن حتافظ على خ�شو�ش���يتها مع اإمكانية الإنطاق 
لك�ش���ر احلواجز بني املدار�س حيث ا�ش���تطاعت ال�شبكة ا�شقاط احلواجز بني 
التعليم الر�شمي واخلا�س بقناعة اجلميع حتت عناوين جامعة وطنية كربى، 
ومتكنت ال�ش���بكة من مقاربة ق�ش���ايا تربوية هامة ومن طرح اأ�ش���ئلة الأ�شئلة 
تطرح يف العامل كله لكنها تو�ش���لت اىل اجابات وحلول لها انطاقا من قلقنا 
على ا�ش���تلحاق التطور احلا�ش���ل يف املجال الرتبوي والعلمي..ومنها مو�شوع 
الدمج املدر�ش���ي ومكننة الإدارات والتوا�ش���ل والتعاطي مع �ش���وؤون و�ش���جون 
القطاع التعليمي  مبنهجية لها عاقة بروؤيتنا باأن التعليم لي�س له حدود، وانه 

ل فرق بني التلميذ يف املدر�شة الر�شمية والتلميذ يف املدر�شة  اخلا�شة.
وتناولت احلريري الربنامج املطروح لل�شبكة لهذا العام فاعتربت اأنه جريء  
لكنه لي�س جديدا على ال�شبكة اهتمامها بالق�شايا اخلاقة واملبدعة، م�شددة 
على اأهمية الرتكيز على الدراما وامل�شرح ودعت اىل اأن يوؤ�ش�س يف كل مدر�شة 
ن���ادي للرتاث والبيئة والعمل على الرتاث يف منطقة �ش���يدا واجلنوب والبيئة 
املحلية مب�شاكلها واجنازاتها، وعلى �شرورة الفادة من التجارب الناجحة يف 
كل مدر�ش���ة يف املدار�س الأخرى وت�شجيع البحث العلمي والإجتماعي واحياء 
املنا�شبات الوطنية بانتاج م�شرتك بني املدار�س واعداد ن�شيد موحد لل�شبكة. 
وقال���ت: اأجنزنا ك���وزارة اأجندتني �ش���توزعان على طاب لبنان يف الر�ش���مي 
الثانوي واملتو�ش���ط، للثان���وي بعنوان "كيف نختار املهنة" وللمتو�ش���ط بعنوان 

." "البيئة 
واعتربت احلريري اأن "القد�س كعا�ش���مة للثقافة العربية وكمدينة مقد�ش���ة 
وكق�ش���ية يجب ان تبقى يف تفك���ري الطاب، واأن نرى كيف اأن هذه الق�ش���ية 
النبيلة واملقد�ش���ة التي جتمع امل�شلمني وامل�ش���يحيني على مدينة ال�شام يكون 
لها مكان يف الأن�ش���طة الدائمة والعمل عليها كن�ش���اط خا�ش���ة واأنها موجودة 
�ش���من املنهاج.. وكذلك احياء " بريوت عا�ش���مة عاملي���ة للكتاب" من خال 

العديد من الأن�شطة.

وحي���ت الوزي���رة احلري���ري جهود رئي�ش���ة منطق���ة اجلنوب الرتبوي���ة جمال 
بغ���دادي منوه���ة مبثابرته���ا ومعت���ربة اأنها جت�ش���د التمثيل احلقيق���ي لوزارة 
الرتبية بن�ش���اطها وم�شاركتها يف كل الأن�شطة والجتماعات يف كل مكان. كما 
توجه���ت بالتحي���ة اىل م���دراء كل املدار�س ملا يتحملوه م���ن اأعباء.وقالت : ان 
التعلي���م يجمع علي���ه كل اللبنانيني ومهما كنا خمتلف���ني نتوافق على التعليم. 
فلن���دع اخلاف���ات جانب���ا ولنجتمع ح���ول التعلي���م لننه�س به ونواج���ه به كل 
التحدي���ات. فبني اأيديكم ر�ش���الة حقيقية دعونا نتبناها ونوؤمن بها ومن�ش���ي 

بها بلبنان اىل بر الأمان.
ث���م ج���رى نقا�س للربنام���ج املقرتح م���ع امل�شت�ش���ارة الرتبوية لل�ش���بكة نيكول 
عيد ابي حي���در، وقراءة نتائج ا�ش���تمارات التقييم ال�ش���نوية، وتوزيع النظام 
الداخلي لل�ش���بكة وحتديد حمور ال�ش���نة " لغتي هويتي " والذي �شيرتجم من 
خ���ال اأن�ش���طة منها " الرتبية من اج���ل التنمية امل�ش���تدامة، خدمة املجتمع، 
دور الدرام���ا وامل�ش���رح يف املدار�س واملناهج الرتبوية، احياء بريوت عا�ش���مة 
عاملي���ة للكتاب، احي���اء القد�س عا�ش���مة للثقافة العربية، واأن�ش���طة حمورها 
اللغة العربية.  وكذلك مت مناق�ش���ة واقرار �ش���بل متابعة مو�ش���وع الوقاية من 
اأنفلونزا H1N1، وبحث مو�ش���وع م�ش���اركة الأ�ش���اتذة يف ور�شة عمل بعنوان 
تدريبية  ور�شة عمل  ويف  املقبل،  الثاين  ت�شرين  " يف  �شابة  ايد  بني  " تراث 
لاأ�شاتذة اي�شا بعنوان " Mini NESA Conference " يف ال�شهر نف�شه، 
وامل�ش���اركة يف بريوت ماراتون يف ال�شاد�س من كانون الأول، واطاق روزنامة 
ال�ش���بكة املدر�شية 2010 وحمورها " التنمية امل�ش���تدامة – �شيدا ومنتجاتها 
الزراعي���ة واحلرفي���ة " وم�ش���ابقات ع���دة تنظمها ال�ش���بكة، بال�ش���افة اىل 
املحطات الثابتة كل �ش���نة مثل: احياء عيدي العلم وال�شتقال، وعيد املعلم، 
معر�س انتل العلمي يف 26 و27 �ش���باط، تكرمي �شخ�ش���ية تربوية يف �ش���باط، 
امللتقى الرتبوي يف ال�ش���هر نف�ش���ه، واحياء ذكرى ا�شت�ش���هاد الرئي�س ال�شهيد 
رفيق احلريري، واقامة اليوم الرتبوي املفتوح يف 23 و24 ني�ش���ان، وم�ش���ابقة 

اأدباء الغد ومهرجان اللقاء ال�شنوي . 

�صيدا العربية" يف  للثقافة  عا�صمة  " القد�س  جمهور  م�صاعر  "و�صاح" و"الكوفية" تلهبان 
�ل�زيرة �حلريري: �ل�شعب �لفل�شطيني عرف كيف 

ُيبقي فل�شطني يف دمه ووجد�نه وتر�ثه وثقافته

ال�صبكة املدر�صية ل�صيدا واجلوار تطلق برنامج اأن�صطتها للعام الدرا�صي 2009 -2010

�ل�زيرة �حلريري: �لتعليم م��شع �جماع
كل �للبنانيني به من�شي بلبنان �إىل بر �الأمان

الحضورالوزيرة بهية الحريري في لقطة تذكارية

الوزيرة بهية الحريري تلقي كلمة
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بعد تد�شني املرحلة الأوىل من م�شروع تزويد مدار�س �شيدا الر�شمية بخزانات 
وفاتر واأنابيب وحنفيات لرت�ش���يد ا�ش���تخدام مياه ال�شرب والذي ينفذه نادي 
روتاري �ش���يدا برعاية وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري وبالتعاون 
م���ع عدد اأندية الروتاري يف لبنان وموؤ�ش�ش���ات م�ش���رفية لبنانية حيث �ش���مل 
امل�ش���روع يف مرحلت���ه الأوىل اأرب���ع مدار����س ر�ش���مية هي" مدر�ش���ة الر�ش���دية 
للبنات، ثانوية �ش���يدا الر�ش���مية الأوىل للبنات، ثانوية �شيدا الر�شمية للبنني 
وجمعية الرعاية للمعاقني واملر�ش���ى “، رعت الوزيرة احلريري تنفيذ املرحلة 
الثانية من امل�ش���روع والتي �شملت خم�س مدار�س ر�شمية اأخرى هي " متو�شطة 
ال�ش���هيد معروف �شعد الر�شمية، ثانوية الدكتور نزيه البزري الر�شمية، ثانوية 
�شيدا الر�شمية الثانية للبنات –مرجان،  متو�شطة �شيدا الر�شمية املختلطة- 

القناية ومتو�شطة ال�شاح الر�شمية املختلطة ".
وجرى تد�ش���ني التجهي���زات املائية املقدمة من روتاري �ش���يدا وروتاري بعبدا 
وبدع���م م���ن م�ش���ريف " جمموعة بنك مي���د " ولبنان واملهج���ر " خال جولة 
قام���ت بها الوزيرة احلريري على املدار�س اخلم����س برفقة وفد من الروتاري 
تقدم���ه روين الفرا ممثل حماف���ظ املنطقة الروتارية 2450 جناد الأتا�ش���ي، 
وم�شاعد املحافظ بيار جعارة، رئي�س نادي روتاري بعبدا غابي خوري واأع�شاء 
الهيئ���ة الداري���ة ورئي�س ن���ادي روتاري �ش���يدا الدكتور بدر غزاوي واأع�ش���اء 
الهيئة الدارية، بح�ش���ور مدير مكتب الرئي�س فوؤاد ال�ش���نيورة يف �شيدا طارق 
بعا�شريي وممثل " بنك ميد " نائب املدير القليمي ملنطقة اجلنوب وال�شوف 
مروان ها�ش���م، وممثل بنك لبنان واملهجر مدير فرعه يف �ش���يدا مفيد جنار، 

ورئي�شة منطقة اجلنوب الرتبوية جمال بغدادي. 
ا�ش���تهلت اجلولة من متو�شطة ال�ش���هيد معروف �شعد الر�شمية التي قدم نادي 
روت���اري بعبدا وروتاري �ش���يدا جتهيزاتها املائية وهي عب���ارة عن خزان مياه 
وفل���رت واأنابي���ب وحنفي���ات  ملياه ال�ش���فة، حيث مت تد�ش���ينها بح�ش���ور مديرة 

املدر�شة زهرة �شباغ. 
واألقى رئي�س نادي روتاري �ش���يدا الدكتور بدر غزاوي كلمة اأعلن فيها عن اأن 
امل�شروع �شي�شمل املزيد من املدار�س الر�شمية يف مدينة �شيدا واجلوار لريتفع 
عدد املدار�س امل�ش���مولة بامل�ش���روع اىل 33 مدر�شة بدًل من 18 كما كان مقررا 
يف ال�ش���ابق. ومتن���ى غزاوي على الوزيرة احلريري ادخال م�ش���اريع واأن�ش���طة 
الروتاري اخلا�ش���ة باملدار�س �ش���من برنامج اأن�شطة ال�شبكة املدر�شية ل�شيدا 
واجل���وار.. متوجها بالتحية اىل نادي روتاري بعبدا على دعمه لهذا امل�ش���روع 
واىل كل م���ن بنك ميد وبنك لبنان واملهجر.. واأعلن غزاوي انه مت التفاق مع 
ال�ش���ركة التي قامت برتكيب فاتر املياه على تبديلها كل 3 ا�شهر حفاظا على 

�شامة عملها. 
وعر�س غزاوي ملا قام به نادي روتاري �شيدا بدعم من اأندية الروتاري ومنها 
: تاأمني ك�ش���وة العيد خا �ش���هر رم�ش���ان لاأطفال الأيتام وذوي احلاجات يف 
جمعية "اأهلنا"، واقامة افطار ل�70 طفًا. وتوقيع عقود لزرع 1000 �شجره يف 
منطقتي �شيدا-�ش���رحبيل والقرّية بالتعاون مع ثانوية ح�شام الدين احلريري 
التابعة جلمعية املقا�ش���د اخلريية الأ�ش���امية وبلديتي بق�ش���طا والقرّية، على 
ان يتم �ش���قي ورعاية ال�شجر باأ�ش���راف موؤ�ش�شة "الروؤية العاملية". وقال : هذا 

امل�شروع م�شاهمة من نادينا يف امل�شروع الأكرب الذي اطلقه نادي روتاري بعبدا 
لزرع مليون �شجرة يف لبنان خال خم�س �شنوات.

وا�شاف : مت اطاق موؤ�ش�شة روتاراآكت وهي موؤ�ش�شه �شبابيه حول نادي روتاري 
�شيدا ت�شم ال�شباب وال�شابات بني 18 و30 �شنه و�شرتون قريبا م�شاريعها التي 
ب���داأ العمل بها. كما اأن النادي �ش���يطلق قريبا ن�ش���رة الكرتونية على النرتنت 
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وكان���ت كلمات لكل من رئي�س نادي روتاري بعبدا غابي خوري وممثل حمافظ 
املنطقة الروتارية روين الفرا تناول فيها برنامج امل�شاريع والأن�شطة التي تقوم 
بها الروتاري على �ش���عيد لبنان ول �ش���يما املت�شلة بال�ش���اأن الرتبوي والبيئي. 
واألق���ت مديرة املدر�ش���ة زه���رة غزاوي كلمة �ش���كرت فيها الوزي���رة احلريري 

واأندية الروتاري على تنفيذ هذا امل�شروع. 
ث���م حتدثت الوزيرة احلريري فاعتربت اأن هذا امل�ش���روع الذي تقوم به اأندية 
الروتاري يف مدار�س �ش���يدا ي�ش���كل منوذجًا رائدا يف التكافل ودعم املدر�ش���ة 
الر�ش���مية، واأن���ه ما كان ليتم لومل يكن هناك همة عالي���ة كبرية من الروتاري 
ولو مل يكن هناك اطار يح�شن هذه الهمة ويعطيها كل الثقة التي تتمثل بعملية 
الدعم املايل لهذا املو�شوع .. وقالت: هذا النموذج الذي حتقق يف �شيدا نحن 
تواقون لأن نعممه على م�ش���توى الأر�س اللبنانية كلها. ومبا ان اأندية الروتاري 
منت�ش���رة  يف كل املناطق، فاننا نقرتح عليكم توقي���ع اتفاقية مع وزارة الرتبية  
لتعميمه على كل املدار�س الر�شمية. وهذه هي اأهمية برنامج التكافل الرتبوي 
الذي اأطلقناه ال�ش���نة املا�ش���ية، حيث ا�ش���تطعنا ومن خال املكرمة ال�شعودية 
امل�شكورة، اأن نحقق اأمورا كثرية. وميكن اأن نرتجم املزيد من امل�شاريع يف هذا 
 ،H1N1 املجال ول �ش���يما بالتزامن مع اج���راءات الوقاية من مر�س انفلونزا
حيث مت وبالتفاق مع وزارة ال�ش���حة ومنظمة ال�شحة العاملية، اعداد درا�شة 
ح���ول البيئ���ة املدر�ش���ية، اأهم نقطة فيها ه���ي املياه واحلمام���ات يف املدار�س، 
وهذه �ش���تكون جزءا م���ن حملة وطنية ك���ربى لاإطمئنان على �ش���امة البيئة 

املدر�شية. 
ونوهت احلريري باجلانب البيئي – الرتبوي من برنامج الروتاري ول �ش���يما 
املتعلق بحمات الت�ش���جري، معتربة اأن املدار�س هي املكان الطبيعي لإحت�شان 
مث���ل ه���ذه امل�ش���اريع، فهن���اك 300 األف طال���ب، واذا تبنى كل طالب �ش���جرة 
فهذا يعني اأن لدينا 300 األف �ش���جرة، ميكن اأن نعو�س من خالها بع�ش���ا من 
الت�شحر الذي ي�شيب طبيعتنا جراء احلرائق الناجمة عن الطق�س والعوامل 

الطبيعية.

وخل�شت للقول : نحن �شنطلق م�شروع تنقية املياه يف املدار�س وناأمل اأن نتعاون 
يف هذا املجال لن�ش���جع هيئات اأخرى على الن�شمام الينا. فهذا امل�شروع ميثل 
منوذجا جديرا باأن يعمم على م�ش���احة الأر�س اللبنانية على �ش���عيد املدار�س 
الر�ش���مية ونحن حا�ش���رون للتعاون واياكم لنو�ش���ع اطار التكافل الرتبوي من 

منظار بيئي ان كان زرع �شجر اأو تنقية مياه.
بع���د ذل���ك انتقل اجلمي���ع اىل ثانوي���ة الدكتور نزي���ه البزري الر�ش���ميه حيث 
ا�ش���تقبلتهم مديرته���ا غ���ادة درزي واأف���راد الهيئ���ة التعليمي���ة، ومت تد�ش���ني 
التجهيزات املائية املمولة من بنك البحر املتو�شط بالتعاون مع روتاري �شيدا، 
وبعد كلمة ترحيبية من املديرة درزي �ش���كرت فيها القيمني على هذا امل�شروع 
والوزي���رة احلري���ري عل���ى رعايتها له وللرتبي���ة يف لبنان، األق���ى ممثل البنك 
مروان ها�ش���م كلمة اأعرب فيها عن اعتزاز بنك املتو�شط برعاية اأو امل�شاهمة 
يف هكذا خدمات امنائية وبيئية وخا�ش���ة كونها تطال �ش���ريحة من النا�س هم 
اأفراد جمتمعنا وطابنا، ولي�ش���ت املرة الأوىل التي يدعم فيها بنك املتو�ش���ط 
مثل هكذا ن�ش���اطات، واليوم نحن نعاين من اأزمات كثرية وخا�ش���ة بالن�ش���بة 
لتلوث املياه ويف ظل اجراءات الوقاية التي تتخذ من مر�س H1N1، وان �شاء 
اهلل �شنكون دائما م�شاركني وم�شاهمني يف هكذا م�شاريع لي�س فقط يف منطقة 

�شيدا بل يف جميع املناطق اللبنانية.
ثم جرى تد�ش���ني التجيهزات املائية املقدمة اىل ثانوية �شيدا الر�شمية الثانية 
للبنات- مرجان واملمولة من بنك لبنان واملهجر بالتعاون مع روتاري �ش���يدا،  
بح�ش���ور مديرة املدر�شة بانا ال�شباغ، واألقى مدير فرع البنك يف �شيدا مفيد 
جنار كلمة اأكد فيها على اأن م�ش���اهمة امل�ش���رف يف ه���ذا العمل هي جزء من 
ا�شرتاتيجيته لدعم الأن�شطة واخلدمات التي ت�شب يف خدمة املجتمع اللبناين 
ول �ش���يما يف �ش���يدا، فكيف اذا كان هذا العمل يتعلق ب�شامة و�شحة تامذة 

املدار�س اجيال امل�شتقبل.
ومن هناك توجه اجلميع اىل مدر�ش���ة �ش���يدا املتو�ش���طة املختلطة الر�ش���مية 
–القناي���ة وقام���وا بتد�ش���ني التجهي���زات املائي���ة املمول���ة م���ن بن���ك لبنان 
واملهجربالتع���اون م���ع روت���اري �ش���يدا وذل���ك مب�ش���اركة عدد م���ن التامذة 
وبح�ش���ور مديرة املدر�ش���ة با�ش���مة عبد امللك الت���ي األقت كلمة �ش���كرت فيها 

الوزيرة احلريري وروتاري �شيدا وبنك لبنان واملهجر على هذه املبادرة.
واختتمت اجلولة يف مدر�ش���ة ال�شاح املتو�شطة الر�ش���مية املختلطة بتد�شني 
جتهيزاتها املمولة من بنك البحر املتو�ش���ط، وبح�ش���ور مديرتها اآمال ر�ش���تم 

وم�شاركة عدد من الطاب.

بعد تنفيذ املرحلة االأوىل التي �صملت 4 مدار�س ر�صمية 
يف �صيدا بدعم من اندية الروتاري

�ل�زيرة �حلريري ترعى تد�شني �ملرحلة �لثانية 
من م�شروع تزويد مد�ر�س �شيد� �لر�شمية بخز�نات 

وفالتر و�أنابيب لرت�شيد ��شتخد�م مياه �ل�شرب

الوزيرة بهية تتفقد املشروعالوزيرة بهية الحريري أثناء جولتها على املدارس
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اختتمت موؤ�ش�ش���ة احلريري للتنمية الب�ش���رية امل�ش���تدامة م�ش���روع "اإبداعات 
�ش���بابية يف اخلدم���ة الجتماعية " ال���ذي نفذته على مدى ا�ش���بوع يف منطقة 
�ش���يدا بالتع���اون مع ط���اب من كلي���ات ال�ش���ليب الأحمر الرنويج���ي التابعة 

للكليات العاملية املتحدة  ومتطوعني لبنانيني من جمعية اأمان ال�شبابية .
وعق���د الطاب امل�ش���اركون اجتماعًا مع مديرة التنمية الب�ش���رية يف موؤ�ش�ش���ة 
احلريري ال�ش���يدة روبين���ا ابوزينب التي �ش���رحت لهم عن  اأهداف املوؤ�ش�ش���ة 
وبراجمه���ا وم�ش���اريع اخلدمة الجتماعية التي تنفذ حاليا، بح�ش���ور رئي�ش���ة 
منطقة ال�ش���رق الأو�شط و�شمال اإفريقيا يف الكليات العاملية املتحدة  الدكتورة 
جينفر دويك  وم�ش���وؤولة لبنان الدكتورة �ش���ارة دايل بلطة ومن�ش���ق امل�ش���اريع 

ال�شبابية يف موؤ�ش�شة احلريري طارق اأبوزينب.
ورحب���ت ابو زينب بالوفد الطابي، ثم األقت دويك كلمة  �ش���كرت فيها وزيرة 
الرتبي���ة بهية احلريري والقيمني على املوؤ�ش�ش���ة لإ�ش���تقبال الوف���د الطابي، 
منوه���ة بالعمل الذي تق���وم به املوؤ�ش�ش���ة وجتاربها الرائدة يف جم���ال التنمية 
الب�ش���رية بكافة جوانبها الرتبوي���ة والثقافية والجتماعية، وامل�ش���توى  التقني 
املميز يف برامج املوؤ�ش�ش���ة والأن�ش���طة الهادفة لتعليم ال�ش���باب على املواطنية 

وتقدمي خدمة اجتماعية لوطنهم. 
و�ش���رحت الدكتورة دوي���ك اأهداف الكلي���ات العاملية املتحدة م���ن حيث تعليم 
الط���اب من ع���دة بل���دان يف العامل جمانا ويت���م اختيار الط���اب الذين هم 
اأ�شد حاجة اجتماعية، معتربة اأن هذه الكليات هي قوة لتوحيد النا�س والأمم 
والثقافات لل�شام وم�ش���تقبل م�شتمر. وقدمت دويك لل�شيدة اأبو زينب �شهادة 

تقدير و�شكر للموؤ�ش�شة ورئي�شتها الوزيرة احلريري..
وكان الطاب امل�شاركون زاروا مركز التطوع التابع للموؤ�ش�شة يف �شيدا والتقوا 
مدير املركز حممد بلطجي الذي �شرح الهدف من اقامة املركز وماهو التطوع 

ومفهوم التطوع واأهدافه . 
وزار الوفد الطابي اي�شًا خميم عني احللوة وتوقف مطوًل يف رو�شة ال�شهيدة 
هدى �ش���عان التابعة لاحتاد املراأة  الفل�شطينية، حيث اطلعوا على اأن�شطتها 
وا�شتمعوا ل�شرح من ال�شيدة كنانة ابو حمزة عن معاناة الطاب الفل�شطينيني 
داخل املخيم وما هو دور الحتاد يف خميمات ال�ش���تات. وتفقد الطاب ق�ش���م 

الأ�شغال اليدوية يف جمعية اغاثة اأطفال فل�شطني.
 كما ا�شت�ش���افت جمعية ال�ش���باب الفل�ش���طيني )لجئ( الط���اب على مائدة 
الغ���ذاء والذي تخلل���ه حوار م���ع متطوعي اجلمعي���ة ملعرفتهم حول فل�ش���طني 
وال�شباب الفل�شطيني يف خميمات ال�شتات وكيفية متابعتهم التح�شيل  العلمي 

يف لبنان  بح�شور رئي�س اجلمعية عمر النداف.
وزار الوفد جمعية  دار رعاية اليتم يف �ش���يدا والتقوا رئي�س اجلمعية الدكتور 
�ش���عيد م���كاوي ومديرتها فاتنة اجلرديل فاخوري ونفذوا عدة اأن�ش���طة خدمة 
اجتماعية لطاب الق�ش���مني الداخلي واخلارجي ومنه���ا األعاب تربوية هادفة 
واأغ���اين لتعليم اللغة النكليزية وريا�ش���ة ج�ش���دية ترافقها م�ش���رحية ثقافية 
هادفة عن مفهموم العمل اجلماعي �شمن اطار التعاون وتقبل الآخر. و�شارك 

الطاب  الأطفال طعام الغداء.    
وكان الوف���د الطاب���ي ومتطوع���و جمعي���ة اأم���ان ال�ش���بابية زاروا حممية اأرز 
الباروك وا�ش���تمعوا من القيمني على املحمية  اىل �ش���رح حول برامج ال�شياحة 
البيئية يف املحمية.و�ش���اهم امل�ش���اركون يف تاأهيل احد دروب امل�ش���ي الذي بلغ 
طول���ه حوايل 4 كيلومرتات ومت ا�ش���تبقاوؤهم على الغذاء.ومت توزيع �ش���هادات 
م�ش���اركة على الطاب املتطوعني موقعة من قبل موؤ�ش�شة احلريري و الكليات 
العاملية املتحدة على جمهودهم يف تقدمي  خدمات اجتماعية بعدة م�شاريع يف 

املناطق اللبنانية.

نفذ فريق ال�ش���عاف الأويل يف جه���از املتطوعني يف 
موؤ�ش�ش���ة احلريري مناورة حية قام خالها م�شعفو 
اجله���از باإ�ش���عاف جرحى يف حادث �ش���ري مفرت�س 

واخائهم..  
املن���اورة اأت���ت يف اط���ار املخي���م التدريب���ي الث���اين 
جله���از املتطوع���ني وال���ذي ا�شت�ش���افته دار العناية 
يف ال�ش���احلية- �شرق �ش���يدا بعنوان " خميم دورة 
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الثانية يف ال�شعافات 
الأولي���ة"، ومت يف ختامه تخري���ج الدفعة الثانية من 
م�ش���عفي اجلهاز، وافتتحت الدورة برعاية وح�شور 
رئي�ش���ة اجله���از ال�ش���يدة غنى احلريري وم�ش���اركة 
من�ش���ق قطاع ال�ش���باب يف تيار امل�شتقبل يف اجلنوب 
ك���رم ال�ش���كايف وممثل���ني عن ع���دد من املوؤ�ش�ش���ات 
واجلمعي���ات الغاثي���ة ال�ش���يداوية، وا�ش���رف على 
الدورة التدريبية نائب رئي�شة اجلهاز حممد بلطجي 
ومدي���ر العمليات حميي الدين البخور، و�ش���ارك يف 

الدورة اأكرث من 30 م�شعفًا وم�شعفة. 
ا�ش���تهل احلفل بالن�ش���يد الوطني اللبن���اين فدقيقة 
�ش���مت وقراءة الفاحتة لروح الرئي�س ال�شهيد رفيق 
احلريري ثم كانت كلمة باإ�شم امل�شاركني يف الدورة 
األقته���ا امل�ش���عفة عائ�ش���ة �ش���نتينا، حتدث���ت بعدها 
رئي�ش���ة اجلهاز غن���ى احلريري فتوجه���ت بالتحية 
اىل متطوع���ي وم�ش���عفي اجله���از، وقال���ت : ان من 
اأ�شمى الأعمال الن�شانية تلك التي ل تنتظر مقابًا 
له���ا، بل تنب���ع من القل���ب ومن رغبة لدى الإن�ش���ان 
يف العطاء والت�ش���حية. واأنت���م اأيها املتطوعون مثال 
حي عل���ى ذلك، وه���ذا اإن دل على �ش���يء فاإنه يدل 
على انكم تتميزون باإح�ش���ا�س عال بامل�شوؤولية جتاه 
جمتمعكم، ويعت���رب هذا من اأرقى اأ�ش���كال التكامل 
الإجتماع���ي الذي علمنا اإياه دولة الرئي�س ال�ش���هيد 
رفي���ق احلريري م���ن خال جه���از املتطوعني الذي 
كر����س نف�ش���ه �ش���ريكًا حقيقيًا يف العمل الإن�ش���اين. 

وها نحن الي���وم جنتمع لنخّرج الدفع���ة الثانية من 
م�ش���عفي اجله���از لين�ش���موا لأخوانهم يف اجل�ش���م 
الإ�ش���عايف خلدم���ة اهلن���ا يف مدين���ة �ش���يدا، على 
ان تتبعه���م دفع���ات ع���دة لنتمكن من خدم���ة اهلنا 
يف الوط���ن للتخفي���ف م���ن اآلمهم.  انت���م جزء من 
م�ش���عفي هذا اجله���از وعليكم ُتبن���ى الآمال فكونوا 

�شندا لزمائكم ولأهل مدينتكم..
ث���م توج���ه اجلمي���ع اىل اح���دى باح���ات دار العناية 
لي�ش���هدوا مناورة حية  نفذها فريق ال�شعاف الأويل 
يف اجله���از ومتح���ورت ح���ول كيفية انق���اذ واخاء 
جرحى من حادث �شري مفرت�س، وا�شعافهم ميدانيًا 
واأوليًا حلني نقلهم اأو و�شولهم اىل امل�شت�شفى. ورافق 
املناورة �ش���رح ميداين م���ن مدي���ر العمليات حميي 
الدين البخور حول اخلطوات ال�شحيحة التي يجب 
اأن يعتمده���ا امل�ش���عف مع احلال���ة اأو ال�ش���ابة التي 

ي�شعفها وينقلها. 

موؤ�ص�صة احلريري وكليات ال�صليب االأحمر الرنوجي 
تختتم " ابداعات �صبابية يف اخلدمة االجتماعية "

زيارة ملخيم عني �حلل�ة و�أن�شطة مع جمعيات �أهلية وبيئية وتط�عية

مناورة حية مل�صعفي جهاز املتطوعني يف موؤ�ص�صة احلريري يف دار العناية
غنى �حلريري : �شركاء يف �لعمل �الإن�شاين

خلدمة �هلنا يف �شيد� و�ل�طن و�لتخفيف من �آالمهم
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مناسبات مناسبات

النا�ش���ري  ال�ش���عبي  التنظي���م  رئي����س  ا�ش���تقبل 
الدكتور اأ�ش���امة �شعد وفًدا من حزب فدى الإحتاد 
الدميقراطي الفل�ش���طيني ي�ش���م م�ش���طفى مراد 
نائب م�ش���وؤول احلزب يف لبنان، و�ش���ليمان احلاج 
م�ش���وؤول منطق���ة �ش���يدا -  عني احللوة، وفي�ش���ل 
الق���ط م�ش���وؤول العم���ل يف منطق���ة �ش���يدا - عني 

احللوة.
اعترب الدكتور اأ�ش���امة �ش���عد اأن ه���ذا اللقاء ياأتي 
يف اإطار ال�ش���عي الدائم  من اأجل ترتيب العاقات 
اللبنانية الفل�شطينية، داعًيا اإىل مزيد من التوا�شل 
مع كافة القوى من اأجل نزع الفتائل التي قد توؤدي 
اإىل تهدي���د اإ�ش���تقرار املخيمات وحميطه���ا، مثنًيا 
على دور ح���زب  فدى وجهوده املخل�ش���ة من اأجل 
معاجلة امللف اللبناين الفل�ش���طيني بال�شكل الذي 
يخ���دم الق�ش���ية الفل�ش���طينية ويخدم الإ�ش���تقرار 

الوطني اللبناين.
يف ما يتعلق بتطور الأحداث يف امل�ش���جد الأق�شى، 
ق���ال �ش���عد اأن هذا املو�ش���وع كان ج���زًء من بحثنا 
اليوم، مبدًيا اإ�ش���تغرابه من موقف احلكام العرب 
والكث���ري من احلكام امل�ش���لمني والقوى ال�شيا�ش���ية 
يف الوط���ن العرب���ي والإ�ش���امي  يف ع���دم اإعطاء 
هذه الق�ش���ية الأولوية الق�ش���وى. داعًيا كل القوى 
الفل�ش���طينية وق���وى املقاومة يف لبن���ان ويف الوطن 
العرب���ي اإىل مواجهة املخطط ال�ش���هيوين يف ظل 
حماولت الولي���ات املتحدة الأمريكية واإ�ش���رائيل 
امل�شتمرة اإىل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية وفر�س 
واقع يف القد�س جله���ة تهويد هذه املدينة اأو جلهة 
فر�س تق�ش���يم على امل�ش���جد الأق�شى، لفر�س دور 

للمتدينني اليهود يف امل�شجد وحرمه.
واعترب اأن امل�شار التفاو�شي الذي يوؤمن به البع�س 
مل يعد له قيمة يف ظل هذه الإجراءات ال�شهيونية، 
مطالًبا ب�ش���رورة  اإعادة النظر بهذا امل�ش���ار لي�س 
فقط على م�ش���توى القي���ادة الفل�ش���طينية بل على 
م�ش���توى العرب،  ملا �ش���ببته هذه الإج���راءات  من 
جمازر بحق ال�شعب الفل�شطيني، و ا�شتمرار اإقامة 
ج���دار الف�ش���ل العن�ش���ري، و احتال الأرا�ش���ي 
وجتريفه���ا،  والعتق���الت امل�ش���تمرة الت���ي  طالت 

اأبناء ال�شعب الفل�شطيني.
الأمريكي���ة  املن���اورات  ح���ول  �ش���وؤال  ع���ن  ورداً  
الإ�ش���رائيلية امل�ش���رتكة، اأك���د �ش���عد عل���ى اأن هذه 
املناورات تن���درج يف اإطار تطمني هذا الكيان على 
اأنه م���ا زال ميث���ل القاع���دة املتقدم���ة لأمريكا يف 
املنطقة بع���د هزميته عام 2006 على يد املقاومة،  
���ا على اأن اأم���ريكا  ما زالت حتمي  ويدل ذلك اأي�شً
هذا الكي���ان وتذود عنه يف مواجه���ة قوى املقاومة 

واملمانعة العربية وال�شامية.
اأم���ا يف م���ا يتعل���ق با�ش���تغال البع����س للخ�ش���ام 
الفل�ش���طيني بني حما�س وفتح، قال �ش���عد اإن هذه 
الأم���ور تن���درج يف اإط���ار تق���دمي الذرائ���ع، داعًيا 
اجلميع اإىل حتمل م�شوؤوليتهم جتاه ق�شية ال�شعب 
الفل�شطيني و�ش���رورة  ال�شعي لتوحيد هذا ال�شعب 
حت���ت راي���ة املقاوم���ة ولي�س حت���ت راي���ة النهزام 
وال�شت�ش���ام والنبطاح اأمام خمططات العدو يف 

فل�شطني وغري فل�شطني.
ب���دوره اعترب رئي����س وفد فدى �ش���ليمان احلاج اأن 
اللقاء الذي جمعه ب�ش���عد �ش���روري وهام ملا ميثله 
�ش���عد من �شخ�ش���ية مهم���ة ووطني���ة وقيادية على  

ال�ش���احة اللبنانية، مثنًيا على دور �ش���عد يف الدفاع  
���ا يف الظروف  عن الق�ش���ية الفل�شطينية خ�شو�شً

الع�شيبة التي متر بها.
وردا ً  ع���ن �ش���وؤال عم ما اإذا كان���ت  دعوة الرئي�س 
الفل�شطيني حممود عبا�س لإقامة اإنتخابات رئا�شية 
وت�ش���ريعية  �ش���تزيد من خ�ش���ام الفل�شطينيني يف 
املرحلة احلالية،  قال احلاج اأن الو�شع الفل�شطيني 
بحاجة اإىل توحيد ال�شف معترًبا اأن اإ�شرائيل هي 
امل�ش���تفيد الأول من حالة النق�ش���ام التي اأ�ش���ابت 
ال�ش���عب الفل�ش���طيني، داعًيا كافة الأطراف للعمل 
بجه���د وجدي���ة م���ن اأجل مواجه���ة املخاط���ر التي 
يتعر�س لها �شعبنا الفل�شطيني يف ال�شفة والقطاع 
وال�شتات. كما اعترب اأن وحدة ال�شعب الفل�شطيني 
هي ال�ش���امن للربنام���ج  الوطني الفل�ش���طيني يف 
ع���ودة الاجئ���ني واإقامة دول���ة وطنية فل�ش���طينية 

وعا�شمتها القد�س.
واأب���دى احلاج ارتياحه للجه���ود اخلرّية التي تقوم 
بها كافة الأطراف للحفاظ على الو�شع الأمني يف 
املخيمات الفل�ش���طينية يف لبن���ان،  معترًبا اأن اأمن 

املخيمات خط اأحمر.

�صعد ي�صتقبل وفًدا من حزب فدى
�شعد: �أمريكا  تعترب �إ�شر�ئيل �لقاعدة �ملتقدمة لها يف �ملنطقة
�حلاج:نثني على دور �شعد يف �لدفاع عن �لق�شية �لفل�شطينية

رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد خالل لقائه وفد من حزب فدى اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني

اإ�ش���تقبل رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�شري الدكتور اأ�شامة �شعد �شفري ال�شلطة 
الفل�ش���طينية يف لبنان عبا�س زكي، يرافقه القن�ش���ل حممود الأ�شدي، واأمني 
�شر منظمة التحرير يف منطقة �شيدا الدكتور قا�شم �شبح، وال�شيد وليد ورد. 
جاء اللقاء يف اإطار زيارة وداعية ل�ش���عد ملنا�ش���بة اإنتهاء مهمة زكي يف لبنان، 
���ا الق�ش���ية  وللتباحث يف الأو�ش���اع ال�شيا�ش���ية التي متر بها املنطقة  خ�شو�شً

الفل�شطينية.
اأكد �ش���عد خال ت�ش���ريح له  بع���د  اللقاء على �ش���رورة األ ّ  تبق���ى العاقات 
اللبنانية الفل�ش���طينية اأ�شرية التداعيات والأحداث الأمنية، اآما ً  يف معاجلة 
�ش���ريعة له���ذه التداعي���ات ومطالًب���ا ب�ش���رورة اأن ترتقي ه���ذه العاقات اإىل 
م�ش���توى �شيا�ش���ي اآمن، واأن يتم ترتيبها على اأ�ش����س ن�ش���الية وكفاحية تدعم 
ن�شال ال�شعب الفل�شطيني وحقوقه املدنية مبا يوفر ال�شتقرار والأمن الوطني 

اللبناين،  واأمن ال�شعب الفل�شطيني.
واأبدى �ش���عد دعمه لوحدة ال�ش���ف الفل�ش���طيني حتت راية مقاومة املوؤامرات 
وامل�شاريع ال�شهيونية الهادفة لت�شفية الق�شية الفل�شطينية، داعًيا اإىل توازن 
املوقف الفل�شطيني على ال�شاحة اللبنانية. وهو الأمر الذي مل تتم مراعاته يف 
���ا يف دائرة  بع����س  املراحل، ول �ش���يما  خال الإنتخابات الأخرية،  وخ�شو�شً
�ش���يدا. واأكد اأن موقف التنظيم ال�ش���عبي النا�ش���ري  �ش���يبقى ملتزًما وداعًما 
لق�ش���ايا ال�شعب الفل�شطيني ون�ش���اله وكفاحه،  ولن يغري اأي �شيء من �شابة 

موقفنا.
ب���دوره اعترب عبا�س زك���ي اأن هذه الزيارة تندرج يف اإط���ار توديع قيادات هذا 
البلد، جمدًدا التاأكيد على املواقف ال�ش���ادقة جتاه الدكتور اأ�ش���امة �شعد،  ملا 
يتميز به من �ش���ابة موقف وتاريخ ن�شايل، م�ش���يًدا بدوره العروبي التحرري 
ل �ش���يما يف ما يت�ش���ل بالق�ش���ية الفل�ش���طينية، اإ�ش���افة ً اإىل دوره يف حت�شني 
العاق���ات الفل�ش���طينية اللبناني���ة. واعت���رب اأن بيت �ش���عد كان دوًما ن�ش���رًيا  

للق�ش���ية الفل�شطينية، �ش���واٌء جلهة مواجهة الحتال، اأم جلهة التخفيف من 
معاناة ال�شعب الفل�شطيني يف لبنان.

وركز  زكي خال اللقاء على �شروة التفتي�س عن القواعد واملرتكزات الأ�شا�شية 
لإخراج الق�شية الفل�شطينية من العقم الذي اأ�شابها على �شعيد وحدة ال�شف 
الفل�شطيني من جهة، اأم على �ش���عيد اإ�شت�شرا�س التطرف الإ�شرائيلي بقيادة 

نتنياهو وباراك وليربمان من جهة اأخرى.
ورًدا عن �ش���وؤال حول تقرير غولد�ش���تون راأى زكي اأن اخلطاأ  قد �ش���حح الآن،  
واعت���رب اأن كل اجلهود العربية والإ�ش���امية تركز على معاقبة اإ�ش���رائيل على 
جرائمها، متمنًيا الو�شول بهذا اجلهد اإىل ذروته  مبا ي�شع القادة الإ�شرائيليني 

ومن قام بهذه املذابح اأمام حمكمة العدل الدولية.
اأّما يف ما يخ�س املخاوف من تطور الو�شع الأمني داخل املخيمات،  قال زكي: 
نحن ب�ش���دد بحث هذه الأم���ور، معترًبا اأن���ه بوجود العقول الراجحة ك�ش���عد  

الذي ميثل قارب النجاة يف املدينة �شتكون الق�شية الفل�شطينية حم�شنة.
ورًدا عن �ش���وؤال ب�ش���اأن الف�ش���ل ب���ني تعيني ممثل املنظمة �ش���فرًيا لفل�ش���طني 
يف لبن���ان، وبني امل�ش���رف الع���ام على حركة فتح، وحول ت�ش���ريب اإ�ش���م توفيق 
الط���رياوي كم�ش���رف على ال�ش���احة يف ظل احلديث عن خلفيت���ه الأمنية، قال 
زكي : اإن المور تخ�ش���ع لدرا�ش���ة يف القيادة، وهناك اإهتمام  لأن ل نعود اإىل 
ال���وراء، بل حتويل التجربة ال�ش���ابقة اإىل عربة. اأما عن ت�ش���ريب اإ�ش���م توفيق 
الطرياوي، اأكد زكي اأن لي�س كل ما ُي�ش���مع �ش���حيح ونحن ن�ش���عى اإىل اإر�ش���اء 

قواعد واأ�ش�س لارتقاء اإىل مرحلة جديدة.
وعرب زكي عن اأن ما ح�ش���ل يف فرتة الإنتخابات ال�ش���ابقة يف دائرة �ش���يدا ل 
يندرج يف اإطار املوقف الر�شمي، موؤكًدا على حر�س منظمة التحرير على بيت 
�ش���عد الفتحاوي، واإن كل ما ح�شل يندرج �شمن الإطار ال�شخ�شي، معترًبا اأن 

من اأهم القواعد هي عدم التدخل بال�شاأن اللبناين.

د. اأ�صامة �صعد ي�صتقبل �صفري ال�صلطة الفل�صطينية يف لبنان عبا�س زكي
�شعد: �شيبقى م�قف �لتنظيم ملتزًما ود�عًما للق�شية �لفل�شطينة
زكي: علينا معاجلة �لعقم �لذي �أ�شاب وحدة �ل�شف �لفل�شطيني

خالل اللقاء
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فن

اأكدت املطربة اللبنانية نوال الزغبي اأنها رف�شت 
دفع 50 األف دولر ل�شراء جائزة "امليوزك اأوورد"، 
وذلك قبل اأ�ش���ابيع قليلة من الإع���ان عن الفائز 
اجلديد باجلائزة، و�شط تكهنات مبناف�شة قوية بني 
 املطرب امل�شري عمرو دياب ومواطنه تامر ح�شني.
يف الوق���ت ال���ذي اأعربت فيه نوال ع���ن رغبتها يف 
اأن يجمعه���ا دي���و غنائي باملط���رب العراقي كاظم 
ال�ش���اهر، معرتف���ة ب���اأن �ش���عيها للغن���اء باللهجة 
اخلليجي���ة لي����س معن���اه قدرته���ا عل���ى مناف�ش���ة 
املطرب���ات اخلليجية، وقالت ن���وال –  يف لقاء مع 
برنامج "�ش���واريه" على القناة الأوىل امل�ش���رية- 
اإن الكث���ري م���ن الفنان���ني يدفع���ون اأم���وال طائلة 
للح�ش���ول على ميوزي���ك اأوورد، م�ش���رية اإىل اأنها 

�ش���بق اأن رف�ش���ت عر�ش���ا م���ن ال�ش���ركة الراعية 
للح�ش���ول عل���ى لق���ب اجلائ���زة مقاب���ل 50 األف 
دولر، لكن رف�ش���ت هذا الأمر ب�ش���دة. واأو�شحت 
اأن املطرب الذي يدفع ر�ش���وة من اأجل احل�ش���ول 
على جائزة يغ�س نف�شه قبل اأن يغ�س النا�س، واأنها 
رف�شت اأن تخدع نف�شها بلقب وهمي، م�شددة على 
اأنها ل تهتم باحل�ش���ول على اجلوائز مهما كانت 
قيمته���ا بقدر ما يهمها ح���ب النا�س وتقديرها لها 

كمطربة يتفاعلون معها.  
ونف���ت ن���وال م���ا ت���ردد ع���ن حت�ش���ريها لديو مع 
املطرب العراقي كاظم ال�ش���اهر، م�ش���رية اإىل اأن 
ه���ذه الأخب���ار جمرد �ش���ائعات ل اأ�ش���ا�س لها من 
ال�ش���حة، لكنها اأعربت عن اأمله���ا يف اأن يجمعها 

مث���ل ه���ذا الدي���و م���ع كاظ���م. وك�ش���فت املطرب 
اللبناني���ة ع���ن اأنها كانت حت�ش���ر لديو م���ع فنان 
تركي �شهري -رف�شت الإف�شاح عنه ا�شمه- لكنها 
األغ���ت الفكرة يف اللحظات الأخرية، م�ش���رية اإىل 
اأنها تبحث حاليا عن تقدمي ديو تظهر فيه ب�ش���كل 

خمتلف متاما.
واأو�شحت الزغبي اأن جتربة الديو الوحيدة لها يف 
اأغنية "مني حبيبي اأنا" مع مواطنها وائل كافوري 
كانت ناجحة جدا، وتخاف األ حتقق نف�س النجاح 
يف ح���ال خو�ش���ها جتربة جديدة، م�ش���رية اإىل اأن 
مواطنتها جن���وى كرم هي الوحيدة التي ت�ش���تطع 
اأن حتل حمله���ا يف الدويو مع كفوري وحتقق نف�س 
النجاح. واأ�ش���ارت ن���وال اإىل اأنه���ا تخو�س جتربة 
فريدة من نوعها بعمل األبوم خليجي كامل واألبوم 
م�ش���ري – لبن���اين، م�ش���رية اإىل اأن جناحها يف 
اأغنيت���ي "انت غري���ب الراي" و"عادي" �ش���جعها 
لتق���دم األب���وم خليجي كام���ل. واأو�ش���حت الفنانة 
اللبنانية اأن تقدميها لألبوم خليجي ل يعني دخولها 
يف مناف�ش���ة مع مطربات اخلليج، معرتفة باأنها ل 
ت�ش���تطيع اأن تناف�ش���هن لأنه���ن لديه���ن اإمكانيات 
�ش���وتية خمتلفة، واأنها تقدم األبوما خليجيا فقط 

حلبها لكل الدول اخلليجية.
الأ�ش���خا�س  اللبناني���ة بع����س  واتهم���ت املطرب���ة 
بالتخطيط من اأجل ت�ش���ويه �ش���ورتها وحماربتها 
حتى ل توا�شل جناحها يف الو�شط الفني، م�شرية 
اإىل اأنه���م قريب���ون جدا منها، وبع�ش���هم قد يكون 
يف الو�ش���ط الفني.  واأو�ش���حت ن���وال اأنها تخطط 
حاليا خلو�س جمال ت�ش���ميم الأزياء، خا�شة اأنها 
حتبه منذ فرتة، واأنها لو مل تكن مغنية لأ�ش���بحت 
م�ش���ممة اأزي���اء، م�ش���رية اإىل اأنه���ا تفكر يف عمل 
خ���ط اأزياء عاملي يربط اخلليج���ي العربي باأوروبا 

واأمريكا.
و�شددت على اأنها باتت حاليا حتا�شب نف�شها ب�شدة 
وتنتقدها دائما، خا�شة اإذا كان هناك �شلبيات يف 
حياتها اأو عملها، م�ش���رية اإىل اأن اأولدها ي�شكلون 

جزءا كبريا من حياتها.

ن��ل �لزغبي: 
رف�شت مي�زك �أوورد بـ50 �ألف دوالر..

ودي� مع كاظم �ل�شاهر
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�إعد�د ي�شرى �للحام:
كانت الدورة الفرنكوفونية الر�شالة احل�شارية من 
لبنان اإىل العامل، والتي يوؤكد م�شمونها اأن الوطن 
لن ميوت واأنه مهما ا�شتدت عليه ال�شعاب فهو باٍق 
واأن �ش���عبه ميلك القدرة والكف���اءة واجلهوزية لأن 
يبهر العامل مبا لديه من مقومات املعرفة والثقافة 
والإب���داع ال���ذي ميكنه م���ن اأن يظه���ر حقيقة هذا 

الوطن.
به���ذه الكلمات حتدث الوزير ال�ش���ابق خالد قباين 
مقيمًا دورة الألعاب الفرنكوفونية ال�شاد�ش���ة التي 
راأت وزي���رة الرتبية والتعليم العايل ال�ش���يدة بهية 
احلريري اأن ما �ش���هده لبن���ان خالها من اأحداث 
مميزة بدءًا من الفتتاح ال�ش���تثنائي الذي و�ش���ل 
اإىل م�شتوى العاملية يف التح�شري والإعداد مبا يليق 
باملنظم���ة الفرنكوفوني���ة وبلبنان واأهل���ه واإرادتهم 
القوي���ة يف التق���دم والإزده���ار والعي����س ب�ش���ام 
ت�ش���يف اإىل تاأّلق قلب العا�ش���مة التي اأعيد بناوؤها 
ومما متثله م���ن نقطة لقاء وطن���ي وعربي وعاملي 
ما يج�ش���د دور ب���ريوت عا�ش���مة لبنان وعا�ش���مة 
ال�شرق ومدينة النفتاح وج�شر التوا�شل بني العامل 

وثقافاته وح�شاراته.
وهك���ذا راأين���ا بني ال�ش���ابع والع�ش���رين م���ن اأيلول 
وال�شاد�س من ت�شرين الأول 2009 لبنان كله يتاأّلق، 
وي�ش���طع، ويثب���ت للعامل كله ب�ش���ورة عامة وللدول 
الفرنكوفوني���ة ب�ش���ورة خا�ش���ة اأن���ه الأق���وى على 
مواجه���ة العوا�ش���ف والإنحن���اء اأمامها لانطاق 
م���ن جدي���د بعده���ا اإىل امل���دى الأبع���د يف الرق���ي 

والتقّدم والعمران ويف خمتلف املجالت الأخرى.
وقد ت�شمنت الألعاب الفرنكوفونية جمموعة كبرية 

من الألعاب والِفرق الدولية امل�شاركة يف:
• األعاب القوى: �شاركت فيها 36 دولة يف املدينة 

الريا�شية ببريوت.
• كرة ال�ش���لة: �ش���اركت فيها 12 دولة يف النادي 

الريا�شي ببريوت.
�ش���اركت فيه���ا 33 دول���ة يف مدينة  • املاكم���ة: 

كميل �شمعون الريا�شية.
للنا�ش���ئني: �شاركت فيها 123 دولة  القدم  • كرة 
عل���ى ملع���ب الرئي����س ال�ش���هيد رفي���ق احلري���ري 

للنا�شئني وملعب بريوت البلدي.

• اجلودو: مب�ش���اركة 29 دولة يف جمّمع مي�ش���ال 
املّر يف بريوت.

قاع���ة  الطائ���رة: مب�ش���اركة 32دول���ة يف  • ك���رة 
اأغباليان يف نادي الهومنتمن.

�شيدات  ال�ش���اطئية: مب�شاركة 15 دولة-  • الكرة 
"اأده  ملنتج���ع  الرمل���ي  ال�ش���اطئ  عل���ى  ورج���ال- 

�شاندرز" يف جبيل.
وبالإ�ش���افة اإىل الألعاب الريا�شية �شهدت الدورة 

اأن�شطة ثقافية وت�شّمنت:
لبنان  كازينو  م�ش���رح  واملو�ش���يقى على  • الغن���اء 

مب�شاركة 16 دولة.
• الق�ش����س الق�ش���رية و�ش���اركت فيها 16 دولة 

على م�شرح برييت يف حرم اجلامعة الي�شوعية.
• الأدب، مب�ش���اركة 16 دول���ة عل���ى م���درج اأب���ي 

خاطر يف حرم اجلامعة الي�شوعية.
• الرق����س: يف ق�ش���ر الأوني�ش���كو مب�ش���اركة 16 

دولة.
الأوني�ش���كو  الفوتوغرايف: يف ق�ش���ر  • الت�ش���وير 

مب�شاركة 22 دولة.
دولة.  19 فيه  و�شاركت  • النحت: 

واإذا م���ا عرفن���ا اأن ه���ذه ال���دورة ال�شاد�ش���ة التي 
اأقيم���ت هذا العام يف لبنان، بعد اأن مّرت الدورات 
اخلام�شة ال�شابقة بدول ذات خربة كبرية كاملغرب 
وفرن�ش���ا ومدغ�ش���قر وكندا والنيجر م���ّرة كل اأربع 
�ش���نوات منذ اأن انطلقت عام 1989، نكت�شف مدى 

النجاح الذي حققه لبنان يف تنظيم هذه الدورة.

�مل�شاهدون باملاليني
�شارك يف الألعاب الفرنكوفونية يف لبنان ريا�شيون 
ومثقفون من 42 دولة، من اأربع قارات هي اأمريكا 
ال�ش���مالية واأوروبا واآ�شيا واأفريقيا، مب�شاركة زهاء 
ثاث���ة اآلف بني ريا�ش���ي وفنان، وتاب���ع املباريات 

اأكرث من �شبعني مليون يف العامل.
وقد اأ�ش���ارت الأبحاث التي تناولت ال���دورة اأنه ما 
ب���ني 400- 450 با�ش���ًا ُو�ش���عت يف خدم���ة الدورة 
وبالت���ايل ا�ش���تاأثرت ال���دورة بجمي���ع احلاف���ات 
الكب���رية يف البل���د، بالإ�ش���افة اإىل م���ا يزي���د عن 
ثمانني باملائة من ال�ش���يارات املوؤجرة وا�شت�شافت 
الفنادق ح���وايل 500- 600 نزي���ًا من املرتبطني 
بالألع���اب الفرنكوفوني���ة بالإ�ش���افة اإىل من متت 
اإقامته���م داخل القري���ة الفرنكوفوني���ة يف املدينة 
اجلامعي���ة للجامع���ة اللبناني���ة يف احل���دث والتي 
�ُش���يدت يف عه���د الرئي�س ال�ش���هيد رفيق احلريري 
كم���ا املدينة الريا�ش���ية يف بريوت التي ا�ش���تقبلت 
الألع���اب واملناف�ش���ات، دون اأن نن�ش���ى اأن ال���دورة 
ال�شاد�شة هذه بلغت موازنتها 12 مليون يورو تدفعها 
منا�ش���فة الدولة اللبنانية ومنظمة الفرنكوفونية، 
واأن احلف���ل الفتتاح���ي للدورة لوحده �ش���ارك فيه 
200 عازف، و100 راق�شًا، و60 مغنيًا، و60 تقنيًا، 
و700 ك�ش���اف، و200 ممثل �شامت، و500 متطّوع 

قّدموا اللوحات الفنية الرائعة التي �شهدها العامل 
كله عرب ال�شا�شة ال�شغرية ف�شائيًا.

مميرّز�ت هامة
متيزت الدورة ال�شاد�شة لاألعاب الفرنكوفونية يف 
لبنان باأكرث من اأمر ي���دل على حجم اجلهد الذي 

بذلته الهيئة املنظمة يف لبنان ومنها:
- القري���ة الفرنكوفوني���ة يف مدينة رفيق احلريري 
اجلامعي���ة الت���ي احت�ش���نت يف احل���دث اأك���رث من 
2500 م�ش���ارك يف الدورة وهي ت�شم غرف منامة 
وماع���ب، وقاعات ريا�ش���ية، وهنج���ارًا لاألعاب 

القوى و�ش���بع ماعب لكرة ال�شلة، وخم�س ماعب 
للتن�س وملعب رئي�شي لاألعاب وم�شبحًا اأوملبيًا.

- املوؤمت���ر ال���دويل لتطوير الأداء الريا�ش���ي الذي 
ُعقد على مدار يومني يف اجلامعة الأنطونية.

- تنظي���م موؤمتر دور الريا�ش���ة يف نظ���ام الثقافة 
يف املعه���د الع���ايل لاأعم���ال يف كليمن�ش���و والذي 
اأعل���ن بعده ع���ن تاأ�ش���ي�س اجلمعي���ة الفرنكوفونية 

لاأكادمييات الاأوملبية.
- الحتف���ال الفني يف ال�ش���راي الكبرية يف بريوت 
لل�شيوف وممثلي الدول امل�شاركة يف الدورة والذي 
اأحياه���ا الفن���ان �ش���ربل روحان���ا وفرقت���ه وكورال 

الفيحاء بقيادة املاي�شر باركيف ت�شاكيان.
- ال���دورة التدريبي���ة لاإعاميني الريا�ش���يني يف 
ال���دول الفرنكوفونية التي قدم���ت للتعاون مع قناة 
فرن�شا الدولية واجلامعة الأنطونية وجمل�س وزراء 

الدول الفرنوكوفونية.
- احلف���ل الرتاث���ي ال���ذي اأقامت���ه الوزي���رة بهي���ة 
احلريري للوفدين الفرن�ش���ي وال�ش���نغايل بح�شور 
ح�ش���د كبري م���ن وجوه �ش���يدا الرتبوي���ة والثقافية 
والأهلي���ة يف خ���ان الإف���رجن وقدمته فرق���ة وحدة 
الأن�ش���طة الريا�ش���ية يف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 

العايل.
- املرك���ز الإعامي الرئي�ش���ي الذي افتت���ح اأبوابه 
يومي���ًا م���ن التا�ش���عة �ش���باحًا حتى الواح���دة بعد 
منت�ش���ف الليل طيلة اأيام ال���دورة مقدمًا خدماته 

لكل و�شائل الإعام املحلية والأجنبية.
- قرية ال�ش���ركاء التي افتتحتها الوزيرة احلريري 
يف منطقة ال�ش���يفي يف و�شط بريوت والتي �شمت 
معار����س للدول امل�ش���اركة يف ال���دورة قدمت فيها 
�شورًا عن ن�شاطاتها واأعمالها وابتكارات اأبناءها.

- الربنامج الفتتاحي ال�شتعرا�ش���ي الذي اأعّدته 
بلدي���ة �ش���يدا وت�ش���ّمن عرو�ش���ًا للفرق الك�ش���فية 

واأندية الكاراتيه وِفرق اخليالة.

�الإفتتاح �ل�شاحر
ولع���ّل الأجم���ل يف ذلك كل���ه كان الفتتاح ال�ش���احر 
لاألعاب الذي ح�شره قرابة 20 األف متفّرج وقدمت 
خاله جمموعة لوحات حتدثت عن رحلة يف التاريخ 
عرب املناطق اللبنانية ومعاملها اخلالدة على م�شاحة 
18 األ���ف مرت مربع ومب�ش���اركة 1200 فن���ان وموؤدو 
مو�ش���يقى حت���ت عنوان "رحل���ة الذه���اب والعودة" 
اإعداد املخرج الفرن�ش���ي دانييل �ش���اربانتييه واأعاد 
�ش���وغه مو�ش���يقيًا خالد مزّنر وت�ش���ّمن جم�ّش���مات 
�ش���ّكلت �ش���ورة رائعة ل���كل فكرة ُقدم���ت من خال 
رحلة الذهاب والعودة يف تاريخ لبنان والذي ازدهى 
باحل�ش���ور املمّيز للفنانة ماجدة الرومي التي غنى 

معها اجلمهور من القلب "يا بريوت".
يبق���ى اأن نق���ول اأنه عل���ى الرغم م���ن اأن لبنان مل 
يح�ش���د الكث���ري م���ن اجلوائ���ز يف دورة الألع���اب 
الفرنكوفوني���ة، بحي���ث ف���از مبيدالي���ة ف�ش���ية يف 
الق�شة الق�شرية لكارولني حامت، وميدالية ف�شية 
للر�شم لأ�ش���امة بعلبكي، وميدالية ف�شية للماكم 
وائل �ش���اهني وامليدالية الف�شية يف اجلودو لليا�س 
نا�ش���يف، اإل اأن لبنان اأثب���ت كما قال الوزير خالد 

قباين اأنه ظهر ك�شامة ُح�شن على خد العامل.

دورة �الألعاب �لريا�شية �لفرنك�ف�نية �ل�شاد�شة يف لبنان 
ر الة، وجه�د فاقت �لت�ش�رّ ز، م�شاركة فعرّ تنظيم مميرّ

الرؤساء الثالثة في مقدمة الحضور في حفل االفتتاح
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مب�ش���اركة رئي����س حكومة ت�ش���ريف الأعم���ال فوؤاد 
ال�شنيورة، انطلقت يف �شيدا فعاليات "دورة ح�شام 
الدين رفيق احلريري الريا�ش���ية العربية التا�ش���عة 
ع�ش���رة يف كرة ال�ش���لة" التي ينظمها "نادي الفداء 
الريا�ش���ي" و"موؤ�ش�ش���ة احلريري" حتت ا�ش���راف 
"قاعة  ال�ش���لة" وذلك يف  لكرة  اللبناين  "الحت���اد 
احل�ش���ام الريا�ش���ية" يف "ثانوي���ة رفي���ق احلريري 
الريا�شية" يف املدينة، ومب�شاركة 8 فرق من 6 دول 
عربية، توزعت على جمموعتني الأوىل ت�ش���م :نادي 
الريا�شي –لبنان، نادي املحرق – البحرين، نادي 
الأهل���ي –م�ش���ر، ن���ادي امللع���ب النابل���ي- تون�س. 
واملجموعة الثانية ت�ش���م : نادي ال�شانفيل –لبنان، 
نادي اجلامعة التطبيقي���ة – الأردن، نادي الحتاد 
ال�شكندري-م�ش���ر، ونادي �شا – املغرب، وت�شتمر 

الدورة حتى اخلام�س ع�شر من اجلاري.
ومتيز حفل افتتاح الدورة بح�ش���ور حا�ش���د تقدمه: 
ممثل الرئي�س املكلف ال�شيخ �شعد احلريري النائب 
عم���ار حوري، ممثل وزيرة الرتبي���ة والتعليم العايل 
بهي���ة احلريري اأم���ني ع���ام اللجنة العلي���ا املنظمة 
للدورة نزار الروا�س، ممثل وزير ال�شباب والريا�شة 
طال اأر�شان حممد املهتار، ع�شوا جمل�س ال�شعب 
امل�ش���ري النائب حمم���د اأحمد م�ش���يلحي والنائب 
خال���د اأحم���د امل�ش���ري، رئي����س املكتب ال�شيا�ش���ي 
للجماعة ال�ش���امية يف لبنان الدكتور علي ال�ش���يخ 
عم���ار، ممثل لقائ���د اجلي�س العماد ج���ان قهوجي، 
ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�ش���رف 
ريفي اآمر �شرية درك �شيدا العقيد ناجي امل�شري، 
ممث���ل مدير ع���ام الأمن العام الل���واء وفيق جزيني 
املازم اأول داين املعلم، ممثل مدير عام اأمن الدولة 
العمي���د اليا����س كعيكاتي امل���ازم اأول وائ���ل غدار، 

مدير مكت���ب خمابرات اجلي�س اللبناين يف �ش���يدا 
املقدم ممدوح �ش���عب، القن�شل يف �شفارة فل�شطني 
حممود الأ�ش���دي، قن�شل �شاحل العاج ر�شا خليفة، 
ممث���ل حمافظ اجلنوب العمي���د مالك عبد اخلالق 
اأمني ال�شر العام للمحافظة نقول بو�شاهر، م�شوؤول 
دائرة �شيدا يف تيار امل�شتقبل اأمني احلريري، ع�شو 
اللجن���ة الرباعية يف اللجن���ة الأوملبية اللبنانية مليح 
عليوان، ممث���ل الراعي الر�ش���مي لل���دورة تلفزيون 
امل�ش���تقبل رئي�س جمل�س ادارة مدير عام التلفزيون 
�ش���مري حمود، ع�ش���و جمل�س ادارة موؤ�ش�شة كهرباء 
لبنان ال�ش���يخ وليد مزهر، من�ش���ق قطاع الريا�ش���ة 
يف "تيار امل�ش���تقبل" يف لبنان ح�ش���ام الدين زبيبو، 
ال�ش���باب  وزارة  يف  الريا�ش���ة  م�ش���لحة  رئي�ش���ة 
والريا�ش���ة فاديا حال، ورئي�س دائرة ال�ش���باب يف 
ال���وزارة حممد عوي���دات، رئي�س النادي الريا�ش���ي 
رئي�شة منطقة اجلنوب  –بريوت ه�شام جارودي،  
الرتبوية جمال بغدادي، رئي�س جمعية جتار �ش���يدا 
و�شواحيها علي ال�شريف وعدد من روؤ�شاء البلديات 
واملخات���ري وممثل���ي الأندي���ة والقطاع���ات الرتبوية 
والأهلية والريا�ش���ية يف �شيدا واجلنوب، اىل جانب 

بعثات الأندية العربية امل�شاركة.

�لرو��س
بعد ا�شتعرا�س اأعام وا�شماء الفرق امل�شاركة، على 
وقع عزف مو�ش���يقى جمعية ك�شافة لبنان امل�شتقبل، 
والن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة �شمت عن 
روح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وجنله املرحوم 
ال�شاب ح�شام الدين احلريري، األقى ممثل الوزيرة 
احلري���ري مدي���ر ال���دورة ن���زار الروا����س كلمة قال 
فيه���ا: اأها و�ش���ها بكم يف �ش���يدا مدينة احلياة.. 

�ش���عار اأطلقته معايل وزيرة الرتبية والتعليم العايل 
بهي���ة احلريري ول تزال ترتجمه من خال رعايتها 
للعدي���د م���ن الحتفاليات الت���ي ت�ش���هدها املدينة.. 
والتي ياأتي من �شمنها هذا العام، حفل افتتاح دورة 
ح�ش���ام الدين رفيق احلري���ري الريا�ش���ية العربية 
التا�ش���عة ع�ش���رة بكرة ال�ش���لة والتي ا�ش���بحت هذا 
الع���ام بعمر م���ن اقيمت تخليدا لذك���راه عند غيابه 
املرح���وم ال�ش���اب ح�ش���ام الدين رفي���ق احلريري.. 
لتوؤكد با�شتمراريتها طيلة ت�شع ع�شرة �شنة اأن ح�شام 
م���ا زال حي���ا فينا.. ومتج�ش���دا بروح ال�ش���باب التي 
تعرب عنها ه���ذه الدورة بكل مقوماتها، ويف مقدمها 
الريا�ش���يون ال�ش���باب.. وجمه���ور كرة ال�ش���لة الذي 
ينتظرها م���ن عام اىل عام..  نعم لقد ا�ش���تطاعت 
دورة ح�ش���ام رفي���ق احلري���ري الريا�ش���ية اأن تثبت 
ح�ش���ورها الفاعل عل���ى خارطة البط���ولت العربية 
واملحلي���ة بك���رة ال�ش���لة تنتظره���ا الأندي���ة والفرق 
العربي���ة كل �ش���نة لتخت���رب لعبيه���ا قب���ل انطاقة 
الدوري يف بادها.. لكنها قبل كل ذلك ا�ش���تطاعت 
اأن جت�ش���د ارادة �ش���عب يف احلي���اة، انطاق���ا م���ن 
مدينة احلياة �ش���يدا، وعلى اأر�س اجلنوب اللبناين 
عامل �ش���مود وارادة حتد لكل ما مير به الوطن من 
�ش���عوبات، ف�ش���مدت الدورة حتى يف اأكرث املراحل 
�ش���عوبة وكان �ش���ر بقائه���ا وا�ش���تمراريتها هو تلك 
الرادة وال�شرار من القيمني عليها على اقامتها يف 
هذا الوقت من كل عام ملتقى للريا�ش���يني اللبناين 
والعرب���ي على اأر�س عا�ش���مة اجلن���وب.. وتظاهرة 
ريا�ش���ية ح�ش���ارية ت�ش���تقطب جمهورا عري�شا من 
ع�ش���اق اللعبة ومواكبة مميزة م�شكورة من العام 
املحلي والعربي.. ول ي�ش���عنا يف هذه املنا�شبة ال اأن 
نتق���دم بتحية �ش���كر وتقدي���ر اىل الحت���اد اللبناين 

لكرة ال�شلة ممثا برئي�ش���ه الأ�شتاذ بيار كخيا على 
احت�شانه لهذه الدورة وا�شرافه عليها ومواكبته لها 
�ش���نويا، هذا الحت�ش���ان وهذه املواكبة من الحتاد 
الت���ي تتمث���ل يف ادراجه���ا عل���ى برناجمه ال�ش���نوي 
وتقدمي كل ا�ش���باب ومقوم���ات انطاقتها وجناحها 
كل عام. ولقد حر�شنا وبالتن�شيق مع الحتاد على اأن 
تقام الدورة هذا العام يف هذه الفرتة وقبل انطاقة 
الدوري اللبناين بكرة ال�شلة لتكون مبثابة دفع وزخم 
لل���دوري وم�ش���احة للتفاعل الريا�ش���ي احل�ش���اري 
واللقاء الودي ب���ني الأندية اللبناني���ة والعربية على 
اأر�س لبنان. واننا ن���رى يف حر�س الحتاد اللبناين 
لكرة ال�ش���لة عل���ى اعطاء هذه ال���دورة كل عام هذا 
احلجم من الهتمام واملتابعة، تاأكيدا لدور الحتاد 
يف تعزيز لعبة كرة ال�ش���لة على كل الأر�س اللبنانية 
ورعايته���ا لتق���دمي ال�ش���ورة الأف�ش���ل له���ذه اللعبة 
وللريا�ش���ة اللبنانية عمومًا.مرة جديدة نرحب بكم 
يف ه���ذه الحتفالية الريا�ش���ية التي جتمع كل لبنان 
يف جنوبه وجتمع الأخوة العرب على اأر�شه.. ون�شكر 
كل من �شاهم وي�شاهم يف حتقيق الدورة لأهدافها.. 
ونخ�س بال�شكر العام الريا�شي اللبناين والعربي 
الذي نعتربه �ش���ريكا ا�شا�ش���يا معنا ومع الحتاد يف 

جناحها.

كلمة �الحتاد
ث���م األقى كلمة الإحتاد اللبناين لكرة ال�ش���لة ع�ش���و 
الإحت���اد ف���وؤاد نعمة فقال : لل�ش���نة التا�ش���عة ع�ش���ر 
ن�ش���تعيد مرحل���ة األيمة ونلتقي يف عا�ش���مة اجلنوب 
لإحي���اء ذكرى عزي���زة وغالية تتوج بدورة ريا�ش���ية 
اكراما ل���روح ح�ش���ام الدين احلري���ري الذي احب 
الريا�ش���ة وعم���ل وال���ده ال�ش���هيد الكبري م���ن اجل 

ن�ش���رها وتعميمه���ا من خال املن�ش���اآت الريا�ش���ية 
وال�شت�ش���افات العاملية. وان الحتاد اللبناين لكرة 
ال�ش���لكة املوؤمتن على هذه اللعبة وتاريخها املر�ش���ع 
ملنظم���ي  امل�ش���تمرة  اجله���ود  يثم���ن  بالجن���ازات 
املهرجان وعلى راأ�شهم ال�شديق نزار الروا�س الذي 
ي�شعى اىل ا�شتقدام كربيات الفرق ال�شقيقة لتحيي 
مباريات فيها من املهارات والفنيات مما يوؤكد على 
اهمي���ة هذه اللعب���ة ال�ش���عبية الوىل فيلبنان والذي 
نتمن���ى ان تتح���ول اىل اللعب���ة الوطنية م���ع اطالة 
احلكوم���ة العتيدة اجلديدة التييج���ب ان تعول على 
الريا�شة والريا�شيني لأنه النجتمع ال�شليم واملعافى 
وال�ش���لح لبنيان الوطن.مرة جديدة نتمنى با�ش���م 
الحت���اد اللبن���اين لك���رة ال�ش���لكة دورة ممي���زة يف 
حجم من تقام ا�ش���مه متمنني للوفد امل�شاركة طيب 
القام���ة يف الربوع اللبناني���ه وان تتكلل هذه الدورة 
بالنجاح ولنادي الفداء الريا�شي _ �شيدا املزيد 
من احل�ش���ور الريا�ش���ي يف جنوبنا املقاوم.ان كرة 
ال�ش���لكة اللبنانيه كانت وما زالت و�ش���تبقى �شاخمة 
على جبني الريا�ش���ة اللبنانيه وحمطة يف ذاكراتها 
وان لبنانن���ا احلبي���ب نريده وطنا بالقل���ب والقالب 
على �ش���كل الريا�ش���ة الت���ي ل تع���رف ل الألوان ول 
املذاهب والطوائف بل الكرة التي حتلق يف املاعب 

وت�شفق لها الأيدي.

�ل�شني�رة
ثم حتدث الرئي�س فوؤاد ال�ش���نيورة فقال : ي�ش���عدين 
يا ابناء �شيدا، يا �شباب �شيدا اأن اأكون معكم اليوم 
يف هذا الحتفال ال�شنوي الذي يقام يف هذه القاعة 
التي حتمل ا�شم ح�شام الدين رفيق احلريري الذي 
تقام هذه الدورة ال�ش���نوية على ا�شمه. وهذه الدورة 

هي التا�ش���عة ع�ش���رة وهي ت�ش���ادف اأن���ع بعمر 19 
�شنة تويف ح�ش���ام الدين احلريري يف ذلك احلادث 
املاأ�شاوي.ي�شعدين اأن اأكون يف هذه الدورة التي تقام 
يف �شيدا كل عام ويفتتح مع قيامها املو�شم الريا�شي 
ال���ذي يبداأ الآن كما بداأ على مدى 19 �ش���نة يف هذا 
الحتفال وبالتايل ت�شتقبل �شيدا اليوم كعادتها فرقًا 
عربية وكما ت�ش���هدون هن���اك 6 دول عربية وفيها 8 
فرق ونحن نرحب بهم وناأمل اأن يكون هذا املو�ش���م 
مو�ش���مًا حافًا بالن�ش���اط والإ�ش���تعداد واأن تتو�ش���ع 
ن�ش���اطات الدورة يف امل�ش���تقبل لت�ش���م فرقًا عربية 
اأخ���رى. نتوجه بال�ش���كر اىل الحت���اد اللبناين لكرة 
ال�ش���لة على ما يقوم به من اأن�ش���طة وا�ش���كر كل من 
ي�ش���اهم يف اجناح هذا الن�ش���اط والذي تتوخى منه 
�ش���يدا ومن خال مثل هذه الأن�شطة الزدهار لي�س 
فقط الأن�ش���طة الريا�شية ولي�س يف كرة ال�شلة ولكن 
اإن �شاء اهلل يف ان�شطة اأخرى وبالتايل تتحق اجلهود 
التي ن�ش���عى بها لتكون مدينة �ش���يدا عظيمة يف كل 
الن�شاطات الإقت�شادية والإجتماعية والريا�شية وان 
تكون مق�ش���دًا هذا ما يتوخاه اأهل املدينة وابناوؤها 
وهوؤلء ال�شباب ان تكون لديهم الثقة بوطنهم. فكل 
التحية وال�ش���كر اىل جميع الفرق امل�شاركة والإحتاد 

اللبناين لكرة ال�شلة وملنظمي هذه الدورة.
ثم ق���ام الرئي����س ال�ش���نيورة وممثل الرئي�س �ش���عد 
احلري���ري النائ���ب ح���وري والروا����س برف���ع العل���م 
اللبناين وعلم الدورة. بعد ذلك  قدمت فرقة روائع 
اللبناني���ة لوحات فني���ة فولكلورية احتف���ال بافتتاح 
ال���دورة، ح���رك بعده���ا ممث���ل الرئي����س احلريري 
النائ���ب ح���وري طاب���ة البداي���ة للمب���اراة الأوىل يف 
ال���دورة والت���ي جمع���ت فريق���ي الريا�ش���ي- لبنان 

وامللعب النابلي التون�شي. 

�فتتاح "دورة ح�شام �لدين �حلريري بكرة �ل�شلة �لـ 19"
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رياضه رياضه

.... من عا�شمة اجلنوب �شيدا، انطلق مهرجان 
الوفاء الكبري لاإمام القائد املغيب ال�شيد مو�شى 
ال�ش����در، م����ن عا�ش����مة املقاوم����ة  و التحري����ر و 
الن�ش����ال امل�ش����تمر م����ن �ش����يدا اإىل كل اجلن����وب 
املقاوم ال�ش����امد يف وج����ه العدو الإ�ش����رائيلي ... 
و م����ن اجلن����وب اإىل كل لبنان، معًا بي����دًا واحدة، 
و�ش����وتًا واحدًا، ُيحيي املقاومة واجلي�س اللبناين، 
وكل املقاوم����ني مع����ًا يف خندًق واح����د، دفاعًا عن 
لبنان، وعن كرامته و عزته وعزة �ش����بعه ون�شرته 

يف �شبيل لبنان.

فعاليات �ملهرجان
...اأق���ام نادي �ش���باب ح���ارة �ش���يدا يف قاعة بنيه 
بري الريا�ش���ية" مهرجانًا ريا�شيًا حا�شدًا تكرميًا 
ووفاًء مل�ش���رية الإمام املغيب القائد ال�ش���يد مو�شى 

ال�شدرن اإمام الوطن، �شمام اآمان الوطن.
الريا�ش���ة  و  ال�ش���باب  مكت���ب  م�ش���وؤول  بح�ش���ور 
"املركزي يف حركة اأمل"  ح�شن قبان اإىل جانب 
ح�ش���د كبري من الفاعليات، الع�شكرية و ال�شيا�شية 
و الر�ش���مية و ال�ش���عبية و ممثلي اأندية ريا�شية من 

كافة املناطق اللبنانية.
1( فريق �شباب نادي ال�ش���د الريا�شي بطل لبنان 
يف لعبة كرية اليد فري���ق منتخب اجلي�س اللبناين 
يف لعبة كرة اليد، فريق نادي ال�ش���داقة الريا�شي 
و�ش���يف بط���ل لبن���ان يف ك���رة الي���د، فري���ق نادي 
اجلن���وب الريا�ش���ي، فريق ف���وج اطفائية بريوت، 
فري���ق نا�ش���يء نادي ال�ش���باب الريا�ش���ي – حارة 
�ش���يدا، لعبة كرة الي���دن فريق ك���رة القدم لنادي 
ال�شباب الريا�شي حارة �شيدا، فريق كرة الطائرة 
لنادي ال�شباب الريا�شي حارة �شيدا، فريق رجال 

حارة �شيدا، اأبطال الدوري يف لعبة كرة اليد.
2( بعد ا�شتعرا�س اأعام و اأ�شماء الفرق امل�شاركة 
الر�ش���الة  لك�ش���افة  مو�ش���يقى  ع���زف  وق���ع  عل���ى 

الإ�شامية، والن�شيد الوطني اللبناين.
األقي���ت كلمات ترحيب باحل�ش���ور و ال�شخ�ش���يات 
والف���رق امل�ش���اركة اىل جانب كلم���ات التاأكيد على 
اأهمي���ة دور ومواق���ف ومب���ادىء �شخ�ش���ية الإمام 
ال�شيا�ش���ية،  حيات���ه  مراح���ل  كاف���ة  يف  ال�ش���در 
وم�ش���ريته الن�ش���الية الوطني���ة، دفاعًا ع���ن لبنان 
املق���اوم، ودفاعًا عن حقوق املواطنني، ودفاعًا عن 
املحرومني مواق���ف و ماآثر وطني���ة هامة. كان لها 
ال�ش���دى و الأثر الطيب يف نفو�س املواطنني، و كل 
اللبنانيني دون ا�ش���تثناء دون متيز بعيدًا كل البعد 
عن التفرق���ة و الكراهية بني دين وطائفة ومذهب 

و لومن ومّلة.
و كان الإمام املغيب القائد ال�ش���يد مو�شى ال�شدر، 

اإمام الوطن، �ش���مام اآمان الوط���ن و املدافع الأول 
ع���ن حق���وق العمال وع���ن كل املحرومني يف �ش���تى 
املجالت ال�شيا�شية و الإجتماعية و �شائر املحطات 

الإن�شانية.
و ا�ش����اد اي�ش����ًا الأخ ح�ش����ن قب����ان باأهمي����ة دور 
�ش����احب  الغالي����ة يف  المان����ة  و حام����ل  حاف����ظ 
المانة  الرئي�س القائد نبيه بري ملتابعة امل�ش����رية 
الن�شالية الوطنية، م�ش����رية املقاومة و التحرير، 
م�ش����رية الإنتم����اء و البن����اء و العط����اء، م�ش����رية 
الواحدة الوطنية، م�ش����رية الإ�شتقرار ال�شيا�شي، 
و الإ�شتقرار الإجتماعي و الأمني، داعيًا باأق�شى 
�ش����رعة لتاألي����ف احلكوم����ة، حكوم����ة  ال�ش����راكة، 
حكوم����ة الوفاق الوطني، حكومة الوحدة الوطنية 
اإ�ش����تقال و�ش����يادة لبن����ان، داعي����ًا يف  حلماي����ة 
الوقت نف�ش����ه لدعم خيارات ال�ش����باب، ال�ش����باب 
والريا�ش����ة، ال�ش����باب و املجتمع، ال�ش����باب خزان 

العط����اء، املق����اوم الفاع����ل الفعال لبن����اء املجتمع 
اللبناين ال�شباب م�شتقبل لبنان.

3( و يف خت���ام املهرج���ان بعد جولت و�ش���ولت و 
مناف�ش���ة بروح ريا�ش���ية، ُتوج نادي ال�شباب حارة 
�شيدا بطًا "ملهرجان لاإمام املغيب القائد ال�شيد 
مو�ش���ى ال�ش���در بكرة اليد" بعد ف���وزه يف املباراة 
النهائي���ة على اجلنوب ت���ول )29 – 23( يف قاعة 
الرئي����س نبيه بري الريا�ش���ية )حارة – �ش���يدا(  
بح�ش���ور م�ش���وؤول املنطقة ال�ش���ابقة يف حركة اأمل 
جم���ال اجل���وين و نائ���ب الرئي����س الأول لأحت���اد 
الك���رة الطائرة على خليفة اللذي���ن وزعا الكوؤو�س 

و امليدليات على الفائزين.
... وبع���د احلفل اخلتامي، اأقام رئي�س بلدية حارة 
�ش���يدا ال�شيد �شميح الزين حفل ع�شاء على �شرف 
الفري���ق البطل املحتفى به، وكان مو�ش���ع تقدير و 

تكرمي.

مهرجان �ل�فاء لالإمام �لقائد �ل�شيد م��شى �ل�شدر

األخ حسن قبالن يلقي كلمته الرئيس نبيه بري كشاف الرسالة اإلسالمية

مقدمة الحضور الشخصيات الرسمية وفعاليات وممثلو أندية رئيس نادي شباب حارة صيدا حسن كامل صالح يلقي كلمته

جانب من الحضور جانب من العرض للفرق املشاركة في املهرجانكشافة الرسالة اإلسالمية تستقبل رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين لحظة وصوله
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مجتمع حتتفل بالعيد الوطني ال�سعوديال�سفـارة ال�سعـوديـة يف لبـنانمجتمع

احتفاًل بالعيد الوطني لباده اأقام ال�ش���فري ال�ش���عودي يف لبنان علي الع�ش���ريى، حفل ا�شتقبال وكوكتيل يف البيال ح�شره ممثلني الروؤو�شاء الثاث ممثا رئي�س 
اجلمهوري���ة الوزير ن�ش���يب حلود، والنائب اأي���وب حميد ممثًا رئي�س املجل�س، الوزير خالد قباين ممثًا رئي�س حكومة ت�ش���ريف الأعمال.  وح�ش���د من الوزراء 

والنواب وال�شفراء العرب والأجانب.

املذيعة ديما صادقالنواب علي بزي، غازي زعيتر هاني قبيسي، علي حسن خليل  املذيعة لينا مهنا االعالمية نجاة شرف الدين

النائب عمار، الوزير خالد قباني، النائب أيوب حميد، الوزير نسيب لحود والسفير السعودي

النائب علي بزي واملمثل أنطوان كرباج

يقطعون قالب الحلوى

النواب عمار حوري، خضر حبيب، هادي حيشو

النائب مروان حمادة وبيار صادق مع زوجته لينا

السفير السعودي علي العسيرى والرئيس فؤاد

الوزير تمام سالم وزوجته ملى

املذيع منير الحافي وزوجته كارين سالمة

الوزير زياد بارود واملذيعة لينا مهنا

الوزير السابق ميشال إده مع معن بشور

اإلعالمية ماجدة داغر والسفير السعودي والوزير زياد بارود
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أفـــراح    زفاف جنل رئي�س بلدية املية - ومية �سيدا احلفل ال�سنوي الثاين جلمعية احلركة ال�سبابية للتنمية وال�سالممجتمع

اأحيت احلركة ال�شبابية للتنمية وال�شام حفلها ال�شنوي الثاين يف مطعم )املختار جن�شنايا( برعاية وح�شور حمافظ اجلنوب مالك عبد اخلالق وح�شور رجل 
الأعمال مرعي اأبو مرعي وح�شد كبري من فعاليات املنطقة تخلل كلمات للرئي�شة رحاب م�شورب ونائبتها هويدا الرتك وقد اأحيا احلفل الفنان اأمين زبيب.

احتفل رئي�س بلدية املية- ومية رفعت اأبو �ش���ابا بزفاف جنله مازن اإىل اجلميلة ليزا عباجيان بحفل ع�ش���اء �ش���اهر وحا�ش���د يف دير القلعة – بيت مري بح�شور 
ح�شد من الفعاليات اللبنانية وال�شيا�شية والإعامية واأ�شدقاء واأقارب العرو�شان.

املطرب أيمن زبيب

رئيس بلدية املية – ومية رفعت بو سابا وزوجته الكسندرا

الزميل غسان الزعتري والزميل عفيف الجردلي

العريس مازن – وعروسه ليزااملحافظ مالك عبد الخالق ورجل األعمال مرعي

الزميل محمد صالح وزوجته ليلى

رئيس بلدية الغازية محمد سميح غدار وزوجته فاطمة 9636 راعي الحفل محافظ الجنوب ورجل األعمال وأعضاء الجمعية خالل قطع قالب الحلوى

عصام أبو درويش وزوجته لودي

العريس مازن وعروسه ليزا مع أهل العروس

وسام حايك، هويدا الترك، شوقي مخول ورحاب مشورب واملهندس فهد ميري

رفعت بو سابا والنائب ميشال فرعونرئيسة الجمعية رحاب مشورب ونائبتها الدكتورة هويدا الترك

رئيس بلدية حارة – صيدا سميح الزين وزوجته ماغي

رفعت أبو سابا والقاضي هاني برشا وزوجته ساندرا

صورة العروسان مع عائلة العريس أبو سابا
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مجتمعع�ساء �سلوى يون�س على �سرف الوفد الإماراتيال�سيدة جنالء �سعد تقيم حفل ع�ساء �ساهرمجتمع

اأقامت ال�شيدة جناء �شعد رئي�شة املركز الوطني للعيون حفل ع�شاء �شاهر يف مطعم L-2 �شيدا الأوىل ح�شره ح�شد كبري من الفعاليات الجتماعية وال�شديقات 
وتخلل كلمة لل�شيدة �شعد �شكرت فيه احل�شور وكل من �شاهم باإجناح هذا احلفل اخلريي.

اأقامت ال�شيدة �شلوى غدار يون�س حفل ع�شاء �شاهر يف منزلها - الرملة البي�شاء - بريوت على �شرف الوفد الإماراتي برئا�شة ال�شيخة فريدة العو�شي ملنا�شبة 
زيارتها لبنان مع اأع�ش���اء الوفد املرافق بح�ش���ور عقيلة قائد اجلي�س اللبناين ال�ش���يدة مارلني جان قهوجي وعقيلة رئي�س اأركان اجلي�س جنوى �ش���وقي امل�شري 

وح�شد من عقيات الوزراء والنواب والوجوه الجتماعية.

غنوة وسكينة حشيشو وهناء أبو ظهر

ا وهبة غانم
ّ
ملعان مجذوب، نجالء سعد، الدكتور أنيس ون

املحامية ميرنا يونس، نجوى منّيز،
مارلني جان قهوجي وسلوى يونس

سلوى يونس وعقلية قائد الجيش
السيدة مارلني جان قهوجي

نجوى شوقي املصري، مارلني جان قهوجي، سلوى يونس،
عايدة رشيد الصلح ونجالء يوسف بيضون

سلوى يونس، الشيخة تيما القاسمي، رباب الصدر، املحامية ميرنا يونس والشيخة فريدة العوضينجالء سعد، نقوال أبو ضاهر وزوجته نهى

منتهى عالمةمصطفى القواس وزوجته رانيا سارة مصطفى سعد

القاضي عوني رمضان وزوجته زمزم

القاضي عوني رمضان، محمد كوثراني، وطالل قرقدان

الوفد اإلماراتي والسيدة رباب الصدر وصاحبة الدعوة هيام الشريف، رقية البزري، نجالء سعد، لودي أبو درويش

وفاء املصري، لودي أبو درويش، حكمت الكيتوب

لودي عصام أبو درويش

نجالء سعد ومهى فيصل الصايغ

سمية بعلبكي، ليندا غدار

رباب الصدر وسلوى يونس

وفاء ونجوى املصري
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مجتمعحفل اجلمعية اخلريية مل�ساعدة امل�سننيع�سرونية �سكينة ح�سي�سو )يف جمدليون �سيدا(مجتمع

اأقامت اجلمعية اخلريية حفل ع�شائها ال�شنوي يف فندق ريجين�س با�س اأدما بح�شور هيئات دبلوما�شية عربية واأجنبية وفعاليات �شيا�شية وفنية واجتماعية. تلى 
احلفل تكرمي ال�شيدة �شلوى غدار يون�س واملحامية مرينا يون�س احلاج والفنان ال�شوري جمال �شليمان وال�شاعرة ال�شعودية جوهرة ال�شالح تقديرًا لعطائهم.

اأقامت ال�شيدة �شكينة ح�شي�شو ع�شرونية ن�شائية يف منزلها يف �شيدا جمعت نحو 150 �شيدة من �شيدات املجتمع وال�شديقات وعقيات الفعاليات.

منى بساط، رجاء البابا

املهندس زكريا غدار وزوجته ماجدةغنوة وهبة حشيشو

هويدا أبو مرعي وماجدة عبد الخالق

منى زنتوت، سكينة حشيشو وغنوة حشيشو وبانا عكرة
الفنان السوري جمال سليمان، الفنانة مادونا 

مع كمال وهند برهوم

هيام البزري وماجدة روضان سعاد العشي ونعمت قاروط

ماجدة روضان وندى شعيب وسكينة حشيشو وجمال بري
املحتفى بها املحامية ميرنا يونس الحاجوأمينة بري فواز سلوى وفاطمة زينة الحاججاهدة أبو خليل وهبة حشيشو

راينا أبو ضاهر، سعادة جان عقل ونضال سمون حداد رشا شهاب، هناء أبو ظهر، ماجدة شعيب

3270003 سلوى يونس، العميد سهام الحركة، 
الدكتورة ناديا غدار والدكتور يحي غدار نعمت قاروط، غنوة وهبة حشيشو، سهير موصلي، سعاد قاروط العشي، فادي منصور، سليمان يموت، سكينة حشيشو وهيام خليل

3270011 رئيسة الجمعية آسيا قاسم تقدم درعًا للمحفي بها 
سلوى تقديرًا لدورها بحضور زوجها املحامي عصام يونس

اآل ها�سم - واآل �ساهني
احتفل ال�شاب ها�شم ها�شم، وزهرة �شاهني بزفافهما، يف حفل ح�شره 
ح�ش���د كبري من الأهل والأقارب والأ�ش���دقاء، ح�ش���ره رئي�س التنظيم 
ال�شعبي النا�شري، الدكتور اأ�ش���امة �شعد وعقيلته اإميان، الذين متنوا 

للعرو�شني دوام الهناء وال�شعادة والتوفيق مبارك، واألف مربوك.

اآل همدر - واآل الزين
يف جو عامر بالفرح والبهجة وال�ش���رور متت خطوبة ال�ش���اب املهند�س 
�ش���ريف ه�ش���ام همدر، على اجلميلة الإعامية نان�ش���ي اأحمد الزين، 
ومتن���ى اجلمي���ع للخطيب���ني دوام ال�ش���عادة والهناء مبارك ل� نان�ش���ي 

و�شريف وعقبال الفرحة الكربى.
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أبـــــــراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

فّكـــر بهدوء بعيداً من تعقيدات العمل، فّكر واأنت 
تتم�ّصى يف هذا العامل، حتى يف ال�صوق اأو الطريق. 
لـــت اإىل قـــرار مهـــم فجـــاأة.  اإذا تو�صّ و ال تفاجـــاأ 
فالقـــرارت املهمة تاأتي ب�صكل غري متوقع. العمل 
يف و�صـــع الركـــود االآن. حـــاول تفّهـــم كل االأمـــور 
املحيطـــة بـــك.  قد تواجهك م�صـــاكل عاطفية مع 
ال�صريك، لذا عليك جتّنب اأي مواجهة او م�صكلة 

لالأيام املقبلة. 

لديـــك  اأّن  كمـــا  الالمعـــة،  باأفـــكارك  االأول  اأنـــت 
مهـــارات االت�صـــال لنقلهـــا ب�صكل مثـــايل. ميكنك 
اأن تطلـــب َبْع�ـــس امل�صاعـــدة للتفا�صيـــل املزعجـــة 
املعّقدة، الأن هذه التفا�صيل قد تقودك اىل و�صع 
�صعـــب يف العمـــل وان كانـــت �صغـــرية. جـــو مريح 
علـــى �صعيـــد العائلـــة واحـــد اطفالـــك قـــد يواجه 

م�صكلة، حاول م�صاعدته.

و  العظيمـــة  مفاهيِمـــَك  تاأَخـــذ  اأن  جـــداً  �صهـــل 
تو�صلهـــا  اإىل احلقيقِة ب�صـــكل اأنيق. اخلق جنيَك 
اخلا�ـــس، واْجعـــل رغباَتـــَك الثالثة االأكـــرث ولعاً 
َتتحّقـــُق. اأ�صدقـــاوؤك معـــك و�صـــوف ي�صاعدونـــك 
علـــى اتخـــاذ القـــرارات املنا�صبـــة لذا متتـــع بالثقة 
لكـــي تبنـــي م�صتقبلك الذي تريـــده بعيًدا عن كل 

�صغط او اكتئاب.

هنــــاك مــــن يقــــول اإنــــك عنيــــد و يعتــــر ذلــــك 
اأمــــًرا �صلبيــــاً، وباملقابــــل هنــــاك اأولئــــك الذيــــن 
َيْعرفونــــك. ا�صتخــــدم لغــــة احلــــوار معهــــم، وال 
تكــــن ُمتفاجئــــاً اإذا تغــــريت اآراء البع�س. حاول 
ان تتفهــــم ِراأي االآخريــــن وكن عفوًيــــا �صريًحا 
و مبا�صــــًرا قــــدر االإمــــكان، وابتعــــد عــــن التملق 
واأبعــــد الكاذبني من حياتك كي ال تقع �صحية 

عنادك.

ا�صـــاأل النا�ـــس مبا�صـــرة عّمـــا يريـــدون، وي�صّرون 
علـــى اأن يجـــدوا لها جوابا، قل مـــا تعني، وعليك 
اأن تعنـــي ما تقولـــه. ب�ّصط االأمور. اجعل الهدف 
وا�صًحا بالن�صبة اإليك وبالن�صبة اإىل َمن هم من 
حولـــك �صواء مـــن اأ�صرتك او من حميط عملك، 
الهـــدف  اىل  الو�صـــول  ي�صّهـــل  �صـــوف  هـــذا  الأّن 
املرجـــو، و ي�صاعـــد االآخريـــن علـــى تفّهـــم وجهـــة 

نظرك.

االأمــــور  عــــن  ب�صهولــــة  انتباهــــك  ت�صــــرف  ال 
املحيطة بك، وال تخــــرج عن املو�صوع املطروق 
اأمامــــك. قــــد يفاجــــئ مــــن حولــــك برتكيــــزك 
املفاجــــئ. و�صي�صتجيبــــون بالطريقــــة نف�صهــــا. 
عندهــــا حــــاول اأن ت�صتغــــل كل ما جتــــده خالًقا 
ومبدًعــــا الأّن مثــــل هــــذه اللحظــــات ال تتكــــّرر 
والعالقــــات  جيــــد  و�صــــع  يف  احلــــب  كثــــرًيا. 

االأ�صرية ممتازة.

تنقـــل عالقتك مع اأ�صخا�س من زمالء عمل اإىل 
اأ�صدقـــاء رمبا، اأو رمّبا من اأ�صدقاء اإىل اأكرث من 
اأ�صدقـــاء. كـــن اإيجابيـــاً مع هـــذا التحـــّول بق�صاء 
بع�ـــس الوقت معهـــم بعيداً من املكتـــب اأو العمل. 
دعـــوة ع�صـــاء اأو رحلـــة عائليـــة قـــد تكـــون مفيـــدة 
جـــًدا يف توطيـــد عالقاتك مع مـــن هم حولك. ال 
حتـــاول اأن تكون انطوائيـــا الأّن احلب بحاجة اىل 

حترك اجتماعي. 

الـــذكاء �صـــيء مثري، واأنـــت رائع جـــداً حالياً. هذا 
النـــوع من التفكري املوزون ال ياأتي ُكّل يوم. اتخذ 
قراراتك امل�صريية وفق روؤيتك لالأمور وكن على 
ثقـــة باأّن قراراك هـــو القرار ال�صحيـــح. العاطفة 
يف و�صـــع ممتـــاز اإذا عرفـــت كيـــف حتافـــظ علـــى 
ال�صريـــك الـــذي مل تفاحتـــه بحقيقة حّبـــك بعد. 
ال ت�صمـــح ل�صغوطـــات االأ�صـــرة اأن ت�صّتت انتباهك 

يف العمل. 

ابـــداأ باملَُتاَبَعـــة َمـــع َبْع�ـــس النا�ـــِس الذيـــن كنـــت 
ُتهملهـــم، ثـــّم ميكنـــك التو�صـــع و اإجـــراء َبْع�س 
بع�ـــس  اأّن  جتـــد  فقـــد  اجلديـــدة.  االت�صـــاالت 
هـــوؤالء النا�ـــس قـــد يكونـــون �صبيلـــك اإىل عمـــل 
جديـــد مل تكـــن حتلم بـــه. حـــاول اأن ترّكز على 
عالقـــات العمـــل يف جمـــاالت جديدة كـــي تفتح 
اأمامـــك اأبـــواب امل�صتقبـــل. خـــر مهم قـــد يغرّي 

حياتك.

هـــذه  يف  االجتماعيـــة  اللقـــاءات  حمـــور  اأنـــت 
الفـــرتة، فاأنت ُت�صتقبل برتحـــاب حيثما َتْذهُب. 
اأنـــت النجـــم يف هـــذه الفـــرتة وهـــذا �صي�صاعـــدك 
علـــى ترميـــم عالقات العمـــل واحلـــب القدمية، 
و�صت�صّحـــح بع�س االأمور التي كنت تبحث عنها. 
ال جتعـــل نف�صك يف و�صـــع املتهم بالتكـــّر... كن 

متوا�صًعا.

قــــد تكون االأمور �صبابية، لــــذا افعل ما بو�صعك 
لالإْبقــــاء على االأ�صياِء وا�صحة. راجْع التعيينات 
والتواريــــخ. ا�صتفــــد مــــن جتاربــــك ال�صابقــــة يف 
بنــــاء عالقاتــــك املاليــــة احلالية. احلــــب يف قمة 
االزدهــــار. ال ترجئ عمل اليــــوم اىل الغد ب�صبب 
عنــــك،  بحــــث  حالــــة  يف  االأ�صدقــــاء  الت�صتيــــت. 
ال جتعلهــــم يبحثــــون عنــــك طويــــاًل، بــــادر اأنــــت 

للقائهم.

�صتواجــــه جتديداَ يف �صداقاتــــك وارتباطاتك، 
اأكــــرث.  االأمــــور  لــــك  ي�صّهلــــون  قــــد  وو�صطــــاء 
حياتــــك العملية تغلي باحلما�صة. لكّنك يجب 
اأن تنتبــــه ل�صحتــــك التــــي هّزتهــــا احل�صا�صيات 
تكــــن  ال  اال�صطرابــــات.  تتحّمــــل  اأو  املختلفــــة 
مت�صائًمــــا و ال كثــــري التفــــاوؤل. الواقعيــــة مــــع 
احلبيــــب ويف العمــــل توّفــــر عليــــك الكثري من 

ال�صغوط.
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